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Bilferie med hotell

3 ferier det blir rift om

Opplev sørlandsidyllen Et meget godt ferievalg i 
Sverige

Hotel Royal Holstebro ligger midt i byen Holstebro. Byen har utalli-
ge attraksjoner å by på: Besøk gallerier, museer, kunstutstillinger, konserter, 
gamle kirker og klostre. Golfspillere kan glede seg til Holstebro Golfklubs 
18-hulls bane. Ellers er en tur til Holstebro Badeland et must! Det er også 
kort vei til de store attraksjonene i det danske sommerlandet: LEGOLAND® 
Billund, badelandet Lalandia (93 km) og løveparken Givskud Zoo (76 km).

Ankomst 2011: 

Avreise fra Oslo med Stena Line kvelden før. 

Grimstad er en av Sørlandskystens store perler, 
og dere bor midt i den sjarmerende gamle tre-
husbebyggelsen. På Rica Hotel Grimstad er 
dere omgitt av høy standard og god service. Her 
er sørlandsidyllen på sitt beste hele sommeren 
igjennom.

Ankomst 2011: Juni: 3. 8. 13. 18. 23. 28.

På Yxnerum Hotel & Conference bor du i 
stille og avslappende omgivelser et stenkast 
fra sjøen Yxningen. Barnefamiler fi nner både 
Kolmårdens Djurpark (90 km) og Astrid Lind-
grens Verden (87 km) i behagelig kjøreavstand. 

Ankomst 2011: Juni: 12. 17. 22. 27.

Kan kun bookes inntil 31.05.2011!

Midt i trehusbebyggelsen 2 tre-retters middager

 

6 dager

2799,-per person i dobbeltrom

Inkl. ferge t/r

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
Du bor midt i 

 trehus-
 bebyggelsen
Kun 20 minutter 

 til Kristiansand 
 Dyrepark

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
2 tre-retters 

 middager/
 buffeer + kaffe
Utendørs 

 oppvarmet 
 svømmebasseng

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

per barn i egen seng (på 
forespørsel.) Ved to betal-
ende voksne eller én voksen 
som også betaler enkelt-
romstillegg, bestilles per tlf.

1 barn t.o.m. 6 år gratis 
i foreldrenes seng.

i egen seng – begge inkl. 
barnemeny. Ved to betalende 
voksne eller én voksen som 
også betaler enkeltroms-
tillegg, bestilles per tlf.

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

KUN HOS DTF TRAVEL! 
Angreforsikring: Ring og avbestill 

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

SPAR 315,-

6 dager
3 297,-per person i dobbeltrom SPAR 345,-

6 dager
2697,-per hytte til 6 personer 

Hotell, ferge og de store 
barnemagnetene

5 overnattinger 
 med frokost

Bil inkl. 5 pers 
 Oslo-Frederikshavn 
 t/r med Stena Line 
 inkl. 4-seng lugar 
 ved nattoverfart

Gratis kaffe/te og 
 kake i lobbyen

Gratis entre til 
 badeland for barn, 
 sammen med 2 
 betalende voksne

©2011 The LEGO Group

©Astrid Lindgrens Värld
Foto: Örjan Karlsson
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PMF OG LBP En studie av Ellinor Alstad og kolleger viser at pasienter med uspesifikke lave ryggsmerter (LBP) 
fikk kvantitativt mindre smerter etter behandling med psykomotorisk fysioterapi (PMF).
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PRIMÆRKONTAKT Stadig flere 
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de leder Jorunn Lien.

18

innhold Fysioterapeuten nr. 5.2011/78
Redaksjonen avsluttet: 2. mai 2011
ISSN 0016-3384
Forside: Anne Kristiansen Rønning



fysioterapeuten
Stensberggt. 27
P.B. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Tlf. 22 93 30 50. Telefaks: 22 56 58 25.
E-post: fysioterapeuten@fysio.no
www.fysioterapeuten.no

REDAKSJON

UTGIVER 
Norsk Fysioterapeutforbund

REDAKSJONSUTVALG
Wenche S. Bjorbækmo, Universitetet i Oslo.
Tlf. 22 85 84 10, w.s.bjorbakmo@medisin.uio.no
Helge Hæstad, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Fysioterapiavdelingen. Tlf. 77 62 64 10
Helge.Haestad@unn.no
Liv Inger Strand, Universitetet i Bergen
Tlf. 55 58 61 23, Liv.Strand@isf.uib.no
Jan Harry Størksen, Høgskolen i Sør-Trondelag
Tlf. 73 55 92 75, Jan.Harry.Storksen@hist.no

FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL
Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri informa-
sjons- og opinionsformidling bidra til at fysiotera-
pifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets 
og befolkningens behov. Tidsskriftet skal belyse 
fysioterapifaglige, fag- og organisasjonspolitiske, ut-
danningspolitiske og helse- og sosialpolitiske forhold.
(Paragraf 16.2 i NFFs lover). 
Fysioterapeuten redigeres etter Vær varsom-plakaten 
og Redaktørplakaten

www.fysioterapeuten.no

Redaktør
Dagrun Lindvåg
tlf. 22 93 30 59
dl@fysio.no

Fagredaktør 
Fysioterapeut 
Kjartan Vårbakken, 
tlf. 22 93 30 85
fagredaktor@fysio.no

Layout
Kirsten Stiansen
tlf. 22 93 30 60
ks@fysio.no

Journalist
Heidi Johnsen
tlf. 22 93 30 58
hj@fysio.no

DET SKJER MYE positivt og interessant innen Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Ja, 
den heter faktisk det! Nytt og enklere navn ble vedtatt på faggruppens årsmøte i Trondheim 
24.-26. mars.  I tillegg vedtok årsmøtet å starte en prosess for å bli primærkontakter. 

Det siste er den mest interessante nyheten. Vårt inntrykk er at faggruppen framstår mer 
unisont og med større selvtillit enn før. Ting skjer. Den viktigste forklaringen er trolig mas-
terstudiet ved Universitetet i Tromsø, som snart har gjennomført sitt første studieår.

– Når det gjelder primærkontaktrollen er målet at psykomotorikerne skal få samme ret-
tigheter og plikter som manuellterapeutene, sier Jorunn Lien, fungerende faggruppeleder. 

Lien oppfordrer hele fagfeltet til å fronte det nye navnet. Hun understreker at faggruppen 
skal favne vidt og være en paraply for alle, ikke bare Norsk Psykomotorisk Fysioterapi.

En vitenskapelig artikkel av Ellinor Alstad i dette nummeret viser at psykomotorisk fysiote-
rapi har effekt på lave ryggsmerter. Studien Alstad og kolleger har gjennomført viser kvanti-
tativt endringer i smerteintensitet, fleksibilitet og avspenning, samt i transversus abdominis’ 
(TrA) funksjon. 

Faggruppelederen håper på enda mer forskning på klinisk praksis – og på publiseringer – 
slik at funnene kommer ut til fagfolk, politikere og folk flest. En annen som oppfordrer til 
forskning er Berit Heir Bunkan, en av veteranene innen norsk psykomotorisk fysioterapi.

– Myndighetene foretar nedskjæringer og innskrenkninger, de forstår ikke hvor viktige vi er. 
Derfor må vi forske, og gjerne gjøre kvantitative studier, som er et språk politikerne forstår, 
sa Bunkan til deltakerne på årsmøteseminaret. 

Kanskje fagfeltet rett og slett også er «i tiden»? Anne Øien 
ved Solli-klinikken i Oslo mener at spesialister i psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi arbeider med kjerneproble-
matikk for mennesker i dag. Hun tror at fysioterapeuter 
med denne kompetansen befinner seg på akkurat riktig sted 
– et sted helsemyndighetene bør ha hovedfokus på i 2011. 

– Vi møter folk på andre nivåer enn det intellektuelle, som 
er opphøyd til noe vesentlig. For mange består mye av li-
vet av å prestere. Folk har sitt hovedfokus over snippen, 
er redde for ikke å strekke til – mens de kjenner slitasjen 
i kroppen. Vi hjelper dem med å koble sammen hodet og 
kroppen, sier Øien.

Fysioterapeuten ønsker faggruppen lykke til, med både 
forskningen og politikken!
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aktuelt Hva har vi egentlig gitt fra oss? 
Eilin Ekeland, side 10

Et forslag til ny takstmodell 

ble blankt avvist av NFFs sen-

tralstyre, fordi endringene ville 

slå negativt ut for privat prak-

sis. Konsekvensene for vårens 

forhandlinger er det ingen som 

kan si noe sikkert om. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

UVISSHETEN er minst like stor når det gjel-
der muligheten for å få gjenopptatt arbeidet 
med en annen og mer akseptabel takstmo-
dell i samarbeid med Helse- og omsorgsde-
partementet (HOD). Ifølge seniorrådgiver 
Kristin Gjellestad i HOD er det lite sann-
synlig at departementet vil opprette en ny 
arbeidsgruppe for å komme videre i proses-
sen med ny takstmodell. Hun sier også at 
utgangspunktet for årets forhandlinger blir 
svært krevende.

Gjellestad ledet den partssammensatte 
arbeidsgruppen som 11. mars la fram en 
rapport med et anbefalt forslag til ny takst-

modell. Arbeidsgruppen hadde represen-
tanter fra HOD, Helsedirektoratet, NFF og 
KS. Forslaget ble avvist av NFFs sentralstyre 
i et møte 31. mars, der det også ble rettet 
uvanlig sterk kritikk mot forbundsledel-
sens håndtering av prosessen og mangel 
på involvering av styret og organisasjonen. 

Krevende
NFF er etter det Fysioterapeuten vet den 
eneste av partene i arbeidsgruppen som 
avviser takstmodellforslaget helt. Et viktig 
spørsmål nå er hvordan dette vil påvirke 
vårens takstforhandlinger.  Sentralstyret og 

Nei til ny takstmodell skaper usikkerhet 
ved forhandlingsbordet

KREVENDE Elin Engeseth og Eilin Ekeland ble møtt med kraftig kritikk på sentralstyremøtet 31. mars. Engeseth opplever at tilliten er svekket, og at hun 
derfor ikke kan ta ansvar for årets takstforhandlinger.
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AKTUELT TAKSTSTRID

Privat råd krever at det skal forhandles ut 
fra dagens system, men staten kan likevel 
bringe hele eller deler av forslaget inn i for-
handlingene.   

I et e-postintervju med Fysioterapeuten 
sier Gjellestad at arbeidsgruppen har fore-
tatt en gjennomgang av dagens takstsystem 
og kommet med forslag til en ny modell. 

– Den oppgaven er således utkvittert. 
Jeg kan ikke nå gå ut med informasjon om 
hvordan staten vil håndtere årets honorar-
tarifforhandlinger, men det er opplagt at 
utgangspunktet for forhandlingene vil bli 
svært krevende, sier hun.  

– Ikke bundet 
NFFs nestleder Elin Engeseth mener at in-
gen av partene er bundet av takstmodellfor-
slaget. Hun understreker overfor Fysiotera-
peuten at selv om NFF har avvist forslaget, 
er det uvisst hva de andre partene får som 
fullmakt fra sine oppdragsgivere i forhand-
lingene.

– Er det en risiko for at bordet fanger, og at 
takstmodellforslaget helt eller delvis blir stå-
ende?

– Modell C i rapporten er kun et forslag, 
som ingen av partene er bundet til. Det ville 
i så fall vært snakk om å ta utgangspunkt i 
modellforslaget under takstforhandlingene, 
noe NFF har avvist.  Når vi møtes til for-
handlinger uten en omforent ny modell, er 
dagens takster det eneste grunnlaget vi har 
for å beregne inntektene på dette området. 
Om staten likevel ønsker å gjøre endringer, 
er det lite vi kan gjøre med det. Alle parter 
bør holde dialogen gående. Jeg håper for-
handlingene fortsetter der arbeidsgruppen 
måtte avslutte, sier Engeseth til Fysiotera-
peuten.  

Finansieringsomleggingen
Hun understreker at i takstforhandlingene, 
som er en revisjon av avtalen om takster og 
driftstilskudd (ASA4303), forhandles det 
først og fremst om pengene og rammen. Nå 
er det også avtalt at det skal forhandles om 
hvordan omleggingen av finansieringsord-

ningen skal gjennomføres. Det vil si flytting 
av midler fra takster til driftstilskudd.

– Dersom takstene går betydelig ned, en-
dres ikke bare takstene, men også forholdet 
mellom dem. Da må partene finne en løs-
ning på hvordan disse endringene skal kom-
me på plass. Takstenes innretning er imid-
lertid et åpent tema, der partene kan komme 
med forslag som kan, men ikke må, resultere 
i endringer fra 1. juli. Her har NFF kontroll 
over sine egne krav og innspill, men ikke 
over hva staten bestemmer seg for å gjøre. 
Jeg tror ikke at alle problemstillinger som 
er diskutert i takstarbeidsgruppen eller som 
er skissert i rapporten, finner sin løsning i 
denne omgang. Diskusjonen må gå videre, 
sier Engeseth.   

Svekket tillit 
Elin Engeseth har i flere år ledet takstfor-
handlingene for de privatpraktiserende. 
På grunn av den sterke kritikken mot le-
delsens håndtering av arbeidet med ny 
takstmodell, har hun valgt å la andre 
overta ledelsen av forhandlingene i år.  
Sammensetningen av forhandlingsdelega-
sjonen er ennå ikke helt avklart, men det blir 
forbundsleder Eilin Ekeland som overtar le-
delsen av takstforhandlingene. 

– For å utføre oppdraget med å lede for-
handlingene om avtalefysioterapeutenes 
inntekter, er det nødvendig med tillit. Jeg 
har oppfattet at tilliten er svekket i forbin-
delse med mitt arbeid for å finne frem til 
et felles takstmodellforslag i arbeidsgrup-
pen. Jeg tolker det slik at medlemmene me-
ner jeg har bidratt til at inntektene foreslås 
redusert. Uansett hva jeg står for i forhold 
til dette, er det nå best at jeg trer til side.   

– Ikke ned i inntekt 
– Hva er ditt syn på innholdet i modellforsla-
get?

– Det er viktig for meg å få fram at jeg 
selvfølgelig ikke mener at fysioterapeutenes 
inntekter skal reduseres. Vi forhandler om 
den totale rammen for statens utgifter, og 
den skal ikke svekkes på annen måte enn 

det Stortinget har bestemt, at takstene skal 
ned og driftstilskuddet opp. Oppdraget i ar-
beidsgruppen var å sette opp takstene på en 
annen måte. Diskusjonene gikk på hvordan 
vi kunne få til at grupper av fysioterapeuter, 
også i fremtiden, vil kunne tjene omtrent 
det samme, med visse forutsetninger. Det 
handler blant annet om forholdet mellom 
praksisomfang og avtalevolum, og om helse-
politiske prioriteringer, sier NFFs nestleder. 

– Kan ikke iverksettes 
Som avslutning sier Engeseth at den om-
stridte modell C, etter hennes mening, hel-
ler ikke har løst vesentlige spørsmål vedrø-
rende at kompetanse skal lønne seg. 

– Jeg mente imidlertid at vi på bakgrunn 
av denne modellen kunne komme videre, og 
at det er et forhandlingsrom innenfor forsla-
get. Dessuten må det være helt klart for alle; 
regnestykkene som fremkom i modellfor-
slaget var ufullstendige, og treffer ikke rea-
litetene for grupper av fysioterapeuter som 
etter forutsetningene skulle tjene omtrent 
det samme som i dag. Det forklarer godt at 
modellen, slik den fremkommer i rappor-
ten, ikke kan iverksettes nå under noen om-
stendighet, sier Elin Engeseth. 

Hovedpunkter i forslaget 
som ble avvist:

• Antallet takster redusert fra 49 til 
21, med seks hovedkategorier. 

• Undersøkelse og behandling slått 
sammen til felles tidstakst. 

• Faglig autonomi.
• Ikke kompensasjon for teknisk utstyr 

og store treningsarealer.
• Liten mulighet for tilleggstakster.
• Kompetansetillegg kun for klinisk 

mastergrad.
• NFFs spesialistordning ikke inkludert.

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

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

Tlf. 23 05 11 60 • Fax. 23 05 11 70
salg@fysiopartner.com
www.fysiopartner.no
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I tillegg til å avvise forslaget til ny 

takstmodell, rettet sentralstyret i et 

eget vedtak sterk kritikk mot leder 

og nestleders håndtering av saken.

REAKSJONENE fra medlemmer og tillits-
valgte har vært uvanlig sterke. Prosessen ble 
betegnet som svært lukket, og sentralstyret 
har ikke fått nok informasjon underveis om 
viktige beslutninger. 

Dette gjaldt blant annet NFFs spesialist-
ordning, som ikke var inkludert i rapporten 
fra arbeidsgruppen, og det faktum at mange 
fysioterapeuter ville gå ned i inntekt med det 
anbefalte forslaget. Viktige beslutninger ble 
tatt av leder og nestleder, uten å konsultere 

sentralstyret.
I løpet av februar ble det klart at to re-

presentanter i arbeidsgruppen fra NFFs se-
kretariat; Bente Øfjord og Henrietta Richter 
Uitdenbogaardt, ikke ville stille seg bak den 
endelige rapporten, til tross for at nestleder 
Elin Engeseth hadde godkjent det anbefalte 
forslaget. Årsaken var blant annet at NFFs 
spesialistordning, slik de oppfattet det, var 
blitt tatt ut av rapporten etter at arbeids-
gruppen hadde hatt sitt siste møte i januar.

Britt Strømme, nytt medlem i sentralsty-
ret fra i år, sa at hun var rasende over at styret 
ikke ble orientert om viktige problemstillin-
ger i takstarbeidet på et tidligere tidspunkt. 
Hun kom også med kraftig kritikk av infor-
masjonen til medlemmer og tillitsvalgte. 

INITIATIVET til en eventuelt ny runde om takstsystemet må 
komme fra Helse- og omsorgsdepartementet, sier leder i Privat 
råd, Håkon Hellenes, som også er med i NFFs sentralstyre. Han 
mener at organisasjonen trenger tid på seg, før en eventuell ny 
takstgjennomgang.  

– Det vil neppe være gunstig å kaste seg inn nye runder om 
takstsystemet umiddelbart. Mitt inntrykk er at medlemmer og 
tillitsvalgte ikke er klare for mer akkurat nå. Det har skjedd mye 
de siste par årene, med både finansieringsomlegging og arbeidet 

med å få på plass en ny takstmodell, sier Hellenes.
På spørsmål om denne saken har påført NFF et alvorlig til-

litstap, viser Hellenes til at medlemsmassen i denne saken har 
vært veldig våken og oppmerksom. 

– Nå har medlemmene blitt hørt, i og med at forslaget til 
takstmodell ble avvist. Jeg håper at dette vil snu, og at det ikke 
bare blir fokusert på tap av tillit. Jeg håper vi har klart å vise at 
NFF bryr seg om hva medlemmene mener, sier han. 

Et sterkt kritisk sentralstyre

I det ene vedtaket avviser sentralstyret 
det omstridte forslaget til ny takstmo-
dell. I det andre vedtaket kritiseres leder 
og nestleder for at de ikke har informert 
styret godt nok i forhold til alvoret i 
saken.  Nestleder Elin Engeseth var ikke 
til stede under avstemningen av begge 
vedtakene fordi hun erklærte seg inhabil. 
Forbundsleder Eilin Ekeland var inhabil i 
forhold til vedtak nummer to.

– Organisasjonen trenger tid

Vedtakene:

Sentralstyret er forbundets 
øverste politiske ledelse mellom 

representantskapsmøtene. Sentralstyret 
finner det uakseptabelt at leder og nest-
leder i denne saken ikke har informert 
styret tilstrekkelig og i tide, i forhold til 
sakens alvorlighet og viktighet for NFFs 
medlemmer. Sentralstyret forutsetter at 
slikt ikke gjentar seg. Dette vedtaket er 
ikke uttrykk for generell mistillit til leder 
og nestleder. 

Sentralstyret går ikke inn for 
innføring av modell C per 1. juli 

2011 slik den foreligger i rapporten til 
arbeidsgruppen. Sentralstyret krever 
en fullstendig ny gjennomgang av nytt 
takstsystem av et partssammensatt 
utvalg, i god tid før et nytt takstsystem 
skal innføres. 

FIRE I STYRET Anne Riiser Svensen (tv), Janiche Helen Pedersen, Jan Kattenberg og Håkon Hellenes.
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– Vi må komme oss videre. 

Vedtaket i NFFs sentralstyre 

som avviste takstmodellen, 

innebar ingen mistillit. Men 

tilliten til ledelsen har fått en 

knekk. Den må bygges opp 

igjen, sier sentralstyremedlem 

Jan Kattenberg.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

JAN KATTENBERG er eneste vanlige medlem 
fra det forrige sentralstyret. Han er dermed 
godt kjent med arbeidet som er gjort i for-
bindelse med omleggingen av finansierings-
ordningen og arbeidet med en ny takstmo-
dell. Kattenberg var hovedarkitekten bak 
vedtaket som rettet skarp kritikk mot NFFs 
leder og nestleder.  

– Eilin Ekeland og Elin Engeseth fikk full 
oppslutning av Landsmøtet 2010. Behand-
lingen av denne saken har gitt tilliten en 
knekk, men vi må komme oss videre. Det er 
veldig synd at Roar Høidal konkluderte slik 
han gjorde da han ble erklært inhabil under 
behandlingen av saken i Privat råd. Roar har 
gjort en kjempejobb i NFF, sier Kattenberg 
til Fysioterapeuten

Fortrolig prosess
– Hvilken informasjon har dere fått i sentral-
styret om denne saken, og har dere bedt om å 
bli informert?

– Jeg vil ikke gå inn på arbeidsformen i 
sentralstyret. I denne saken valgte det forri-
ge styret samme framgangsmåte som vi har 
hatt i taksforhandlinger og reforhandling 
av ASA 4313 . Selve arbeidet i arbeidsgrup-
pen er en fortrolig prosess, der ingenting er 

avklart før det er avklart. En slik prosess gir 
rom for muntlige sonderinger innen orga-
nisasjonen og en slik muntlig sondering ble 
blant annet gjort overfor sentralstyret i de-
sember 2010. Der ble vi informert om at det 
kunne ligge an til at vi kunne få inn vår spe-
sialistordning i en eller annen form. I etter-
tid ser vi at det åpenbart har oppstått ting i 
arbeidsgruppen som burde vært tatt tilbake 
til styret, sier Kattenberg. 

– Når mener du Elin Engeseth burde ha 
informert sentralstyret?

– Hun burde i alle fall ha informert oss da 
de to ansatte fra NFF i arbeidsgruppen er-
klærte at de ikke kunne gå god for innholdet 
i den endelige rapporten, sier han.

Informerte
På sentralstyremøtet 31. mars spurte Kat-
tenberg hvorfor ledelsen ikke informerte på 

styremøtet i februar. Rapporten om takst-
modellen ble offentliggjort 11. mars.

– Andre i organisasjonen har vært bedre 
orientert enn oss. Først mandag 28. mars 
fikk vi oversendt notatet som de to ansatte, 
Bente Øfjord og Henrietta Richter Uitden-
bogaardt hadde skrevet til ledelsen 8. fe-
bruar, sier Kattenberg, som på eget initiativ 
videresendte brevet til Privat råd, faggrup-
peledere og avdelingsledere.  

Undervurdert
Han tror betydningen av arbeidet med ny 
takstmodell har vært undervurdert, både 
i arbeidsgruppen og i forrige sentralstyre, 
som han sier derfor også er hans ansvar. 

– Arbeidet kom skjevt ut i forhold til tid, 
og jeg ser i etterkant at det har vært man-
glende informasjon. Fristen for å melde til-
bake var for kort. Problemet er at det ikke 
var noen formell høringsrunde. Hele pro-
sessen har vært for dårlig, og arbeidsgrup-
pen har undervurdert konsekvensen for 
våre medlemmer, sier Kattenberg, og legger 
til at det viktigste argumentet for å avvise 
modellen var at flere grupper ville gå ned i 
inntekt. Det ville han ikke fronte.

Hva skjer nå?
Det er mange medlemmer som lurer på hva 
som skjer nå, like før årets takstforhandlin-
ger starter.  Det gjør også Jan Kattenberg.

– Vi har krevd å forhandle på dagens 
grunnlag, men det er i stor grad opp til de-
partementet hvordan dette skal behandles. 
Jeg tror ikke at HOD uten videre vil fortsette 
med det gamle systemet eller utsette den 
endelige gjennomføringen av finansierings-
ordningen til neste år. Vanskelig blir det 
uansett, sier Jan Kattenberg. 

– Tilliten må bygges opp igjen

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

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

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

SKJEVT UT Jan Kattenberg mener betydningen av 
en ny takstmodell ble undervurdert, og at arbei-
det derfor kom skjevt ut. Foto: Dagrun Lindvåg
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En av NFFs veteraner, Roar 

Høidal, har trukket seg fra sine 

verv som medlem i Privat råd 

og Valgkomiteen i NFF. Årsaken 

er utformingen av et vedtak i 

Privat råd, som Høidal mener 

rokker ved hans integritet.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

ROAR HØIDAL ble erklært inhabil da saken 
om takstutredningen skulle behandles av 
Privat råd den 30. mars. Høidal har ikke sit-
tet som fast medlem i takstarbeidsgruppen, 
men har bidratt som «regneekspert».  Rådet 
skulle komme med en innstilling til NFFs 
sentralstyre som hadde møte dagen etter.

– Da saken skulle behandles, ble det dis-
kusjon om inhabilitet. Jeg opplevde spørs-
målet om min habilitet i den konkrete saken 
og den delen av diskusjonen som jeg var 
med på som ryddig, sier Roar Høidal til Fy-
sioterapeuten.

– Jeg oppfattet flere av medlemmene dit 
hen at vedtaket var knyttet til denne kon-
krete saken. Jeg ble muntlig forsikret om at 
vedtaket innebar at jeg var blitt erklært in-
habil av rådet og var komfortabel med det, 
selv om vedtaket ikke ble lest opp på møtet. 
Sekretæren opplyste at det ikke var tid til 
den vanlige runden for å godkjenne proto-
kollen siden sentralstyret skulle ha møte da-
gen etter. Dette godtok rådet, inkludert meg 
selv. Det betyr at den utsendte protokollen 
er endelig. 

Da Høidal åpnet e-posten dagen etter, 
fikk han seg en overraskelse. I protokollen 
står et vedtak med følgende ordlyd:

«Privat råd mener at det foreligger for-
hold som er egnet til å svekke tilliten til Roar 
Høidals upartiskhet, jmf NFFs lover punkt 
36, første avsnitt, fjerde strekpunkt. Rådet 
mener derfor at rådsmedlem Roar Høidal 
må avstå fra avstemming vedrørende sak 27. 
Strekpunkt 4 sier at en person kan regnes 
som inhabil dersom: det foreligger andre 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
vedkommendes upartiskhet».

For ikke å overreagere viste jeg vedtaket 
til noen kollegaer som uavhengig av hveran-
dre reagerte på samme måte som meg. Den 
første setningen uttrykker en generell mis-
tillit til min upartiskhet. Slik oppfattes den 
også av medlemmer som ikke var til stede 
på møtet og som heller ikke har vært med 
på diskusjonen og refleksjonen vi hadde, 
sier Høidal.

Han presiserer at hans beslutning om å 
trekke seg ikke er rettet mot leder eller andre 
medlemmer i Privat råd.

Det er vedtakets ordlyd som rokker ved 
min integritet og som gjør at jeg må konklu-
dere med at jeg ikke kan fortsette som med-
lem i rådet lenger. Det skal ikke dramatise-
res mer enn det, sier Høidal.

– Hva tenker du om at sentralstyret for-
kastet forslaget til ny takstmodell?

Jeg har ikke noe problem med å forholde 

meg til at modellen ikke ble vedtatt. Det som 
har vært av diskusjon rundt dette arbeidet 
har jeg ingen kommentar til, sier Roar Høi-
dal. 

Roar Høidal har vært tillitsvalgt i NFF si-
den 1995, da han ble valgt som avdelingsle-
der i Buskerud. Han har i flere perioder vært 
leder i Privat råd, og har dermed også sittet i 
NFFs sentralstyre. På Landsmøtet 2010 gikk 
han av som leder, men ble valgt inn i rådet 
som vanlig medlem.

Leder i Privat råd, Håkon Hellenes, be-
klager sterkt at Roar Høidal valgte å trekke 
seg. 

– Det er et stort tap for NFF, og vi mister 
mye kompetanse. Som leder i Privat råd tar 
jeg selvkritikk på at utformingen av vedta-
ket gikk for fort. Vi hadde ikke mistillit til 
Roar Høidal generelt. Vedtaket gjaldt kun 
avstemningen om forslaget til ny takstmo-
dell, sier Hellenes. 

Privat råd:

Roar Høidal valgte å trekke seg

INTEGRITET Roar Høidal mente at vedtaket i Privat råd rokket ved hans integritet. Foto: D. Lindvåg
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NFF står midt oppe i sin kan-

skje verste storm på mange år, 

etter voldsomme reaksjoner 

fra medlemmer og tillitsvalgte 

på forslaget til ny takstmodell. 

Noe gikk veldig galt. Hvordan 

kunne det skje?  

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

EN kommunikasjonsstrategisk katastrofe, 
var en betegnelse som ble brukt i sentralsty-
rets møte 31.mars. Forbundsleder Eilin Eke-
land protesterer ikke på den beskrivelsen. 
Men hun er ikke enig i at NFFs ledelse ga fra 
seg opparbeidede rettigheter under arbeidet 
med takstmodellforslaget.

– Vi har vært altfor dårlige på kommu-
nikasjon og involvering i denne prosessen. 
Det må vi bare erkjenne. Konsekvensen er 
at inntrykket medlemmene sitter igjen med, 
ikke stemmer overens med det jeg mener 
er situasjonen og innholdet i forslaget, sier 
forbundsleder Eilin Ekeland til Fysiotera-
peuten.

Ikke mer i potten
– Enkelte føler at forbundet har sviktet dem, 
særlig når det gjelder risikoen for redusert 
inntekt?

– Vi har ikke gått inn i denne prosessen 
og bevisst godtatt at grupper av fysiotera-
peuter skal gå ned i inntekt. Selvsagt ikke. 
Men dersom noen forventet at det skulle 
ligge mer penger i potten enn det faktisk 
gjorde, for eksempel til NFFs spesialist-
ordning, da kan nok enkelte ha blitt veldig 
skuffet. Slik var det imidlertid ikke. Man-
datet og den økonomiske rammen var klart 
på forhånd, og det var aldri snakk om mer 
penger til fysioterapi. Forslaget som ligger i 
rapporten skulle heller ikke være det ende-
lige resultatet. Forslaget til ny modell skulle 
inn i årets takstforhandlinger, der vi blant 
annet ville ha tatt opp undersøkelsestaksten 
og kompetansetillegg til flere grupper. Men 

Ledelse i motvind

RISIKO – Den største sjansen vi tok var å godta en annen definisjon av kompetanse enn den som ligger i 
vår spesialistordning, sier Eilin Ekeland.
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for medlemmene framsto forslaget som en 
komplett og detaljert ny takstmodell. Det er 
et stort problem, innrømmer Ekeland

Uten ryggdekning
På spørsmål om hvorfor forbundsledelsen 
risikerte å ta så store valg, uten å ha politisk 
ryggdekning i organisasjonen, svarer Eke-
land at behovet for å avklare beslutninger un-
derveis ble undervurdert. Det samme gjelder 
hvordan dette ville framstå for medlemmene.

– Vi stoppet ikke tilstrekkelig opp ved 
de viktige valgene vi måtte ta underveis i 
prosessen.  Muntlige orienteringer ble gitt, 
men de var sikkert ikke tydelige nok. Jeg og 
nestleder Elin Engeseth tok enkelte av disse 
beslutningene alene. I ettertid ser vi at or-
ganisasjonen og de politiske organene ikke 
har vært tilstrekkelig involvert.  Som øverste 
leder tar jeg selvsagt ansvaret for det.

Den største sjansen vi tok var å akseptere 
en annen definisjon av kompetanse enn den 
som ligger i vår egen spesialistordning. Vi 
åpnet for mastergrader som grunnlag for et 
kompetansetillegg. Mitt inntrykk er at sta-
ten ikke ville bruke ordet spesialist, fordi de 
ikke ville ha bransjeinterne ordninger inn 
i en ny takstmodell. En annen mulig årsak 
er at de har startet en utredning av offent-
lig spesialistordning for andre grupper enn 
leger og psykologer.  Dette var et strategisk 
valg fra vår side, fordi vi på slutten av arbei-
det ikke kom lenger. Vi mente at dette på et 
senere tidspunkt kunne åpne for tillegg til 
de som har kompetanse tilsvarende vår spe-
sialistordning. Det er bakgrunnen for at vi 
valgte denne løsningen, sier Ekeland.

Mistillit?
– Sentralstyret fattet et vedtak som mange vil 
tolke som nummeret før ren mistillit mot le-
der og nestleder. Hva er din reaksjon på det?

– Jeg tolker det som at vi har generell til-
lit i sentralstyret, men at vi har gjort ukloke 
vurderinger i denne situasjonen. Nå må vi 
jobbe hardt for å gjenopprette tilliten. Mine 
viktigste punkter her er å være helt ærlig og 
åpen om feil som er gjort, jobbe videre med 
samhandling i styret og generelt forsøke å 
gjøre en god innsats. Styrevedtaket der for-
slaget til takstmodell blir avvist, viser at vi 
lytter til organisasjonen. Jeg personlig hadde 
håpet på innspill til forslaget, med nye krav 
og nye beregninger. Men organisasjonen ak-
septerte ikke en slik tilnærming, og det har 
vi tatt hensyn til.

Intern strid
I arbeidsgruppen var NFF representert med 
nestleder Elin Engeseth, Roar Høidal fra 
Privat råd og to ansatte i NFFs sekretariat, 
Bente Øfjord og Henrietta Richter Uitden-
bogaardt. Øfjord og Uitdenbogaardt har tatt 
sterk avstand fra prosessen og ville ikke ta 
ansvar for sluttresultatet. De sa blant an-
net at NFFs spesialistordning var inkludert 
i rapporten da arbeidsgruppen hadde sitt 
siste møte i januar, men at den ikke lenger 
var med da takstrapporten ble offentlig. De 
mener at Ekeland og Engeseth tok avgjørel-
sen om spesialistordningen på egen hånd, i 
samråd med departementet, og uten at det 
var tatt opp med sentralstyret.

– Rollene mellom de politiske og ansatte 
representantene i arbeidsgruppen var ikke 
godt nok avklart. Men alle innspill, også de 
vi fikk fra Øfjord og Uitdenbogaardt, ble se-
riøst vurdert. Det var ikke mulig å komme 
lenger i forhold til kompetansetillegg i ar-
beidet med denne takstmodellen. Det var 
helt uaktuelt for departementet å ta med vår 
spesialistordning. Dersom våre spesialister 
hadde fått innfridd forventninger om kom-
petansetillegg, noe de ikke har hatt før, ville 

andre grupper fysioterapeuter kommet mye 
dårligere ut økonomisk enn i dette modell-
forslaget, sier Ekeland.

– Hvor langt kan en organisasjon som 
NFF strekke seg når det gjelder å delta i slike 
prosesser?

– Arbeidsformen kan være litt risikabel, 
men vi kommer lenger ved å delta og finne 
løsninger. Jeg er overbevist om at vår for-
midling inn i denne arbeidsgruppen ikke 
har vært forgjeves. De andre partene vet nå 
svært godt hva NFF mener om spesialistord-
ningen.

– Ikke fjernet, men flyttet
– Like fullt sier mange at NFF har gitt fra seg 
opparbeidede rettigheter, uten å få noe særlig 
igjen for det?

– Men hva har vi egentlig gitt fra oss? Vi 
har ikke gitt fra oss midler til fysioterapi to-
talt sett, men noe er blitt flyttet og innlem-
met i andre takster. Når det gjelder undersø-
kelsestaksten, ville den helt klart ha blitt tatt 
opp i årets forhandlinger. Det samme gjelder 
tillegg for arbeid med barnegrupper og lym-
feødembehandling. Jeg vil understreke at 
de siste to ikke gjelder spesialisttillegg. Her 
er det snakk om tillegg for å ivareta spesielt 
sårbare pasienter. Ut over dette skjønner jeg 
ikke hva vi har gitt fra oss. Tillegg til NFF-
spesialister har aldri vært inne i systemet. 
Midler til utstyr er heller ikke borte, men 
er inkludert i en høyere behandlingstakst. 
Det er kun fysioterapeuter som har en svært 
høy bruk av tilleggstakster, som kanskje ville 
merket dette negativt. Etter mitt syn ble in-
gen rettigheter fjernet, de ble snarere flyttet. 
At mange er skuffet over at spesialistordnin-
gen ikke kom med, er en annen sak. Selvsagt 
skulle vi gjerne hatt med våre spesialister 
inn i en ny modell, men det var altså ikke 
mulig, sier Eilin Ekeland. 

PRISGARANTI PÅ BEHANDLINGSBENKER
Priser fra kr. 13.500,- eks. mva.
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Det enkleste er 
fortsatt pistol.
Enimed 10 år i Norge 
med trykkbølgebehandling.

Et effektivt våpen for personell med medisinsk faglig kompetanse for 
behandling av kroniske senelidelser.

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at trykkbølgebehandling med Swiss DolorClast®-metoden 
har god klinisk effekt. For klinisk dokumentasjon, se trykkbølgebehandling.no eller enimed.no



– Jeg fi kk kronisk senebetennelse i 
begge albuer. Store smerter og tapt 
styrke i albuer og underarmer gjorde 
at jeg hadde problemer med å gripe 
og bære selv de minste ting. 
Konsentrert behandling med 
trykkbølger over en fi reukers periode 
løste opp i problemene. Jeg er nå 
symptomfri. Behandlingen var ikke 
direkte smertefri, men med vondt 
skal vondt fordrives.

– Norges Skiforbund og alpinlandslagets 
medisinske støtteapparat  benytter 
trykkbølgebehandling med Swiss 
DolorClast®. Trykkbølgebehandling ble 
benyttet med godt resultat på skaden 
jeg pådro meg før OL i Vancouver i 2010 
og benyttes også på de ulike typer 
belastningsskader og ”smeller” som 
inntreffer gjennom en lang og hektisk 
rennsesong. Takk for hjelpen, 
den er gull verdt!

– Vi behandler et stigende antall pasienter 
med trykkbølger på vår klinikk. Musearm, 
akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee 
og plantar fasciitis behandles effektivt, 
uten behov for operasjon, kortison eller 
medisinbruk. Kort behandlingstid og 
ingen bivirkninger har gjort metoden 
utbredt både i profesjonelle idretts-
miljøer og for å få pasienter raskt tilbake 
i jobb. Trykkbehandling representerer en 
liten revolusjon innen fysikalsk medisin.

– Enimed har levert Swiss DolorClast®, 
trykkbølgebehandlingsutstyr av topp 
sveitsisk kvalitet til norske klinikker i 
10 år. Trykkbølgebehandling er i denne 
perioden blitt etablert som en adekvat 
og effektiv behandlingsform for 
kroniske senelidelser. Klinikker over 
hele Norge innen fysikalsk behandling 
og rehabilitering tilbyr nå trykkbølge-
behandling med vårt utstyr. 
Nå satser vi friskt på 10 nye år!

Egill Knag, daglig leder Enimed, importør og distributør Tor Østhagen, fysioterapeut, leder av Stabækklinikken

Jappen Johansen, fornøyd pasient Aksel Lund Svindal, verdensmester og olympisk mester

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal.Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
www.enimed.no

Importør / distributør:

Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

Swiss DolorClast®
Radial trykkbølgebehandling 
gir mekaniske sjokkbølger 
som brer seg ut i vifteform 
med varierende penetrasjon i 
vev og muskulatur fra 1 til 45 
millimeter.

Swiss PiezoClast®
Fokusert trykkbølgebehandling 
gir ballistiske sjokkbølger som 
konsentreres for optimal 
effekt mot et mer begrenset 
område med penetrasjon i vev 
og muskulatur fra 5 til 40 
millimeter.

Litteratur: 1. FDA/PMA Approval May 2007, PMA nr P050004, www.fda.gov/cdrh/mda/docs/P050004.html (27.6.2008).   2. Gerdesmeyer L, Gollwitzer H, Diehl P et al. Radiale extrakorporale, Stoß 946;
wellentherapie (rESWT) in der Orthopädie. Journal für Mineralstoffwechsel 2004; 11: 36-9.   3. Cacchio A, Paoloni M, Barile A et al. Effectiveness of radial shock-wave therapy for calcifi c tendinitis of the 
shoulder: single-blind, randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82. 4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles 
tendinopathy: a randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.

Benyttes av 

Norges Skiforbund

jubileumstilbud!

Ta kontakt for et
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Utdanningskvalitetspris til UiO og HIST
 

Avdeling helsefag ved Universitetet i Oslo (UiO) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) deler Utdanningskvali-
tetsprisen for 2011. 

Medisinsk fakultet, Avdeling helsefag, UiO fikk prisen for prosjektet «Transformasjon av vitenskapelige tenke-, 
arbeids- og vurderingsformer i masterutdanning». Avdeling for helsefag i Oslo er stedet der flest fysioterapeuter 
tar mastergrad. Det er også her det store prosjektet FYSIOPRIM, som finansieres av Fondet, er forankret.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) ble tildelt prisen for prosjektet «Rom for læring». Ifølge juryen har HIST 
gjennom dette prosjektet skapt nye og vellykkede læringsarenaer, der bruk av IKT danner den nye rammen. 

Utdanningskvalitetsprisen deles årlig ut av Kunnskapsdepartementet og har til hensikt å stimulere institu-
sjonene innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å fremme og å videreutvikle kvaliteten på sine 
utdanninger. Prisen ble i år delt ut for ellevte gang. Utdelingen skjedde på den årlige konferansen om kvalitet og 
kvalitetsutvikling i høyere utdanning som arrangeres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 

Barn med ulike fysiske funksjonshemnin-

ger har kapasitet til å tilpasse seg og takle 

utfordringer fra omgivelsene og sin kropps-

lige situasjon når de deltar i lek og aktivitet 

sammen med andre, ifølge en doktorgrads-

avhandling fra Universitetet i Oslo.  

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

FYSIOTERAPEUT Wenche Bjorbækmo disputerte 
torsdag 31. mars. Hun har undersøkt hvordan barn 
erfarer og finner mening i det å bevege seg i dagligli-
vet, i testsituasjoner og i en bevegelsesgruppe basert 
på improvisasjon. Ifølge avhandlingen har barn med 
fysisk funksjonshemning en spesialisert bevegelses-
kompetanse. Denne kompetansen blir imidlertid lett 
oversett i dagens helse- og habiliteringspraksis. 

Det som er «annerledes» eller «avvikende» ved 
barnets bevegelser blir i stedet gjenstand for mye 
oppmerksomhet. Det å se, verdsette og understøtte 
den kunnskapen barn har, gjør at de får mer lyst til å 
bevege seg og gir dem bedre selvbilde. Det er avgjø-
rende at fagfolk blir mer bevisste på barns spesiali-
serte kunnskap om det å bevege seg og ikke entydig 
fokuserer på deres bevegelser som et problem, heter 
det i sammendraget av avhandlingen.

I alt har 23 barn i alderen fire til tolv år deltatt i 
studien Bjorbøkmo har gjennomført. Hun har in-
tervjuet 21 av barna og deres foreldre, observert 14 
av barna en skoledag og syv ved en ukentlig tre-

ningstime hos fysioterapeut. En kveld i uken i ett år 
har hun observert og beveget seg sammen med tolv 
av barna og to dansepedagoger. 

Barnas kapasitet til å tilpasse seg og takle utfor-
dringer, blir ifølge Bjorbækmo tillagt liten betydning 
i testsituasjoner dersom deres bevegelser avviker fra 
standardkravene. 

Avhandlingen belyser at improvisasjon i bevegel-
sestrening kan bidra til at barn, over tid, stoler mer 
på sin egen måte å bevege seg på. Dette kan stimulere 
dem til å gi seg i kast med en kreativ og vedvarende 
utforskning av bevegelse, ifølge Bjorbækmo. 

Barn med funksjonshemninger har 
spesialisert bevegelseskompetanse

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com

Anatomisk atlas 
på norsk 

Et anatomisk atlas er 
nå gratis tilgjengelig gjen-
nom Helsebiblioteket.no. 
Oppslagsverket, med illus-
trasjoner, bilder og tekst, 
gir detaljert oversikt over 
kroppens ulike deler og 
organer. 

Selv om oppslagsver-
ket er rettet mot pasien-
ter og pårørende, er det 
også nyttig for helseper-
sonell og studenter innen 
medisin og helsefag, 
skriver Helsebiblioteket.
no i sin presentasjon av 
det anatomiske atlaset. 

http://atlas.helsebi-
blioteket.no/

Konkurranse 
om studie- 
plasser

Det er mange som 
kjemper om de rundt 
300 studieplassene ved 
fysioterapeututdannin-
gene i Norge. Årets tall 
fra Samordna opptak viser 
at disse utdanningene 
stadig er blant de mest 
ettertraktede.

Av totalt 7128 
søkere hadde 2377 
fysioterapistudiet som 
sitt førstevalg. Det gir et 
snitt på 7,16 søkere per 
plass, omtrent samme 
nivå som i fjor. Det er bare 
veterinær- og arkitekt-
utdanningene som har 
et trangere nåløye enn 
fysioterapi, når vi ser på 
forholdet mellom første-
valgssøkere og planlagte 
studieplasser.
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FYSISK aktivitet bidrar til at barn  kan 
komme raskere tilbake til en hverdag 
med god livskvalitet etter kreftsykdom, 
ifølge Hege Gjertsen ved Nordlandsforsk-
ning.  Hun har evaluert et prosjekt ved 
Valnesfjord Helsesportssenter. 

Målet er å utvikle tilpasset fysisk akti-
vitet for barn og unge med kreftsykdom. 
Prosjektet «Krefter i bevegelse»  omfat-
ter  et toukers opphold ved Valnesfjord 
Helsesportssenter (VHSS) for barn og 
ungdom med ledsagere. Det ble i alt gjen-
nomført tre slike opphold i perioden no-

vember 2009 – desember 2010. 
– Min studie viser at det er behov for 

dette tilbudet, sier Gjertsen, som er seni-
orforsker og dr. polit. ved Nordlandsforsk- 
ning i Bodø. Det er imidlertid en utfor-
dring å legge til rette, slik at barna kan 
delta i fysiske aktiviteter der de bor. 

– Tilbudene i hjemkommunene er 
veldig varierende. Noen får ikke tilpas-
set gymtimene, men møter en misforstått 
snillhet om at barna heller kan slappe av på 
sidelinja, sier Gjertsen til forskning.no.  

Les mer: www.vhss.no

Norske helseforskere 
slått av nordiske kolleger

Universitetet i Oslo kommer som beste 
norske institusjon på 170. plass i en 
internasjonal rangering av forskningsak-
tivitet innen helsefag og medisin. Norske 
forskere blir slått av nordiske kolleger.

 USA troner imidlertid på toppen, 
med de åtte første plassene på listen 
til Scimago Institutions Ranking (SIR). Har-
vard University er nummer en. Deretter 
kommer amerikanske National Institutes 
of Health (NHI) og Veterans Affairs Me-
dical Centers. Den totale listen omfatter 
1875 institusjoner fra hele verden, skriver 
Dagens Medisin.

I Norden er Karolinska Institutet (KI) 
fremst, på en 37. plass. Blant de andre 
norske institusjonene ligger Oslo Univer-
sitetssykehus på 194. plass, Universitetet 
i Bergen på 314, NTNU på 475, tett fulgt 
av Haukeland Universitetssykehus på 
plassen etter, ifølge SIR World Report 
2010, Health Sciences.  

Rangeringen baserer seg på kvantita-
tive data over forskningsaktivitet innen 
helsevitenskapelige områder som medisin, 
sykepleier, veterinærmedisin, odontologi 
og andre helsefag i perioden 2004-2008. 
Det er blant annet sett på i hvilken grad 
forskningsartiklene er publisert i høyt 
rangerte tidsskrifter. 

MANGE hevder at de unge har blitt latere, 
men det får ikke støtte i en ny rapport om 
utviklingen i norske ungdommers trenings-
vaner. Det er færre unge som aldri trener og 
noen flere som trener veldig mye.

Nettstedet forskning.no skriver at det 

offentlige ordskiftet i senere tid har vært 
preget av en økende bekymring for at nor-
ske ungdommer har blitt latere en før. Det 
økende tilbudet av TV og PC-spill rettet mot 
ungdom, blir ofte brukt som forklaring på 
en slik utvikling.

En ny rapport fra NOVA gir imidlertid 
ikke støtte til en slik oppfatning, i hvert fall 
ikke om en ser dette i et 20-årsperspektiv. 
I den aktuelle undersøkelsen har forskerne 
Ørnulf Seippel, Åse Strandbu og Mira Aa-
boen Sletten sett på endringer i ungdom-
mers treningsvaner fra 1992 til 2010 med 
utgangspunkt i tre treningsarenaer: idretts-
lag, treningssentre og egentrening.

Mens andelen som sier de er medlem av 
et idrettslag er ganske lik i 1992 og 2010, er 
det stadig færre som rapporterer at de aldri 
har vært medlem i et idrettslag. For det an-
dre er det flere som trener veldig ofte (fem 
ganger i uken eller mer) i 2010 i forhold til 
1992. Mens tallet i 2002 var på 23 prosent, er 
det nå økt til 34 prosent.

Trening på treningssenter (kommersielle 
eller på skolen) griper om seg blant unge 
som ellers i samfunnet, og er den treningsa-
renaen der det er tydeligst endring i aktivi-
tetsnivået i løpet av de siste tyve årene. 

Les mer: www.forskning.no

Barn med kreft:

Raskere tilbake med fysisk aktivitet

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com

Unge trener ikke mindre enn før
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I Canada er det utviklet en om-

sorgsmodell der spesialutdannede 

fysioterapeuter står for den totale 

oppfølgende omsorgen etter total 

kne- og hofteplastikk. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no 

EN KANADISK studie viser at pasientene er 
like fornøyde med fysioterapeutenes innsats 
som med ortopedenes.

Bakgrunnen for at Canada innførte mo-
dellen er reduserte helsebudsjetter i kombi-
nasjon med legemangel. I Storbritannia har 
spesialistutdannede ortopedifysioterapeuter 
lenge hatt arbeidsoppgaver som tidligere har 
vært forbeholdt leger. Modellen har vist seg 
å være vellykket, og har spredt seg til både 
Canada og andre land.

I Canada har fysioterapeutene samme 
oppgaver som ortopedene ved den posto-
perative oppfølgingen, og alle har master-
utdanning, lang erfaring med ortopedi og 
ulike typer videreutdanninger.

Kanadiske forskere gjennomførte en stu-
die for å måle pasientenes tilfredshet. To 
typer klinikker ble sammenlignet; en ledet 
av spesialutdannede fysioterapeuter og en 
som ble ledet av ortopedikirurger. De som 
var fulgt opp på fysioterapiklinikken var like 
fornøyde som de andre pasientene.

En britisk studie (Daker-White, J Epide-
mol Community Health, Vol 53, 1999) sam-
menlignet ortopeder med spesialutdannede 
fysioterapeuter når det gjelder innledende 
vurdering og håndtering ved muskel- og 
skjelettlidelser. Her var pasientene mer for-
nøyde med hjelpen de fikk av fysioterapeu-
tene. Studien viste også at omsorgen ble ri-
meligere, fordi fysioterapeutene var mindre 
tilbøyelige til å ordinere røntgen og kirurgi 
enn legene.

Kilde: FYSIO, Nyhetsbrevet for fysiotera-
peuter, nr. 3-2011. www.fysio.us/

Kennedy DM, Robarts S, Woodhouse L. 
Patients are satisfied with advance practice 
physiotherapists in a role traditionally per-
formed by orthopaedic surgeons. Physio-
ther Can 2010;62(4):298.305. 

Ny spesialistrolle for fysioterapeuter

Konservativ behandling – behov for nytt begrep?

 Hvorfor kalles fysioterapi konservativ behandling, og hva betyr det egentlig? Denne pro-
blemstillingen reiser fagredaktør Vibeke Pilmark i et blogginnlegg på Danske Fysioterapeuters 
nettsider. Er det behov for et nytt og mer positivt begrep?

En vanlig forklaring på konservativ i ordbøkene er en person som er mot forandring. Ordet 
konservativ er også ofte brukt på en nedsettende måte. 

– For de fleste pasienter vil begrepet uten en utdypende forklaring høres negativt ut, 
skriver Pilmark, og spør om vi trenger et nytt begrep. Pasientene kan jo lure på om konservativ 
behandling brukes for å spare penger, eller om behandlingen bare bidrar til å holde pasientens 
situasjon uforandret.

I faglig og medisinsk sammenheng er konservativ behandling et uttrykk for behandlings-
former som er «non-invasive». Med dette menes behandling som ikke innebærer noen større 
inngrep, for eksempel kirurgi.

– Når leger og fysioterapeuter skriver konservativ behandling, er det vel akkurat det de 
mener. Men kanskje trengs det et nytt og mer dekkende begrep for den fysioterapien som i 
dag regnes som beste behandling for en lang rekke sykdommer, nemlig aktiv behandling og 
trening, skriver Pilmark.

Dysfunksjon i hjernen ved 
fibromyalgi
 

Det forskes mye på årsakene til fibromyalgi, 
blant annet når det gjelder hvordan hjernen fun-
gerer hos disse pasientene sammenlignet med 
friske personer.

I en spansk studie har man ved bruk av MRS 
(magnetresonansspektroskopi), kartlagt det 
metaboliske mønsteret i amygdala, thalamus og 
prefrontale cortex hos kvinnelige fibromyalgipa-
sienter,  sammenlignet med 24 friske personer.

Resultatene viser at fibromyalgipasientene 
hadde signifikant høyere nivåer av glutamat/
glutamin i høyre amygdala, sammenlignet med de 
friske. Det tyder på en dysfunksjon i hjernen ved 
fibromyalgi, mener de spanske forskerne.

Kilde: FYSIO, Nyhetsbrevet for fysioterapeu-
ter, nr. 3-2011. www.fysio.us/

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com
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MBT
med fotfeste 

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

www.mbt.no

Trening ved eldresentre kan 
gi bedre fysisk helse
Eldre kan få bedre balanse og økt muskelstyrke i bena 

ved å delta i fysisk aktivitet ved eldresentre, viser en 

systematisk oversikt fra Kunnskapssenteret.

OVERSIKTEN gir imidlertid ikke grunnlag for å konkludere med 
at bruk av eldresentre påvirker eldres livskvalitet og deres mest-
ring av daglige aktiviteter. Det har vært mye diskutert om bruk av 
eldresentre kan forebygge sykdom og sosial isolasjon. Kunnskaps-
senteret har derfor på oppdrag fra Helsedirektoratet oppsummert 
forskning om effekten av eldresentre. Prosjektleder er Kari Hå-
velsrud.

Forskerne fant imidlertid ikke studier som målte effekten av 
å benytte eldresentre, sammenliknet med ikke å gjøre det. Do-
kumentasjonen var av for lav kvalitet til å kunne gi sikre konklu-
sjoner. I hovedsak fant de studier som vurderte effekten av ulike 
aktiviteter som eldresentrene tilbyr sine brukere.

Kunnskapssenteret påpeker at de inkluderte studiene hovedsa-
kelig er utført i USA og asiatiske land. Dette påvirker overførings-
verdien til norske forhold. Det er derfor behov for mer forskning, 
blant annet studier som omfatter både brukere og ikke-brukere 
av eldresentre.

Ifølge Statens seniorråd var det i 2005 ca. 330 eldresentre i Nor-
ge, og nærmere 130 000 brukere i 2000. 

Rapportens tittel: Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter 
Kilde: www.kunnskapssenteret.no

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com
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Flere og flere fysioterapeuter 

som jobber med pasienter med 

psykiske lidelser forsker. Målet 

er å bli mer synlige. 

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

– VI LIGGER på verdenstoppen i psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi, men andre 
land puster oss i nakken. Myndighetene 
foretar nedskjæringer og innskrenkninger, 
de forstår ikke hvor viktige vi er. Derfor må 
vi forske, og gjerne gjøre kvantitative studi-
er, som er et språk politikerne forstår. 

Den oppfordringen kom fra Berit Heir 
Bunkan på årsmøteseminaret til Faggrup-

pen for psykiatrisk og psykosomatisk fysio-
terapi. Bunkan er en nestor i norsk psyko-
motorisk fysioterapi. Hun legger til at det 
også må gjøres kvalitativ forskning; man må 
ha et mangfold. 

Og det er på gang! 158 entusiastiske fy-
sioterapeuter var til stede på årsmøtesemi-
naret i Trondheim 24.-26. mars. Temaet var 
«Forankring og mangfold – veier videre», og 
flere fysioterapeuter presenterte egne forsk-
ningsprosjekter. 

En av dem var Lise Brauten, psykomoto-
riker ved Lade fysikalske institutt i Trond-
heim. I tillegg jobber hun ved «Avdeling for 
smerte og sammensatte lidelser – Smerte-
senteret» ved St. Olavs Hospital. Brauten har 
gjort en pilotstudie med følgende problem-
stilling: «Kan pasienter med langvarige nak-
kesmerter få bedre kroppslig tilstand, bedre 

bevegelighet i cervicalcolumna, symptom-
lette og bedre helsetilstand ved hjelp av 
norsk psykomotorisk fysioterapi?» 

Kvantitativ forskning
– Hva fikk deg til å begynne med forsknings-
prosjektet? 

– Ved Smertesenteret har jeg flere kol-
leger som er opptatte av kvantitativ forsk-
ning. De har inspirert meg, ikke minst ved 
å etterspørre evidens for om psykomotorisk 
fysioterapi virker. I februar 2008 la kommi-
sjonen for «Task Force on Neck Pain and its 
Associated Disorders» frem en rapport der 
det blant annet ble konkludert med at risi-
kofaktorene for å få langvarige nakkesmer-
ter er sammensatte – og at symptomene må 
behandles med utgangspunkt i det. I psyko-
motorisk fysioterapi har vi denne forankrin-

Psykomotorisk fysioterapi:

Vil bli mer synlige gjennom forskning

NYE SKUDD Nestor i norsk psykomotorisk fysioterapi, Berit Heir Bunkan (nr. 2 fra venstre), er stolt av Bente Brigtsen, Marit Danielsen og Lise Brauten som 
presenterte sine pilotstudier på jubileumsseminaret.
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gen i møtet med pasienten.
Gudrun Øvreberg skriver følgende om 

psykomotorisk fysioterapi: «Når vi samta-
ler, har vi tidsperspektivet i bakhodet. Det 
er ikke slik at det plutselig ble ondt i nak-
ken, selv om det kan synes slik for pasien-
ten. Over tid ble det slik at det kanskje var 
en tilfeldighet som gjorde at nakken ble 
symptomvarsleren. Pasienten er ikke bare 
«en nakke». Det er Hans eller Kari som har 
vondt i sin nakke.» 

I faggruppens informasjonsbrosjyre står 
det følgende: «Med denne metoden redu-
seres eller forsvinner kroppslige plager og 
symptomer». En slik påstand må forankres 
i forskning.

– Hva slags pasienter var med i studien? 
– Min studie var ganske liten og ble gjort 

i kommunehelsetjenesten. Åtte personer ble 
inkludert, rekvirert av fastleger. Tre av dem 
jobbet, fire var sykemeldte og to var stu-
denter. Inklusjonskriterier var følgende: De 
hadde hatt nakkesmerter i over tre måneder. 
Smertene reduserte deres daglige aktivitet. 
Lege og pasient var enige om at pasienten 
var ferdig utredet. Pasienten var motivert for 
psykomotorisk fysioterapi og fikk ingen an-
nen behandling for sine nakkesmerter.

Eksklusjonskriterier var generaliserte 
smerter, stort medisinforbruk, alvorlig psy-
kisk lidelse, hodeskade, revmatisk eller nev-
rologisk sykdom, smerter på grunn av fysisk 
traume og pågående forsikringssak. 

– Hvordan foregikk arbeidet?
– Pasientene fikk 12 individuelle behand-

linger hver i løpet av 16 uker. De ble testet 
før og etter med Global Fysioterapi Me-
tode-52 (GFM-52) og Fastrack 3D opptak 
av bevegelser i cervicalcolumna. I tillegg 
fylte de ut et selvrapporteringsskjema som 
vi bruker på smertesenteret: Norsk Smerte-
forenings Minimumsspørreskjema (NOSF- 
MISS). Dette gir oss demografiske data og 
opplysninger om ulike kroppslige og følel-
sesmessige symptomer, funksjon, mosjon 
og fysisk aktivitet, samt opplevelse av egen 
helsetilstand. Arbeidet med studien foregikk 
i perioden 01.11.09 – 01.04.11

Oppløftende resultater
– Hva fant du ut? 

– Alle bortsett fra en traumatisert pasient 
fikk bedret totalbevegelse i cervicalcolumna 
målt ved Fastrack.  Alle fikk en bedring av 
kroppslig balanse målt ved GFM-52. Halv-
parten av pasientene fikk mindre smerter 
etter 12 behandlinger. Jeg har fulgt opp fem 

Faggruppen fikk et nytt og enklere navn på årsmøtet i Trondheim: 

Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. I tillegg ble det vedtatt å 

starte prosessen med å bli primærkontakter.

JORUNN LIEN, fungerende leder i fag-
gruppen, sier at årsmøtet helhjertet støt-
tet forslaget om å starte en søkeprosess 
for å bli primærkontakter. Det er Snorre 
Vikdal som har utredet spørsmålet om 
primærkontaktrollen for faggruppen. 

– Dette er en sak som har modnet 
over flere år. I mellomtiden har vi fått en 
mastergrad ved Universitetet i Tromsø, 
der de også har lagt stoff om primær-
kontaktrollen inn i pensum. Vi har lagt 
oss på samme opplegg som manuellte-
rapeutene, men håper vi slipper å gjen-
nomføre pilotprosjekt, slik at vi ikke må 
bruke så lang tid på prosessen. Målet er 
at psykomotorikerne skal få samme ret-
tigheter og plikter som manuellterapeu-
tene, sier Lien.

Når det gjelder navneskiftet, under-
streker hun at at hele fagfeltet må fronte 
dette.

– Dette er viktig. Faggruppen skal favne vidt og være en paraply over hele fagfel-
tet, ikke bare Norsk Psykomotorisk Fysioterapi, sier Lien, som er fungerende leder 
mens Mona Lønning Kjos er i permisjon.

Faggruppelederen håper også på enda mer forskning på klinisk praksis – og på 
publiseringer – slik at funnene kommer ut til fagfolk, politikere og folk flest.

– Vi håper at mastergraden i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi på sikt kan 
føre til at enda flere forsker, slår hun fast. For øvrig har faggruppen vedtatt at årsmø-
teseminaret for 2012 skal finne sted i Edinburgh i Skottland.

Det skjer i forbindelse med den internasjonale fysioterapikongressen ICPPMH, 
som skal avholdes der i februar. 

– Vi håper at flere av våre fysioterapeuter kan delta med postere og abstracts på 
konferansen. Det er flott om vi kan synliggjøre den norske tilnærmingen. Det trenger 
ikke å være store prosjekter, også små pilotstudier er interessante, slår Lien fast. 

av pasientene videre. To av de tre sykmeldte 
vet jeg nå er i full jobb. Studentene opprett-
holder planlagt studieprogresjon. Alle unn-
tatt en rapporterte om bedring i angst og 
depresjonstrykk målt ved Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS), som inngår 
i NOSF - MISS. Alle unntatt en vurderte sin 
helsetilstand som bedret. Den ene pasienten 
har opplevd alvorlige traumer i barndom-
men og går samtidig i en krevende psyko-

logbehandling.  
– Hvor går veien videre? 
– Tendensen var positiv, og tanken er å 

følge dem opp ett år etter posttesten. Det 
kan bli aktuelt å utvide studien og å gjøre en 
randomisering, sier Brauten, før hun fort-
setter:

– Min studie er liten. Like fullt; tenden-
sen er god. Den tyder på at psykomotorisk 
fysioterapi kan virke.

LEDER Jorunn Lien er fungerende leder for 
faggruppen. 

Ønsker å bli primærkontakter
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– Spesialister i psykiatrisk og psykosomatisk fysiote-

rapi arbeider med kjerneproblematikk for mennesker 

i dag.

DET MENER Anne Øien, psykomotoriker ved Solli-klinikken i 
Oslo. Hun tror at fysioterapeuter med denne kompetansen be-
finner seg på akkurat riktig sted – et sted helsemyndighetene bør 
ha hovedfokus på i 2011. 

– Spesialister i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi mø-
ter folk på andre nivåer enn det intellektuelle, som er opphøyd 
til noe vesentlig. For mange består mye av livet av å prestere. 
Folk har sitt hovedfokus over snippen, er redde for ikke å strekke 
til – mens de kjenner slitasjen i kroppen. Vi hjelper dem med å 
koble sammen hodet og kroppen, sier Øien som har jobbet som 
psykomotoriker i 27 år.

Et indre rom
Hun tror samfunnet er preget av en mangel på å møte mennes-
ket som den man er. 

– Vi måles etter prestasjoner. Utgangspunktet må være at vi er 
bra nok i oss selv, sier Øien, og legger til at det må være et poeng 

å ikke skape et mål om at man må ut av den daglige sammenhen-
gen for å få ro i sjela. 

– I Dagens Næringsliv kunne jeg nylig se et bilde av Liv Signe 
Navarsete i en grønn eng på Vestlandet, med bildeteksten: «Her 
finner jeg igjen roen». Slike oppslag er med på å skape et bilde av 
at man må reise bort – gjøre noe annet – for å komme i balanse. 
Dette øker bare køen til uføretrygd. Psykomotorisk fysioterapi 
handler om å lage sitt indre rom – å hvile i seg selv. Det er fint 
å ligge i en grønn eng, men det skal ikke være nødvendig for å 
være fornøyd, sier Øien. 

Får liv i folk
Samtalen – det personlige møtet – har blitt enda viktigere i psy-
komotorikerens verden. Øien forteller videre at mye av det hun 
gjør, handler om å skape en relasjon til pasienten. 

– Vi psykomotorikere jobber i det relasjonelle. Det ligger mye 
styrke i det å tørre å åpne seg for en annen. Blir du trygg i en rela-
sjon – for eksempel i forhold til fysioterapeuten din, kan du gå 
ut og bli det i andre relasjoner også. Jobben min gir meg veldig 
mye. Det er en gave hver gang jeg ser at det blir liv i folk. Om det 
er en tåre eller latter, sier Øien. 

Kropp og bevegelse
En annen fysioterapeut som presenterte et 
pilotprosekt på seminaret var Bente Brigt-
sen, som også jobber ved avdeling for smerte 
og sammensatte lidelser ved St. Olavs Hospi-
tal og Lade Fysikalske Institutt. Brigtsen har 
undersøkt hvilken effekt gruppebehandling 
kan ha på funksjonsevne og livskvalitet hos 
pasienter med langvarige smertetilstander.

– Hva fikk deg til å begynne med forsk-
ningsprosjektet? 

– Jeg har i cirka ti år drevet mestrings-
grupper for pasienter med langvarige smer-
tetilstander sammen med en sykepleier. 
Modellen bygde på kognitiv terapi og be-
vegelsesgruppe etter psykomotoriske prin-
sipper. Jeg ønsket å se nærmere på en be-
handlingsmodell med mer fokus på kropp 
og bevegelse. Derfor søkte jeg fondet om 
midler og var heldig å få søknaden innvilget.

– Hva slags pasienter var med i studien?
–14 deltakere var med – sju i kontroll-

gruppen og sju i intervensjonsgruppen. Alle 
var kvinner. Gjennomsnittsalder var 42,6 
år. I begge gruppene hadde flere hatt smer-
ter i mer enn 10 år. I intervensjonsgruppen 
hadde ingen hatt smerter under 6 år og i 

kontrollgruppen hadde ingen hatt smerter 
under 4 år.

– Hvordan foregikk arbeidet?
– Det var 20 samlinger a 1,5 time; en gang 

per uke. Pasientene fikk individuelle hjem-
meoppgaver mellom hver time. Det var 14 
samlinger fra 11.03.10 til 24.06.10 og seks 
samlinger fra 19.08.10 til 23.09.10. Data 
ble samlet inn før oppstart og etter inter-
vensjonens slutt. NOSF - MISS og Global 
Fysioterapi Metode (GFM-52) ble benyttet. 
Undersøkelsene med GFM-52 ble foretatt 
av annen kvalifisert person. Pilotprosjektet 
var designet som en randomisert kontrollert 
intervensjonsstudie.

 
En mulig tendens
– Hva fant du ut?

– I utgangspunktet var det liten forskjell 
på belastningsgrad mellom de to gruppene. 
Det skjedde endringer i begge gruppene ved 
testing før og etter intervensjonen. Endrin-
gene var mer positive i intervensjonsgrup-
pen enn kontrollgruppen ved målinger av 
angst, depresjon, holdning, respirasjon, be-
vegelse og muskulatur. På HADS, (som inn-
går i NOSF- MISS), ser man en reduksjon 

av både angst og depresjon i intervensjons-
gruppen og en økning i kontrollgruppen. 

Reduksjon av angst, friere respirasjon og 
ledigere bevegelser er endringer som kom-
mer sterkest fram i dette materialet. Selv om 
dette er et lite materiale og funnene jeg re-
fererer til ikke er signifikante ved statistisk 
analyse, så viser det en mulig tendens. Be-
tydningen av symptomreduksjonen i inter-
vensjonsgruppen kan kanskje bekreftes ved 
videre analyse av materialet. Det gjenstår 
mer analyse av blant annet SF-8, et spør-
reskjema som er mye brukt ved måling av 
livskvalitet relatert til helse.

– Hvor går veien videre?
– Mange av oss har begynt å forske i det 

små, og jeg har en idé om at flere kan slå seg 
sammen. Kanskje fysioterapeuter som job-
ber med bevegelsesgrupper etter psykomo-
toriske prinsipper kan gjøre en felles studie, 
sier Brigtsen.

Hun foretrekker begrepet langvarige 
smertetilstander i stedet for kroniske smer-
ter. 

– Det rommer mer optimisme med hen-
syn til muligheter for endring! 

Fysioterapi i tiden
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Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har utført en nasjo-

nal kontroll av fysioterapeuter, blant annet med fokus på 

høy refusjon. Av 19 kontrollerte fysioterapeuter ble det 

funnet til dels grove avvik hos 13. Tilleggstakster blir 

vurdert som spesielt problematisk.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

TO AV AVVIKENE var svært grove, den ene med tilbakekreving på over 
1,6 millioner og tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

I rapporten som oppsummerer den landsomfattende kontrollen i 
2010 skriver HELFO at det er avdekket alvorlige feil hos de utvalgte 
kontrollobjektene. Foreløpig totalsum for tilbakekreving ligger på 
ca. tre millioner kroner.

Hovedformålet var å kartlegge årsaken til den høye refusjonen 
blant fysioterapeuter og avdekke systematisk feilbruk av takster. Av 
de 19 som ble utpekt for kontroll var 12 fysioterapeuter, seks manu-
ellterapeuter og en psykomotoriker.

Tilleggstakster
Hos samtlige 12 fysioterapeuter ble det avdekket feil og mangler i 
takstbruken, spesielt av takstene A3, A2g og A2f. I tillegg kommer et 
unormalt høyt forbruk av tilleggstakster. I flere tilfeller stemte ikke 
avsatt tid til pasienter og bruk av tidstakster overens. Av de alvorlige 
funn er innsending av fiktive regninger, endring av dato og diag-
nose på henvisningsblanketten, og krav om oppgjør for behandling 
av samme pasient flere ganger i løpet av et døgn. Det ble ikke fun-
net avvik hos den psykomotoriske fysioterapeuten, og saken der er 
avsluttet. 

Blant de seks manuellterapeutene ble det funnet avvik hos tre, 
blant annet for takstene A1d, A10, A8b og E51. HELFO avdekket 
blant annet også innsending av duplikatregninger og en markant øk-
ning av takst A8b.

Vanskelig å kontrollere
I oppsummeringen peker HELFO på at tilleggstakstene i dagens 

system er problematiske å kontrollere, blant annet fordi de ikke er 
tidfestet. I kontrollen ble det sett flere eksempler på fysioterapeuter 
som benytter mange tilleggstakster. 

– Vi ser at tilleggstakster er en god inntektskilde for fysioterapeu-
tene, og at omfattende bruk av slike takster kan være en forklaring 
på den høye refusjonen hos flere. Resultatet av årets kontroll viser 
også at det har vært sammensatte problemstillinger og årsaker til at 
flere av fysioterapeutene har scoret høyt på risikolistene, med store 
refusjonskrav, skriver HELFO.

Selv om utvalget av kontrollobjekter var målrettet etter risikovur-
dering og begrenset i antall, mener HELFO at resultatene styrker 
vurderingen av at risikoen kan være høy blant en del fysioterapeuter.

Les mer: www.helfo.no/statistikk/  

Mindre
av dette!

HELFO-kontroll:

Store avvik i takstbruk
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Fallforebygging med  
       HUR gir resultater!

HUR Labs Balance Platform måler utslag 
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HUR – godt utprøvde løsninger som gir pasienter og utøvere optimalt utbytte.

Med HUR’s fallforebyggingskonsept og din kompetanse kan du gi dine kunder/pasienter den aktive aldringen de fortjener.

3530 Leg Extension / Curl

3540 Leg Press

3510 Body Extension

3520 Adduction / Abduction

3310 Abdomen / Back

3150 Lat Pull

3330 Twist

3175 Optimal Rhomb
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Sammendrag Ellinor Alstad, 
fysioterapeut, 
spesialist i psykiatrisk 
og psykosoma-
tisk fysioterapi, 
privatpraktiserende i 
Trondheim kommune 
og CoperioSenteret. 

E-post: alstadellinor@gmail.com

Tore C. Stiles, psykolog, dr philos, 
professor i klinisk psykologi ved NTNU, 
grunnlegger av CoperioSenteret, faglig 
rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter 
for sammensatte lidelser.

Anne Margrethe Fladmark, fysiote-
rapeut, MSc, Øya Helsehus, Trondheim 
Kommune og Klinikk 5. 

Denne vitenskapelige artikkelen, inn-
sendt 04.11.2009 og godkjent 21.12.10, 
er eksternt fagfellevurdert ifølge Tids-
skriftet Fysioterapeutens retningslinjer og 
redigert av Kjartan Vårbakken. 

Oppgitt potensiell interessekonflikt: Elinor 
Alstad har tidligere vært kursholder i 
psykomotorisk fysioterapi. 

 Hensikt: Fordi over halvparten av pasientene som oppsøker psykomotorisk fysioterapi 
rapporterer om lave ryggsmerter (LBP) i betydelig grad, utforsket vi kvantitative endringer i 
smerteintensitet, fleksibilitet og avspenning samt transversus abdominis’ (TrA) funksjon.

 Design: En prospektiv engruppes oppfølgingsstudie.
 Materiale: Pasienter (n = 12; 10 kvinner og 2 menn) med langvarig uspesifikk LBP ble 

rekruttert og inkludert fra venteliste til psykomotorisk fysioterapi.
 Metode: Pasienter ble testet før og etter 12 behandlinger med PMF over fire måneder. 

Smerteintensitet (numerisk rating scale, NRS), fleksibilitet og avspenning (Global Fysio-
terapi Metode, GFM-52) og TrA (UL-avbildning) ble målt. Tohalede avhengige t-tester ble 
benyttet for å teste generaliserbarhet av de avhengige data.

 Resultater: Ni av 12 pasienter viste signifikant redusert smerte etter behandling. Alle 
hadde redusert GFM-52-skår og UL- avbildning indikerte økt evne til isolert kontraksjon 
av TrA hos ti av pasientene. Bedringen i smerte, fleksibilitet og avspenning var statistisk 
signifikant, hvilket ikke var tilfelle for bedringen av TrAs funksjon.

 Konklusjon: Etter behandling med PMF kan pasienter med uspesifikk LBP få målt bedring 
på smerte og kroppsfunksjon.
Nøkkelord: Psykomotorisk fysioterapi, smerteintensitet, kroppslig målbare forandringer.

Engruppes oppfølgingsstudie:  

Kvantitativt mindre ryggsmerter etter 
psykomotorisk fysioterapi

fag

Innledning
Over halvparten av pasienter som henvises 
til psykomotorisk fysioterapi (PMF) rap-
porterer om smerter i korsryggen i bety-
delig grad (1). Lave korsryggsmerter (LBP, 
definert som smerter mellom 12. ribbein og 

glutealfolden) er den mest utbredte lidelsen 
blant uføretrygdede og står alene for 13-17 
prosent av alt sykefravær og uføretrygd i 
Norge i dag (2). Respirasjonsforstyrrelser as-
sosieres med LBP i høyere grad enn med in-
aktivitet og overvekt (3). PMF er en behand-

ling for omstilling av hemmet respirasjon 
og anspent muskulatur. Denne omstillingen 
skjer gjennom å se og behandle respirasjo-
nen i sammenheng med tanker og følelser, 
bevegelser, muskelspenninger og kropps-
holdning (4). 

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Respirasjonsforstyrrelser assosieres mer med 
ryggsmerter enn med inaktivitet og overvekt.

Årsaken til ryggsmerter er ofte sammen-
satt, og i fire av fem tilfeller er det ikke mulig 
å stille en spesifikk diagnose (5). Manglende 
stabilisering av ryggens strukturer og dys-
funksjon av lokal muskualtur, blant annet 
TrA, har vært en årsaksfaktor det har blitt 
forsket mye på. I lumbalcolumna kontrahe-
rer TrA seg før selve bevegelsen starter, altså 

en feedforward-funksjon (1). Hos personer 
med LBP er det vist at feedforward-funk-
sjonen er forstyrret slik at kontraksjonen i 
TrA er forsinket (7,8). Denne forsinkelsen 
forbindes også med manglende evne til iso-
lert kontraksjon av TrA i forhold til de an-
dre bukmusklene (8). Isolert kontraksjon av 
TrA innebærer at muskelen aktiveres slik at 

det skjer en diameterøkning og lateralglid-
ning av TrA. Dette skal skje med minimal 
medkontraksjon av oblicuus internus (OI) 
og oblicus externus (OE) (9). Hides et al (10) 
har også påvist en sammenheng mellom 
LBP og redusert lateralglidning av TrA. Det-
te har ført til ulike forsøk med opptrening 
av TrA. Effekten av slik trening har ikke vist 
seg mer effektiv enn annen trening (11), og 
betydningen av lokal muskulatur for stabili-
sering av columna diskuteres i dag. Hodges 
(12) peker på at aktivering av TrA må koor-
dineres med en annen av TrAs funksjoner, 
nemlig respirasjonen. Mens den psykomo-
toriske tradisjon har erfaringsbasert kunn-
skap om at respirasjon, kroppsholdning og 
bevegelser henger sammen (4), tyder forsk-
ning nå på at flere muskler, som diafragma 
og TrA, ikke har én, men alle disse tre funk-
sjonene (13). 

Under inspirasjonsfasen utvides bryst-
hulen i alle retninger, men mest nedover. I 
PMF anses det derfor som særlig viktig at 
rygg- og bukmusklene er ettergivelige for 
å oppnå basal respirasjon, men også spen-
ninger i annen muskulatur kan hindre 
kroppens fleksibilitet og virke bremsende 
på respirasjonen. For økt avspenning og fri 
respirasjon fremhever den psykomotoriske 
tradisjon en funksjonell balanse mellom 
kroppslig stabilitet og fleksibilitet (4). Det er 
derfor interessant å se nærmere både på sta-
bilitet og fleksibilitet og avspenning i forhold 
til behandling med PMF. Aadel Bulow-Han-
sen, som utviklet metoden, understreker at 
terapeuten skal ta utgangspunkt i de kropps-
lige plagene for undersøkelse og behandling 
(4). Smertereduksjon er derfor helt sentralt 
i behandlingen og det viktigste som blir un-
dersøkt i denne studien. Når smerter har vist 
seg å hemme funksjonen til TrA, kan det da 
tenkes at terapi som reduserer smerte vil 
kunne fremme funksjonen til TrA?

Tidligere forskningsstudier med PMF 
preges i stor grad av kasusbeskrivelser og 
kvalitative undersøkelser, noe som reflek-
terer det grunnleggende hermeneutiske og 
holistiske perspektivet i denne behandlings-

MATERIALE Utvalget besto av 10 kvinner og to 
menn med lave ryggsmerter. Foto: Colourbox.com
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formen (14). Internasjonalt er det publisert 
noen få kvalitative studier (14-18), men det 
er mangel på kvantitative studier som måler 
hvordan PMF kan påvirke smertereduksjon 
og kroppsfunksjon.

Hensikt
Formålet med denne studien var derfor 
kvantitativt å undersøke endring i smerte et-
ter behandling med PMF hos pasienter med 
langvarig LBP. Vi ønsket også å undersøke 
kroppslig målte endringer etter en slik be-
handlingsperiode. 

Forskningsspørsmål
Det viktigste spørsmålet vi stilte oss var:

– Kan pasienter med LBP få mindre smer-
ter etter behandling med PMF?

Supplementære spørsmål var:
– Kan pasienter med LBP få økt fleksibili-

tet og avspenning etter behandling med PMF?
– Kan pasienter med LBP få bedret funk-

sjon i TrA etter behandling med PMF?
Vi utførte derfor en prospektiv engrup-

pes oppfølgingsstudie som utforskning av 
målte endringer etter PMF for pasienter 
med uspesifikk kronisk LBP.

Metode
Design
I perioden mars til juli 2008 gjennomførte 
vi en engruppes fremoverskuende obser-
vasjonsstudie med testing direkte før og 
direkte etter PMF-behandling gitt over en 
periode på fire måneder. Pasientene fikk i alt 
12 behandlinger hver.

Rekruttering
Pasientene ble oppringt fra venteliste av før-
steforfatter Ellinor Alstad (EA) ved en kli-
nikk med driftsavtale i Trondheim. Samtlige 
hadde henvisning fra lege og ryggsmerter 
som henvisningsdiagnose.

Innrullering
Inklusjonskriterier: 
• Uspesifikke lave ryggsmerter (smerter 

under 12. ribbe og over glutealfolden)
• Smerter i minst seks måneder
• Alder 20-50 år

Ved første behandling ble smertens lo-
kalisasjon stadfestet samt at nerverotsaffek-
sjon og «røde flagg» (19) ble utelukket. Øvre 
grense på 50 år ble satt fordi kroppslig om-
stillingsevne avtar med økende alder.

Eksklusjonskriterier:
• graviditet
• tidligere behandling med PMF
• ryggoperasjon
• positiv P4-test (posterior pelvic pain 

provocation test)
Gravide ble utelukket fordi det i svanger-

skap skjer store kroppslige endringer uav-
hengig av behandling. Tidligere behandling 
med PMF var uønsket fordi det da kunne 
tenkes at endringspotensialet var «brukt 
opp» i forhold til denne behandlingsformen, 
eller at PMF hadde vist seg uten effekt for 
pasienten. Hos ryggopererte kan det være 
arrvev eller fikseringer som hindrer fysiske 
endringer i lumbalcolumna. P4-testen skil-
ler mellom bekken- og ryggplager og er ne-
gativ ved lumbale plager (20).

Målinger
Fysioterapeut Anne Margrethe Fladmark 
(AMF) utførte målinger med ultralyd (UL). 
Hun har opplæring ved St. Olavs hospital 
av en erfaren terapeut, syv års erfaring med 
UL-avbilding og har utført UL-målinger i 
flere andre studier (21,22). UL-målinger har 
vist god reliabilitet med samme og erfaren 
måler, og tilfredsstillende reliabilitet med 
ulike målere (23). UL-målinger av dype 
magemuskler har også vist tilfredsstillende 
validitet og responsivitet (24). Begge fysio-
terapeuter trente på å utføre målingene i 
forbindelse med en pilot fra mai til august 
2007.

Målingene i studien utførte vi en til to 
uker før første behandling og en til to uker 
etter behandlingsperioden, alle på samme 
dag for hver enkelt deltaker. 

Smerter
Pasientene rapporterte selv egen smertein-
tensitet ved hjelp av en numerisk måleskala 
(Numeric Rating Scale, NRS) der 0 angir 
smertefrihet og 10 uutholdelige smerter. 
NRS har vist tilfredsstillende reliabilitet og 
responsivitet (25) og minste klinisk rele-
vante forskjell er angitt som en endring på 
to poeng eller 30 prosent (26). Fordi LBP 
ikke er konstante, ba vi pasientene angi tre 
nivåer på ryggsmertene: 1) gjennomsnittlig 
smertenivå de siste fire ukene, 2) smerter i 
øyeblikket og 3) maksimale smerte de siste 
fire ukene. Deretter beregnet vi gjennom-
snittet av disse, slik det også er gjort i andre 
studier av langvarig LBP (21,22). 

Fleksibilitet og avspenning
Global Fysioterapi Metode-52 (GFM-52) 
består av en rekke godt definerte og stan-
dardiserte enkeltundersøkelser med basis i 
PMF. Hele GFM-52, eller deler av den, kan 
brukes som resultatmål både i klinikk og 
forskning (27,28). GFM-52 består av 52 tes-
ter innen fem hovedområder: Holdning, Re-
spirasjon, Bevegelse, Muskel og Hud. Blant 
de fem hovedområdene skiller undersøkelse 
av Bevegelse best mellom ulike pasientgrup-
per, og mellom pasienter og friske, og er det 
området som er mest responsivt for klinisk 
betydningsfull endring (28). Innen under-
søkelse av Bevegelse er delområdene Flek-
sibilitet og Avspenningsevne de mest infor-
mative, sammen med måling av leddutslag. 
Åtte tester fra Bevegelse ble valgt som effekt-
mål i dette prosjektet: fire tester fra delområ-
det Fleksibilitet og fire fra Avspenningsevne 
(vedlegg 1). Testene under Fleksibilitet fan-
ger dels redusert ledighet i lumbal- og cervi-
calcolumna og dels opp evne til avspenning. 
Testene under Avspenningsevne samvari-
erer med smerte (27). 

I GFM-52 er testene enten relatert til 
midtlinjen eller utføres på venstre side av 
kroppen. Variablene i metoden er nøye defi-
nert og operasjonalisert, og en skåringsskala 
er knyttet til hver registrering. Hver test gir 
en skåre på en skala fra minus (-) 2.3 til  pluss 
(+) 2.3 der 0 ligger i midten og angir god el-
ler ideell registrering. Fortegnet ved hver 
enkelttest indikerer retning for avvik, for ek-
sempel om noe er for stramt eller for slapt. 
I forskning brukes absolutt sumskårer fra de 
enkelte subskalaene og de forskjellige kropps-
domenene for å få et mål på grad av avvik. 
Vi beregnet gjennomsnitt av de åtte testene. 
I klinisk praksis vil fortegn for avvik påvirke 

Målet med psykomotorisk fysioterapi 
er å oppnå en fleksibel og stabil kropp, 
uten spenninger som hemmer respira-
sjon og bevegelse.
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valg av tiltak, for eksempel om behandlingen 
skal ha økt eller redusert spenning som mål.

Transversus abdominis (TrA)
Vi målte tverrsnitt av TrA i kontrahert og 
avspent tilstand og målte muskelens late-
ralglidning under kontraksjon. Målingene 
relaterte seg til TrA-spissen (1, figur 1), altså 
TrAs abdominale muskelseneovergang. 
Tverrsnittet (3, figur 1) av TrA vil si TrAs 
diameter fra innside til innside av TrAs fas-
cier målt henholdsvis 1.5 og 2.5 cm fra TrA-
spissen i avspent tilstand og 1.5cm (2, figur 
1) fra TrA-spissen i kontrahert tilstand fordi 
punktet 2.5 cm ofte forsvant ut av bildet. La-
teralglidningen (4, figur 1) er den avstanden 
TrA-spissen forflytter seg fra TrA er avspent 
til TrA er kontrahert. 

Utførelse av målinger: Pasienten lå i 
ryggliggende med psoaspute under knærne 
med 90° vinkel i knær og hofter. Vi benyttet 
et Medison UL-apparat og lineær probe (7.5 
mHz). Vi satte proben i krysspunktet mel-
lom fremre axillelinje og midtlinjen mellom 
cristakant og nedre ribbeområde. Derfra 
fant vi fram til et optimalt bilde hvor både 
TrAs og OIs muskellag var synlig i bildet. 
I tillegg måtte punktet hvor «TrA-spissen» 
møter den fremre abdominale fascie være 
synlig. Vi plasserte TrA-spissen i ultralyd-
skjermens mediale billedkant (figur 1). 

Vi tok tre ultralydbilder på henholdsvis 
venstre og høyre side av

a) TrA i avspent tilstand
b) TrA i kontrahert tilstand
For å aktivere TrA brukte vi «mageinn-

dragningsøvelsen» (The Abdominal dra-
wing-in maneuver, ADIM) som av Teyhen 
et al (24) har vist seg å være den øvelsen som 
lettest aktiverer TrA med minimal medkon-
traksjon av OI. Alle deltakerne fikk samme 
instruksjon vedrørende utførelse av TrA-
kontraksjon hvor fokus var på basal respira-
sjon samt å trekke inn nedre del av bukveg-
gen uten medbevegelse av truncus, bekken 
eller underekstremitetene. For å kontrahere 
TrA, ga vi følgende instruksjon: «Pust dypt 
inn med magen. Slipp pusten rolig ut. Ikke 
trekk pusten inn, men trekk nedre del av 
magen inn mot ryggsøylen.» Alle UL-bilder 
ble frosset på skjermen. Målinger av TrAs 
diameter (D) og lateralglidning (L) ble tatt 
fra skjermbildet. I tillegg vurderte vi kvali-
tativt hvorvidt OI hadde økt sitt tverrsnitt ut 
fra målebildet tatt under kontraksjon. Der 
vi ikke kunne observere noen tverrsnitts-
økning av OI ble det definert som isolert 
kontraksjon av TrA. Hos personer uten LBP 
er det vist minimal diameterøkning av OI 
under ADIM (24). Bedring i TrAs funksjon 
er i dette prosjektet å forstå som økt evne 
til isolert kontraksjon samt økning av late-
ralglidningen.

Behandling med PMF
Alle fikk behandling hos EA som da hadde 
11 års generell klinisk fysioterapierfaring og 
tre års erfaring som spesialist i psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi.

Norsk PMF ble utarbeidet fra slutten 
av 1940-årene av psykiater Trygve Braatøy 
(1904–53) i samarbeid med fysioterapeut 
Aadel Bülow-Hansen (1906-2005). Bülow-
Hansen overleverte metoden til Gudrun 
Øvreberg. PMF er i dette prosjektet å forstå 
som psykomotorisk fysioterapi slik det er 
undervist av henne: «En metode for om-
stilling av anspent muskulatur og hemmet 
respirasjon» (4). Fysioterapeut EA har etter 
endt videreutdanning i psykiatrisk og psy-
kosomatisk fysioterapi deltatt på Øvrebergs 
kurs i psykomotorisk behandling, først som 
deltaker og senere som kurslederassistent. 
EA har også veiledet fysioterapeuter under 
videreutdanning i PMF. 

PMF er ikke spesifikt rettet mot diag-
noser og symptomer, men mot en generell 
omstilling av kroppen. Målet med metoden 
er at pasienten oppnår en mer fleksibel og 
stabil kropp, uten unødige spenninger som 

hemmer respirasjon og bevegelser, samt en 
analytisk innstilling til hva som hemmer og 
fremmer dette. Behandlingen tar utgangs-
punkt i funn gjort ved en undersøkelse av 
hele kroppen og omfatter vurdering av 
kroppsholdning, respirasjon, bevegelser og 
muskelkonsistens. 

Hver behandling varer en time der 45 
minutter er fordelt på bevegelser og mas-
sasje, så hviler pasienten i 5 til 10 minutter 
før 5 minutters oppsummering til slutt. Den 
kroppslige tilnærmingen starter med å ta ut-
gangspunkt i en stilling (som stående, sitten-
de, langssittende eller slapp-stup-stående) 
og eller en bevegelse (som gange, ned- og 
opprulling av ryggen eller kneløft i sittende) 
som terapeut og pasient sammen utforsker i 
forhold til hva som hemmer bevegelse eller 
respirasjon. De kan velge å forfølge funn i 
nye stillinger eller bevegelser, eller terapeu-
ten kan gå videre til massasjen der hele eller 
store deler av kroppen masseres (4). Tera-
peuten skal åpne opp for refleksjon rundt 
sammenhenger mellom det som skjer og 
uttrykkes kroppslig på den ene siden versus 
tanker, følelser og opplevelser på den andre. 
Underveis eller til slutt i behandlingen prø-
ver pasient og terapeut ut samme stillinger 
og eller bevegelser som ved begynnelsen av 
behandlingstimen. Dette for å oppdage og 
reflektere over eventuelle forandringer (4).

Dataanalyser
Gruppevis
Vi beskrev de kontinuerlige og normal-
fordelte data med gjennomsnitt (G) som 
punktestimat og med standardavvik (SD) 
som spredningsmål. For å teste generali-
serbarhet av de avhengige data, benyttet vi 
tohalede avhengige t-tester. Alfa ble bestemt 
med Bonferronis metode til <0.00625(over-
ordnet alfa 0.05/8 tester). Dette for å ta 
høyde for alfa-inflasjon som følge av mul-
tiple tester. Data ble analysert ved hjelp av 
Statistical Program for Social Science (SPSS) 
versjon 13.0 (SPSS Incorporated).

Individuelt
I tillegg, for å få et bedre inntrykk av størrel-
se og betydning av endringene for enkeltin-
dividene, delte vi endringsdata i to: pasien-
ter som responderte og pasienter som ikke 
responderte. For smerte brukte vi kuttverdi-
er for klinisk betydelig endring (nevnt over). 
Mens for fleksibilitet og avspenning og TrA-
funksjon, delte vi bare i to ut fra om de viste 
bedring eller ikke (her mangler kuttverdier 

12

3

4

TrA

OI

FIGUR 1 Ultralydavbildning av laterale del av 
abdominalveggen med m.transversus abdomi-
nis (TrA) nederst, så obliquus externus (OI) og 
m.obliquus externus (OE) øverst i bildet. TrA er 
kontrahert, og TrAs senespiss (1) har fra avspent 
tilstand foretatt en lateralglidning (4). Diameteren 
(3) til TrA er målt 1.5 cm (2) fra senespissen.
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for klinisk betydelig endring). Disse todelte 
dataene ble ikke signifikanstestet.

Etisk 
Prosjektet er godkjent av Regional Etisk Ko-
mité Midt-Norge og Norsk samfunnsviten-
skapelig datatjeneste. Deltakerne fikk skrift-
lig og muntlig informasjon om prosjektet og 
ga skriftlig samtykke til å delta. 

Resultat
Deltakernes kjennetegn ved studiens start er 
vist i tabell 1.

Gruppeendring
På smerte var bedringen i gjennomsnitt  
(SD) på 10.1 (6.4), hvilket var statistisk 
signifikant [t (11 frihetsgrader, degrees of 
freedom, df) = -5.86, p<0.001]. På fleksibi-
litet og avspenning var tilsvarende bedring 
0.54 (0.23), også det statistisk signifikant  
[t (11 df) = -8.09, p<0.001]. For TrA var be-
dringen på lateralglidning bare på -1.6 mm 
(5.0 mm) på venstre side og -0.5 mm (4.3 
mm) på høyre side, som ikke var statistisk 
signifikant på noen sider [venstre: t (11) = 
0.85, p>0.05; høyre: t (11) = 0.44, p>0.05]. 
Detaljene er beskrevet i tabell 2 for GFM-52 
og NRS og i tabell 3 for TrA.

Individuelle endringer
Ni av de 12 pasientene viste klinisk relevant 
endring i smerteintensitet fra før til etter 
behandling målt med minimum to centime-
ters endring på NRS. Alle pasientene viste 
redusert skåre på GFM-52 fra før til etter 

behandling. Ti av 12 pasienter hadde redu-
sert diameter av TrA på høyre side målt med 
ultralydavbilding før og etter behandling. 
Fem pasienter hadde en økt lateralglidning 
på både venstre og høyre side fra før til etter 
behandling. Ti pasienter oppnådde økt evne 
til isolert kontraksjon av TrA fra før til etter 
behandling. 

Diskusjon
Oppsummert resultat
Smerte 
Resultatet viste at pasientene med LBP kan 
få mindre smerter etter behandling med 
PMF. Ni av tolv deltakere reduserte sin NRS-
skåre over minste klinisk relevante forskjell 
(to poeng) (se tabell 2).

Fleksibilitet og avspenning
GFM-52 har 0 som idealpunkt, mens man 
kan skåre på begge sider av idealpunktet 
(redusert og forøket). Alle pasientene hadde 
forøkede verdier ved pretest, hvilket vil si at 
de hadde redusert fleksibilitet og avspen-
ning i forhold til 0-punktet (tabell 2). GFM-
skåren ble signifikant redusert fra pre- til 
posttest, det vil si en økning i fleksibilitet og 
avspenning. Resultatet viste at pasientene 
med LBP kan få økt fleksibilitet og avspen-
ning etter behandling med PMF.

Transversus abdominis
Resultatet er uklart på om pasientene med 
LBP kan få bedret funksjon i TrA etter be-
handling med PMF: 

TrAs diameter i avspent tilstand var ufor-

andret fra pre- til posttest på venstre side, 
men noe redusert på høyre side selv om 
endringen ikke var statistisk signifikant. 

TrAs lateralglidning hadde ingen statis-
tisk signifikant økning. Da vi så nærmere på 
hver enkelt, så vi derimot en økning på både 
høyre og venstre side på minst 30 prosent 
hos fem av deltakerne, en økning på bare 
venstre side og uforandret på høyre side hos 
to deltakere, uforandret hos en og redusert 
lateralglidning hos fire. 

Økt evne til isolert kontraksjon av TrA 
ble oppnådd hos 9 av 11 mulige. 

Potensielle virkningsmåter
Smertelette via massasje, kroppsbevisst-
het og selvoppfatning?
Massasje var en sentral del av behandlingen 
i dette prosjektet. En Cochrane-oversikt fra 
2009 konkluderer med at massasje kanskje 
er fordelaktig på avspenning og smerte ved 
LBP (29). Selv om massasje kan oppfat-
tes som en passiv form for behandling, ble 
pasientene oppfordret til å kjenne etter og 
reflektere over det de kjente i kroppen, emo-
sjonelt og opplevelsesmessig. Dette gjaldt 
også under utføring av bevegelser. Dette kan 
ha ført til økt kroppsbevissthet og forandret 
oppfattelse av seg selv og egen kropp. Slike 
forandringer etter behandling med PMF har 
blitt påpekt i kvalitative studier (14,15), men 
ble ikke undersøkt nærmere i dette prosjek-
tet. Smerte er et uttrykk for hvordan hjernen 
fortolker kroppens tilstand, så en eventuell 
endret oppfattelse av kroppen kan ha ført til 
smertereduksjon.

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL

TABELL 1 Karakteristika i utvalget (n=12).

Alder, gjennomsnitt (SD) 37,7 år 
Kjønn, antall
 Kvinner 10
 Menn 2
Arbeid, antall
 I arbeid 7
 100% sykmeldt 3
 Delvis sykmeldt 2
Andre plager, antall
 Angst og/eller depresjon 2
 Myalgier andre steder i kroppen 9
Redusert fleksibilitet og avspenning, antall  
*Økte verdier på GFM-52 ved pretest 12

*Testene i GFM-52 gir skåre på mellom 0 og ±2.3. Alle 
deltakerne i prosjektet skåret med positivt fortegn 
på testene, noe som indikerer redusert fleksibilitet og 
avspenning.

 
NRS (cm) GFM-52 (skår*)

Person pre  post  pre  post

1 19 18 1.13 0.50

2 13 1 1.13 0.66

3 22 11 1.04 1.00
4 14 5 1.25 0.38
5 20 20 1.50 1.13
6 17 6 1.16 0.71
7 21 20 1.41 1.00
8 16 3 1.13 0.43
9 26 16 1.38 0.66
10 32 8 1.0 0.38
11 13 6 1.29 0.50

12 18 5 1.38 1.00
M (SD) 6.08(1,28) 3.33(1.33) 1.23(0.16) 0.69(0.27)

M = gjennomsnitt for gruppen. SD = standardavvik i parentes.  * Skalaen går fra -2.3 via 0 (ideell) til +2.3.

TABELL 2 Aritmetisk gjennomsnitt (og standardavvik) for smerteintensitet (NRS) og fleksibilitet 
og avspenning (GFM-52) før og etter behandling samt råskårer for hver enkelt pasient. 
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Smertelette via avspenning, bevegelig-
het og respirasjon?
Kan smertereduksjonen sees i sammenheng 
med en mulig avspenning av ryggstrekkerne 
– at mindre spent muskulatur ble mindre 
smertefull? Dette ble i behandlingen søkt 
gjennom omstilling både av muskulatur, re-
spirasjon og kroppsholdning ved å forsøke 
å gi slipp på «inspirasjonsstillingen» (el-
ler gi slipp på løftet av brystkassen). Dette 
medførte både å slippe «holdet» i magen, 
det vil si spenne av i bukmusklene og en 
avspenning av ryggmusklene; disse blir 
stående kontrahert for å løfte brystkassa 
når denne er i inspirasjonsstilling. Selv om 
kun én av GFM-testene, passivt trykk mot 
thorax under ekspirasjon, er direkte knyttet 
til respirasjonen, vil det ut fra psykomoto-
risk tankegang være sannsynlig at en øk-
ning i fleksibilitet og avspenning ikke har 
skjedd uten en omstilling av respirasjonen. 
Redusert inspirasjonsstilling kan gi redu-
sert lumballordose, noe som medfører en 
forlengelse av ryggstrekkerne i lumbalco-
lumna (4). Videre kan ryggens muskler ha 
blitt mer avspent via bevegelighetstrening. I 
behandlingen ble økt bevegelighet i ryggen 
søkt gjennom: økt fleksjon av ryggen i sit-
tende og langssittende der terapeuten særlig 
la merke til akkurat hvilke deler av ryggen 
som hadde størst bevegelsesinnskrenkning, 
økt bevegelse av ryggen i dagligdagse beve-

gelser (bøye seg, påkledning) og økt respi-
rasjonsbevegelse i ryggen. GFM-testene vi 
brukte sier mer om avspenning av kroppen 
generelt enn av ryggen spesielt, men innen-
for den psykomotoriske tradisjon ses spen-
ninger alle steder i kroppen i sammenheng 
med hverandre og med respirasjon. 

Smertelette via forandring av TrAs funk-
sjon, eller omvendt?
Hides et al (10) har påvist en sammenheng 
mellom LBP og redusert lateralglidning av 
TrA slik at en økning av lateralglidningen 
kanskje kan forventes når smertene redu-
seres. Hvorfor oppnådde ikke flere økt la-
teralglidning? To personer hadde en late-
ralglidning på over 1.5 cm både ved pre- og 
posttest. Referanseverdien for personer uten 
LBP er 1.3 cm (30), så 1.5 cm kan kanskje 
anses som «god nok». Kan det tenkes at økt 
evne til isolert kontraksjon er en viktigere 
funksjonsendring enn økt lateralglidning når 
lateralglidningen allerede har en viss verdi? 

Innledningsvis ble det pekt på at feed-
forward-funksjon av TrA hos personer med 
LBP er forsinket (7,8), og at denne forsin-
kelsen forbindes med manglende evne til 
isolert kontraksjon av TrA (8). At ni perso-
ner øker sin evne til isolert kontraksjon er 
en interessant forandring fordi trening av 
denne funksjonen ikke inngikk i behand-
lingen. Som nevnt gikk behandlingen av 

deltakerne i dette prosjektet blant annet ut 
på å redusere «holdet» i magen gjennom å 
spenne av i bukmusklene. Kan dette ha un-
derstøttet evnen til isolert kontraksjon av 
TrA? En forklaring kan også være at endret 
stilling på costae når brystkassa slippes ned 
også endret fiberretning av TrA. Det etter-
som de seks nederste costae er utspring for 
deler av TrA. 

Det er vist at TrAs funksjon forandres 
(forsinket feed-forwardfunksjon som henger 
sammen med evnen til isolert kontraksjon) 
når forsøkspersoner påføres muskelsmerte 
eksperimentelt. Denne funksjonsforand-
ringen ble reversert når smerten forsvant 
(31). Vi kan derfor ikke se bort ifra at tiltak 
som gir smertelindring, kan medføre endret 
funksjon av TrA. Denne mekanismen kan 
også ha gjort seg gjeldende i dette prosjektet.

Ni personer oppnår smertereduksjon, 
mens enda flere oppnår økt fleksibilitet og 
avspenning. Det kan tyde på at alle har en 
eller annen effekt av behandlingen, men at 
denne effekten ikke gir seg utslag i smerte-
reduksjon for alle. Dette er heller ikke å for-
vente når vi vet at smerte ikke bare dreier seg 
om nocisepsjon. Studien gir ikke noe klart 
svar på om det skjer en forandring av TrA.

Metodediskusjon
Studiens indre gyldighet
Studien er kun et engruppedesign med pre- 

 Diameter avspent Diameter kontrahert Lateralglidning

høyre venstre høyre venstre høyre venstre

Person pre post pre post pre post  pre post pre post pre post

1 2.9 2.7 2.8 3.5 6.4 4.4 4.2 4.3 16.1 9.9 11.7 9.1
2 2.8 2.4 2.8 2.7 3.3 2.9 4.3 3.4 161 9.9 11.7 9.1
3 3.7 3.5 3.9 4.7 7.3 5.5 7.3 5.6 18.9 18.6 24.9 15.1
4 5.9 3.5 4.5 3.9 8.8 9.6 8.9 8.0 10.0 9.9 13.3 10.6

5 4.8 4.3 5.0 4.8 6.8 6.3 7.7 8.6 15.1 15.0 17.4 21.9

6 3.1 3.1 3.5 3.7 5.1 5.0 5.7 6.0 11.9 13.8 6.8 12.8

7 3.3 2.7 2.9 2.7 4.6 3.8 4.8 3.3 11.9 5.3 11.0 9.2

8 2.8 2.7 2.6 2.5 5.1 4.0 3.3 3.5 7.4 12.6 7.7 15.1
9 3.5 3.3 3.4 3.5 4.0 3.6 4.2 4.0 7.6 5.2 6.3 8.3

10 2.7 2.9 3.5 3.7 6.0 5.6 6.6 11.9 13.6 13.3 19.2

11 2.6 2.1 3.3 2.6 4.4 2.9 4.6 3.5 8.8 13.7 8.9 10.2
12 3.9 3.7 3.1 6.6 6.1 6.5 5.9 5.9 14.9 23.0 9.0 15.4

 
M (SD) 3.5 (0.1) 3.1 (0.6) 3.4 (0.7) 3.4 (0.8) 5.8 (1.4) 4.9 (2.0)  5.5 (0.7) 5.1 (1.4) 11.9 (3.7) 12.4 (5.2)  12.2 (5.4) 13.5 (4.3)

M = gjennomsnitt for gruppen. SD = standardavvik i parentes.

TABELL 3 Aritmetisk gjennomsnitt (og standardavvik) på de ulike utfallsmålene for TrA før og etter behandling samt råskårer for hver enkelt pasient. 
Tall i mm.
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og postmåling. Den har ingen kontrollbe-
tingelse hverken i form av venteliste, psy-
kologisk placebobetingelse eller alternativ 
behandling. En kan derfor ikke påvise at de 
positive endringene fra før til etter faktisk 
skyldes behandlingen. En har heller ikke 
målt kvaliteten på den behandlingen som 
er gitt slik det anbefales å gjøre ved hjelp 
av uavhengige eksperter i behandlingsmo-
daliteten. Dessuten er utvalgsstørrelsen lav. 
Dette øker muligheten for type II feil. Den 
statistiske styrken for å finne en middels ef-
fektstørrelse (d = .50 ) med et utvalg på 12 og 
et signifikansnivå på 0.00625 er 0.10. Men 
selv om studien har vesentlige metodiske 
svakheter, er resultatene så lovende at det 
kan være verd å forsøke å replisere dem med 
et større utvalg i en randomisert kontrollert 
studie, gjerne hvor en sammenligner effek-
ten av psykomotorisk fysioterapi med en 
annen veldokumentert ryggbehandling som 
for eksempel kognitiv atferdsterapi. Dersom 
en gjør dette, vil det også være verdifullt å 
sammenligne langtidseffektene. 

En del av diskusjonen tar utgangspunkt i 
respirasjonen, men kun én test sier noe di-
rekte om denne. Både GFM-testene og må-
lingene av kontraksjonen av TrA sier noe om 
funksjon. I den psykomotoriske tradisjon 
vektlegges nettopp det dynamiske: respira-
sjon og bevegelser, framfor kroppsholdning 
og muskelspenninger. Målemetodisk er det 
derimot større utfordringer ved å se på det 
dynamiske, noe som er i bevegelse, enn på 
noe som er i ro. Det er vanskelig å utføre den 
samme bevegelsen enten den er passiv eller 
aktiv akkurat likt flere ganger. Det må også 
presiseres at det vi har målt er funksjoner i 
en testsituasjon som ikke nødvendigvis er 
overførbart til dagliglivets bevegelser.

Vi kan ikke med sikkerhet si noe om TrAs 
feed-forward-funksjon er bedret i det dag-
lige på grunnlag av at testresultatene tyder 
på økt evne til isolert kontraksjon. Når det 
gjelder UL-avbildningen, så kan det som sagt 
stilles spørsmål både ved vurderingen av om 
kontraksjonen av TrA var isolert eller ikke og 
om testsituasjonen medførte læring. Vi vet 
heller ikke i dag hvor stor betydning TrA har 
for stabilitet og smertereduksjon i ryggen.

Vi har diskutert ulike årsaker til smerte-
reduksjon og kroppslige forandringer, men 
studien kan ikke gi svar på årsakssammen-
henger. Vi kan ikke se bort fra at smerte-
reduksjon helt eller delvis skyldes andre 
faktorer som relasjonelle aspekter mellom 
behandler og pasient, tro på behandlingen, 

ukjente faktorer utenfor behandlingssitua-
sjonen eller naturlig sykdomsforløp siden 
designet er ukontrollert, urandomisert 
og ublindet. Vi kan ikke vite at det er de 
kroppslige forandringene som har gitt smer-
tereduksjon fordi det like godt kan være 
smertereduksjon som gir økt fleksibilitet og 
avspenning eller forandringer av TrA, eller 
disse faktorene kan alle påvirke hverandre 
gjensidig.

Studiens ytre gyldighet
Studien sier noe om smertereduksjon etter 
behandling med PMF hos en bestemt fysio-
terapeut. Forskning på PMF vanskeliggjøres 
av at metoden inneholder mange elementer. 
Det vil derfor være slik at ulike terapeuter 
vil velge ut og vektlegge ulike elementer i 
behandlingen. Samtidig er det nettopp veks-
lingen mellom ulike tiltak som er noe av det 
essensielle i selve behandlingsformen. Det 
blir ikke riktig å forske på PMF ved å se på 
enkelttiltak alene.

Studien har ingen oppfølgingsundersø-
kelse og sier derfor ikke noe om langvarig 
effekt av behandlingen.

Resultatdiskusjon
Eneste kvantitative studie på PMF og 
LBP
Resultatet er interessant fordi dette er den 
første kvantitative studien som sier noe om 
påvirkning av PMF for pasienter med LBP. 
Den antyder at PMF kan gi gyldig målte for-
andringer, noe som kan motivere til videre 
oppfølging i form av større studier med ro-
buste design. Studien er også et lite innspill 
i mekanismediskusjonen rundt stabilitet i 
ryggen ved å antyde at andre tiltak enn tre-
ning kan gi forandringer i lokal muskel-
funksjon. 

Vi håper at studien kan kaste lys over at 
PMF ikke bare er en psykologisk, men også 
motorisk tilnærming, og at behandlingen 
kan føre til kroppslige forandringer. Det kan 
være til nytte både for henvisere til behand-
lingen, og for fysioterapeuter utenfor spesia-
liteten.

Konklusjon
Denne lille engruppes oppfølgingsstudien 
indikerer at pasienter med uspesifikk LBP 
henvist til PMF kan få målt generaliserbar 
bedring på smerte, fleksibilitet og avspen-
ningsevne rett etter endt PMF-behandling. 
Dette når PMF er gitt mindre hyppig enn en 
gang per uke over fire måneder av en erfa-

ren kliniker. Studien gir intet generaliserbart 
svar på forbedringer i TrAs funksjon.

Studien er imidlertid åpen for at andre 
forhold enn PMF kan forklare resultatet; 
spesielt fordi designet er ukontrollert, uran-
domisert og ublindet, og at den ene måleren 
også var behandler.

Resultatets generaliserbarhet er begren-
set. Spesielt fordi utvalget er lite, fordi PMF 
i stor grad avhenger av behandlerens vur-
deringer og fordi bare en behandler har be-
handlet. PMF innebærer forskningsmessige 
utfordringer fordi dets mange elementer kan 
variere mellom behandlinger og terapeuter. 

Takk
Vi takker Fond til etter- og videreutdanning 
av fysioterapeuter for støtte til studien. 
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Fleksibilitet:
1. Passiv enkel retraksjon av venstre skulderbue
-2.0  Meget ettergivende, slapp motstand
-1.0  Litt ettergivende, slapp motstand
  0.0  Ideell, ledig, myk, levende motstand
  1.0  Litt treg motstand
  2.0  Meget treg motstand

2.  Passiv bevegelse av lumbosacralreionen i stående 
 ventralflektert stilling
-2.0  Meget lealøs slapp egenbevegelse
-1.0  Litt lealøs slapp egenbevegelse
  0.0  Ideell, ledig, myk, levende egenbevegelse
  0.7  God egenbevegelse i columna, men litt hemmet bevegelse 
  i nakken
  1.0  God egenbevegelse lumbalt, men med låst bevegelse 
  atlanto-occipitalt
  1.3  God egenbevegelse lumbalt, men låst bevegelse både 
  cervico-thoracalt og atlanto-occipitalt
  2.0  Meget hemmet egenbevegelse

3.  Passiv nikkebevegelse av hodet fra stående ventral-
 flektert stilling
-2.0  Meget lealøs slapp egenbevegelse
-1.0  Litt lealøs slapp egenbevegelse
  0.0  Ideell, ledig, myke, levende egenbevegelse gjennom 
  cervicalcolumna, inkludert atlanto-occipitalt
  0.7  God egenbevegelse, men litt hemmet atlanto-occipitalt
  1.0  Litt hemmet egenbevegelse
  2.0  Meget hemmet egenbevegelse

4.  Passiv rotasjon av hodet fra stående ventralflektert 
 stilling
-2.0  Meget ettergivende, slapp motstand
-1.0  Litt ettergivende, slapp motstand

  0.0  Ideell, ledig, myk, levende motstand
  1.0  Litt treg motstand
  2.0  Meget treg motstand

Avspenning:
5.  Hevstående, 90˚ i venstre skulder og albu, slippe albuen
-2.0  Faller helt ned, meget slapp egenbevegelse
-1.0  Faller helt ned, litt slapp egenbevegelse
  0.0  Ideell, faller helt ned med myk, jevn egenbevegelse
  1.0  Faller helt ned uten egenbevegelse
  1.7  Faller nesten ned
  2.0  Faller halvveis ned
  2.3  Står stille

6. Passiv hoftesirkumduksjon med flektert kne, venstre 
 underekstremitet
-2.0  Meget ettergivende, slapp motstand
-1.0  Litt ettergivende, slapp motstand
  0.0  Ideell, ledig, myk, levende motstand
  1.0  Litt treg motstand
  2.0  Meget treg motstand

7.  Passivt trykk på thorax
-2.0  Meget ettergivende, slapp motstand
-1.0  Litt ettergivende, slapp motstand
  0.0  Ideell, ledig, myk, levende motstand
  1.0  Litt treg motstand
  2.0  Meget treg motstand

8. Passiv elevasjon av venstre arm med ekstendert albu
-2.0  Meget ettergivende, slapp motstand
-1.0  Litt ettergivende, slapp motstand
  0.0  Ideell, ledig, myk, levende motstand
  1.0  Litt treg motstand
  2.0  Meget treg motstand
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Title: Pain reduction by the use of psychomotor physiotherapy?  
A prospective single-group study 
Abstract 

 Aim: Because over half of patients seeking psychomotor 
physiotherapy (PMF) report having significant low back pain 
(LBP), we investigated quantitative changes in pain intensity, 
flexibility and relaxation as well as the function of transverses 
abdominis (TrA).
Design: A prospective one group pre- post design
Material: Patients (n =12; 10 women and 2 men) with 
significant unspecific LBP from a waiting list for psychomotor 
physiotherapy were recruited and included.
Methode: Patients were tested before and after 12 treat-
ment sessions with PMF during four months. Pain intensity 
(NRS), flexibility and relaxation (GFM-52) and TrA (UL-scan-
ning) were assessed. Paired t-tests were used for continuous 
data.
Results: Nine of the 12 patients showed clinical significant 
improvement in pain intensity following treatment. All had im-
proved scores on the GFM-52, and the UL-scanning indicated 
that ten patients had improved their ability to contract TrA 
isolated. Improvements in pain and in flexibility and relaxation 
were all statistical significantly reduced, while this was not the 
case for the improvement in TrA-function.
Conclusion: Measured improvements in pain intensity and 
bodily changes can be found in patients with unspecific LBP 
after treatment with PMF.
Keywords: Psychomotor physiotherapy, pain intensity, mea-
surable bodily changes
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Commentary
Improving access to effective secondary prevention for people 
with coronary disease remains a focus of international research. 
Evidence suggests that secondary prevention programs signifi-
cantly reduce all-cause mortality, recurrent myocardial infarc-
tion, and coronary risk factor profiles, and improve quality of 
life (Clark et al 2005). However, the optimal format, including 
frequency and duration, for secondary prevention programs is 
unclear so studies with long-term follow-up are needed. 

Investigation of long-term outcomes is particularly important 
in coronary disease because there is an expectation that pati-
ents make life-long behavior changes. However, very few studies 
have reported long-term outcomes of interventions to promote 
lifestyle modification after cardiac rehabilitation. Three studies 
found moderate but significant maintenance of improvements 
in risk factors and medication adherence at four and five years 
(Neubeck et al 2010, Lear et al 2006, Cupples and McKnight 
1999). Another study reported a reduction in cardiovascular 
events at four years (Murchie et al 2003). 

While the current study is a single-centre study, it includes 
224 patients and the authors achieved 100% follow-up for their 
composite end-point via the available national registries. The 
intervention itself was multifactorial and an expanded form of 
traditional cardiac rehabilitation. As the authors point out, it 

was unfortunate that data about risk factors were not collected 
at 5-year follow-up. 

While this information would be of great interest, perhaps the 
potential for loss to follow-up in such long-term studies remains 
a major hurdle for researchers. While this study sheds further 
light on the topic of longterm outcomes, a key question remains: 
do the benefits of a time-limited intervention persist over time or 
do patients require ongoing support via a continuous program? 
Clearly, this question is of great interest to patients, health care 
providers, and policy makers in terms of resourcing and opti-
mum program design. 

Julie Redfern
The George Institute for Global Health;
The University of Sydney, Sydney
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Expanded cardiac rehabilitation reduces cardiac events  
over five years

Synopsis
Summary of: Plüss CE, et al (2011) Long-
term effects of an expanded cardiac rehabi-
litation program after myocardial infarction 
or coronary artery bypass surgery: a five-
year follow-up of a randomized controlled 
study. Clin Rehabil 25: 79–87. [Prepared by 
Mark Elkins, Scientific Editor.] 

Question: In people with coronary artery 
disease, does an expanded cardiac rehabili-
tation program reduce cardiac deaths, myo-
cardial infarctions and hospital admissions 
due to cardiovascular disease? 

Design: Randomised, controlled trial 
with intention-to-treat analysis. 

Setting: A University hospital in Sweden. 
Participants: People aged less than 75 ye-

ars who had had a recent myocardial infarc-
tion or coronary artery bypass grafts were 
eligible to participate. Severe co-morbidities 
were exclusion criteria. Randomisation of 
224 participants allocated 111 to undergo 

expanded cardiac rehabilitation and 113 to 
a control group. 

Interventions: Both groups received 
standard cardiac rehabilitation, including 
physical training, education, group and in-
dividual counselling, and support to cease 
smoking. All participants received appro-
priate preventive medications. In addition, 
the intervention group  received, 20 group 
sessions of stress management, 3 sessions of 
cooking and diet counselling by a dietician, 
and a 5-day stay at a ‘patient hotel’ with se-
veral activities including physical training 
and information. 

Outcome measures: Although other out-
comes were reported at the conclusion of 
1-year follow-up, the outcomes at the 5-year 
follow-up were rates of cardiac events: car-
diovascular death, acute myocardial infarc-
tion, and readmission to a hospital due to 
other cardiovascular causes. 

Results: All participants were followed up 

via national registers of health and morta-
lity. During the 5-year follow-up, 53 (48%) 
participants in the expanded cardiac rehabi-
litation group and 68 (60%) participants in 
the control group had a cardiac event (ha-
zard ratio 0.69, 95% CI 0.48 to 0.99). This 
difference was mainly due to only 12 (11%) 
participants having nonfatal myocardial in-
farctions in the treatment group versus 23 
(20%) in the control group (hazard ratio 
0.47, 95% CI 0.21 to 0.97). The number of 
hospitalisations and the number of days of 
hospitalisation were both significantly fewer 
in the treatment group than in the control 
group. 

Conclusion: Expanded cardiac rehabili-
tation after acute myocardial infarction or 
coronary artery bypass surgery reduces the 
long-term rate of cardiovascular events by 
reducing myocardial infarctions and days in 
hospital for cardiovascular reasons. 
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STUDIENS førsteforfatter er Silvia Muceli 
ved Senter for sensorisk-motorisk interak-
sjon ved Aalborg universitet. Videre deltok 
Frank Katch fra Høgskolen i Agder, to tyske 
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Bakgrunn
Mekaniske vibrasjoner kan gi mer stødig 
utvikling av kraft gjennom å omforme eller 
modulere innadgående signaler fra Ia-ner-
vefibre, selv om dette bare har blitt under-
søkt hos personer som er smertefrie. I dette 
eksperimentet fremsatte forskerne hypote-
sen at stødigheten i kraftutviklingen hos pa-
sienter med nakkesmerter ville forbedre seg 
etter lokale nakkevibrasjoner. 

Design
Tilnærmingen til problemet var en tverr-
snittlig biomekanisk kasus-kontroll stu-
die delt i to eksperimenter. Eksperiment 1 
sammenlignet kraftstødighet hos kvinner 
med nakkesmerter med en kontrollgruppe 
av smertefrie kvinner. Eksperiment 2 sam-
menlignet hvordan kraftstødigheten i de to 
gruppene ble påvirket av nakkevibrasjoner 
av kort varighet. 

Utvalg 
Eksperiment 1 inkluderte ni kvinner i hver 
gruppe med gjennomsnittlig (i parentes: 
standardavvik, SD): alder på 40 år (SD 4), 
høyde 171 cm (11) og kroppsmasse 73 kg 
(11). Hos de med kroniske nakkesmerter (av 
minimum seks måneders varighet), oppsto 

smertene etter traume hos 33 prosent, syke-
historiens lengde var 14 år (SD 10), skåren 
på Neck Disability Index (0-50, best til verst) 
var 15 poeng (SD 9) mens skåren på Visuell 
analog smerteskala (VAS, 0-10, best til verst) 
var 4 (SD 2). 

Eksperiment 2 inkluderte ti kvinner i 
hver gruppe med gjennomsnitt (i parentes: 
SD) alder på 35 år (SD 8), høyde 170 cm 
(7), kroppsmasse 72 kg (9) med kroniske 
nakkesmerter (minimum seks måneder). 
Nakkesmertene oppsto etter traume hos 
80 prosent, sykehistoriens lengde var 8 år 
(5), skåren på Neck Disability Index var 25 
poeng (7), mens skåren på Visuell analog 
smerteskala (VAS) var 6 cm (1). 

Metode 
I det første eksperimentet utførte begge 
gruppene ti sekunder med isometrisk nak-
kefleksjon med motstand på 15 N (om lag 
1,5 kg). Intramuskulær EMG (elektromyo-
grafi) ble registrert fra m sternocleido-
mastoideus.

I det andre eksperimentet utførte begge 
gruppene ti sekunders isometrisk nakke-
fleksjon med motstand på 25 prosent av 
den enkeltes maksimalkraft før og etter vi-
brasjonene på nakken (skur eller byger på 
50 Hz med varigheter på 20, 40, 60 and 120 
sekunder). Overflate-EMG ble registrert fra 
m sternokleidomastoideus and m splenius 
capitis. 

Videre ble smerte i hvile selvrapportert 
på VAS før og umiddelbart etter vibrasjons-
intervensjonen. I tillegg ble smerteterskel 
for trykk undersøkt på den mest smertefulle 
siden, over nakkens fasettledd i nivå 2/3, før 
og etter vibrasjonsbehandling ved hjelp av 

et elektronisk digitalt algometer med pro-
bestørrelse på 1 cm2 og stimuli trinnvis økt 
med en hastighet på 30 kPa/s (Somedic AB, 
Farsta, Sverige). 

I begge eksperimentene ble kraftstødig-
het beskrevet ved hjelp av prosentvis va-
riasjonskoeffisient (coefficient of variation, 
CoV) og prosentvis styrke av kraftsignalet 
i de tre aktuelle frekvensområdene (lav fre-
kvens: 0–3 Hz; middels: 4–6 Hz; høy: 8–12 
Hz). For begge måleenhetene angir økende 
tallverdier forverring i kraftstødighet. (En 
stabil eller stødig kraftutvikling er en klinisk 
ønsket variabel hvor små måletall er bra.)

Øvelsene ble utført slik at den rygglig-
gende pasientens hode og skuldre var støt-
tet av røde slynger hengt opp fra taket: mens 
hodet ble holdt i midtstilling, ba terapeuten 
deltakerne om forsiktig å presse hodet ned 
(ekstendere nakken) i slyngen slik at skul-
drene kom cirka 2 cm opp fra benken. Vi-
brasjon ble dernest tilført hode og nakke 
med et mekanisk vibrasjonsapparat knyttet 
til slyngen (Redcord Stimula, Redcord AS, 
Norge).

Resultat
Det var ikke forskjell på pasientenes og kon-
trollenes alder, kroppsmasse eller høyde i 
noen av eksperimentene. 

Kvinnene med nakkesmerter fremviste 
gjennomsnittlig (SD) dårligere kraftstødig-
het enn kontrollene [Eksperiment 1: pasien-
ter 3.9 (SD 1.3) %, kontroller 2.7 (SD 0.9) %, 
P < 0.05; Eksperiment 2: pasienter 3.4 (SD 
1.2) %, kontroller 1.7 (SD 0.6) %, P < 0.01]. 
Dårligere kraftstødighet i form av forøkede 
CoV samvarierte med økt prosentvis styrke 
på signalet i det lavfrekvente båndområdet 
[pasienter 71 % (SD 10), kontroller 57 % (SD 
9), P < 0.01]. 

Etter vibrasjonene eller intervensjonen, 
forbedret kraftstødighet seg i pasientgrup-
pen. Spesifikt observerte forskerne reduk-
sjon i både CoV [2.6 % (SD 1.1), P < 0.05) 
og prosentvis styrke i det lavfrekvente bånd-
området [63 % (SD 14), P < 0.05]. Disse ef-
fektene ble ikke sett i kontrollgruppen. De 
motoriske enhetenes atferd og utslagene i 
overflate-EMG var ikke forskjellige mellom 

Vibrasjoner gir stødigere kraftutvikling hos 
kvinner med nakkesmerter
Vibrasjoner på 50 Hz gir umiddelbart stødigere kraftutvikling i 

en 10 sekunders isometrisk øvelse med 1.5 kg’s motstand for 

kvinner med nakkesmerter, ifølge en biomekanisk studie av 

blant andre Gitle Kirkesola og Deborah Falla (1). 

TEKST Kjartan Vårbakken
fagredaktor@fysio.no
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gruppene. 
Verken smerteintensiteten på VAS eller 

terskelen for trykksmerter ble påvirket hos 
de med nakkesmerter. 

Forskernes diskusjon
Forskerne mener at den observerte forbe-
dringen kan være rent forbigående, fordi 
deltakerne bare utførte en eneste trenings-
økt. De mener i tillegg at det trengs flere stu-
dier for å avklare om et treningsprogram kan 
øke de observerte positive effektene. Videre, 

fordi frekvensen og utslagene i vibrasjonene 
ble holdt konstant (bortsett fra i oppvar-
mingsfasen), mener forskerne at en trenger 
å undersøke ytterligere hvordan forskjellige 
innstillinger virker. Spesielt er det relevant å 
undersøke om høyere vibrasjonsfrekvenser 
kan gi smertelette og samtidig forbedre stø-
digheten i kraftprestasjonene. 

Nakkevibrasjonene påvirket altså ikke 
smerten hos kvinnene, selv om tidligere 
studier har indikert at vibrasjoner gir smer-
tedempende effekt. Forskerne skriver at me-

kanismene ikke er fullt ut forstått, men viser 
til at flere studier med slik effekt har brukt 
frekvenser som er høyere (over 100 Hz) enn 
i denne studien (hvor den var 50 Hz). Den 
foreslåtte mekanismen tenkes å være Mel-
zack and Wall’s portteori for smerte (Mel-
zack and Wall, 1965). Forskerne tror at fre-
kvensen i denne studien ikke har vært høy 
nok til å aktivere Paciniske baner, hvilket 
kanskje kan forklare fraværet av en smer-
tedempende effekt. Forskerne valgte 50 Hz 
fordi tidligere eksperimentell forskning viste 
effekt av 30–50 Hz for å fremme motoriske 
resultater. 

Forskernes konklusjon
Kvinner med nakkesmerter fremviser redu-
sert kraftstødighet ved 10 sekunders isome-
triske kontraksjoner med motstand på om 
lag 1.5 kg, sannsynligvis på grunn av end-
ringer i Ia-signaler til ryggmargen. Vibrasjo-
ner, som omformer Ia-innadgående signa-
ler, øker stødigheten i kraften hos pasienter 
med kroniske nakkesmerter. Vibrasjonene 
gir ingen reduksjon i smerter.

Fysioterapeutens kommentar
Studien måler kraftstødighet, men angir in-
gen bestemt klinisk viktig størrelse på end-
ringen i kraftstødighet opp imot det som 
betyr mest for pasienten: selvopplevd pre-
stasjonsforbedring. Studien angir heller ikke 
minste pålitelig målbare endring for en slik 
forskjell (repeterbarheten av målingene). Ei 
heller angir den 95 prosents konfidensinter-
vall for forskjellen mellom pasient- og kon-
trollgruppene. Det er derfor grunn til å stille 
spørsmål ved studiens kliniske verdi. 

Dog er dette en mekanismestudie, altså 
en studie som forsøker å forstå hvordan 
stimuli som vibrasjon kan påvirke karakte-
ristika ved kraftutviklingen og pasientens 
smerte. Det blir spennende å se om for-
skerne klarer å finne noen slike mekanismer 
(det vil si: stabile svar på spørsmålene), og 
videre om svarene på disse korttidsspørs-
målene i fremtiden kan hjelpe pasienter som 
i dag ikke får hjelp av konservative øvelser. 
For eksempel pasienter med nakkesleng-
relaterte plager.  

Referanse
1. Muceli S, Farina D, Kirkesola G, Katch F, Falla D. Reduced force 
steadiness in women with neck pain and the effect of short 
term vibration. J Electromyogr Kinesiol 2011; 21(2): 283-90. 

NAKKESMERTER Forskerne fremsatte en hypotese om at stødigheten i kraftutviklingen hos pasienter 
med nakkesmerter ville forbedre seg etter lokale nakkevibrasjoner. Foto: Colourbox.com
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FAG ANMELDELSE

Karin Johannison :
Melankolske rom, om angst, lede og sår-
barhet gjennom tidene
Cappelen Damm
296 sider
Pris: 349, -
ISBN 978-82-02-32188-8

Melankoli er selve urformen av psykiske lidelser. 
Men hva er melankoli og hvordan har denne sinns-
tilstanden kommet til uttrykk fra antikken og frem 
til vår tid? Hvilke forbindelse er det mellom depre-
sjon, kronisk tretthetssyndrom og melankoli? 
Hvordan har kjønn og sosial tilhørighet påvirket 
melankoliens status? Dette er noen av problem-
stillingene i denne meget leseverdige boken.

Forfatteren er professor i idehistorie ved 
Uppsala universitet. Hun har utgitt flere bøker, 
blant annet «Det mørke kontinent». Boken regnes 
som en klassiker i idehistorisk og feministisk 
sammenheng. 

Forfatteren beskriver melankolien gjen-
nom omtale og sitering fra dagbøker, romaner, 
legejournaler og biografier. Ordet betyr svart 
galle. Det stammer fra antikkens forståelse av 
hvordan tungsinnet oppstod i et menneske; en 
følge av en ubalanse mellom væskene i kroppen. 
Betegnelsen har bestått opp til moderne tid. 
Kunstnerens skapende tungsinn, melankolien, var 
en del av begavelsen. Mange i de høyere sosiale 
lag kunne vise et tilsvarende tungsinn. Til felles 
med kunstneren var dette en følge av deres sær-
lige følsomhet. 

Overklassefølsomheten kunne på 1600-tal-
let komme til uttrykk i tårer og hulkende gråt 
hos menn mens de leste tragiske romaner. 
Tårer kunne på 1700-tallet være uttrykk for en 
verdifull empati, men på 1800-tallet ble det etter 
hvert viktig å kunne kontrollere sine følelser. 
Siden skulle menn kun vise tårer ved sorg under 
begravelser, og da med en viss kontroll. Kvinner 
som gråt hemningsløst ble sett på som svake og 
uten dannelse. Slik ble det etter hvert viktig for 

de dannede å tøyle 
sine følelser; å ut-
trykke de i datidens 
akseptable form. 

Betegnelsen 
nervøsitet er et 
nyere begrep knyt-
tet til biologien. 
Følsomhet settes i 
sammenheng med 
særlig tynne og 
finstilte nervetråder. 
Denne hypersensibi-
liteten kjennetegnet 
i begynnelsen særlig mennene og eliten. Tilstan-
den gav en høy status så lenge arbeidere og 
kvinner ikke ytret sine følelser på en tilsvarende 
måte. Da skiftet tilstanden navn og gav ikke 
lenger samme status. Det gjaldt dessuten at den 
ytret seg på en dannet måte.

Behovet for å kontrollere følelser kjenner 
mange fysioterapeuter til ved behandling av en 
viss type muskulære plager. Muskulaturen er 
anspent og respirasjonen er hemmet for å holde 
tilbake vanskelige følelser. 

Depresjon som diagnostisk tilstand er ny 
i historisk sammenheng. Melankolien er blitt 
forvandlet til sykdom, men uten samme status 

som den opprinnelige melankoli. Etter hvert som 
medisinen setter diagnoser på ulike symptomer, 
skrumper det normale inn, hevder Johannison.

 Mange tilsvarende tilstander kan også få 
nye navn. En tretthetstilstand kan gå fra å hete 
nevrasteni til kronisk tretthetssyndrom. Er det 
samme fenomenet? Videre hevder forfatteren at 
samfunnet tvinger medisinen til å sette navn på 
tilstander. Dette kan så i neste omgang utløse 
rettigheter i forhold til trygdevesen og behand-
ling. 

Boken vil være særlig nyttig for fysioterapeu-
ter som også interesserer seg for menneskers 
indre liv. Her får man en utmerket innføring i 
menneskers strev og ulike tiders vurdering av 
tungsinn, angst og utmattelse i forhold til klasse 
og kjønn. Videre hvordan samfunnet har regulert 
hva som var akseptabelt å vise av følelser. Gjelder 
så klasseskiller fortsatt? Status ved utbrent-
het var høy så lenge menn i ledende stillinger 
«brente seg ut» i sine ansvarsfulle jobber og 
ble sykemeldte, men hva med for eksempel en 
rørlegger som «brente» seg ut? Fikk han samme 
forståelse?

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

Viktig idéhistorisk bok om menneskers indre lidelse

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

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

www.follo-futura.no | www.alfacare.no
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debatt
5-årig masterutdanning vil 
være det optimale.

Takk for avklarende kommentar fra 
Tom Arild Torstensen angående mitt 
innlegg «Nye verktøy for smertepa-
sienter?», begge i Fysioterapeuten 
nr.4. 

Journalist og fysioterapeut 
Anne Kristiansen Rønning var med 
på kurset beskrevet som Kognitiv 
Rehabiliterings Terapi (KRT), og 
skrev sågar reportasjen om den nye 
behandlingsmetoden i Fysiotera-
peuten nummer 3/11. Underteg-
nede observerer at hun nå bekrefter 
at Torstensen henviste til kilder 
og inspirasjon under selve kurset. 
Unnskyldningen om at dette var en 
reportasje og ikke en vitenskaplig 
artikkel og at kildehenvisninger der-
med «falt bort» får stå for hennes 
journalistiske regning, og ikke som 
en akseptabel grunn. Jeg forventer 
uansett at en kliniker, forsker og 

kursholder på Torstensens nivå øn-
sker å se en reportasje skrevet om 
seg selv med svært kritiske øyne før 
den slippes ut til allmennheten for å 
luke ut mulige mangler, feil, interes-
sekonflikter eller misvisninger. 

Torstensen skriver at siden jeg 
ikke har vært på kurset «har jeg 
heller ingen innsikt i det som ble 
presentert der». Det at jeg ikke har 
vært på kurset er jo faktisk hele 
poenget i hva jeg ønsker å få frem. 
Dersom jeg hadde vært på kurset, 
ville jeg ha sett kildehenvisningene 
på plansjene, arbeidsbøkene og 
kursmaterialet og alle hadde vært 
fornøyde. Dersom jeg faktisk ikke 
er på kurset, får jeg som alle andre 
lesere kun tilgang til den informa-
sjonen som er skrevet i reportasjen. 
Den omhandler KRT som et nytt be-
handlingsverktøy for smertepasien-

ter uten referanse til kilde, idé eller 
inspirasjon på noe som helst nivå. 
Om dette er en journalistisk svakhet 
og ikke Torstensens mangel på pro-
fesjonalitet, stiller jeg meg egentlig 
likegyldig til. Hovedargumentet er at 
KRT ikke er en ny behandlingsmeto-
de, men flere sannsynlige effektive 
og vel utprøvde metoder satt i et 
nytt system.   

Det er mulig jeg burde ha verifi-
sert riktigheten av mine påstander 
til Torstensen før jeg skrev min 
kommentar, men jeg vet jo selvsagt 
hvor ideene bak KRT kommer fra. 
Problemet er at svært mange av 
Fysioterapeutens lesere ikke kjenner 
til Explain Pain, David Butler eller 
Lorimer Moseley for den saks skyld. 
De har også rett til å vite hvor ideene 
kommer fra, og at KRT er et svært 
sannsynlig effektivt behandlings-

system satt sammen av Torstensen, 
men skapt av et mye større fagfelt 
enn kun Torstensen selv. 

Da får det heller være at Tor-
stensen kaller meg for uprofesjonell, 
krenkende og anklagende. Jeg er 
kun opptatt av at førstepremien 
gis til den som fant opp kruttet, 
og ikke den som traff blinken med 
pistolen. Et felles ønske om at 
flere smertepasienter får tilbud om 
kognitiv terapi, fysisk aktivitet og 
målrettet kommunikasjon, og at 
flere fysioterapeuter tilegner seg 
denne kunnskapen, tror jeg vi skal 
klare å være enige om. 

Svein Kristiansen  
Manuellterapeut, MSK Klinikken 
AS & Hans og Olaf Fysioterapi 
svein@mskklinikken.no

Hårsårhet hos Torstensen eller uprofesjonelt av meg?

Takk til Fysioterapeuten og Fag- og 
spesialistrådsleder Anne Riiser 
Svensen som igjen setter 5-årig 
grunnutdanning på kartet.  Anne Rii-
ser Svensen viser til at NFF har lagt 
en 5-årig grunnutdanning på is, men 
at hun er overbevist om at faget 
hadde profitert på en slik utvidelse 
av utdanningen. En 5-årig grunnut-
danning vil kunne bygge bro mellom 
forskning og praksis, sier hun. Ja, og 
på den måten vil fysioterapeuter 
kunne gi befolkningen et forbedret 
fysioterapitilbud.

Med bakgrunn i NFFs Landsmøte 
2004 ble det nedsatt en arbeids-
gruppe som skulle utrede forhold 
knyttet til autorisasjon av fysiotera-
peut etter 5-årig utdanning i stedet 
for dagens 4-årige utdanning.

Arbeidsgruppen bestod av 

studielederne ved de fire fysiotera-
peututdanningene, representanter 
fra de fysioterapifaglige masterstu-
diene, samt undertegnede som var 
leder av arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen avla sin rapport 
i mars 2007. Rapporten viser blant 
annet til alternative modeller for 
5-årig grunnutdanning, konsekven-
ser ved 5-årig grunnutdanning, 
samarbeid mellom universitetene 
og høgskolene, samt økonomiske 
konsekvenser ved en omgjøring 
av fysioterapistudiet til et 5-årig 
løp. I avsnittet om økonomiske 
konsekvenser fremheves gevinster 
ved en utvidelse av utdanningen til 
fem år. Gruppen peker på at lengre 
utdanninger medfører høyere lønn 
for den enkelte. Denne utgiften vil 
sannsynligvis kompenseres ved at 

fysioterapeuten får økt kompetanse 
og derved utfører en mer effektiv 
diagnostisering og behandling.

Dagens utdanning er forsk-
ningsbasert, men som Anne Riiser 
Svensen fremhever er ikke tre 
år nok til å gi studentene all den 
kunnskap de trenger på ulike felt. 
Rapporten avsluttes med en samlet 
og enstemmig anbefaling om å 
støtte en utvidelse av grunnutdan-
ningen. Arbeidsgruppen var delt mht 
hvilken av de foreslåtte modellene 
de støttet.  

Utdanning endres i takt med 
samfunnets utvikling. Fysiotera-
peuter er autonome helsearbeidere 
og har ansvar for sammensatte og 
komplekse problemstillinger. Med en 
større endring i sykdomspanoramaet 
i samfunnet hvor flere rammes av 

hjerte-karsykdommer, muskel-
skjelettlidelser, kreft, diabetes og 
psykiske lidelser samt en økende le-
vealder, vil det uten tvil være viktig 
å styrke fysioterapeuters utdan-
nelse. Dette kan skje ved å utvide 
dagens grunnutdanning eller ved å 
kreve økende grad av videreutdan-
ning og masterutdanning.  

Slik jeg ser det vil en endring av 
grunnutdanningen til 5-årig mas-
terutdanning være det optimale for 
pasientene, fysioterapeutene selv, 
faget og fagutviklingen.  Jeg håper 
NFF og Sentralstyret ble inspirert av 
intervjuet med Anne Riiser Svensen 
og satser på å arbeide politisk for en 
5-årig utdanning i fysioterapi. 

May L.T. Ringvold
Høgskolen i Oslo

Støtter 5-årig fysioterapiutdanning
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REPORTASJE

HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag)  
  HUNT er Norges største samling av helseopplysninger om en  

 befolkning, og en av verdens største helseundersøkelser. 
Utviklingen av folkehelsa i Nord-Trøndelag og i Norge følger hver-

 andre tett. Derfor er befolkningen i fylket som en indikatorpopula-
 sjon å regne i nasjonal sammenheng.

Tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995- 
 97) og HUNT 3 (2006-08) er utført så langt. Man er nå i gang med  
 å planlegge HUNT 4. 

I tillegg til å utføre befolkningsundersøkelser, driver HUNT forsk-
 ningssenter medisinsk og helsefaglig forskning og forvalter forsk- 
 ningsdata. 

En av Norges to hovedbiobanker befinner seg ved forskningssente-
 ret. Her oppbevares biologisk materiale. Prøver kan gis ut til god-
 kjente forskningsprosjekter.

I de tre undersøkelsene som er utført til nå har 125 000 personer  
 samtykket til at anonymiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjen-
 gelig for godkjente forskningsprosjekter. 80 000 har avgitt blod-
 prøver. 

HUNT forskningssenter er i dag en del av Institutt for samfunnsme-
 disin ved Det medisinske fakultet, NTNU. 
       Kilde: HUNT

LANGTIDSLAGER Nitrogen sørger for at tem-
peraturen er helt nede på 196 minusgrader i 

langtidslageret. Her kan prøvemateriellet ligge i 
20-30 år før det blir rørt.
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Gullgruve for forskere

DATAENE er samlet inn i tre runder, med 
om lag ti års mellomrom. Når man følger de 
ulike variablene hos de samme personene 
over lang tid, kommer det frem en helt unik 
kunnskap, som kan brukes i et stort antall 
forskningsprosjekter.

– Det finnes knapt nok noe lignende noe 
annet sted i verden, sier daglig leder ved 
HUNT forskningssenter, Steinar Krokstad. 

HUNT 3 (2006 – 2008): Det er midt på 
natta, men varebilen med blodprøver ruller 
inn til mottakssentralen for blod ved HUNT 
forskningssenter. Blodet kommer hele døg-
net. Fra Leka, Meråker, Grong, Røyrvik – og 
de andre nordtrønderske kommunene. Store 
og små. Byer og grender. Det holdes avkjølt 
i hele forløpet. Fraksjoneres og fryses ned i 
ørsmå beholdere. Kanskje skal det ligge her i 
flere tiår før det blir brukt. 

Men like viktig; de omfattende spørre-
skjemaene, der deltakerne gir opplysninger 
om helse, helsetjenesteforbruk, familie- og 
arbeidsforhold, livsstil, livskvalitet, og psy-
kisk helse – for å nevne noe. Og ikke minst; 
de kliniske undersøkelsene. I HUNT 3 blir 
blodtrykk målt, det tas høyde-, vekt- og 
pulsmålinger, og man måler hofte- og liv-
vidde. Det blir også gjort noen mer spesielle 
undersøkelser av enkelte grupper; MR av 
hode og maksimalt oksygenopptak, blant 
annet. Alle data blir lagret i HUNTs data-
bank.

Levende forskningssted
Eventyret begynte på åttitallet. Allmennlege 
Jostein Holmen fra Verdal hadde søkt på et 
stipend som ble utlyst av gruppe for helse-
tjenesteforskning, med Peter Hjort i spissen. 
Målet til Hjort og co var å finne ut mer om 
hvordan de store og kostbare folkesykdom-
mene ble håndtert i helsevesenet. Holmen 
fikk stipendet. 

– HUNT 1 
startet med at 
alle innbyggerne 
i fylket over 20 år 
ble invitert til å få 
en helseundersø-
kelse. Målet var 

å kartlegge forekomsten av høyt blodtrykk 
og diabetes, og å evaluere behandlingskva-
liteten av blodtrykkspasienter, personer 
med diabetes og personer med tuberkulose. 
Blodtrykk, høyde og vekt ble målt, og det ble 
tatt skjermbildeundersøkelser. I tillegg fylte 
deltakerne ut to spørreskjemaer, forteller 
Krokstad. Nesten 90 prosent av nord-trøn-
derne; 75 000 personer, møtte opp.

Da HUNT 2 var på trappene, ble alle inn-
byggere over 13 år invitert. Man delte un-
dersøkelsen opp i to deler; Voksen-HUNT, 
og Ung-HUNT. Det ble tatt blodprøver av 
de over 20 år, og man hadde flere tilleggsun-
dersøkelser, blant annet spirometri, diabe-
tes- og benmassemålinger.

– Det ligger en mengde data her, som 
kan kobles på utallige måter. Materialet har 
blitt til en hel rekke forskningsrapporter, 
doktorgrader og publiseringer. Det er uen-
delige muligheter for å forske på HUNT- 
materialet, og ikke bare innen medisinske 
fag. Vi har et vell av data samlet over lang 
tid, og dette gir mange dimensjoner. Vi kan 
følge folk med ti års mellomrom; se hva slags 
liv de lever nå i forhold til før og hvordan 
helsen deres har utviklet seg. Vi kan se på 
spesielle sykdommer og årsakene til disse, 
utbredelse, og basale sykdomsmekanismer. 
Men det er også mulig å drive helsetjeneste-
forskning og samhandlingsforskning. Man 

kan for eksempel se på hvor ofte ulike grup-
per oppsøker lege, er på sykehus og hvor-
dan henvisningsrutiner oppleves. Man kan 
undersøke frekvens i bruk av helsetjenester 
mellom grupper i befolkingen – også justert 
i forhold til behov. Det er i å forstå forskjel-
lene mulighetene ligger, sier Krokstad.

Bred kompetanse
Per i dag har HUNT 295 forskningsavtaler. 
De aller fleste er ledet av norske miljøer, 
men forskningssenteret har også et omfat-
tende internasjonalt samarbeid.

– Vi forvalter data for forskere. De kan få 
utlevert biologisk materiale – eller få analy-
seresultater. I tillegg forsker vi også selv. De 
tre grunnpilarene våre er forskning, forvalt-
ning og biobanking, sier Krokstad. 

HUNT forskingssenter er nå i gang med 
egne forskingsprosjekter på en rekke tema: 
Trygdeforskning; årsaker til at folk ikke 
kommer seg i arbeid, sosial ulikhet i helse 
og utnyttelse av helsetjenester, genetikk og 
overvekt, blodtrykksforskning, diabetes-
forskning – årsaker til diabetes, lungesyk-
dommer og osteoporose og demensforsk-
ning. 

– I tillegg er Ung-HUNT en egen kate-
gori. Her er vi nå i gang med et stort inter-
nasjonalt prosjekt der målet er å se på ge-
netiske forhold og vekt blant ungdom. At vi 
driver så bred forskning her på huset kan 
være en svakhet – ved at det blir ganske små 
miljø, men vi tror det mest er en styrke. Vi 
skal samarbeide med mange typer forsk-
ningsmiljøer, og da er det viktig å ha bred 
kompetanse blant de vitenskapelig ansatte 
ved HUNT, sier Krokstad.

Flere foretrekker sofaen
– Synes den gjengse nordtrønder at det er 
greit å bli testet?

En enorm mengde data om helse, levevaner og helsetjenesteforbruk befinner seg ved 

HUNT forskningssenter i Nord-Trøndelag – til glede for forskere over hele verden.

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

SJEFEN Steinar 
Krokstad, daglig 
leder for HUNT.
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– Det er ekstremt få aktive motstandere. 
Men oppmøtet daler gang for gang. Ved 
HUNT 1 var det en oppmøteprosent på 88. 
Ved HUNT 3 var vi nede i 56 prosent. Det 
vil bli en utfordring fremover å få så mange 
til å stille opp at man får representative data. 
I starten betalte folk for å få helseundersø-
kelse, nå må vi kanskje vurdere å betale folk 
for å bli med. Det er et tankekors. 

– Er det noe spesielt dere er opptatt av nå, 
som er kommet frem i HUNT-undersøkelse-
ne? 

– Det er ganske mye, men en ting er at en 
god del flere rapporterer om at de er fysisk 
aktive på fritiden i HUNT 3 enn i HUNT 2. 
Samtidig ser vi at stadig flere har blitt over-
vektige – fedmeforekomsten øker jevnt fra 
HUNT 1 til HUNT 2 og HUNT 3. Dette gir 
nye spørsmål. Økningen er for øvrig betyde-
lig sterkere hos menn enn hos kvinner.

– Hva tror du er årsaken?
– Hverdagsaktiviteten vår går ned. Og vi 

mosjonerer ikke nok til å oppveie tapet av 
denne aktiviteten. Hverdagen vår er full av 
duppedingser og innretninger som er der 
for at vi skal slippe å røre oss: Fjernkontrol-
ler, elektriske døråpnere, rulletrapper. Heis. 
Parkeringsplasser under butikkene. Dekk-
hotell. Bilvaskautomater. Kjøkkenmaskiner. 

Nettbank. E-posthandel. Sentralstyring av 
lysbrytere. Alt på ett plan. Hjemmekontor. 
Når hverdagen er slik, er det en tung øvelse 
for mange å komme seg opp av sofaen.

– Aktiviser de unge
– Hva er de viktigste funnene HUNT har 
gjort etter snart 30 års arbeid, og hvor tror 
dere helsemyndighetene bør prioritere å legge 
ned en ekstrainnsats fremover?

– Det er flott å se at man har fått bukt 
med hjerte- og karsykdommene, som lå 
høyt oppe i HUNT 1. Nå er dødstallene 
halvert. Men velferden drar med seg andre 
utfordringer. En er alkohol. Stadig flere rap-
porterer om problemer knyttet til alkohol-
bruk. Dette gjelder både menn og kvinner. 
For øvrig er folkehelsen i overraskende stor 
endring, til tross for stabile levekår og en 
stødig befolkningssammensetning. Mye ty-
der på at de helsemessige forskjellene mel-
lom de som deltar i arbeidslivet og de som 
ikke deltar, øker. Helseforbedringene ser ut 
til ha vært størst i gruppen med høyest sosial 
status. Når det gjelder muskel- og skjelettli-
delser, ser man en økning. Stadig flere, både 
menn og kvinner, rapporterer om å ha lang-
varige plager som hemmer dem i det daglige 
livet. 

– Vi tenker at noe av det aller viktigste 
fremover vil være å forebygge fedme hos 
barn, samt å gi alle ungdommer følelsen 
av å mestre. Det må legges til rette for at de 
unge skal få være aktive og kjenne at de er 
til nytte. 

– Hva er HUNTs største utfordring nå?
– Å gjennomføre HUNT 4. Datainnsam-

lingen skal foregå fra 2017 til 2019. Det er 
et svært tungt prosjekt som krever masse-
vis av ressurser. Vi har sterke støttespillere i 
NTNU, Helse Midt-Norge, Nord-Trøndelag 
fylke og i Helsedepartementet. Vi skal fort-
satt ha det brede folkehelseperspektivet, 
men klare å snevre det inn litt, slik at det 
ikke blir så omfattende for folk å delta. Vi 
har så smått begynt å jobbe med en plan. 
Men det er dekanus på Det medisinsk fakul-
tet som fatter beslutningen. 

– Kan du beskrive en gjennomsnittlig 
nordtrønder ut fra HUNTs data?

– Det er en kvinne. Hun har god livskva-
litet. Hun er mellom 40 og 50 år og er litt 
overvektig. Hun mosjonerer et par ganger i 
uka, og blodtrykket er fint. Hun tar gjerne 
et glass vin i trivelig lag, ikke bare i helgene 
lenger. Hun har mange jern i ilden, og ofte 
smerter i nakke og skuldre. 

HUNT Forskningssenteret ligger i Levanger i Nord-Trøndelag og har 30 ansatte, 10 i vitenskapelige stillinger. 
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DNA-LAB Ved biobanken er det en avansert lab for DNA-utvinning. For større undersøkelser sendes DNA til andre laboratorium.

FRYSEROM Her er cirka to millioner blodprøver fra om lag 300 000 individer lagret. Biobank inneholder 
også blodprøver fra andre helseundersøkelser i Norge.

BLOD Blodet sentrifugeres og fraksjoneres over 
i små beholdere. I beholderne kan det være 
plasma, hvite blodceller eller serum. Beholderne 
fryses ned, til senere bruk.
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Er du interessert i å bruke 

HUNT-data i en masteropp-

gave eller doktorgrad? Daglig 

leder ved HUNT forsknings-

senter, Steinar Krokstad, har 

noen råd.

– TA EN TITT på nettsidene våre. Her ser du 
hvordan du kan få tilgang til data. Søknads-
skjemaer fins her, rapporter, og det er mulig 
å gjøre litteratursøk.  

– Vi har data på forekomst av hjerte- og 
karsykdommer, obstruktive lungesykdom-
mer, muskel og skjelettsykdommer, over-
vekt og fedme, levevaner, psykisk helse og 
livskvalitet, sosiale forhold og helsetjeneste-
forbruk. Her er det muligheter for fysiote-
rapeuter som vil forske, enten målet er å se 

på somatiske sykdommer eller å ha en psy-
kosomatisk tilnærming. Det er mulig å gjøre 
helsetjenesteforskning; en fysioterapeut kan 
for eksempel se på hvem som egentlig bru-
ker fysioterapi. Brukes fysioterapi i Norge til 
de riktige pasientene? 

Trine Moholdt er ett eksempel på en fy-
sioterapeut som har benyttet data fra HUNT 
i sin doktorgrad. Moholdt koblet data om fy-
sisk aktivitet hos hjertesyke fra HUNT med 
dødsårsaksregisteret, som er lokalisert i Sta-
tistisk Sentralbyrå. 

Funnene ble publisert i artikkelen Mange 
muligheter for fysioterapeuter som vil for-
ske «Physical activity and mortality in men 
and women with coronary heart disease: a 
prospective population-based cohort study 
in Norway (the HUNT study)». Dette var en 
del av Moholdts doktorgrad:  «Aerobic exer-
cise in coronary heart disease». Hun dispu-
terte i 2010. 
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informasjon fra NFF

Tittel
NFF er sitert 
på mange om-
råder i propo-
sisjonen som 
legges frem.

Friskere med profesjons-
nøytral helsetjeneste?

informasjon fra NFF
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Elin Engeseth
nestleder

De nye helselovene er lagt frem for behandling i Stortinget. Nå knytter det seg stor 
spenning til om NFFs høringssvar er tatt med i lovforslagene. Det mest sentrale 
spørsmålet er om loven sikrer at helsepersonell har nødvendig kompetanse i forhold 
til tjenestene som skal leveres.

Etter NFFs syn inneholder ikke lovteksten tilstrekkelig sikring av at befolkningen 
får fysioterapikompetanse når de etterspør rehabiliterings- og behandlingstjenester. 
Lovteksten er «profesjonsnøytral». Det betyr at kommunene har frihet til å velge den 
tjenesten som synes mest hensiktsmessig. Er det da kommuneøkonomi, brukernes 
ønsker eller faglig begrunnede preferanser som vil råde? NFF frykter at dette vil slå 
ulikt ut i landets 430 kommuner, og at fysioterapi som allmenn helsetjeneste snarere 
er svekket enn styrket i den nye helse- og omsorgsloven. 

Kommunene får et større ansvar for å levere helsetjenester i tråd med kravene til 
et bedre koordinert helsevesen, der en større del av tiltakene i et pasientforløp skal 
leveres i kommunene. Friheten i lovteksten innebærer at de ikke må ha fysioterapeu-
ter til å levere behandlingstjenester, i motsetning til dagens kommunehelsetjenes-
telov, der fysioterapi er lovpålagt. Resultatet kan bli at fysioterapeuter i enda større 
grad må vise til sin kompetanse og faglige dyktighet. Fysioterapeuter skal fortsatt 
være førstevalget når kommunenes ressurser til behandlingstjenester skal fordeles!

Nå er det ikke slik at kommunene kan si opp stillinger og avtaler på grunnlag av 
ny lovgivning. Det er heller snakk om at fysioterapeuter kan få et større ansvar for å 
gi lokale beslutningstakere tydeligere innsikt i hva fysioterapi er, hva fysioterapeu-
ter leverer av tjenester og at fysioterapeuter arbeider kunnskapsbasert. Det er snakk 
om å videreføre den satsningen som NFF har igangsatt i lys av et større kommu-
nalt fokus på helsetjenester. Den overordnede politiske føringen er at kommunene i 
større grad skal bestemme selv, samtidig som det skal legges mer vekt på kvalitet og 
samhandling. De nye lovene vil også i større grad ta utgangspunkt i pasientenes og 
brukernes behov.

Da lovforslagene ble lagt ut, var NFF invitert til informasjonsmøte i departemen-
tet. Vi som var til stede likte mye av det vi hørte. NFF er sitert på mange områder i 
proposisjonen som legges frem. Det skal satses på bedre pasientforløp, mer helhetlig 
behandling, det skal være fokus på forebygging og folk skal få nødvendig hjelp til å 
leve bedre med de tilstandene de har. 

I NFFs ører høres det tydelig at kommunene trenger mer fysioterapi! Når kom-
munene får ansvar for å overta pasienter fra dag 1, må også behandlingsressursene 
ligge der. De fleste fysioterapeuter vil i fremtiden finne sine arbeidsplasser i kom-
munene, uavhengig av profesjonsnøytral lovtekst. Det er også helt nødvendig om vi 
skal se et friskere Norge, som er Samhandlingsreformens mål! 
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DET ER VIKTIG å merke seg at ved tildeling av 
plasser er det noen opptakskriterier som NFF må 
ta hensyn til. Ett av kriteriene er for eksempel 
hensynet til påmeldte som har stått på venteliste 
på et kurs de ønsker. De prioriteres ved opptak 
til kurs.

Når alle kriteriene er tatt hensyn til, tildeles 
de resterende plassene i den rekkefølgen NFF 
har mottatt påmeldinger. Fullstendig liste over 
påmeldte foreligger først ved påmeldingsfristens 
utløp. Det betyr igjen at vi ikke kan gi svar på om 
du har fått plass på kurs før etter påmeldings-
fristen.

Fagseksjonens anbefaling er at du bør være 
tidlig ute. Jo tidligere du melder deg på et kurs, 
desto større er muligheten til å få plass.

Nærmere beskrivelse av opptakskriterier og 
andre bestemmelser for kurs  er gjengitt både 
i Fysioterapeuten og på NFFs nettsider under 
menypunktet «KURS/Informasjon om fagkurs». 

Hvordan tildeles plassene på fagkurs?

Regler om fravær i ASA 4313
I henhold til ASA 4313 punkt 15 skal alt 
fravær meldes kommunen. Fravær ut over sju 
uker (åtte uker per år for fysioterapeuter over 
60 år) krever kommunens samtykke. Samtykke 
skal ikke nektes dersom fraværet skyldes 
sykdom, svangerskap, fødsel eller adopsjon og 
fraværet ikke har en varighet over ett år. 

I henhold til ASA 4313 punkt 16 skal 
vikariat ut over ett år utlyses i henhold til de 
vanlige regler etter avtalens punkt 6. Vikariat 
under ett år trenger ikke utlysning. I det sist-
nevnte tilfelle kan innehaveren selv peke ut 
og innta en kvalifisert fysioterapeut forutsatt 
at kommunen samtykker til denne.

Sykefravær over ett år
ASA 4313 omtaler kun fraværsgrunner som 
kommunen plikter å gi samtykke til. ASA 4313 
sier at fravær på grunn av sykdom opp til ett 
år har kommunen plikt til å samtykke til. Det 
legges til grunn at for fravær ut over ett år 
kan kommunen velge å gi samtykke eller ikke. 
Mange kommuner gir samtykke til sykefravær 
ut over ett år. Dette gjøres av hensyn til den 
syke fysioterapeuten. 

Dersom sykeperioden blir lang, for eksem-
pel på grunn av en alvorlig sykdom med usik-
kert forløp eller på grunn av vurdering til ufør-
het m.v., vil det foreligge en uavklart situasjon 
over tid for driftstilskuddet. Praksisinnehave-
ren og kommunen bør fortløpende ha en tett 
dialog for å avklare mulige fremtidsutsikter for 
innehaveren av drifttilskuddet både av hensyn 
til praksisinnehaveren selv, vikaren, pasientene 
og kommunen. 

Den syke fysioterapeuten har krav på et 
forvaltningsmessig vern. Det legges til grunn 
at det er en høy terskel for at sykdom kan 
anses som grunn for oppsigelse etter ASA 
4313 punkt 20. Det er viktig at fysiotera- 
peuten/kommunen sikrer at det inntas en 
vikar i den sykes sted, slik at pasientene ikke 
får et redusert fysioterapitilbud.

Standardkontrakter til bruk ved vikariater 
er tilgjengelige på NFFs nettsider under 
«PRIVAT PRAKSIS/Standardavtaler» (krever 
innlogging).

Sykefravær i praksis med driftstilskudd
Fra tid til annen oppstår det problemstill-
inger knyttet til der driftstilskuddsinne-
haver er sykemeldt over lengre tid.
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Riktige adresser og oppdaterte personlige data 
Sørg for at opplysningene om deg på medlemssidene på www.fysio.no alltid er riktige. Da blir 
Fysioterapeuten sendt til rett person og adresse, og vi når deg med all NFF-informasjon du 
har krav på. 

Har du for eksempel fått ny e-postadresse, eller er din NFF-registrerte e-postadresse en 
konto du ikke lenger bruker, eller sjelden sjekker? Hver måned mottar NFF hundrevis av «Sys-
tem Administrator»-meldinger ved masseutsending av e-post til medlemmer. En del av disse 
skyldes avsluttede eller overfylte e-postkontoer.
• Alle som de siste månedene ikke har mottatt NFFs månedlige nyhetsbrev, bør snarest 

oppdatere «Min side» med sin foretrukne e-postadresse.
• Du har kanskje skiftet arbeidsplass eller etternavn i det siste? Husk å oppdatere alle 

typer personlige data på medlemssidene på www.fysio.no. 
• Ved flytting må du også melde ny bostedsadresse til Posten. Det kan du gjøre via www.

posten.no, tlf. 810 00 710, eller på nærmeste postkontor. 

NFFs verktøy for faglig ajourføring
Har du funnet feil opplysninger (kursår o.a.) registrert om deg på det elektroniske verktøyet 
på www.fysio.no? Noen opplysninger kan du ikke endre selv. De hentes direkte fra medlems-
registeret, og må derfor rettes der. I slike tilfeller må du be Medlemskontoret rette feilen.      

Medlemsnummer og passord til «Min side»
Alle nye medlemmer får tilsendt opplysninger om hvordan de logger seg inn på NFFs med-
lemssider på www.fysio.no. Brukernavnet er medlemsnummeret i NFF, som du finner bak på 
tidsskriftet Fysioterapeuten og på giroer fra NFF. Det er alltid lurt å ha medlemsnummeret lett 
tilgjengelig, for eksempel ved at du lagrer det i mobilen din.

Passord kan bestilles og endres av den enkelte via medlemssidene. Du går via «Logg 
inn» på www.fysio.no og velger «Glemt passord» i innloggingsruta. Så følger du trinnene og 
instruksene videre. 

Står du likevel fast? I slike tilfeller kan Medlemskontoret selvsagt hjelpe deg med råd og 
veiledning.

Avtalegiro
NFF anbefaler at du betaler medlemskontingenten med avtalegiro. Det er en enkel og miljø-
vennlig betalingsmåte. Tar du kontakt med din bank om dette nå, vil en ordning med avtalegiro 
gjelde fra neste halvår, altså fra 1. juli 2011. Husk at månedsbeløpet kan endre seg for hvert 
kalenderår, og du skal derfor ikke oppgi et bestemt beløp til banken. Oppgi NFFs kontonr. 
1602.40.51467 og ditt KID-nr., som du finner på «Min side» på www.fysio.no.  

Avslutning av medlemskap
Utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne per e-post. NFFs Landsmøte i 2007 vedtok at 
avslutning av medlemskap i NFF gjelder fra den datoen utmeldingen er registrert i medlems-
registeret, men at kontingenten likevel skal betales fullt ut frem til den nærmeste av datoene 
1. juli og 1. januar. 

En utmelding som blir registrert etter 1. juli, innebærer at medlemmet plikter å betale 
kontingent for hele halvårsperioden frem til 1. januar. Tilsvarende frem til 1. juli for utmelding 
etter 1. januar.  

De som melder seg ut, og ikke ønsker å beholde medlemskapet sitt ut inneværende halvår, 
må gi beskjed om dette til Medlemskontoret.
   
Medlemskontoret Tlf. 22 93 30 50, eller informasjon@fysio.no.

Ditt NFF-medlemskap 
– noen tips fra Medlemskontoret



46      FYSIOTERAPEUTEN  5/11

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.

GENERELLE KURS

31135501
Søk, finn og les – et innføringskurs i  
evidensbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap er en av flere viktige kilder for faglige 
beslutninger. Det kan være en utfordring å finne fram til denne fors-
kningen og vurdere overførbarheten til praksis.I dette kurset vil du 
gjøre spennende oppdagelser i forhold til hvordan du kan finne fram 
til og implementere forskningsbasert fysioterapi. Ved å stille presise 
og relevante spørsmål, lete etter forskningsbasert kunnskap, vurdere 
denne kritisk og flytte gode forskningsresultater ut i praksis vil fagut-
vikling og kvalitetsforbedring i fysioterapi stimuleres. Ved å integrere 
ny og oppdatert forskning med andre former for kunnskapskilder, vil vi 
som fysioterapeuter bedre kunne ivareta våre klienter samt stå ster-
kere overfor samarbeidspartnere og andre profesjoner. 

Kurset legger opp til interaktiv læring og mye praksis hvor deltagernes 
egne problemstillinger er i fokus. Kurset er bygget opp med 3 sam-
linger og obligatorisk nettarbeid i Fronter (NFFs læringsplattform på 
internett). I perioden mellom samlingene skal  deltakerne gjennomføre 
nettbasert undervisning i Fronter og levere obligatoriske oppgaver. Det 
legges også opp til diskusjoner med andre deltakere og kursledere. Kur-
set gir uttelling i 40 timer. 
Kurset inneholder tilstrekkelige forskningskunnskaper for å tilfreds-
stille kravene innen NFFs spesialistordning.

Kurset arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for hel-
setjenesten. Nettbaserte delen av kurset bygger på nettstedet www.
kunnskapsbasertpraksis.no 

Målgruppe: Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid, i 
ledelse og prosjektarbeid. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnus). 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: 
• stille gode praksisrelevante spørsmål 
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databa-

ser og via internett. 
• kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til gyldighet 

og anvendbarhet. 

• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må 
integreres med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og 
gjennomføre fysioterapitiltak. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo/Akerhus
Kursledere: Lillebeth Larun og Eilin Ekeland
Tid: 10. oktober, 24. oktober, og 7. – 8. november 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 11. august 2011
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31136301
Terapiridning trinn 1
Terapiridning er forebyggende og behandlende tiltak for barn og 
voksne med kroniske lidelser og funksjonshemninger.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive 
terapiridning med bidrag fra folketrygden.

Målgruppe: Grunnutdanning og hestekunnskapseksamen fra Norsk 
Hestefagskole (se www.nhest.no for informasjon og påmelding til kurs 
og eksamen) samt rideferdigheter tilsvarende dressur LB nivå, skriftlig 
dokumentert av godkjent ridelærer.  
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha gjennomgått terapiridningens teoretiske grunnlag
• Kunne indikasjoner og kontraindikasjoner for terapiridning og vur-

dere/bestemme dosering for den enkelte pasient
• Ta ansvar for planleggingen av behandlingen og gjennomføringen 

av den
• Kunne vurdere og bestemme om hesten(e) er egnede til denne form 

for behandling
• Ha kjennskap til spesialutstyr for terapiridning
• Ha kjennskap til og kunne vanlige sikkerhetsrutiner i arbeidet med 

hest
• Kunne gi informasjon til lokalmiljøets helsepersonell om terapiridnin-

gens muligheter og begrensninger
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FYSISK AKTIVITET

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjon
Kursledere: Trille Staubo og Signe Opsahl
Tid: 17. – 21. oktober 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 4 650 for medlemmer, kr 9 300 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. august 2011
Skriftlig påmelding: til NFFs hjemmesider www.fysio.no/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

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.

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

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

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

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

avvikende bevegelsesutvikling
• ha kjennskap til strategier i helsefremmende og forebyggende 

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

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

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

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
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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 

31136001
Bevegelser i gruppe 1
Praktisk bevegelseskurs – basert på prinsipper fra  
psykomotorisk fysioterapi 

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Kort om kursets innhold:
• Kjenne på og reflektere over egne bevegelser og spenninger
• Holdepunkter for vurdering av anspenthet, øve klinisk blikk
• Instruksjon, ivaretakelse og mestring
• Vi beveger oss det meste av tiden, uten og til musikk
• Idebank for oppstart og drift av bevegelsesgrupper

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjon
Kursledere: Alette Ottesen og Berit Ianssen, MNFF spesialister i psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi
Tid: 27. og 28. oktober 2010
Sted: Levanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2 700 for medlemmer, kr 5 400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 28. august 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider, www.fysio.no/kurs

Det planlegges et videregående kurs, Bevegelser i gruppe 2, i 2012 der 
opptakskrav blir gjennomført Bevegelser i gruppe 1 eller dokumentert 
erfaring med bevegelsesgrupper.

HELSE- OG MILJØ

31120402
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv 
del I
Dette er et praktisk basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
• rammer og krav innen forebyggende arbeid
• krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
• arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret
Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergono-
misk rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre 
fagutvikling på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent 
til å foreta arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som 
ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis 
i minimum 50 % stilling med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for 
eksempel bedriftshelsetjeneste.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeser-
faring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysiote-
rapeuter som jobber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i 
virksomheter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års 
arbeidserfaring som fysioterapeut.

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

31120403
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-
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misk rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre 
fagutvikling på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent 
til å foreta arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som 
ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis 
i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for 
eksempel bedriftshelsetjeneste.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeser-
faring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysiote-
rapeuter som jobber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i 
virksomheter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års 
arbeidserfaring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Sunnmøre
Kursledere: Katarina Langaard, Ola Kolnes og Vera Hejna Romstad
Tid: 10. – 14. oktober 2011
Sted: avd. Sunnmøre
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650,- for medlemmer, kr 9 300,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 11. august 2011
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider  

MANUELLTERAPI

31130102
Manuellterapi: Undersøkelse og behandling av  
cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder
Manuellterapi bygger på systematiske undersøkelsesmetoder av beve-
gelsesapparatet. Metoden omfatter generelle og spesifikke undersø-
kelser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til 
tilgrensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfat-
ter behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en 
funksjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsyste-
met.

Kurset utfyller og kommer i tillegg til grunnutdanningen og skal stimulere 
til heving av kvalitet i yrkesutøvelsen som fysioterapeut.

Kurset er totalt fem dager, delt på to kurssamlinger med tre og to dager. I 
mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave i Fronter 
om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle tek-
nikker knyttet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langvarige 

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

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

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hildegun Børsting og Leif Arne Lystad
Tid: 13. – 15. oktober og 16.-17.november 2011
Sted: Trondheim
Deltakerantall:24
Kursavgift: kr. 4.700 for medlemmer, kr. 9.050 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 15. august  2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31130202
Basiskurs i manuellterapi: Undersøkelse og behand-
ling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Manuellterapi bygger på systematiske undersøkelsesmetoder av beve-
gelsesapparatet. Metoden omfatter generelle og spesifikke undersøkel-
ser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til til-
grensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfatter 
behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en funk-

sjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsystemet.
Kurset utfyller og kommer i tillegg til grunnutdanningen og skal stimulere 

til heving av kvalitet i yrkesutøvelsen som fysioterapeut.
Kurset er totalt fem dager, delt på to kurssamlinger med tre og to dager. I 

mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave i Fronter 
om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle tek-
nikker knyttet til
undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utvidet kompetanse i fht:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langva-

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

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

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Svein Erik Kristiansen 
Tid: 27. – 29. oktober og 01. – 02. desember 2011
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr. 4.700 for medlemmer, kr. 9.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 29. august 2010
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

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

 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.

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.

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.

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
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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
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

REHABILITERING

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. 

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

31150201
Undersøkelse og behandling av voksne med nevro-
logiske tilstander – Bobathkonseptet
Kurset «Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander – Bobathkonseptet» består av en teoretisk og en praktisk 
del. Prinsipper for bevegelseskontroll, konsekvenser av skader i sen-
tralnervesystemet, nevroplastisitet og læring er sentrale tema i den 
teoretiske delen. Hovedvekten blir lagt på forståelse av systemteo-
retiske modeller og anvendt nevrofysiologi. Nyere forskning innen 
feltet presenteres og diskuteres. I den praktiske delen legges det vekt 
på å knytte sammen bevegelsesvitenskap og praksis. Kurslederne 
demonstrerer undersøkelse og behandling av pasienter og deltakerne 
behandler pasienter under veiledning. Analyse av bevegelseskvalitet i 
ulike aktiviteter med påfølgende praktisk øving på hverandre står også 
sentralt i den praktiske delen.
I kurset inngår et prosjektarbeid som uføres mellom uke 2 og 3.

Målgruppe: Fysioterapeuter i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Søkere må arbeide med pasien-
ter som har nevrologiske utfall. 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt forståelse av de funksjonelle konsekvensene av sentralnervøse 

skader og hvordan disse kan påvirkes gjennom intervensjon
• økte ferdigheter i undersøkelse og funksjonsvurdering av pasienter 

med nevrologiske tilstander
• utviklet effektive håndteringsegenskaper og kunne inkorporere 

disse med andre hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne funksjon 
• økte muligheter til å skape endring hos pasienter med nevrologiske 

tilstander
• økte ferdigheter i bevegelsesanalyse, både av mennesker med og 

uten skade i sentralnervesystemet 
• øket kjennskap til teorier for motorisk kontroll
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi
• økt kjennskap til nyere klinisk relevant forskning innen dette feltet
• økt kunnskap om Bobathkonseptet og dets utvikling

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen
Kursledere: Helge Hæstad og Line Syre
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: 
To første uker: fom 31. oktober tom 5. november 2011, fom 7. tom 11. 
november. Siste uke: uke 1, 2012.
Sted: Akershus Universitetssykehus (AHUS) 
Deltakerantall: 17
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 18.500, ikke medlemmer kr 33.200 
I tillegg kommer en avgift for retting av oppgaven. 
Påmeldingsfrist: 30. august 2011
Skriftlig påmelding www.fysio.no/kurs 
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31160201
Kurs i elektiv ortopedi - ved kroniske lidelser og 
belastningsskader i skjelett og bløtdeler

Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten 
på egen yrkesutøvelse. Kurset legger til rette for at deltakerne kan 
oppdatere sin kunnskap om ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å 
fokusere på nyere trender innen trening og postoperative behandlings-
prosesser av betydning for fagområdet.

Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kom-
munehelsetjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre 
som har behov for oppdatering av kunnskap innen ortopedi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kjennskap til oppdatert kunnskap om ortopediske lidelser og elek-

tive operative inngrep
• kjennskap til de ulike vevsstrukturers betydning for det postopera-

tive forløp
• oppdatert kunnskap om fysioterapioppfølging etter elektive opera-

tive inngrep
• økt kunnskap om aktuell forskning innen fagfeltet
• kjennskap til nyere treningsprinsipper

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen 
Kursledere:  
Tid: 7. – 11. november 2011
Sted: Rikshospitalet, Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650 for medlemmer, kr 9 000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 8. august 2011
Skriftlig påmelding 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

TRIGGERPUNKTKURS TRINN II

Kurs i diagnostikk og behandling av muskulære triggerpunkter i 
regi av Fagforum for medisinsk akupunktur.

Vårt mål er å gi et godt teoretisk og praktisk grunnlag for 
fysioterapeuter slik at de blir faglig dyktig i behandling av trig-
gerpunkter med nåler. Trinn II vil inneholde en god del praktisk 
trening i IMS (intramuskulær stimulering). 
Alle som har deltatt på trinn I uavhengig av hvor de har vært på 
kurs, er velkommen til å søke. 

Dato: 27 –29. mai 2011
Arr: Fagforum for medisinsk akupunktur/NFF
Kursledere: Bosko Gardasevic privatpraktiserende fysioterapeut i 
Kristiansand og Ronnie Hilland privatpraktiserende fysioterapeut i 
Bergen
Sted: Bergen (Medinors lokaler)
Kursavgift: 4.250 kr inkluderer lunsj og utstyr.
Max. Deltagerantall: 25
Påmelding til: Styremedlem Bjørg Vada, bjorgchr@gmail.com eller 
tlf. 950 53 526 (Bosko), innen 20.05.11.

Faglig ajourføring
På NFFs medlemssider kan du registrere læringsaktivitetene 
i NFFs registreringsverktøy og få en oversikt over alle dine 
læringsaktiviteter. Deltakelse på NFFs kurs blir automatisk regis-
tret. Du kan også lage din egen CV der læringsaktiviteter, utdan-
ning og arbeidserfaring kan legges inn.
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GRUNNKURS IDRETTSMEDISIN 

IDRETTSMEDISIN

  Arrangør: Universitetet i Oslo og Hjelp24 NIMI        
  Tidspunkt: 10.–14. oktober 2011: Trinn 1 og 2

Kurskoordinator: Sjefslege Sverre Mæhlum og manuell-
terapeutene Jan Løken og Thomas T. Ødegaard.

Kursavgift/kursmateriell:  
Kr 5 480,- og bevertning kr 1 650,- (obligatorisk)
Kurstimer: 40, inkl. kursprøve

Sted: «Opplev norsk fotball», Ullevaal Stadion
Søknadsfrist: 15. august  

Mer info og søknadsskjema på hjelp24.no

Påmelding: katrine.k.gulseth@hjelp24.no
Postboks 3843 
Ulleval Stadion
0805 Oslo, 
Telefon: 815 17 090

Trinn 1 med fokus på akutte skader

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

www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2011

Skandinavisk Forum for Lymfologi
Kurs 2011-2012

www.lymfologi.no

MHH
Martina Hansens Hospital 
Fysioterapiavdelingen

MARTINA-SEMINAR 2011
Velkommen til årets seminar som vi har viet tre temaer: Diag-
nostikk og behandling av Mb. Bekhterev, diagnostikk og behand-
ling ved hoftepatologi samt Nytt fra MHH.
Temaer: Mb. Bekhterev, Hoftepatologi, Nytt fra MHH
Dato: Torsdag 16.06.11
Tid: 8.30 – 15.30 på «Bærum Sykehus», Auditoriet

PROGRAM
08.30-09.00 Registrering 

09.00-09.15 Velkommen. Praktiske opplysninger

09.15-10.00 Mb. Bekhterev  Diagnostisering og medika-
mentell behandling, v/seksjonsoverlege Anne 
Prøven

10.00-11.00 Mb. Bekhterev  Fysioterapi og treningsprinsipp
v/fysioterapeut Linn Haugland  (kasuistikker)

11.15-12.15 «Uspesifikke hoftelidelser – hva gjør vi med 
dem?», v/fysioterapeut / MT Gustav Bjørke

12.15-13.00 LUNSJ

13.00-13.45 Totalproteser; primære og revisjoner
v/seksjonsoverlege Pål Borgen

13.45-14.30 Fysioterapi og behandlingsprinsipp etter hof-
tekirurgi. v/fysioterapeut Elsa Krohg  (kasui-
stikker)

14.30-15.30 Nytt fra Martina:
Rotatorcuffbehandling v/ass.overlege Stefan 
Moosmayer
Bruskdefekter v/seksjonsoverlege Stig Heir
Skulderproteser v/seksjonsoverlege Peter 
Aaser
Hofteproteserehab. v/ fysioterapeut Kristi 
Heiberg

15.30 VEL HJEM

Bindende påmelding ved innbetaling av kr. 700 til bankgironr 
7878 06 47204 innen 01.06.11. Merk påmeldingen med  navn, 
arb.sted +” Martinaseminar 2011”. Adresse:  Martina Hansens 
Hospital, Pb23, 1306 Bærum Postterminal.

Vi forbeholder oss retten til enkle endringer av programmet!  
PS! Om du ønsker invitasjon tilsendt på e-post ved senere anled-
ninger, kan du sende beskjed om dette til unni.seljom@mhh.no.
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Stiftelsen Forskningsfondet for Cystisk Fibrose
utlyser prosjektmidler på inntil 100.000 kroner til forskning 
om cystisk fibrose.

Søknadsfrist 10. juni 2011.
Søknad sendes på e-post til Forskningsfondets leder  
Prof dr med Amund Gulsvik ved Haukeland sykehus
Amund.gulsvik@med.uib.no

UNIVERSITET OG HØGSKOLE

FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!

Sommerens 
feriefavoritter

Opplev sørlandsidyllen

Hotel Royal Holstebro ligger midt 
i byen Holstebro. Det er kort vei til de store 
attraksjonene i det danske sommerlandet: 
LEGOLAND® Billund, badelandet Lalandia (93 
km) og løveparken Givskud Zoo (76 km).

Ankomst 2011: 

Aug.: 4. 9.  Avreise fra Oslo med Stena Line kvelden før. 

Må bestilles før 31. mai

Midt i trehusbebyggelsen

Selve reisen inngår ikke medmindre annet er spesifisert. Sluttrengjøring inngår. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. 
Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Barnerabatter gjelder ved to betalende 
voksne eller én voksen som også betaler enkeltromstillegg, bestilles per telefon. Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og spar 
20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

Hotell, ferge og de store 
barnemagnetene

Grimstad er en av Sørlandskystens store perler, 
og dere bor midt i den sjarmerende gamle tre-
husbebyggelsen. På Rica Hotel Grimstad er 

dere omgitt av høy standard og god service. 

Ankomst 2011: 

KUN HOS DTF TRAVEL! Angreforsikring: 

www.dtf-travel.no eller 800 300 98

Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

2 barn til og med 6 år gratis i foreldrenes seng. 

6 dager

2799,-
per person i dobbeltrom

Inkl. ferge t/r
5 overnattinger 

5 frokoster

Bil inkl. 5 pers 
 Oslo-
 Frederikshavn 
 t/r med Stena Line 
 inkl. 4-seng lugar 
 ved nattoverfart

Gratis kaffe/te og 
 kake i lobbyen

Gratis entre til 
 badeland for barn, 
 sammen med 2 
 betalende voksne

5 overnattinger

5 frokostbuffeer

Du bor midt i 
 trehus-
 bebyggelsen

Kun 20 minutter 
 til Kristiansand 
 Dyrepark

gratis i foreldrenes seng.

per barn i egen seng 
(på forespørsel.)

SPAR INNTIL 315,-

6 dager
3 297,-per person i dobbeltrom

Bilferie med hotell

HiST - Kunnskapen du trenger 
I framtida må viktige samfunnsoppgaver løses smartere. Høgskolen i 
Sør- Trøndelag har kunnskapen som trengs på de fl este 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 off entlige 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
Program for Fysioterapeututdanning
Bevegelsesvitenskap, 15 studiepoeng  
Motorisk adferd – teori og praktisk anvendelse

Deltidsstudium over ett semester med 3 studiesamlinger (uke 36, 44 og 
50). Opptakskrav er 3-årig helsefagutdanning eller annen relevant 
utdanning av tilsvarende omfang og nivå fra høgskole eller universitet 
(eks. kroppsøving/idrett).

Studiet er godkjent av Lånekassen.
Ingen studieavgift      

Kontaktpersoner: Monika Haga, tlf. 73 55 92 64. E-post monika.haga@hist.no

Søknadsfrist og søknadsskjema: Se Høgskolens web.side: www.hist.no

Eller ved henv. til:
Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. for helse- og sosialfag
Tlf: 73 55 91 50 eller 73 55 92 54.
NB! Husk å påføre e-postadresse på 
søknadsskjemaet.

Videreutdanning høsten 2011

ALTERNATIV BEHANDLING



54     FYSIOTERAPEUTEN  5/11

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

ROMERIKE  FYSIOTERAPI
 
En av våre fysioterapeuter skal videreutdanne seg, og vi søker derfor 
etter en positiv og hyggelig fysioterapeut som kan jobbe i 100% stil-
ling ved vårt institutt. Vi holder til i nye, moderne lokaler i Romerike 
Helsebygg, sentralt i Lillestrøm.
Du får en unik mulighet til å jobbe i et hyggelig, tverrfaglig miljø 
sammen med kolleger med allsidig bakgrunn og erfaring (www.
romerike-fysioterapi.no). Oppstart 1.7.11.

Søknad sendes  på mail til: anita@romerike-fysioterapi.no
Henv.: 901 37 725.

Bryn Medisinske Senter
Vi skal knytte til oss to nye fysioterapeuter til vår tverrfaglige avde-
ling ved Bryn Senter i Oslo. Terapeuter med god faglig kompetanse 
og arbeidserfaring vil bli foretrukket, men god samarbeidsevne og 
høy arbeidskapasitet vil også bli lagt vekt på.

1 Fysioterapeut som er en flink klinikker og som ønsker å være med 
på å bygge opp vår idrettskadeklinikk og samtidig arbeide aktivt ute 
med idrettsklubbene vi har avtale med. Pr. i dag er dette innen fot-
ball, håndball, golf, innebandy og ishockey. Dette ønsker vi å utvide.

1 Fysioterapeut med utdannelse innen ergonomi og HMS. 
I tillegg til å arbeide med generell fysioterapi ved vår klinikk skal 
terapeuten ha fokus ut mot bedrifter i nærmiljø, delta i HMS arbeid, 
arbeidsplassvurderinger og samarbeide med vår bedriftshelseavde-
ling.

Tiltredelse snarest.
Søknader sendes til Bård Andreas Larsen, Bryn Medisinske Senter, 
Pb.100 Bryn, 0611Oslo. Alternativt på e-post til: baard@brynmed.no  
eller ta kontakt på tlf. 473 38 561.
Se forøvrig våre nettsider www.brynmed.no

Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen

Marienlyst fysikalske institutt

www.oslo.kommune.no

Ledig driftstilskudd
53% – utlysningsnummer:  0167948

Marienlyst Fysikalske Institutt har lokaler i Kirkeveien 98,   
ved Majorstuen. Instituttet har 3 fysioterapeuter. Søker bør   
ha utdanning og praksis i psykomotorisk fysioterapi. Det er   
ønskelig med erfaring fra privat praksis. Personlig egnethet og 
evne til samarbeid tillegges stor vekt. 

For opplysninger om leiebetingelser, arbeidsforhold m.v.   
kontakt Marienlyst fysikalske institutt v/   
hjemmelsinnehaver Bodil Due, tlf. 22 60 76 58.

Kontaktperson i Bydel St. Hanshaugen: Bydelsoverlege  
Ingunn C. Haakerud, tlf. 957 62 053 eller 23 47 52 40.

Søknad med CV, attesterte kopier, referanser og kopi av   
autorisasjon sendes til: Bydel St. Hanshaugen, Helse- og  
miljøseksjonen, Pb 6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO.   
Søknadsfrist: 3.6.2011.

Bydel St. Hanshaugen
Akersbakken 27, 0172 OSLO

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla

jo
bb

no
rg

e.
no

STILLING LEDIG
Det helsevitskaplege fakultet: 
Stipendiat i helsevitskap(fysioterapi)   
ved Institutt for helse og omsorgsfag 

Søknadsfrist 03.06.11

For fullstendig kunngjering, se    
www.jobbnorge.no

Elverum kommune

PRIVATPRAKTISERENDE FYSIO- 
TERAPEUT – 75 % DRIFTSAVTALE

Det lyses ut 75 % avtalehjemmel for privatpraktiserende fysiotera-
peut ved Sentrum  Fysikalske Institutt.  Ved instituttet er det totalt 
tre fysioterapeuter. Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik 
den til enhver tid lyder.

Vi krever:
• Offentlig godkjenning som fysioterapeut
• Politiattest i tråd med bestemmelsene i Lov om helseperso-

nell § 21a
Vi ønsker en selvstendig, fleksibel og samarbeidsvillig person, med 
god erfaring fra behandling av ulike pasienter. Personlig egnethet 
vektlegges.

Betingelse for overtakelse og andre spørsmål kan rettes til Sen-
trum Fysikalske Institutt v/Connie Wulp Lerdal, tlf 62 41 37 91, 
eller rådgiver Aud Jorid Warmdal, tlf. 48 27 70 84.
Søknadsfrist: 3. juni 2011.
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FYSIOTERAPEUT

Vi søker 1/1 stilling fysioterapeut for snarlig tilsetting. Det er ønske-
lig med erfaring fra arbeid med rehabilitering og evt. spesialisering 
innen relevante fagområder. En fordel om du kan påta deg oppgaver i 
forbindelse med gruppeundervisning og lede gruppetrening.

Ta kontakt på tlf. 75 72 13 00 og spør etter nestleder Sverre Monsen 
(995 49 693) eller avdelingsleder ved fysio-/ergoterapiavdelingen 
Tove Torrissen for nærmere opplysninger om stillingene. Viser for 
øvrig til utførlig annonse på NAVs hjemmesider. 
Se også vår hjemmeside www.nordtun.no.
Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Nordtun Helse-
Rehab, 8170 ENGAVÅGEN innen 01. juni 2011.

Lørenskog fysioterapi 
søker fysioterapeut som kan jobbe uten driftstilskudd. 
Godt opparbeidet praksis i fine lokaler sentralt på Lørenskog. 
Stillingen er ledig fra juli 2011. 
Søknad og CV sendes Lørenskog fysioterapi, Solheimsveien 85 f, 
1473 Lørenskog. Kontaktperson Venche Helgeland, tlf. 930 58 610. 
Søknadsfrist: snarest.

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

Fondet forlenger prøveordningen fra 2010 og utlyser igjen fire stipend-
kategorier med søknadsfrist 1. september 2011. 

Det kan søkes om stipend til 
• forskningsprosjekt
• kvalitetssikringsprosjekt 
• formidlingsprosjekt  
• arbeid med prosjektbeskrivelse 

Gjennom stipendene ønsker Fondet å bidra til forskning og utvikling 
av ny fysioterapifaglig kunnskap, kvalitetssikring av fysioterapeuters 
virksomhet, dokumentasjon og formidling av fysioterapifaglig kunnskap 
og praksis, samt til å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved 

søknader om midler til finansiering av forskningsprosjekter hos andre 
finansieringskilder enn Fondet. 

Arbeidsvolumet knyttet til prosjektene varierer i de forskjellige katego-
riene. Prosjektene må ha oppstart våren 2012. 
Kategoriene er midlertidige og vil bli vurdert på nytt etter tildelingen 
høsten 2011. 

Fullstendige kriterier og søknadsskjema for stipendkategoriene 
finnes på Fondets nettsider www.fysio.no/fondet

Nærmere opplysninger kan også fås hos Fondets sekretariat på 
tlf. 22 93 30 90 (mandag – torsdag) eller e-post post@fondet.fysio.no

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
utlyser fire stipendkategorier
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bransjeregisteret

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

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

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

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

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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Størst utvalg – lengst erfaring.

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

a brand

Komplett lasersortiment

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no   www.enraf-nonius.com   www.rj-laser.com

Photonic 500
638nm/150mW + 810nm/500mW

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

Din leverandør

Pulsert
kortbølge
Curapuls 670

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

Manumed 
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

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

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!

Din totalleverandør av MTT, 
benker, forbruk, trenings-
utstyr og diagnostisk ultralyd

Medinor AS - Nils Hansens vei 4 - 0667 Oslo
Tlf nr: 24 05 66 00
www.medinor.no
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av infor-
masjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på 
ditt firma og dets produkter.

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

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

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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

1-4Bar
1-15Hz
Menystyrt
Touch screen
Kun 7 kg og bærbar

Din Trykkbølge Partner

Alltid oppdatert

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

Solid og prisgunstig utstyr

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

www.pearsonassessment.no

Totalleverandør av treningsutstyr
Norsk Fitness Handel tlf. 22 96 10 50  post@norskfitness.no

Ledig plass!
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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
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

NOVEMBER
3.-6. Oslo
Idrettsmedisinsk høstkongress
Arr.: FFI og NIMF
Info: www.idrettsfysioterapi.no

3. Oslo
Kulturforståelse – smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet i 
behandling av traumatiserte 
Arr.: RVTS-øst, Regionalt 
ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selv-
mordsforebygging.  
Info: elsbeth.jacobs@
akersykeehus.no

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
6         9/5       13/5    3/6
7      30/5         3/6 24/6

 
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



fag på nett

Les mer på www.fysioterapeuten.no
Fag og vitenskap 

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