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Verdens første trådløse 
muskelstimulator!
Den er liten og lett. Den er kraftig og sikkert. Og det gir deg  
total frihet til å trene overalt. Si hei til din nye treningskamerat:  
Compex Wireless - verdens første trådløse muskelstimulator!

Med Compex Wireless kan du individuelt kontrollere opptil fire 
par trådløse elektroder.  Den høyoppløselige fargeskjermen og det 
nye pedagogiske brukergrensesnittet gjør det raskt og enkelt å 
velge program og å plassere elektrodene. Og når du er ferdig med 
treningen lades stimulatoren raskt og enkelt i den medfølgende 
dokkingstasjonen. 

“For professional cyclists, quick recovery 
and avoiding injuries are crucial! That’s 
why my fellow mates from the HTC 
Highroad team and I use our Compex 
muscle electrostimulator daily”.

Mark Cavendish, HTC Highroad

Se mer på www.compex.info

by
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FLERE KURS Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi foreslår å ansette en fagkoordinator i NFF for å sikre en 
jevn fordeling av kurs. Faggruppen mener det er for få kurs i psykomotorisk fysioterapi. Foto: Håvard Sæbø

SPEKULERER Kommunene vil betale 
minst mulig, sier Eilin Ekeland i et 
intervju med Kapital.

FAG Fear-avoidance beliefs er over-
dreven frykt som kan medføre unngå-
else av bevegelser og aktiviteter, og 
bidra til å opprettholde ryggplager.
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PORTRETTET Gudrun Øvreberg har i 
flere tiår vært en sentral fagperson 
innen psykomotorisk fysioterapi. Vi 
har besøkt henne i Harstad.
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ETTER X ANTALL utredninger som slår fast at en offentlig spesialistordning er bedre enn 
dobbeltautorisasjon for manuellterapeuter, burde det vært unødvendig med en ny runde. 
Likevel er det dette som er i ferd med å skje. 

Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en utredning fra Helsedirektoratet om den 
offentlige spesialistordningen skal utvides til flere grupper. I denne bestillingen skal man 
også utrede spesialistordning for de som allerede hever takst, som manuellterapeuter og 
psykomotorikere. Svarfristen er 1. desember. Nå kan denne fristen ryke. 

Årsaken skal være at Helsedirektoratet trenger mer tid. De vil se på hele spesialistordnin-
gen på nytt, for alle grupper helsepersonell. Det er absolutt ikke sånn at Norsk Manuellte-
rapeutforening (NMF) har fått gehør for sitt krav om en ny vurdering av dobbeltautorisa-
sjon for manuellterapeuter. Det understreker i alle fall direktoratets informasjonsavdeling 
til Fysioterapeuten. 

Tja, hva skal vi tro?

Saken har hatt høy prioritet. Nå skulle ting endelig skje. Men det er også andre som har 
prioritert denne prosessen høyt. LO, der Norsk Manuellterapeutforening er med, har lagt 
breisida til. Den tette kontaktflaten mellom LO og Arbeiderpartiet er gammel og velkjent. 
LO har sine kontakter godt plassert i regjeringsapparatet, også i Helse- og omsorgsde-
partementet, og utøver nå et betydelig press for å få autorisasjonssaken opp igjen. Helt 
normal opptreden i aksen LO-Ap.

For NMF vil vi tro at dette haster. Stortingsvalget om to år kan bety regjeringsskifte, og 
LOs muligheter for innflytelse vil da minske.  

Departementet har utvist en helt utrolig mangel på beslutningsdyktighet i spørsmålet 
spesialistordning/dobbeltautorisasjon. Til tross for flere utredninger som peker på offent-
lig spesialistgodkjenning som det beste, har det aldri kommet noen helt entydig politisk 
avklaring fra toppen. 

Denne beslutningsvegringen har vært helt topp for 
Norsk Manuellterapeutforening. I senere tid også for 
Landsorganisasjonen. LOs ferske og trolig minste med-
lemsforbund, kan fungere som døråpner til andre yrkes-
grupper med høyere utdanning. I tillegg til å jobbe hardt 
og profesjonelt for sine saker i offentlige korridorer, som 
LO alltid gjør, kan dette være strategisk viktig for LO. 

Er det er grunn til å være redd for resultatet? Med LO 
som motpart, kan man ikke føle seg helt trygg. Det mest 
sannsynlige er likevel at svaret på en ny runde blir nei til 
dobbeltautorisasjon. Hvis departementet nå skulle velge 
å se bort fra alle tidligere utredninger og si ja, vile det 
stille LOs innflytelse over regjeringen i et grelt lys. 
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aktuelt De spekulerer i å få så mye fysio-
terapi for så lite som mulig. Side 6

Styret ved Helsevitenskape-

lig fakultet i Tromsø skal 24. 

oktober avgjøre den videre 

skjebnen til to masterstudier; 

nevrologisk fysioterapi og 

psykiatrisk og psykosomatisk 

fysioterapi. Er det plass til 

begge? 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no  

DE TO masterstudiene i fysioterapi har også 
en meget sterk konkurrent, nemlig planene 
om et helt nytt masterstudium i sykepleie. 
Uansett gode resultater og velvilje fra fa-
kultetsledelsen; de tre masterstudiene må 
vurderes opp mot økonomi og valg av sat-
singsområder.

Leder ved Institutt for helse- og omsorgs-
fag, Gyrd Thrane,  opplyser at deres inn-
stilling til styret, i prioritert rekkefølge, er: 
Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, 
Sykepleie og Klinisk nevrologisk fysioterapi 
som nummer tre. 

– Masterstudiet i psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi er  trolig enklere å få vi-
dereført fordi det blir billigere for fakultetet, 
sier Gyrd Thrane til Fysioterapeuten. 

Årsaken er at Høgskolen i Tromsø før 
fusjonen med universitetet hadde en vide-
reutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi. En del av kostnadene er derfor 
allerede inne på fakultetets budsjett.

Plass til begge?
Fondet  fullfinansierer to kull studenter på 
masterstudiet i nevrologisk fysioterapi, 
fram  til våren 2012. Studieløpet er toårig. 
Masteren i psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi er delfinansiert av Fondet, og om-
fatter ett kull studenter over tre år, fram til 

våren 2013. 
Fakultetets styre ønsker å se alle de tre 

masterne ved Institutt for helse- og om-
sorgsfag i sammenheng. Arnfinn Sunds-
fjord, dekan ved Helsevitenskapelig fakultet, 
sa i et intervju med Fysioterapeuten i august 
i fjor at universitetets økonomi, studienes 
kvalitet og samfunnets behov er avgjørende 
når slike beslutninger skal tas.

Eneste i Norden
UiT er det eneste universitetet i Norden som 
tilbyr en master i klinisk nevrologisk fysio-
terapi. Studiet har to fordypninger; fysio-
terapi til henholdsvis barn og voksne med 
nevrologisk betingede funksjonsproblemer. 
Studieretningen utgjør 120 studiepoeng og 
er populær. Ved de to opptakene har det 
hver gang vært cirka 60 primærsøkere til 20 
studieplasser. På første kull leverte alle mas-
teroppgavene til normert tid, og resultatene 
var gjennomgående gode. 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) har gitt klart uttrykk for at master-
studiet i nevrologi bør fortsette.

– For oss som universitetsklinikk er kli-

nisk kompetanse av stor verdi. Resultatene 
som er fremkommet gjennom studiene får 
direkte innvirkning på pasienttilbudet som 
gis, ved at tidligere praksis evalueres og vur-
deres opp mot ny viten. Dette skaper ring-
virkninger i hele klinikken, uttalte Jorun 
Støvne Pettersen, leder for Rehabiliterings-
klinikken ved UNN, til universitetets nettsi-
der i september. 

Lang forhistorie
Masterstudiet i psykiatrisk og psykosoma-
tisk fysioterapi har en lang og komplisert 
forhistorie. Både i Bergen og Tromsø ble det 
nedlagt mye arbeid for å få et slikt studium 
opp og stå. Det første kullet startet opp i au-
gust 2010, med 52 søkere til 20 studieplasser. 
Studiet går over tre år, i motsetning til det 
vanlige toårige studieløpet for mastere. UiT 
godkjente ett kull, og ikke to som for nevro-
logisk fysioterapi. 

Nå er det opp til fakultetsstyret å avgjøre 
hvilket av de to fysioterapispesifikke master-
studiene som får leve videre. Med mindre de 
skulle finne plass på budsjettet til begge, ved 
siden av masterstudiet i sykepleie. 

Tromsø:  Skjebnetime for masterstudier

SPENNING Økonomi, studienes kvalitet og samfunnets behov er avgjørende for spørsmålet om videre-
føring av masterstudier ved Universitetet i Tromsø. Foto: Torbein Kvil Gamst, UiT
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AKTUELT

ARTIKKELEN i Kapital (nr. 16/2011) har tit-
telen «Sparer nærmere en halv milliard». 
Dette er en oppfølging av bladets avsløring 
av det de mener er omfattende overfakture-
ring av egenandeler hos privatpraktiserende 
fysioterapeut med driftsavtale. 

En stikkprøve Kapital gjorde ved 25 pri-
vate institutter, de fleste i Oslo, viste at over 
80 prosent av fysioterapeutene med drifts-
avtale tar altfor høye egenandeler av pasien-
tene. Oppslaget førte til at Oslo kommune 
sendte brev til samtlige bydeler med beskjed 
om å innhente egenandelspris hos samtlige 
privatpraktiserende fysioterapeuter i hoved-
staden. 

Sparer halv milliard
Ifølge Kapitals siste oppslag bidrar oppsplit-
ting av driftsavtaler til at kommunene spa-
rer nærmere en halv milliard kroner ved å 
lempe helsekostnader over på privatprakti-
serende fysioterapeuter. 

Forbundsleder Eilin Ekeland sier til Ka-
pital at mange kommuner bevisst har sagt at 
de ikke ønsker å betale fullt ut for denne tje-
nesten, og at det i 2009 ble utført rundt 1.300 
årsverk mer fysioterapi til pasienter med rett 
på behandling, utover det kommunene had-
de avtale om. Kapital viser til beregninger 
som forbundet har gjort der det fremkom-
mer at kommunene sparte rundt 320 mil-
lioner kroner på å ha mange små tilskudd. 

Forbundslederen sier i intervjuet at NFF 
har tatt opp problematikken både med Hel-

se- og omsorgsdepartementet og Stortinget.
– Det eneste som er på plass så langt er et 

forslag til en forskrift som skal gjøre det en-
klere å oppjustere små tilskudd, sier Ekeland.

Tar avstand
Norsk Fysioterapeutforbund tar sterk av-
stand fra fysioterapeuter som ikke følger 
regelverket, men forbundsleder påpeker at 

store deler av problemet ligger hos kommu-
nene og deres forvaltning av tjenesten.

Mange kommuner har valgt å splitte opp 
driftsavtalene, noe Eilin Ekeland mener er et 
bevisst valg.  Eksempelvis kan fem fysiotera-
peuter dele en avtale. Selv om fysioterapeu-
tene ikke har hatt full avtale, har de ifølge 
Kapital kunnet øke inntekten ved å ta inn 
flere pasienter. Kapital viser til omleggingen 
av fysioterapeutenes finansieringsordning i 
2009, med reduserte refusjoner og høyere 
driftstilskudd. Men økningen i driftstilskud-
det var ikke stort nok til å dekke reduksjo-
nen i refusjonen. Det ble dermed tøffere 
for fysioterapeuter med lave driftstilskudd. 
Ifølge Kapital har mange av fysioterapeutene 
de har vært i kontakt med forklart at dette er 
årsaken til at de har måttet ta høyere egen-
andel. 

Kommunene utnytter små avtalehjemler
– Flere kommuner har eksplisitt sagt til oss at de ikke vil betale 

for fysioterapitjenester til sine innbyggere. De spekulerer i å få 

så mye fysioterapi for så lite som overhodet mulig, sier  

forbundsleder Eilin Ekeland i et intervju med Kapital.

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no
FOTO Håvard Sæbø

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

BETALER IKKE I 2009 ble det utført 1300 årsverk mer fysioterapi til pasienter med rett til behandling 
enn kommunene hadde avtale om, sier Eilin Ekeland i et intervju med Kapital.
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Politisk uenighet
Oslo kommunene støtter ikke fysioterapeu-
tenes syn. Byrådssekretær Anne Kristine 
Toje (FrP) ved avdeling for eldre og sosiale 
tjenester, sier til Kapital at i hovedstaden er 
hjemlene blitt større siden 2005.

 Ser man bort fra to bydeler hvor hjem-
melstørrelsen er under 60 prosent, er gjen-
nomsnittlig hjemmelsstørrelse på 87 pro-
sent, sier Toje. 

Stortingsrepresentant Bent 
Høie, leder i Helse- og omsorgs- 
komiteen på Stortinget er enig 
med fysioterapeut Christopher 
Lien, daglig leder ved Slemdal 
Fysioterapi. Lien innrømmet 
overfor Kapital etter avslørin-
gen at hans institutt tar langt 
høyere egenandeler enn de 
har lov til.  Han sier myndig-
hetene, ved stat, kommune og 
bydeler, utnytter situasjonen 
med små avtalehjemler hem-
ningsløst. Høie sier at dagens 
finansieringsordning for fy-
sioterapeuter fører til at de fø-
ler seg presset til å bryte loven. Han mener 
konsekvensene av regjeringens helsepolitikk 
går i motsatt retning av det de sier er målset-
tingen i den store helsereformen.

– Målsettingen er nettopp å gi innbyg-
gerne tidligst mulig behandling lokalt, før 

de blir så alvorlig syke at de må på sykehus. 
Konsekvensene som følger av dagens finan-
sieringsordning er at folk går med skulder-
plager så lenge, at de blir kronisk og alvorlig 
syke, sier Bent Høie til Kapital.

Helsekostnadene
Tone Toften, statssekretær i Helse- og om-
sorgsdepartementet sier at formålet med 
den nye finansieringsordningen ikke var å 

lempe helsekostnadene 
over på de privatprak-
tiserende fysioterapeu-
tene.

– Det er et mål for 
oss å legge om praksi-
sen med små hjemler og 
få kommunene til å bry 
seg mer om tjenesten. Vi 
ønsker ikke at pasienter 
eller brukere skal få et 
dårligere tilbud, så vi har 
stoppet resten av den 
planlagte finansierings-
omleggingen som skulle 
gjennomføres i år. Vi så 

at det har fått uheldige konsekvenser for 
både brukerne og fysioterapeutene, sier Tof-
ten til Kapital.

Foreløpig kan hun ikke love at det vil bli 
overensstemmelse mellom avtalepraksis og 
driftstilskudd for terapeutene. 

Bare tre måneder før samhandlingsreformen iverk-

settes mener 38 prosent av ordførere og rådmenn 

at kommunene ikke har kapasitet til å ta imot utskri-

vingsklare pasienter fra sykehus.  

DETTE fremgår av en spørreundersøkelse NorgesBarometeret 
AS har utført blant politikere og kommunetopper på oppdrag 
fra Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Fire av ti kommuner 
har ikke kapasitet til å ta imot utskrivingsklare pasienter, og hver 
tredje kommune har ikke gjort noe for å innfri denne forventnin-
gen i samhandlingsreformen, skriver Dagens Medisin. 

Fra 1. januar skal kommunene overta det finansielle ansvaret 
for utskrivingsklare indremedisinske pasienter fra første dag. 
Staten tar over en halv milliard kroner fra sykehusene og gir til 

kommunene for at de skal etablere billigere tilbud enn i sykehus, 
som korttidsopphold på kommunal institusjon eller forsterket 
oppfølging i hjemmet. 

Østfold-kommunene hevder i størst grad at de ikke har kapa-
sitet til å ta i mot utskrivningsklare pasienter, mens kommuner 
i Vest-Agder mener de har det. Svarene følger i stor grad par-
tilinjene. Kommuner styrt av bygdelister, Høyre eller Frp, me-
ner i størst grad at de ikke har kapasitet. Rødgrønne kommuner 
hevder i større grad enn borgerlige, og små kommuner mer enn 
større, at de er i stand til å ta i mot utskrivingsklare pasienter. 
Hver tredje kommunetopp tror at samhandlingsreformen kom-
mer til å gå utover andre pasientgrupper. Bare én av tre kommu-
nestyrerepresentanter mener at reformen vil gi bedre helsetjenes-
ter, mens to av tre tror at alt blir som før, er usikre på effekten eller 
tror den vil gi dårligere tjenester. 

Samhandlingsreformen:

Mange kommuner uforberedt

Bydelene i Oslo må 
kontrollere egenandeler

Bydelene og Helse- og velferdsetaten 
i Oslo fikk i oppdrag å sjekke hvilke egen-
andeler fysioterapeuter med driftsavtale 
tar av pasientene. Beskjeden gikk ut rett 
etter det første oppslaget i Kapital om 
ulovlig høye egenandeler hos et stort 
antall fysioterapeuter med driftsavtale.

Fristen ble satt til 22. september, men 
resultatet av kontrollen var ikke klart da 
Fysioterapeuten gikk i trykken. 

Peter Martin, medisinsk fagsjef i Oslo 
kommune, sier at byrådet ikke mistenke-
liggjør alle privatpraktiserende fysiotera-
peuter i Oslo, men at det vil være aktuelt 
å reagere mot de som eventuelt ikke 
følger regelverket, hvis det avdekkes.

– Jeg tror fortsatt at de fleste fysio-
terapeutene holder seg til regelverket, 
men hvis det viser seg at flere med viten 
og vilje har utnyttet systemet, kan det få 
konsekvenser for deres avtale med kom-
munen, sier Peter Martin.
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Faggruppen for psykomotorisk 

fysioterapi foreslår å ansette en 

fagkoordinator i NFF. Bakgrun-

nen er blant annet at de føler seg 

avspist med for få kurs.
 
TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

MONA Lønning Kjos, leder i Faggruppen for 
psykomotorisk fysioterapi, mener at med-
lemmene vil ha nytte av en fagkoordinator 
som har innsikt i alle faggrupper.  

– Fagkoordinatoren vil være en spydspiss 
for faget. Dette handler også om synliggjø-
ring av fysioterapi.  NFFs kurs må også være 

framtidsrettet, og akkurat nå er det folkehel-
seperspektivet som er fokus, sier Lønning 
Kjos.

En viktig årsak til forslaget bunner i egen 
faggruppe. I 2007 avsluttet veteranen Gu-
drun Øvreberg sine kurs i praktisk psyko-
motorisk fysioterapi (PMF).  

– Etter 2007 har vi registrert en nedgang 
i våre kurs, mens BK-kursene har vært sta-
bile. I NFFs kursstrategi 2011-2014 er psy-
komotorikerne ført opp med to kurs, mens 
BK har åtte. På neste års kurskalender står 
et kurs i NPMF i april, mens det arrangeres 
tre BK-kurs. Et av disse er oppfølgingskurs. 
Vi trenger både BK-kurs og kurs i praktisk 
PMF. Da vi etterlyste spesifikke PMF-kurs, 
sa NFF at de ikke kunne stille andre kom-
petansekrav til kursdeltakerne enn grunn-

utdanning. Men det har vært en tradisjon i 
vårt forbund med slike kurs. Mange psyko-
motorikere er blitt uteksaminert etter 2006. 
De trenger etter hvert praktisk rettede kurs, 
og etterslepet begynner å bli stort, sier Løn-
ning Kjos.

 
Møter og korrespondanse
Styret i faggruppen har hatt jevnlige møter 
og sendt flere brev til fagseksjonen i NFF. 

 – I fjor høst sendte vi brev til Fag- og 
spesialistrådet, hvor vi blant annet påpekte 
at våre spesialister ikke får nye kurs. Våre 
medlemmer etterlyser et kurs i praktisk ana-
tomi og et diagnosekurs i psykiatri. Det siste 
med tanke på en framtidig primærkontakt-
ordning, sier Lønning Kjos.

Vedtaket i Fag- og spesialistrådet lød: 

Etterlyser flere kurs i psykomotorisk 
fysioterapi

ETTERLYSER KURS Våre medlemmer har hatt et utilstrekkelig kurstilbud innen behandling etter at Gudrun Øvreberg gikk av med pensjon i 2007, 
mener Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Foto: Håvard Sæbø



FYSIOTERAPEUTEN  10/11     9

– Vår nye kursstrategi går ut på å 

tilby kurs for fysioterapeuter med 

ulikt utdanningsnivå og ulik erfa-

ring.  Vi ønsker også å stimulere 

til kunnskapsbasert praksis, sier 

Aslaug Skuladottir, rådgiver i NFFs 

fagseksjon, til Fysioterapeuten.

Kursplanen inneholder grunnkurs og te-
makurs. Hensikten med grunnkursene er 
å arbeide med ulike tilnærminger, samt 
praktisk og teoretisk forankring av fagutø-
velsen. Her er målgruppen alle fysiote-
rapeuter som ønsker bred kunnskap i et 
fagområde.

Temakursene gir fordyping innen et 
fagområde. Her er målgruppen fysiotera-
peuter som gjennom utdanning eller er-
faring har kunnskaper innenfor området, 
men som ønsker spesifikk fordyping eller 
oppdatering. Målgruppen for temakurse-
ne er derfor smalere og henvender seg mer 
til spesialister innen et fagområde, eller de 
som har en spesiell takstkompetanse.

– Men hvorfor er det bare to kurs i 
NPMF i perioden 2011-2014, mens det er 
åtte BK-kurs i samme periode, slik Faggrup-
pen i psykomotorisk fysioterapi påpeker?

– BK-kursene er en kursrekke på fire 
kurs hvor alle må tilbys i perioden. Vi har 
lagt en plan som ser på antall kurs per fag-
område for å sikre et jevnt tilbud til alle 
områder. Vi må også se på etterspørsel 
etter NPMF-kurs. Skulle det bli stor etter-
spørsel til dette kurset, må vi vurdere om 
vi kan tilby flere, sier Skuladottir.

Faggruppen er kritisk til at kurstilbudet 
ikke ble fulgt opp da Gudrun Øvreberg 
sluttet i 2007. De påpeker at det i mellom-
tiden er blitt flere spesialister i psykomo-
torisk fysioterapi som kun har fått tilbud 
om BK-kurs.  

– Vi hadde ingen som var klare til å 
overta da Øvreberg sluttet.  Fra 2007 kun-
ne ikke fagseksjonen prioritere kurs for en 
faggruppe. Alle kursene er baserte på sø-
kere som ikke trenger videreutdanning for 
å delta på kurs. Psykomotorikerne er en 
gruppe NFF satser på framover med kurs i 
NPMF, sier Skuladottir. 

Hun understreker at NFF er opptatt 
av at alle faggrupper er med og gir ulike 
tilnærminger til faget. Samtidig skal NFF 
også ha noe kurstilbud for de som har 
takstkompetanse.

Styret i faggruppen etterlyser også et 
kurs i praktisk anatomi i NFF-regi.

– Er dette aktuelt?
– NFF har på trappene en kursrekke i 

psykiatri som 
utvikles i sam-
arbeid med fag-
gruppen. Her er 
målgruppen alle 
f ys ioterap eu-
ter. Med tanke 
på primærkon-
taktrollen må vi 
se dette i sam-
menheng. Det 
er muligheter for 
et kurs i 2013, 
sier rådgiveren.

Skuladottir kjøper ikke påstanden om 
at den som skriker høyest blir hørt.

– I arbeidet med kursstrategien har vi 
jobbet for å få innspill fra alle faggrup-
pene, nettopp for å hindre at bare de som 
skriker høyest blir hørt.

Stadig flere fysioterapeuter tar master-
utdanning. 

– Er NFF skodd for å møte disse med 
kurs?

– Vårt tilbud her er temakursene. Det 
er dessuten flere mastere som har lite 
praksis. For disse kan grunnkursene våre 
være et tilbud, sier Skuladottir.  

Vil sikre jevnt tilbud på alle fagområder

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

«Kurset Bevegelse i PMF for de med vide-
reutdanning og/eller spesialistkompetanse 
i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi 
blir vurdert satt opp etter at strategisk plan 
for NFFs kursvirksomhet foreligger høsten 
2011». 

I høringssvaret til kursstrategi og kurs-
plan for 2001 skriver styret i faggruppen at 
den nye kursplanen byr på utfordringer for 
faggruppens 400 medlemmer. 

– Våre medlemmer har lidd under et util-
strekkelig kurstilbud innen behandlingskurs 
etter at Gudrun Øvreberg gikk av med pen-
sjon i 2007, skriver faggruppen.

Spesielle behov
Videreutdanningen er blitt kortere og mer 
teoribasert. Hvis faget fortsatt skal bestå 
som et håndverk, mener faggruppelederen 
det er et spesielt behov for et praktisk ret-

tet kurs.
– Jeg ser at det er begrenset kapasitet i 

sekretariatet, men samtidig er det viktig å 
stå på for faget. Det er flott at Landsmøtet 
i fjor fikk vedtatt en overordnet kursstrategi 
som skal sørge for aktivitet for alle medlem-
mer, men samtidig er det kanskje slik at de 
som roper høyest får mest. Derfor ønsker 
faggruppen en overordnet politisk strategi 
velkommen, sier Lønning Kjos. 

KURSSTRATEGI Aslaug 
Skuladottir, rådgiver i 
NFFs fagseksjon.
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AKTUELT

NFFs faggruppe for manuellterapi har fått et 

nytt, frittstående nettsted med informasjon 

om fagutvikling og fagpolitikk. Domenenav-

net er manuellterapeutene.no.

EN NY og bedre søkefunksjon gjør det enklere for 
pasientene å finne manuellterapeut i sitt nærområde. 
Hovedansvarlig for arbeidet med å utvikle nettstedet 
er Håvard Sørensen, nestleder i NFFs faggruppe for 
manuellterapi. Søkefunksjonen «Finn manuelltera-
peut» er nå lenket til «Google map». 

Faggruppeleder Fred Hatlebrekke opplyser at et 
viktig mål med satsingen er å gjøre det enklere for 
brukerne å finne fram til manuellterapeut. Målgrup-
pene er imidlertid både brukere og manuellterapeu-
ter. 

Faggruppestyret skriver i en melding om det nye 
nettstedet at de ser fram til at informasjon om manu-
ellterapi lettere skal komme fram til kolleger, pasien-

ter og helseforvaltning. De skal fortsatt samarbeide 
tett med ledelsen og sekretariatet i NFF om nyheter 
og informasjonsstoff, og det legges linker fra fysio.no 
til faggruppens eget nettsted. Det nye nettstedet skal 
inneholde informasjon om manuellterapi på både 
norsk og engelsk. 

Se www.manuellterapeutene.no

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

Nytt og frittstående MT-nettsted

Tøyning påvirker ikke stølhet

Tøyning i forbindelse med trening har trolig liten eller 
ingen effekt på muskelstølhet hos friske voksne, viser en ny 
systematisk Cochrane-oversikt.

Mange tøyer ut av ren rutine før eller etter fysisk aktivi-
tet, og noen gjør begge deler. Målet er vanligvis å forebygge 
skade, redusere stølhet eller bedre prestasjon.   
De fleste studiene som ble inkludert i denne oversikten 
hadde få deltakere. Én av studiene hadde imidlertid over 
2.000 deltakere og var gjennomført i Norge. Studiene viste at 
tøyning trolig har liten eller ingen innvirkning på muskelstøl-
het, enten det gjøres før, etter eller både før og etter trening.
Dokumentasjonen bak denne konklusjonen er vurdert til å ha 
middels til lav kvalitet. 

Les mer: www.kunnskapssenteret.no
Les hele oversikten i Cochrane Library: 
http://onlinelibrary.wiley.com/o/cochrane/clsysrev/articles/
CD004577/frame.html

Menn mer 
ekstreme enn 
kvinner

 Variasjonen av mentale 
og fysiske egenskaper 
er større hos menn enn 
kvinner. Dermed vil det 
være flere menn blant de 
beste, tyngste, høyeste 
og raskeste, men også 
flere menn blant de svake, 
ifølge en avhandling fra 
Universitetet i Oslo.

Stipendiat Anne-Cat-
herine Wiersholm Gauslaa 
Lehre har i sitt doktor-
gradsarbeid analysert for-
skjeller mellom nordiske 
kvinner og menn. Hun er 
stipendiat ved Institutt 
for medisinske basalfag, 
Universitetet i Oslo, og 
disputerte 21.september. 

Gauslaa Lehre 
understreker imidlertid 
at menn også vil være 
overrepresentert i den 
andre enden av skalaen. 
Dermed vil flere menn 
enn kvinner være blant de 
svakeste, letteste, laveste 
og langsomste. 
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Feite mus som trener har like sunne og sterke hjerter 

som slanke mus. 

ÅRSAKEN er at treningen normaliserer musenes hjertefunksjon, vi-
ser forskning ved Universitetet i Tromsø.

I ti uker studerte forsker Anne Hafstad og kolleger 20 overvektige 
mus som var feitet opp på «junk food». Musene fikk økt insulinresis-
tens, et forstadium til type 2 diabetes. Hjertet ble svekket, og de fikk 
dårligere aerob kapasitet.

Musene trente i tredemølle fem dager i uka i ti uker. Dette til-
svarte en kraftig oppoverbakke. De trente enten to timer moderat 
trening eller én time intervall. De ble fortsatt matet med gatekjøk-
kenmat. Musene gikk fra å være slappe og stressa, til å bli glade for 
å få trene.

– Forskningsresultatene våre er ganske utrolige. Når feite mus 
trener, får de normalisert hjertefunksjonen. Jeg tror ikke det finnes 
noen medisiner som har like god effekt på hjertet som trening, sier 
Hafstad.

Hjertet mistet stivheten, hjertekamrene trakk seg bedre sammen 
og oksygenforbruket normaliserte seg. Også insulinresistensen ble 
redusert, spesielt ved trening med høy intensitet. Dermed avliver 
forskerne i Tromsø myten om at man er feit og ferdig. Man kan nem-
lig være feit og frisk, så lenge man trener regelmessig. I hvert fall hvis 
man er en mus. 

Kilde: www.forskning.no

HAPPY REHAB -C1 
er et interaktivt dynamisk ståstativ. 

by

forskerne i Tromsø myten om at man er feit og ferdig. Man kan nem-
lig være feit og frisk, så lenge man trener regelmessig. I hvert fall hvissssssisssssssssssssss      
man er en mus. 

Kilde: www.forskkkkkkkkkkkkkknnnininnininininiiinininnniinnniininininnnininniinininngnngngnngngnggggngngnggnnnggngggngngggngngngngngngggngngngngngnngngngngnnnggnnngnggggggg.no

Hjertegod trening for 
feite mus

Lite juks med CV blant helsepersonell
 Ansatte i helse- og omsorgssektoren er den yrkesgruppen som i minst 

grad overdriver egne kvalifikasjoner på CV, i en søknad eller under et jobbin-
tervju, ifølge en undersøkelse analysebyrået InFact har utført på oppdrag 
fra bemanningsselskapet Xtra personell. Administrerende direktør Kristian 
Fæste i Xtra personell tror årsaken er at det er større risiko forbundet med 
juks i helsevesenet. 

Blant norske arbeidstakere generelt er det nesten åtte prosent som 
overdriver egne kvalifikasjoner. Arbeidstakere i hotell- og restaurantbran-
sjen jukser mest, skal vi tro denne undersøkelsen. 
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Randi Undebakke og Kenneth 

Berg Aasegg er vinnerne av 

NFFs studentpris for 2011. 

De to HIST-studentene  skrev 

bacheloroppgave sammen. 

Som artikkel og på engelsk. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– Vi ble nesten målløse da vi fikk beskjed om 
at vi hadde fått studentprisen. Nå i ettertid 
tenker vi at det er en bekreftelse på at vi har 
gjort mange riktige valg i arbeidet med opp-
gaven.  Prisen står igjen som en stor moti-
vasjonsfaktor på flere plan, sier prisvinnerne 
til Fysioterapeuten. 

De var ferdige med grunnutdanningen i 
fysioterapi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 
i vår. Nå er de i gang med turnustjeneste; 
Randi Undebakke i Levanger og Kenneth  
Berg Aasegg i Skaun kommune.

Predikasjon av CP 
Bacheloroppgaven har tittelen «Qualitative 
assessment of general movements in young 
infants by observation of computer-based 
visual displays: a pilot study». 

Utgangspunktet er forskningen til fysio-
terapeut Lars Adde ved St. Olavs Hospital, et 
prosjekt der klinisk fysioterapi møter inno-
vasjon og informasjonsteknologi. Han har 
utviklet en programvare som genererer pa-
rametere som ser ut til å kunne bidra til pre-
dikasjon av eventuell cerebral parese (CP). 

Prosjektet har som mål å bidra til bedring 
av predikasjon av CP hos risikobarn, noe 
som er nødvendig for tidlig intervensjon. 
Prisvinnerne har utarbeidet en standardi-
sert manual for tolkning av bilde- og graf-
materialet som fremkommer ved bruk av 
denne programvaren.

– Gylden mulighet
– Hva var bakgrunnen for valg av tema og 

tilnærmingsmåte?
– Begge kjente Lars Adde og arbeidet 

hans fra før. Da tiden for valg av oppgave 
nærmet seg, hadde vi en samtale om mulig-
hetene for å skrive en bacheloroppgave om 
prosjektet hans. Vi ble fascinerte av hvordan 
han og kollegene kombinerte klinisk fysio-

terapi og informasjonsteknologi. Det var en 
gylden mulighet til å være med å bidra til 
dette, og samtidig ha muligheten til å jobbe 
med et forskningsteam utenfor høgskolen. 
I samarbeid med oss, Lars og høgskolens 
veileder, ble det utviklet en skisse til pro-
blemstilling, og så var det opp til oss å ta det 

Studentprisen 2011:

Fascinert av kombinasjonen 
fysioterapi og IT

VINNERNE Randi Undebakke (tv) og Kenneth Berg Aasegg vant 10.000 kroner for sin bacheloroppgave. 
Prisen ble delt ut 1. september. Foto: Eivind Trædal
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Planskisse for 
oppgaven

Programvaren har dataanalysert 
videoklipp av bevegelser hos spedbarn 
i risikosonen og generert grafer og 
bilder med ulike mønstre. Disse ble 
individuelt analysert av to fysiotera-
pistudenter, to barnefysioterapeuter, 
to eksperter på spedbarns bevegelser 
og to musikkteknologer med erfaring 
i lesing av grafer. Grafene og bildene 
ble klassifiserte etter normale og av-
vikende bevegelsesmønstre, basert på 
kriterier gitt i en standardisert manual 
utarbeidet av artikkelforfatterne (Un-
debakke og Aasegg). Inter-testerenig-
het og samsvaret med faktiske normale 
og avvikende bevegelsesmønstre ble 
statistisk beregnet.

Fra begrunnelsen
Kandidatene har bidratt til videre-

utviklingen av en fremtidsrettet og 
ny metode hvor informasjonstekno-
logi brukes i arbeidet med å predikere 
mulig CP hos risikobarn. Metoden kan 
i fremtiden være et nyttig bidrag i 
fysioterapeuters kliniske arbeid med å 
avdekke CP hos risikobarn, og derigjen-
nom iverksette tidlig intervensjon. 
Pilotstudien bidrar til å videreutvikle 
deler av fysioterapifaget på en oppløf-
tende måte.

Ni kandidater

Ni bacheloroppgaver var sendt inn til 
vurdering for NFFs studentpris 2011. 
Seks av oppgavene var fra Høgskolen 
i Sør-Trøndelag, en fra University 
College Nordjylland, en fra Høgskolen 
i Bergen og en fra Høgskolen i Oslo. 
Ifølge juryen var det fire oppgaver fra 
HIST som skilte seg positivt ut. 

videre. Da måtte vi sette oss inn i prosjektet 
og forstå teorien og teknologien. Vi utvi-
klet en manual som skulle veilede utvalgte 
testpersoner i klassifiseringen av visuelle 
framstillinger. Testpersonene ble valgt etter 
relevans for faget eller kunnskap om tekno-
logien. Til slutt ble resultatene beregnet og 
diskutert, forteller Undebakke og Aasegg. 

Utvider mulighetene
– Hvorfor valgte dere å skrive oppgaven som 
artikkel og på engelsk?

– Etter vår mening har HiST stort sett 
et solid opplegg rundt gjennomføringen av 
bacheloroppgaven. De tillater en stor fri-
het til valg av tema, og det stimulerer til økt 
interesse og motivasjon rundt arbeidet. Av-
gjørelsen om å skrive på engelsk ble gjort i 
samråd med Lars Adde. Alle tidligere arti-
kler fra prosjektet er skrevet på engelsk. Hvis 
vår oppgave skulle brukes utover skolesam-
menheng, ville det bli en enklere prosess å 
implementere den i annet prosjektmateriale 
eller i forhold til en eventuell publikasjon. Å 
skrive på engelsk var en nyttig erfaring, og vi 
angrer ikke på det.

 
Alfa og omega
– Hva var de største utfordringene under-
veis? 

– Både det å sette seg inn i teorien og 
selve skrivearbeidet var utfordrende. Etter 
hvert ser man ikke skogen for bare trær. 
Men det havnet i skyggen av prosessen med 
å utvikle manualen. Der måtte vi bearbeide 
vår forståelse av den kliniske og teknolo-
giske teorien og bruke den i formingen av 
gode og tydelige klassifiseringskriterier, slik 
at manualen ble forståelig for samtlige av 
testpersonene. Hele oppgaven sto og falt på 
denne manualen, så den ble revidert utallige 
ganger før den ble brukt i klassifiseringspro-
sessen.

 
Abstract og publisering
– Har dere lyst til å bruke temaet/artikkelen/
oppgaven til noe mer i årene framover?

– En del av artikkelen  ble allerede før 
sommeren  publisert som et abstract under 
en konferanse i regi av European Academy 
of Childhood Disabilities i Roma. Nå er vi 
i samtaler med Lars og kolleger av ham om 
mulighetene for publisering av oppgaven 
som en vitenskapelig artikkel i et tidsskrift. 
Basert på resultatene er det også mulig å 
skrive masteroppgave om samme tema, men 
det ligger i så fall et stykke fram i tid, skriver 
Randi Undebakke og Kenneth Berg Aasegg i 
en e-post til Fysioterapeuten. 

RISIKOBARN Lars Adde (th) og medarbeidere ved St. Olavs Hospital har utviklet programvare som kan 
bidra til å avdekke CP hos spedbarn. Foto: Anne Kristiansen Rønning
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Tilpasset treningsbehandling 

kan både oppleves positivt og 

ha positiv effekt hos pasienter 

med kronisk utmattelsessyn-

drom, konkluderer Lillebeth 

Larum i sin doktoravhandling.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

KRONISK utmattelsessyndrom (Chronic 
Fatigue Syndrome – CFS) er en alvorlig 
sykdom med komplekse symptomer fra 
nervesystemet, immunsystemet og hormon-
systemet. Årsaksmekanismene er fortsatt 
uavklarte. Kjennetegnet er utmattelse, utløst 
av mental eller fysisk anstrengelse og ledsa-
get av ulike tilleggssymptomer. Tilstanden 
innebærer et betydelig funksjonstap. Lil-
lebeth Larum disputerte ved Universitetet 
i Bergen den 29. september. Avhandlingen 
har tittelen «Kronisk utmattelsessyndrom. 
Kunnskap, aktivitet og utfordringer».

Tre deler
I avhandlingen har hun systematisert og 
utviklet det forskningsbaserte kunnskaps-
grunnlaget om erfaringer og effekt av fysisk 
aktivitet og andre utfordringer i møte med 
CFS. Avhandlingen består av tre deler:
• En syntese av 20 empiriske, kvalitative 

studier som sammenfatter pasienter og 
legers erfaringer og holdninger i møte 
med CFS. 

• I en fokusgruppestudie undersøkte for-
skerne betingelser for positive erfaringer 
og effekter av negative erfaringer ved fy-
sisk aktivitet hos pasienter med CFS.

• En systematisk oversikt, med sju rando-
miserte kontrollerte studier og totalt 403 
deltakere, vurderer effekten av trenings-
behandling for CFS-pasienter for utmat-
telse, helserelatert livskvalitet og smerte.

Resultat
Den systematiske oversikten av kvalitative 
studier viste hvordan CFS-pasienters identi-
tet kan bli utfordret når det stilles spørsmål 
rundt årsaker og symptomer. Økt kunnskap 
om tilstanden, avstand til de som ikke tror 

Trening kan ha positiv effekt på CFS-pasienter

Forskere har nå fått bekreftet at immunsystemet bidrar til å forårsake 

skaden som gir utvikling av multippel sklerose (MS). Rundt 7.000  

MS-syke nordmenn kan få glede av denne forskningen i framtida.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

MULTIPPEL sklerose er en sykdom som forårsaker skade på nervecellene og den be-
skyttende isolasjonen som ligger rundt nervetrådene i hjernen og ryggmargen. Nerve-
banen som rammes forhindres i å sende korrekte signaler. Dette fører til funksjonstap 
hos den som er rammet av sykdommen, skriver forskning.no. 

Forskere har lenge ment at immunsystemet spiller en viktig rolle når det gjelder 
utvikling av MS. Men det er først nå de kan bekrefte at det virkelig er immunsystemet 
og ikke nervesystemet som spiller den avgjørende rollen. 

Anne Spurkland, anatomiprofessor og MS-forsker ved Universitetet i Oslo, sier til 
forskning.no at de nye funnene viser at norske pasienter på sikt vil få en bedre og mer 
presis behandling. 

Bedre behandling vil bremse eller stoppe sykdomsaktivitet som ellers kan føre til 
utvikling av varige nevrologiske skader, sier Spurkland, som sammen med seks andre 
forskere har stått for det norske bidraget i en internasjonal studie. Det norske bidraget 
utgjør prøver og klinisk informasjon fra rundt 1.000 personer. 

Studien «Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in 
multiple sclerosis» har gått over tre år, men det internasjonale arbeidet startet i 2000.

Referanse: Sawcer, Hellenthal, Pirinen, Spencer, Donnelly & Compston: Genetic risk 
and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple sclerosis, Na-
ture, Volume:476 Pages: 214-219, published: 11 August 2011, doi: 1038/nature 10251.

Les mer: www.forskning.no 

Stort framskritt i MS-forskning

på dem og det å lære mer om egne fysiske og 
mentale grenser kan bidra til mestring. 

Fokusgruppestudien demonstrerte at del-
takerne ikke var negative til fysisk aktivitet. 
Men det var viktig at aktiviteten var tilpas-
set og tilrettelagt for å oppleves som nyttig 
og god. Studien viste også at egenkontroll, 
kroppskunnskap og valgfri fysisk aktivitet, 
kombinert med veiledning og råd fra helse-
personell er vesentlig.

Analysen av effektstudiene viste at tre-
ningsbehandling kan redusere utmattelse 
hos pasienter med diagnosen, men effekten 
er usikker for smerte og livskvalitet. 

FUNKSJONSTAP Utmattelse, utløst av men-
tal eller fysisk anstrengelse, kjennetegner 
kronisk utmattelsessyndrom.
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UFO™
 

Universal Plantar Fasciit ortose
Orthomericas nattortose for effektiv 

behandling av Plantar Fasciit, spissfot 
og achillestendinitt. 

Tlf. 75 50 74 30    Fax 75 50 74 31  
post@kima.no    www.kima.no
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UFO ANKELORTOSER
- alle størrelser, også for barn

Et nytt opplæringsverktøy for inkluderende arbeidsliv (IA), 

ble lansert 27. september, nettstedet inkluderende.no. 

Fem år etter et hjerneslag 
gir sykdommen betydelige 
vanskeligheter når det gjelder 
funksjonsevne, identitet og 
hverdagsliv. Det viser doktor-
avhandlingen til den danske 
fysioterapeuten Hanne Pallesen.

Hanne Pallesens doktor-
gradsstudie består av tre 
deler. En spørreundersøkelse, en 
litteraturundersøkelse og en in-
tervjudel. I alt 101 personer som 
fikk hjerneslag i 2003 i Vejle Amt 
inngår i undersøkelsen. Formålet 
var å undersøke hvordan disse 
opplever og håndterer følgene 
av sykdommen, med spesielt 
fokus på situasjonen fem år et-
ter at de fikk hjerneslag.

I intervjudelen inngår både 
personer som har vært rammet 
av slag og deres pårørende. 
Ifølge deres beskrivelser har 
hjerneslaget gitt betydelige 
problemer i forhold til funksjons-
evne, identitet og hverdagsliv. 
De ser på seg selv som om de 
fortsatt er i en forandringspro-
sess, og at de i perioder tappes 
for energi.

Avhandlingen viser at mange 
lever et mer hjemmeorientert 
liv med færre sosiale relasjoner 
og mindre aktiv deltakelse i 
samfunnslivet enn før sykdom-
men. Faren for depresjon og 
ensomhet er derfor nærliggende, 
mener Hanne Pallesen.

Hjerneslag gir store 
langtidskonsekvenser

Kols-pasienter slutter å trene

Et flertall av pasienter med kols slutter å trene etter gjennomført 
rehabiliteringsprogram. Dermed går de glipp av gode helseeffekter.

Pasientene slutter å trene til tross for at de har hatt positive 
erfaringer med trening og livsstilsendringer under det første, kortva-
rige lungerehabiliteringsprogrammet. 

– Hvis kols-pasientene fortsetter treningsopplegget, vil det ikke 
bare gi pasientene et bedre liv, men også føre til færre sykehusinn-
leggelser og mindre belastning på helsevesenet, påpeker Elisabet 
Hellem og Kari Anette Bruusgaard, høgskolelektorer ved fysiote-
rapeututdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). De har 
intervjuet kols-pasienter som har lyktes med trening, for å finne ut 
hva som kan forhindre frafallet.

www.inkluderende.no

MÅLGRUPPEN er alle virksom-
heter i Norge, både offentlige og 
private virksomheter, små og 
store, med og uten IA-avtale. 
Bak prosjektet står arbeids-
giver- og arbeidstakerorgani-
sasjonene, samt Fornyings og 
administrasjonsdepartementet. 
Norsk industri leder arbeidet 
med nettstedet.

Her finner du blant annet tre 
interaktive episoder som tar for 

seg dilemmaer fra arbeidslivet – 
der DU må velge og der valgene 
får konsekvenser. Disse dilem-
maene fungerer som utgangs-
punkt for refleksjon over og 
diskusjon om din rolle i bedrif-
ten – enten du er ansatt, leder, 
tillitsvalgt eller verneombud. 
I tillegg vil du finne temasider 
med artikler, eksempler, verk-
tøy, tidslinjer for oppfølging av 
sykemeldte osv.  



FYSIOTERAPEUTEN  10/11     17

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

BLANT DE BESTE OG BILLIGSTE BENKENE
Vi introduserer en ny generasjon svært prisgunstige 
behandlings- og undersøkelsesbenker – Follo Corpus SX. 
Benkene leveres i forskjellige varianter. Tilleggsutstyr er 
også tilgjengelig. Introduksjonspriser fra kr. 9 990,-

Færrest hoftebrudd 
i Sør-Norge

Sør-Norge har den laveste frekvensen i landet 
av hoftebrudd som resultat av beinskjørhet. I 
2004 og 2005 ble det kun registrert 951 tilfeller 
hos pasienter over 50 år.

Det er lege Andreas Diamantopoulos ved 
Revmatologisk avdeling, Sykehuset Sørlandet i 
Kristiansand, som legger fram disse resultatene 
i en studie publisert i PubMed. Studien er også 
omtalt i Dagens Medisin.

Pasienter ved sykehusene i Aust- og Vest-
Agder ble inkludert i studien. Menn sto for 271 av 
bruddene, mens den kvinnelige andelen var 680.

Den aldersjusterte insidensen var henholdsvis 
34,6 og 75,8 per 10.000 personår for menn og 
kvinner. Insidensen var signifikant høyere for 
kvinner, men kun i aldersgruppen 70 til 90 år.

Fra HSH til Virke
 HSH har endret navn til Hovedorganisasjonen 

Virke. Flere institusjoner der fysioterapeuter job-
ber er også med i arbeidsgiverorganisasjonen.

Leder i Virke, Vibeke Madsen, forklarer navne-
skiftet med at norsk arbeidsliv er i endring. 

– Det er skjedd et skifte i hva bedrifter 
forventer å få igjen for medlemskontingent og 
organisasjonstilknytning – og norske arbeidsgive-
re trenger en hovedorganisasjon som er tilpasset 
dagens behov. Det er offensivt å kalle seg Virke, 
men vi er klare for å vise vår gjennomslagskraft, 
sier Vibeke Madsen.

Kilde: www.virke.no

Effekten av tiltak for å redusere belast-
ningskader hos løpere er dårlig dokumentert. 
Få og små studier av de ulike tiltakene gjør 
at forskningsdokumentasjonen har begren-
set kvalitet, viser en ny Cochrane-oversikt.

Forskerne har oppsummert funn fra 
studier på effekten av belastningsforebyg-
gende tiltak hos voksne løpere sammenlig-
net med kontrolltiltak. Studiene omfatter 
både amatører og profesjonelle løpere. 
Forskerne i Cochrane-samarbeidet gjorde 
systematiske søk i aktuelle forsknings-
databaser. I alt 25 studier ble inkludert i 
oversikten, og av disse var 21 studier utført 
i en militær setting. Andre inkluderte set-
tinger var fengsel, fotballbane (dommere) og 

sivile løpere. Kun 12 prosent av deltakerne 
var kvinner. 

Oversikten konkluderer med at det trengs 
mer forskning for å konkludere sikkert. 
Forfatterne har vurdert enkelttiltak, og dette 
kan være en av grunnene til at man ikke 
finner klare effekter. Forebyggingsstrate-
gier kombinerer ofte flere tiltak for å oppnå 
redusert risiko for belastningsskader.

Yeung SS, Yeung EW, Gillespie LD. 
Interventions for preventing lower limb 
soft-tissue running injuries (Review). 
Cochrane Database of Systematic Re-
views 2011, Issue 7. Art. No.: CD001256. 
DOI:10.1002/14651858.CD001256.pub2.

Kilde: www.kunnskapssenteret.no

Belastningsskader: 
Effekt av tiltak dårlig dokumentert

Eldre kvinner som bor alene i sine egne hjem har mer hjerte- og lungeproblemer og dårligere 
balanse, ifølge en kartlegging som professor Astrid Bergland har gjennomført.

Denne gruppen eldre kvinner er også mindre i bevegelse og mer ensomme enn kvinner som bor 
sammen med andre. Berglands undersøkelse er omtalt i FYSIO, Nyhetsbrevet for fysioterapeuter.

Astrid Bergland er fysiotera-
peut og professor ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Hun har 
kartlagt den fysiske og psykiske 
helsetilstanden til over 300 kvin-
ner som bor hjemme og alene ved 
å se på faktorer som livskvalitet, 
sosialt nettverk, omsorgsbehov, 
medisinbruk og medisinske 
diagnoser.

Bergland A, Engedal K. Living 
arrangements, social networks, 
health, mobility, and balance of 
older women. Phys Occup Ther 
Geriatr 2011;29(2):90-101.

Eldre som bor alene har 
større helseproblemer



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, Stosswellen-
therapie (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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 Bakgrunn og hensikt: Fear-avoidance beliefs (FAB) er overdreven frykt for bevegel-
ser som kan medføre unngåelse av bevegelser og aktiviteter, og bidra til å opprettholde 
ryggplagene. Hensiktene var å (i) avdekke forekomsten av fear-avoidance beliefs (FAB) hos 
pasienter med akutte korsryggsmerter og (ii) utforske sammenhenger mellom demogra-
fiske variabler, smerte og FAB i utvalget. 
Design: en tverrsnittsundersøkelse med strategisk utvalg.
Materiale: 115 pasienter mellom 20 og 70 år gamle med akutte (varighet mindre enn 
12 uker) korsryggsmerter rekruttert via fysioterapeuter på fysikalske institutter i Norge i 
perioden november 2006 til og med februar 2007.
Metode: Spørreskjema for Fear-avoidance beliefs (FABQ). Skjemaet er delt i to deler med 
henholdsvis 5 spørsmål (FABQ-PA om fysisk aktivitet) og 11 (FABQ-W om arbeidsrelaterte 
forhold), med skåring fra 0-6 der 6 er verst. Skjema har ingen angitt kuttverdi, i artikkelen 
anvendes kuttverdier hentet fra andre forfattere. Pasientene ble også bedt om å angi 
demografiske variabler og smerte.
Resultat: I alt 115 pasienter deltok i undersøkelsen: 85 prosent svarte på FABQ-W og 
20.4 prosent av disse hadde høye skårer ved en kuttverdi på >29. Totalt 95 prosent svarte 
på FABQ-PA, av disse hadde 32.1 prosent høye skårer ved en kuttverdi >14. Gjennom-
snittskår (SD) for FABQ-W var 18.3 (10.9) og FABQ-PA 12.3 (5.8). Pasienter med lavest 
utdanning skåret signifikant høyere på FABQ-W. 
Konklusjon: Høy smerteskår ved nåtidig smerte var signifikant assosiert med høye skår 
på FABQ-PA. I tillegg var det å være sykmeldt og ha lav utdanning signifikant uavhengig 
assosiert med høye skår på FABQ-W.  
Nøkkelord: Acute low back pain, fear-avoidance beliefs, cutoff score, formal education.

fag

Introduction
The disability caused by low back pain 
(LBP), defined as pain and discomfort lo-
calized below the costal margin and above 
the inferior gluteal folds (1), has been cha-
racterized as the most common cause of re-
stricted activity in people younger than 45 
years and as the second most frequent rea-

son for visits to the physician in the USA (2, 
3). Approximately 80 per cent of the general 
public will experience low back pain (LBP), 
with or without leg pain, on one if not seve-
ral occasions during their lifetime (3). LBP 
is associated with lack of ability to perform 
work. In Norway, approximately 15-17 per 
cent of the cases of those reporting sick have 

been based on a low back pain diagnosis (4). 
In the Western world over the last 10 years, 
there has been a tremendous increase in low 
back pain, hindering workers and increasing 
claims for social security benefits (5).  

The development of chronic LBP (CLBP) 
from an acute injury has been difficult to 
explain. Pain problems are complex, mul-

Acute low back pain – a cross sectional study: 
Fear-avoidance beliefs and 
associated characteristics

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Many patients have more fear about their 
back pain than necessary.

tidimensional developmental processes 
where various psychosocial factors seem to 
be important. A possible explanation can 
be the so-called «fear-avoidance» model. 
Fear-avoidance refers to the avoidance of 
movements or activities based on fear (6). 
The fear-avoidance is related to exaggerated 
pain perception (7). Exaggerated pain per-

ception could take different forms, i.e. pain 
experience and/or pain behaviour which is 
out of all proportion to demonstrable orga-
nic pathology or current levels of nocicep-
tive stimulation. In practice, exaggerated 
pain perception is identified by a marked 
discrepancy between pathological signs and 
symptoms, together with clear evidence of 

exaggerated and inconsistent symptoms ob-
tained from such standard instruments as 
pain drawings or by eliciting certain clinical 
signs. 

The fear-avoidance beliefs (FAB) model 
is based on patients’ reactions to LBP, pre-
senting as confrontational and avoidance 
behaviour (7, 8). The underlying assumption 
of the model is that the patients’ LBP is not 
from a serious pathological source. The con-
frontational behaviour has been described 
as leading to recovery. The avoidance beha-
viour has been characterized by catastrop-
hizing and pain-related fear, which leads to 
avoidance behaviour and hypervigiliance 
to bodily sensations, followed by disability, 
disuse and depression (6). Hypervigiliance 
is understood as having increased attention 
directed to potential frightening stimuli in 
the surroundings. Leeuw (9) presents a mo-
del where «pain-related fear» is expanded to 
include «fear of pain» and «pain anxiety». 
Fear is understood as the emotional reac-
tion to a specific identifiable and immediate 
threat. Anxiety is a future-oriented affective 
state, where the source of the threat is more 
elusive and without a clear focus, creating a 
more long-lasting state of apprehension (9). 
However, the consequences of avoidance 
behaviour remain mainly the same. It seems 
that FAB is a phenomenon that can be trea-
ted by combining a cognitive approach with 
a graded exposure to movements that are 
related to fear (10).

To measure FAB the Fear-Avoidance Be-
liefs Questionnaire (FABQ) was developed. 
It was introduced in 1993 (11) based on a 
biopsychosocial understanding of LBP. The 
FABQ has been used to quantify the level 
of fear regarding pain and to investigate 
the beliefs of individuals with LBP about 
the alteration in their behaviour that they 
think necessary to avoid pain (12).  It distin-
guishes between behaviour related to work 
(FABQ-W) and behaviour related to physi-
cal activity (FABQ-PA). FABQ is a reliable 
questionnaire (13) with proven validity at an 
acceptable level (6, 13, 14). 

Several studies have been done on pati-
ents with LBP and FAB. Some of these stu-
dies investigate if elevated FAB can predict 

KORSRYGGSMERTER Fear-avoidance beliefs (FAB) er overdreven frykt for bevegelser. Dette kan føre til 
at man unngår bevegelser og aktiviteter, og dermed bidrar til å opprettholde ryggplagene. 
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CLBP. Fritz et al (12) found that FABQ-work 
subscale may serve as an effective screening 
tool for estimating risk of prolonged work 
restrictions. Storheim et al (15) report in 
their study that a high degree of FAB-work 
is a strong predictor for not returning to 
work. Grotle et al (16) compared two diffe-
rent subgroups of the back pain population, 
a sample of patients with ALBP and another 
sample with CLBP. The results show that the 
patient with CLBP reported significantly 
more FAB than those with ALBP especially 
regarding FABQ-W.  Other studies use FAB 
questionnaires as a measure of effect of in-
tervention (10, 17). 

The association between FAB and demo-
graphic variables has been investigated (18, 
19). Coudeyre et al (18) demonstrates an 
association between FAB and formal educa-
tion in patients with acute LBP (ALBP). In 
their study patients with LBP for more than 
four weeks were excluded. The study shows 
that those with primary school education 
only scored higher than those with high 
school, and high school educated scored 
higher than postgraduate on FABQ (18). 
Poiraudeau (19) presents a moderate corre-
lation between low level of formal education 
and high FAB about physical activities in 

patients with subacute 
LBP. 

To our knowledge, 
the percentage occur-
rence of high FAB in 
patients with ALBP 
has not been focused 
in other studies. High 
FAB is understood as 
a score above a cu-
toff score on FABQ. 
Furthermore, the as-
sociation between 
FAB and demographic 
variables such as for-
mal education has not 
yet been in the centre 

of research into patients with acute low back 
pain (with duration less than 12 weeks). The 
level of formal education seems to play a 
role in most health-related issues (20-22) so 
it seems to be of interest to look for the asso-
ciation between FAB and level of education. 

Purpose
In the belief that elevated FAB in patients 
with ALBP predicts prolonged sick leave 
(19) and the risk of developing CLB (12, 15, 
16, 23), we wanted to find the occurrence 
of elevated FAB in a Norwegian popula-
tion with ALBP. The particular aims of the 
present study, within a patient group seek-
ing physical therapy for ALBP, defined as 
having lasted less than 12 weeks (5), are to:

• Identify the percentage occurrence of 
high FAB (FABQ-PA or FABQ-W). 

• Identify the relationships between 
FAB (FABQ-PA or FABQ-W) and 
demographic variables (especially for-
mal education, work status), and pain. 

To identify this, we performed a cross-
sectional survey. 

Method
The survey was undertaken in Norway 
comprising a group of patients with LBP. 

122 patients with acute (less than 12 weeks) 
low back pain were recruited from physio-
therapists in outpatient clinics in Norway 
in the period November 2006 to February 
2007. All the patients presenting with ALBP, 
with or without known aetiology, were to 
be included. The physiotherapists were as-
ked to include patients in a period of four 
weeks. All physiotherapists registered with 
the Norwegian Physiotherapy Association, 
either as sports specialist physiotherapists 
or manual therapists, were asked to partici-
pate. The physiotherapists were spread over 
the country. 115 schemas were included in 
the analysis. Patients aged 19 years or less 
were excluded due to not being able to have 
completed higher education.  

The study was considered to have no obli-
gation to report by the Norwegian Regional 
Committee for Ethics.

A letter giving information about the sur-
vey was sent with the questionnaires to all 
the physiotherapists involved. Patients were 
asked to complete the questionnaires on 
their initial visit to the physiotherapist and 
then the questionnaires were returned to the 
researchers. 

Demography and pain
The demographic variables were gender, 
age, work status (working, on sick leave or 
non-working) and educational level (lower 
education is defined as twelve years or less of 
completed schooling, and higher education 
involves more than twelve years of comple-
ted education) The variable concerning the 
respondents’ work status was when analyzed 
changed from three categories, into two ca-
tegories. The new categories are: 1. on sick 
leave or not in income-producing work and 
2. not on sick leave. 

A Visual Analog Scale (VAS) was used 
for the measurement of self-reported pain. 
The scale shows a line from 0–10 where 0 
is defined as no pain and 10 as worst pain 
(24). The informants were asked to indicate 

on two different lines 
respectively the worst 
experienced pain (ma-
ximal pain) and the pain 
at the time of registra-
tion (current pain). The 
distance from the left-
hand (zero) side to the 
mark was recorded in 
centimetres.

FIGURE 1 The Fear-avoidance model (6). 

FIGURE 2 The process of the study. 



FYSIOTERAPEUTEN  10/11     23

Fear Avoidance Belief Questionnaire
The Fear Avoidance Belief Questionnaire 
(FABQ) contains 16 items. The items con-
nected to fear-avoidance beliefs related to 
work (FABQ-W) are covered in 11 ques-
tions, and those for physical activity (FABQ-
PA) in five questions. A higher score indica-
tes higher fear-avoidance beliefs. A low score 
is a good score. The respondents answer on 
a 7-stage Likert scale rising from agreement 
(0) to no agreement at all (6). The question-
naire had been translated from English into 
Norwegian (25). The scoring procedure for 
the FABQ-W was calculated by adding the 
scores for questions 6, 7, 9-12 and 15, whe-
reas FABQ-PA was calculated by adding the 
scores from questions 2-5. The question 1, 
8, 13, 14 and 16 was not part of the scoring 
procedure due to previous studies validating 
the questionnaire. Maximal score for FABQ-
W are 42 and for FABQ-PA 24 points. There 
are not given any standardized score for 
high or low FAB when using the FABQ.

For patients with LBP in physical therapy 
trials, George et al (26) investigated the abi-
lity for FABQ to predict future outcomes: 
For high FABQ-W the cutoff score was >29 
whereas for high FABQ-PA it was >14. We 
used their cutoffs.

Analysis
Data were analyzed using SPSS windows 
version 18 (SPSS Inc., Chicago, IL). A signi-
ficance level of 0.05 for all statistical analyses 
was chosen. For data without parametric as-
sumptions, non-parametric tests were used. 
Descriptive statistics were used for compu-
ting frequencies, central tendency and va-
riability. 

For continuous variables t-tests for inde-
pendent groups used to check for differen-
ces between groups. Chi-square tests were 
used for nominal and categorical variables. 
Bivariate logistic regression analyses were 
performed to specify associations between 
the dependent dichotomized variable FA-
BQ-W as well as the dependent dichotomi-
zed variable FABQ-PA and the variables of 
demography and pain. Multivariate logistic 
regression analyses were performed to spe-
cify independently associations of variables 
regarding demography and pain and the de-
pendent dichotomized variable FABQ-W as 
well as the dependent dichotomized variable 
FABQ-PA. Only items contributing substan-
tially (p<0.20) to the model in the bivariate 
logistic regression analyses were included in 

the multivariate regression analyses. Regar-
ding interpretation of output from the mul-
tivariate logistic regression we used Hos-
mer–Lemeshow Goodness of Fit Test. Poor 
fitness is indicated by a significance value 
less than 0.05. Our value P = 0.16 therefore 
indicates support for the model presented 
in table (27). The sample size was based on 
Altman’s general recommendations of at le-
ast 50 subjects in a study to ensure statistical 
significance (28). 

Results 
In total 115 patients with ALBP seeking 
physical therapy were included in the analy-

sis. 85 per cent answered the FABQ-W part 
and 20.4 per cent of these had high scores at 
a cutoff >29. 95 per cent answered the FA-
BQ-PA part and 32.1 per cent of these had 
high scores at a cutoff >14. The study com-
prised 48.7 per cent women and 51.3 per 
cent men, ranging between 20 and 74 ye-
ars. There were no significant differences in 
FAB-scores connected to gender. As regards 
to education, 55.7 per cent had a lower level 
of education, and 43.5 per cent had com-
pleted higher education. Concerning work 
status, 43.5 per cent of the patients were not 
on sick leave. The mean value with standard 
deviation and range of age, maximal pain, 

Characteristics Distribution

Gender Female 48.7 %

Male 51.3%

Work status On sick leave/not income 56.5%

Not on sick leave 43.5%

Educational level Lower education >12 years 55.7%

Higher education <12 years 43.5%

Age in years Mean (SD), min-max 45 (12) ,               20-74

Maximal pain (VAS) Mean (SD), min-max 7.5 (2.2),               0-10

Current pain (VAS) Mean (SD), min-max 4.2 (2.9) ,              0-10

FAB-W* Mean (SD), min-max 18.3 (10.9),         0-42

FAB-PA** Mean (SD), min-max 12.3 (5.8),            0-24

*FAB-W (Fear-Avoidance Beliefs-Work), **FAB-PA (Fear-Avoidance Beliefs-Physical Activity).

TABLE 1 Distributions of key characteristics for all 115 patients with acute low back pain. 

Unadjusted Adjusted for demographic 
variables and pain

Variables P4 OR                       (95%CI) P5 OR                      (95%CI)

Age 0.32 1.02 (0.98 -1.05)

Gender1 0.22 1.70 (0.74-3.73)

On sick leave2 0.93 1.04 (0.42-2.55)

Education3 0.12 1.99 (0.85-4.64)

Maximal pain 0.000 1.97 (1.36-2.76) 0.02 1.77 (1.22- 2.54)

Current pain 0.004 1.24 (1.07-1.40)

Notes: The multivariate logistical regression analysis shows that maximum pain was independently associated 
with FABQ-PA, when adjusted for demographic variables and pain. P = level of significance, OR = odds ratio; CI = 
confidence interval. 1referensce value = women; 2 reference value = on sickleave; 3reference value = low educa-
tion; 4 p value based on bivariate logistic regression analyses with dependent dichotomized variable FABQ-PA 5p 
value based on multivariate logistic regression analyses with dependent dichotomized variable FABQ-PA.

TABLE 2 Characteristics associated with high fear-avoidance beliefs related to physical activity 
(FABQ-PA) for 115 patients with acute low back pain. 



24     FYSIOTERAPEUTEN  10/11

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL

current pain, FAB-W and FAB-PA are dis-
played in table 1.

A high level of maximal pain and pain 
at present (current pain) were both associa-
ted with a high level of FABQ-PA (Table 2). 
Further the analyses showed that only ma-
ximal pain was significantly associated with 
FABQ-PA when adjusted for the variables 
age, gender, being on sick leave, education 
and current pain.

The variables marking being on sick leave 
or having the lowest level of education and a 
high level of current pain were all significan-
tly associated with high scores on FABQ-W 
(Table 3). When controlling for the variables 
age, gender, being on sick leave, education 
and maximal pain the analyses showed that 
those who were on sick leave and had the lo-
west level of education were independently 
associated with high scores on FABQ-W to 
a significant degree.

Discussion
In this study 20.4 per cent of the participants 
had high FABQ-W and 32.1 per cent had 
high FABQ-PA. There was a significant in-
dependent association between a lower level 
of formal education and high FABQ-W. 

The design of this study will not allow us 
to use statistical analysis with a ROC curve 
and thereby the possibilities to find a cutoff 
score for our sample. To look into the oc-
currence of FAB we had to use a cutoff score 
and not only the mean. Defining a cutoff 
score for a test gives us the possibility to 

find those individuals identified as positive 
by the test and those identified as negative 
(29). Although we used the same cutoff 
score as George et al (26) the occurrence of 
FABQ-W and FABQ-PA in our study devia-
tes from their results. George et al’s (26) in-
vestigation of elevated FAB for patients with 
LBP, showed that 11.9 per cent had eleva-
ted FABQ-W and 69.4 per cent had eleva-
ted FABQ-PA. This major difference in the 
occurrence of FABQ-PA between the two 
studies may be explained by differences in 
the inclusion criteria. In George et al’s study 
more than 80 per cent of the patients were 
recruited from a military health care clinic. 
This sample deviates clearly from an average 
population and can at least partly explain 
the differences. No participants were exclu-
ded due to the duration of the LPB. In our 
study the ALBP was defined as having las-
ted less than 12 weeks. Inclusion criteria in 
general should be taken into consideration 
when comparing the response to the FABQ 
and the level at which the cutoff score is set. 
Previous research shows higher scores on a 
FABQ in patients with CLBP than in pati-
ents with ALBP (16).  

The results of our study demonstrated 
that the mean value of FABQ-W (18.3) and 
FABQ-PA (12.3) was lower than Coudeyre 
et al. FABQ-W (19.5) and FABQ-PA (16.8) 
(18). This minor difference might be explai-
ned by the present view on LBP in Norway 
where the approach to ALBP is more in the 
direction of confronting the pain than to 

rest. The FABQ-W mean was higher than 
in the study of Grotle (13.2), but FABQ-PA 
(12.3) showed no difference (16). 

In this project the survey asks for pain 
experience in a VAS scale. This way of eva-
luating pain excludes other qualities of the 
patients’ pain. In a survey it is hard to catch 
the qualitative dimensions of pain. 

Education and work status
We found a significant independent associa-
tion between a lower level of formal educa-
tion and high FAB-W. This corresponds well 
with Coudeyre’s (18) findings. A low level of 
education has been shown to be associated 
with an increased risk of back pain disability, 
but the underlying mechanisms are poorly 
understood (20). Formal education is consi-
dered to be a good measure of socioecono-
mic status and low socioeconomic status is 
considered to play an important role in LBP 
disorders (20). Dionne (20) presents five hy-
potheses that could explain the association 
between level of formal education and back 
pain; behavioral and environmental risk 
factors, occupational factors, compromised 
«health stock», access to health services and 
finally adaptation to stressful events. Con-
cerning behavioural and environmental risk 
factors, psychological factors seem to be of 
greatest relevance for understanding the as-
sociation between FAB and the level of edu-
cation. The avoidance behaviour in people 
with elevated FAB is characterized by ca-
tastrophizing, pain-related fear, avoidance, 
disuse, depression and disability. Catastrop-
hizing is reported to be highly associated 
with less formal education. In addition, lo-
wer levels of education act as a risk factor for 
adverse pain-related outcomes (30). Patients 
with elevated FAB seem to be more anxious 
and depressed. Dionne suggests a link bet-
ween low education, back pain and anxiety 
and depression. This indicates that these pa-
tients may have greater awareness of pain or 
they may have more difficulty in coping with 
it (20).

Thoughts and beliefs are powerful pro-
cesses and influence the pain experience 
(31, 32). Meyer (33) finds that negative 
psychological attributes such as catastrop-
hizing, somatic hypervigilance or FAB are 
associated with greater perceptions of pain 
and disability. We suspect that fearful people 
may be more inclined to misinterpret ambi-
guous physical sensations as threatening or 
painful, and therefore they may have an in-

Unadjusted

   

Adjusted for demographic 
variables and pain

Variables P4 OR                    (95%CI) P5 OR (95%CI)

Age 0.73 1.01 (0.96-1.06)

0.14              0.34               (0.08 -1.40)

0.03              11.15            (1.37-91.41)

Gender1 0.69 0.82 (0.31-2.19)

On sick leave2 0.04 4.2 (1.01-16.15)

Education 3 0.00 21.05 (2.69-165.09)

Maximal pain 0.30 1.16 (0.88-1.53)

Current pain 0.03 1.21  (1.02-1.44) 0.35               1.10              (0.90-1.35)

Notes: The multivariate logistical regression analysis shows that low level of education was independently asso-
ciated with high (bad) FABQ-W result, when adjusted for demographic variables and pain. P = level of significance, 
OR = odds ratio; CI = confidence interval. 1reference value = women; 2reference value = on sickleave; 3reference 
value = low education; 4P value based on bivariate logistic regression analyses with dependent dichotomized va-
riable  FABQ-Q; 5P value based on multivariate logistic regression analyses with dependent dichotomized variable 
FABQ-Q.

TABLE 3 Characteristics associated with high or low fear-avoidance beliefs related to work (FABQ-W) 
for 115 patients with acute low back pain.
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creased likelihood of experiencing pain. 
Medical knowledge is often communica-

ted in language which may be more acces-
sible to people with higher education. We 
assume that people with higher education 
have better skills in gathering knowledge, 
particularly about their own health  and 
may therefore be less likely to misinterpret 
and become distressed about their state of 
health. Cutler (34) suggests that increasing 
levels of education lead to different thinking 
and decision making patterns.

Our study showed that patients who were 
on sick leave and had a lower level of edu-
cation had significantly higher scores on 
FABQ-W. Formal education will, to a de-
gree, determine what kind of jobs is open 
to the worker. Several factors influence the 
job situation (22). Conditions like  «aut-
hority to plan my own work»,  «physically 
demanding work», «concentration and at-
tention» and the level of  «job satisfaction» 
are significant risk factors for back pain (BP) 
disability retirement and consistently asso-
ciated with level of education. Occupational 
class (manual workers, routine non-manual 
and professionals), working conditions and 
individual lifestyle mediate the effect of for-
mal education (22). Dionne found that the 
evidence is stronger for an effect of educa-
tion on the duration of BP episodes or the 
negative consequences of BP episodes than 
for an effect of education on the incidence of 
BP (20). This may be explained by the diffe-
rence in the perceived possibility of control-
ling one’s own working situation. 

Limitations
A cross-sectional survey is designed to 
obtain information from populations re-
garding the prevalence, distribution and 
interrelations of variables within those po-
pulations. Thus, this study will not show 
any causal connection. The physiotherapists 
who participated in gathering data for the 
project were spread over the country; still, 
some areas of the country may not be repre-
sented. 

Conclusion 
In this study 20 per cent had high scores on 
FABQ-W (>29 points) and 32 per cent on 
FABQ-PA (>14). Increased pain at present 
(current pain) was significantly associated 
with high score on the FABQ-PA, as well as 
being on sick leave and having attained the 
lowest level of education were independent-

ly associated with having high FABQ-W to 
a significant degree. In a clinical situation it 
might be useful to measure FAB in patients 
with ALBP in order to identify patients with 
a high level of FAB. More research on this 
field is strongly recommended.
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Commentary
Atrophy and skeletal muscle dysfunction are usual consequen-
ces in chronic obstructive pulmonary disease (COPD), which 
jeopardize both exercise tolerance and survival (Maltais et al 
2000). A sedentary lifestyle and repetitive exacerbations contri-
bute to skeletal muscle dysfunction and to the dyspnoea/inacti-
vity downward spiral in which COPD patients are engaged. After 
an acute exacerbation, muscle force and daily life activities are 
markedly reduced and functional recovery to previous levels may 
be long and difficult to achieve (Pitta et al 2006). In this study 
from Troosters et al (2010), the authors show that resistance 
muscle training during exacerbation in COPD patients is feasi-
ble, prevents deterioration of skeletal muscle function, and may 
optimise exercise capacity without increasing harmful systemic 
inflammation. However, as no formal exercise therapy was offe-
red to the control group, it is difficult to know whether resistance 
training offers additional benefit over and above usual clinical 
management, which includes early mobilisation. Nevertheless, 
early resistance training could be considered as a strategy to 
prevent muscle function deterioration, a major target for phy-
siotherapists dealing with patients hospitalised for exacerbation 

of COPD. Keeping a similar goal in mind, other strategies like 
neuromuscular electrical stimulation (Vivodtzev et al 2006) or 
bedside cycle ergometry (Burtin et al 2009) are also interventions 
likely to prevent or attenuate the decrease of muscle function in 
severe patients. This study provides physiotherapists with an ad-
ditional strategy, which could be incorporated with interventions 
such as early mobilisation, to treat COPD patients’ hospitalised 
with an exacerbation. Whether resistance muscle training during 
acute exacerbation translates into maintenance of physical acti-
vity levels, long-term preservation of muscle function, exercise 
tolerance, and/or reduced readmission rates needs to be deter-
mined.

Didier Saey and Fernanda Ribeiro
Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec, Canada
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Resistance training preserves skeletal muscle function in patients with 
COPD who are hospitalised with an acute exacerbation

Synopsis
Summary of: Troosters T et al (2010) Re-
sistance training prevents deterioration in 
quadriceps muscle function during acute 
exacerbations of chronic obstructive pul-
monary disease. Am J Respir Crit Care Med 
181: 1072–1077. [Prepared by Kylie Hill, 
CAP Editor.] 

Question: In patients with chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD), hos-
pitalised with an acute exacerbation, does 
resistance training preserve quadriceps 
muscle force or change markers of systemic 
inflammation or muscle metabolism?

Design: Randomised controlled trial with 
concealed allocation. Neither the investi-
gators nor the participants were blinded to 
group allocation. 

Setting: Tertiary hospital in Leuven, Bel-
gium. 

Participants: Key inclusion criteria were: 
people with COPD, hospitalised with an 
acute exacerbation, aged <85 years, not hos-

pitalised in the previous 14 days, not parti-
cipating in a rehabilitation program, and no 
co-morbid conditions precluding participa-
tion in resistance training. Randomisation 
of 40 patients allocated equal numbers to 
the intervention and groups. Interventions: 
Both groups received standard doses of oral 
corticosteroids and physiotherapy limited to 
airway clearance techniques and breathing 
exercises. In addition, each day, the inter-
vention group performed three sets of eight 
repetitions of quadriceps resistance exercise, 
at a load set at 70 percent of the one repe-
tition maximum. The load was progressed 
according to symptoms of dyspnoea and fa-
tigue. Training sessions were supervised by 
physiotherapists. 

Outcome measures: The primary outcome 
was maximum isometric quadriceps force. 
Secondary outcomes included six-minute 
walk distance (6MWD) and serum concen-
trations of C-reactive protein, testosterone 
and insulin-like growth factor-1. In a sub-

group of patients (n = 20), gene expression 
for anabolism and catabolism were obtained 
via biopsy of vastus lateralis. 

Results: Data were available on 36 pa-
tients at the time of hospital discharge. At 
discharge, the mean difference in the mag-
nitude of change in quadriceps force in the 
intervention group relative to the control 
group was 10.7 percent (95 percent CI 0.9 
to 20.7 percent). The intervention group 
demonstrated a predominant expression of 
anabolic markers, whereas the control group 
tended to demonstrate a predominance of 
catabolic markers. There were no other sig-
nificant between-group differences. 

Conclusion: Resistance training for pati-
ents with COPD who were hospitalised for 
an exacerbation preserved quadriceps force 
without increasing biomarkers of systemic 
inflammation. [Mean difference and 95 per-
cent CIs calculated by the CAP Editor]
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FAG NYE BØKER

Fondsstyret har forlenget fristen for søk-

nad om reisestipend til tre måneder etter 

at reisen er avsluttet. I tillegg er satsene 

for oppholdet og det maksimale stipend-

beløpet økt.

DETTE vedtaket gjelder reiser og opphold som avsluttes etter 
1. januar 2012.

Fondet kan gi stipend til reiser i forbindelse med

• Kurs i regi av NFF og kurs og seminarer som er for-
håndsgodkjent etter reglene for NFFs spesialistord-
ning.

• Deltakelse på internasjonale kongresser som er rele-
vante for fysioterapeuter.

• Fondet ønsker spesielt å støtte fysioterapeuter som har 
egen presentasjon på internasjonale kongresser.

Målet med ordningen er å stimulere fysioterapeuter til fag-
lig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer 
det norske fysioterapimiljøet til gode. Reisestipend skal stimu-
lere flere til å formidle resultater og erfaringer i faglige fora 
nasjonalt og internasjonalt.

Full utlysning med gjeldende kriterier og søknadsskjema 
vil bli lagt ut på Fondets nettsider www.fysio.no/fondet, under 
Søk Fondet og Reisestipend 2012. 

Reisestipend fra Fondet: 
Lengre søknadsfrist 
og økte satser

NYE BØKER

Drengen der voksede opp 
som hund
Forfattere: Bruce D. Perry og Maria Szalavitz 
Forlag: Hans Reitzels
ISBN: 9788741254371
Undertittelen sier det meste av hva forfat-
terne ønsker å formidle i denne boken: «Hva 
vi kan lære av traumatiserede børn om 
tilknytning, tab og heling». Bruce Perry er 
barnepsykiater og Maria Szalavitz er journa-
list, med forskning og helse som spesialfelt.

De amerikanske forfatterne har ifølge 
forlaget et ønske om å spre kunnskap om 
barn som blir utsatt for omsorgssvikt, og å 
rette søkelyset på de dramatiske skadene 
man kan påvise, både i hjernen og i barnas personlighet. Gjennom flere 
case blir leserne kjent med barn som har vært utsatt for grov omsorgs-
svikt, og deres foreldre.

Klinikpersonale i almen praksis
Forfattere: Benny Ehrenreich m.fl.(red)
Forlag: Munksgaard Danmark
ISBN: 9788762809260
Dette er en grunnbok for personale som job-
ber i klinikker og institutter i allmenn praksis, 
uansett yrkesbakgrunn. Kapitlene dekker 
helsevesenets oppbygging, organisering av 
praksis i Danmark, og detaljer i det kliniske 
arbeidet og personalets ulike roller.

Forlaget peker på at helsepersonell i 
stadig større grad ivaretar oppgaver som de i utgangspunktet ikke 
er utdannet til. Forfatterne gir ikke entydige svar, men legger fram 
forslag til hvordan praksis kan organiseres.

li h t Gj fl

gangspunktet ikke
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Se også produsentens nettside www.gymna-uniphy.com

Ta kontakt med oss for informasjon og demonstrasjon:

MEDINOR AS 

Fysioserien til Gymna -

www.medinor.no

20% RABATT
på Trioflex og Osteoflex 

fra GYMNA
Gjelder i perioden 15. september  

t.o.m. 30. november

Rett benk til enhver behandling

Osteoflex Luxe

Trioplus Advanced

Quadroflex
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Gudrun Øvreberg 
Blir 75 år i desember.

 Spesialist i psykomotorisk fysioterapi.
Nesten 50 års praksis.
 

Har drevet institutt i Harstad, og 
hadde i mange år hospitanter i lære.
 

Kursutvikler og kursholder i NFF i 
mange år. 
Medforfatter av bøker og DVDer.
 

Hovedrolle i DVDen «Gudrun Øvreberg 
– et liv i bevegelse» (2010).
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Mellom motorisk
utvikling og avvikling
Unge Gudrun Øvreberg syntes fysioterapi var kjedelig og vurderte å finne seg noe annet å 

gjøre. Et tips fra en kollega førte henne til Aadel Bülow-Hansen hvor hun hospiterte. Lite 

ante hun da at hun selv skulle få instituttet i Harstad invadert av hospitanter.  I dag ser 

hun på det som en gjensidig læringsprosess.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

GUDRUN ØVREBERG, spesialist i psyko-
motorisk fysioterapi, blir 75 år i desember.  
Hun har mer enn 50 års erfaring i faget, som 
hun elsker, og som nesten har gjort henne 
til en guru i det psykomotoriske fagmiljøet. 
Mange har etterlyst bedre dokumentasjon 
av effekten av hennes behandlingsmetoder, 
men det har hun ikke prioritert. 

Øvrebergs praksisutøvelse er blant annet 
dokumentert i en samling med fire DVDer 
som kom ut i 2010. Hun håper at noen vil 
ha nytte av å se på hennes håndverk i fram-
tida. Nå har hun trappet ned.  Avtalen med 
Harstad kommune sa hun fra seg da hun var 
70. Da satte hun også sluttstrek for bevegel-
sesgruppene, som hun hadde hatt opptil fem 
ganger i uken. Øvreberg var den første som 
startet bevegelsesgrupper tuftet på psyko-
motorisk fysioterapi. Hun var også først ute 
med psykomotorisk behandling av barn. 

Nå gir hun individuell behandling noen 
timer i uken og leier behandlingsrom hos 
kolleger i Harstadhamn Psykomotoriske 
Fysioterapi. Flere av dem har gått i lære 
hos Øvreberg, etter det hun kaller mester-
svenn-metoden, som nå er historie. Videre-
utdanningen er lagt til høgskoler, og første 
kull på masterstudiet i psykiatrisk og psyko-
somatisk fysioterapi er i gang i Tromsø. 

Frustrert
Som nyutdannet jobbet Gudrun Øvreberg 

ved et institutt. Hun reiste senere til Lille-
hammer og jobbet både på sykehus og i an-
nen praksis. Etter et år var hun oppgitt over 
ikke å finne meningsfulle utfordringer. Er 
det sånn å være fysioterapeut, må jeg finne 
meg noe annet, tenkte unge Gudrun.

Men så fikk hun tips om en helt spesiell 
fysioterapeut, Aadel Bülow-Hansen. Øvre-
berg tok kontakt og begynte der som hospi-
tant. Det innebar også at hun måtte behand-
les av Bülow-Hansen. 

– Hun ga oss behandling for at vi skulle 
forstå sammenhengen i egen kropp og opp-
fordret oss til å være delaktige. Hun holdt 
ikke kurs. Skulle du lære, måtte du kjenne 
behandlingen på kroppen og forstå sam-
menhengen. Jeg fikk behandling en time i 
uken. I timen uken etter fikk jeg stille spørs-
mål, forteller Øvreberg. Hun noterte flittig 
og har fortsatt notatboken fra denne tiden. 

Hun minner om at i psykomotorisk vide-
reutdanning er det fortsatt obligatorisk for 
deltakerne å gå til egenbehandling 20 gan-
ger. 

– Egenbehandlere er utrolig viktige for-
midlere. Det å lære med egen kropp har en 
helt annen tyngde.  Akkurat som du må be-
vege deg for å lære om egne bevegelser.  Du 
kan ikke få noen til å bevege seg funksjonelt, 
hvis du ikke har jobbet med egne bevegel-
ser. Bülow-Hansen oppfordret oss til å være 
delaktige, kjenne etter og se. Det er noe jeg 

alltid har brukt overfor mine pasienter. De 
har måttet involvere seg i behandlingen og 
forstå hvorfor de gjør de ulike øvelsene, sier 
hun. 

Øvelse gjør mester
I dag er hun bekymret for håndverket i fy-
sioterapi og fysioterapeutenes hender. 

– I dagens utdanning er det mye teori og 
for lite praksis. Det forringer faget fysiote-
rapi, og andre griper den biten i faget vårt, 
uten den tyngden av kunnskap som vår ut-
dannelse gir. Det nytter ikke å lese seg til 
hvordan man skal behandle. Du må øve på å 
bli god til å undersøke og for å bli en god be-
handler. Du må kjenne det i fingrene. Se på 
Leif Ove Andsnes og Arve Tellefsen. De øver 
mange timer hver dag for å kunne yte i top-
pen. De ville ikke spilt like bra om de skulle 
lært teknikken ved bare å lese teori. Skal du 
bli en god kirurg, må du trene på å operere. 
Fysioterapien trenger gode håndverkere og 
gode samtalepartnere. Du må kunne snakke 
med, forklare, forstå og ikke minst få pasien-
ten til å forstå hva du gjør og hvorfor. Det er 
respektløst overfor pasienten ikke å gjøre en 
grundig undersøkelse og høre på hva de har 
å si. Undersøkelse er grunnleggende for god 
terapi uansett hva slags helsefaglig yrke du 
utfører. Jeg skjønner ikke hvorfor man ikke 
skal veiledes bedre i praksis, sier Øvreberg.

Hun har selv erfart fravær av øvelse. Da 
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barna var små, tok hun lange ferier for å 
være sammen med dem. Tilbake i praksisen 
merket hun at det tok litt tid før fingerfølel-
sen var på plass, og hun måtte øve ekstra. 

Nakent
Vi sitter i et stort treningsrom på Harstad-
hamn Psykomotoriske Fysioterapi. Her er 
det ingen treningsapparater. Det har Øvre-
berg aldri brukt.  Hos henne er det kroppen 
og dens bevegelse som er i fokus. Bare noen 
matter henger på veggen, noen krakker står 
langs veggene og i et hjørne ligger noen pu-
ter.  I et annet hjørne står et musikkanlegg. 
Musikk har vært og er en viktig del av Øv-
rebergs grupper. Hun bruker mye tid på å 
velge ut musikk og sier den må passe inn 
i situasjonen. Noen ganger er det klassisk 
musikk som akkompagnerer bevegelsene, 
andre ganger er det jazz eller pop. 

Rommet oppfordrer nærmest til bevegel-
se, med store vinduer ut mot Harstad havn, 
der båter beveger seg lett i sensommerbri-
sen. Hun sier bevegelsen er uutømmelig. 
Som barn ble hun sluppet fri og fikk utfolde 

seg fysisk i skog og mark, og er fortsatt sprek 
og beveger seg lett.

– Det er vanskelig å sette ord på beve-
gelse, hvis du ikke er i bevegelse selv. Og så 
pusten da. Den er viktig for å kunne prestere 
i alle sammenhenger. Se på toppidrettsutø-
vere på startstreken. De slipper ut pusten og 
frir seg fra spenning før startskuddet går, 
sier hun.

Øvreberg ser på og betrakter folk i alle 
sammenhenger.  Ser på kjeven, tungen og på 
bevegelser.

– Jeg betrakter reportere på TV. Hvordan 
bruker de stemmen? Og hvordan hadde den 
vært om de hadde pustet avspent? Snakker 
de høyt oppe? Er stemmen presset, pipete 
og heseblesende? spør hun og demonstre-
rer.  Psykomotorisk fysioterapi er å lete etter 
bevegelse og pust som har stilnet og stivnet, 
sier hun. 

Operasangere
Plutselig nevner hun avdøde Kirsten Flag-
stad, vår verdenskjente operasanger som 
pryder hundrekronerseddelen. Øvreberg 

fikk treffe henne i behandlingssammenheng 
som ung fysioterapeut, mens hun jobbet på 
Rikshospitalet. 

– Flagstad var da alvorlig syk. Hun gjorde 
et dypt inntrykk ved sin væremåte. Hun satt 
helt nedpå, og som jeg har forstått senere, 
må hun ha hatt den ultimate bevegelige pust.

Jeg har hjulpet flere sangere til å få stem-
men tilbake ved å få dem til å svelge og puste 
avspent. Det er fantastisk å se hvordan de 
dyktige regulerer pusten. Se på Sissel Kyr-
kjebø. Hun anstrenger seg nesten ikke, men 
ut kommer klokkerene toner, sier hun.

Hospitanter
Da Øvreberg og mannen, lungespesialisten 
Knut Øvreberg bestemte seg for å flytte fra 
Oslo til Harstad var begge litt engstelige for 
at de ikke skulle få utvikle seg i sine respek-
tive fag. Det motsatte skjedde. Mens hennes 
mann reiste verden rundt med sitt fag, fikk 
hun instituttet fullt av hospitanter.  

– Da jeg kom til Harstad, var psykomo-
torisk fysioterapi noe nytt i Nord-Norge. Jeg 
presenterte faget blant annet for trygdekon-
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toret og brukte epikriser for å forklare hvor-
dan jeg tenkte og hva jeg så. Jeg inviterte 
leger til å se på behandling av pasienter som 
de rekvirerte til meg. Så kom fysioterapeuter 
og ville vite hva jeg gjorde. Det gjorde at jeg 
åpnet praksisen min for hospitanter, fortel-
ler hun.

Mange flyttet til Harstad for å ta videre-
utdanning med veiledet praksis ved hennes 
institutt. For Øvreberg var det ikke snakk 
om noen enveis kommunikasjon.

– Vi lærte av hverandre og arbeidet side 
ved side. Hospitantene stilte spørsmål som 
gjorde at jeg måtte tenke nytt. Å se andre 
undersøke og selv bli sett på er med på å ut-
vikle en selv. Det er viktig at unge nyutdan-
nede, uansett profesjon, er med og ser på. 
Slik får vi videreført faget, sier hun.

Samarbeid
Øvreberg har samarbeidet med mange gjen-
nom sin yrkeskarriere. Berit Heir Bunkan er 
en av dem. Sammen utviklet de kurs i psy-
komotorisk fysioterapi og bruk av undersø-
kelsesskjemaer. 

– Bunkan har vært viktig både når det 
gjelder NFF-kursene og i arbeidet med å få 
etablert videreutdanningen på Høgskolen i 
Oslo. 

 Via Berit Bunkan kom hun til Tromsø på 
et kurs, hvor hun traff Tom Andersen, pro-
fessor i sosialpsykiatri.

– Tom var inspirert av psykomotorisk fy-
sioterapi og mente at vår måte å undersøke 
og forstå kroppslige plager på var viktig for 
legestudenter. Jeg var livredd første gang jeg 
skulle forelese og hadde både diaré og skjel-
vinger, minnes hun leende. Men Tom støttet 
meg. Jeg la vekt på praksis, å kjenne på egen 
kropp og på pusten. Studentene arbeidet i 
grupper. De så på pusten til hverandre, og 
jeg kommenterte hver enkelt. De var også 
nervøse. Svetten rant, men det måtte de tåle. 
Slik hadde pasientene det når de ble under-
søkt.  Studentene erfarte at å lære på seg selv 
er noe helt annet enn å bli fortalt det samme, 
forteller Øvreberg. 

Hennes undervisning interesserte lege-
studentene, og den skåret høyt på semeste-
revalueringen. Samarbeidet med professor 

Tom Andersen varte helt til han døde i 2007. 
Han har betydd mye både for Øvreberg og 
psykomotorisk fysioterapi generelt. 

Manglende forståelse
Øvreberg har ikke vært redd for å påpeke le-
genes manglende forståelse og kliniske blikk 
for anspenthet.  I et intervju med Tidsskrift 
for Den norske legeforening i 2003, kom 
hun med reaksjoner på en artikkelserie om 
funksjonelle lidelser. Ingen av forfatterne 
tok opp klinisk vurdering og undersøkelse 
av anspenthet, og dermed ble det ikke sett 
i sammenheng med den kliniske forståelsen 
av pasientens plage. 

– Når legene ikke har medisinske funn, 
har de lett for å si at pasientens plager er 
«psykiske». Pasienten oppfatter legen dit 
hen at plagene er noe de innbiller seg. De 
blir med andre ord ikke trodd, sa Øvreberg 
til Tidsskriftet. Hun etterlyste også legens 
kunnskap om kliniske undersøkelser av an-
spenthet, og påpekte at det nytter lite å kle 
av pasienten hvis du ikke vet hva du skal se 
etter.

Psykomotorisk fysioterapi 
er å lete etter bevegelse 
og pust som har stilnet 
og stivnet.

BALANSE OG PUST – Foten er sentral for 
bevegelse og balanse og er en viktig del av 
bevegelsespraksis sammen med pusten, sier 
Gudrun Øvreberg. Pinnsvina (t.v.), som hun 
kaller balanseputene med pigger, har hun 
brukt i alle grupper, også der deltakerne har 
hatt nedsatt funksjonsnivå og for deltakere 
over 75 år. 
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Øvreberg er ikke redd for å mene at 
mange leger er hjelpeløse når de mø-
ter pasienter med plager i musklene. 
 – De kan verken palpere, undersøke eller 
analysere bevegelser. Hvis du som helseper-
sonell ikke forstår, får du heller ikke pasien-
tene til å forstå hvorfor de har plagene, sier 
hun.

Livslangt samarbeid
Et annet betydningsfullt samarbeid var med 
hennes mann, lungelege Knut Øvreberg. 
Han henviste pasienter med symptomer på 
lungesykdom uten medisinske funn. Hen-
nes undersøkelser kunne bekrefte anspent-
het hos pasienten.  Kombinasjon av mild 
astma og anspenthet forsterket pasientens 
plager. Hun fant de samme symptomene hos 
pasienter med kronisk obstruktiv sykdom 
(KOLS). Knut Øvreberg tok respirasjons-
tester, og de bekreftet fysioterapeutens funn. 
Dette tverrfaglige samarbeidet gjorde at de 

kunne skille pasienter som hadde reell lun-
gesykdom fra dem som hadde anspenthet 
som kunne ligne lungesykdom.  Knut Øv-
reberg på sin side brakte denne kunnskapen 
videre i fagmiljøet.  

I dag forsøker de to å samarbeide på en 
helt annen måte. Møtet med pensjonisttil-
værelsen ble noe helt annet enn de hadde 
forespeilet seg. Ektemannen er i dag sterkt 
pleietrengende med diagnosen Alzheimer.

– Det har vært fryktelig tøft å se utvik-
lingen av sykdommen og hvordan den friske 
mannen min gradvis ble redusert til pleie-
trengende. Fra de første små symptomene i 
2006 og fram til i dag. Det har vært en tung 
sorgprosess som har tatt på både fysisk og 
psykisk.  Jeg pleiet ham hjemme i noen år. 
Etter et kortidsopphold på sykehjem sa de 
ansatte til meg at jeg måtte søke fast plass 
for Knut. Det ville bli for tøft for meg å ha 
ham hjemme. Det var en lettelse å få denne 
anbefalingen fra andre. Terskelen for å søke 

institusjonsplass var høy, samtidig som jeg 
var fryktelig sliten. Men jeg er hos Knut hver 
dag.  Han har mistet evnen til å snakke, og 
det er vondt.  Men jeg trener og gjør øvel-
ser med ham hver dag, og han responderer 
på bevegelsene. Det er vår samtale, forteller 
hun. 

Håkons lilletå
Midt i den sorgtunge praten lyser ansiktet 
hennes opp. Hun forteller at hun har fått et 
spenn i livet, fra sin pleietrengende mann 
som mister balansen til barnebarna, der lille 
Håkon på to år er i intens bevegelse og utfol-
delse. Her er bevegelsene ikke stivnet, men 
i fri utfoldelse. Øvreberg sier hun for tiden 
befinner seg i spennet mellom å se på mo-
torisk utvikling og avvikling. Det som im-
ponerer henne mest nå er lilletåa til Håkon.

– Jeg blir helt fascinert av hvordan lilletåa 
hele tiden er med og «styrer» bevegelsene, 
sier Øvreberg, og spør om Fysioterapeutens 

TILLIT OG KONTAKT Gudrun Øvreberg var først ute med å behandle barn med psykomotorisk fysioterapi.  Hun startet alltid med å småprate med barnet 
for å få tillit før hun forsiktig startet opp med å undersøke og behandle. 
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journalist kan bevege lilletåa? 
Det samme gjør Øvreberg litt senere på 

dagen, når hun har sine seks kolleger i be-
vegelsesgruppe. De oppfordres til å bevege 
alle tærne.

– Foten er sentral for bevegelse og balan-
se og er en viktig del av bevegelsespraksis i 
grupper, sammen med pusten, sier Gudrun 
Øvreberg. 
 
Manglende dokumentasjon
Mange har etterlyst dokumentasjon på ef-
fekten av Øvrebergs behandling. Til det sva-
rer hun at hennes utførelse av faget ikke blir 

sannere om den kommer ut i grafer, kurver 
og søyler. 

– Kvaliteten på det man gjør vises hos 
den enkelte pasient og deltakerne i grup-
pene. Deler av fagutøvelsen kan dokumen-
teres, noe andre gjør glimrende. Men å 
dokumentere hånden, blikket, stemmen og 
stemningen, adferden og kontakten mellom 
pasient og terapeut, er umulig. «The proof 
of the pudding lies in the eating», sier hun.

Gudrun Øvreberg viser til at hun har 
vært medforfatter i to bøker. Hun har også 
skrevet mange artikler, gitt intervjuer i radio, 
aviser og i Fysioterapeuten. Det er blitt seks 

DVDer om bevegelse, to om PMF-undersø-
kelser. En DVD-serie med tittelen «Gudrun 
Øvreberg – Et liv i bevegelse», handler om 
henne og faget.

Stusselig
Hun mener faget blir utrolig stusselig om fy-
sioterapeuter bare skal presentere seg skrift-
lig.  

– Det som alltid gjør inntrykk og blir 
husket, er det du får «folk» til å gjøre, se og 
kjenne. Dette er min form for dokumenta-
sjon. Da er jeg i livet til mennesker, og der 
hører faget hjemme. Jeg må være i fagutøvel-
sen for å kunne formidle det troverdig. For 
meg er det en lykke å oppleve at pasienter, 
kolleger eller andre får innsikt, ny erfaring 
og forståelse med og i seg selv. For mye teori 
gir avstand til fagutfoldelse i praksis. Det du 
har i hender, blikk og kontakt, får du ved å 
øve, øve og øve.

Men Øvreberg innrømmer likevel at den 
erfaringen hun har, kunne og burde beskri-
ves.

– Etter mange tusen pasienter ser jeg at 
det er lett å få oversikt over mønstre. Det er 
noen typer og mønstre som for meg er tyde-
lige med en gang – ved undersøkelse, palpa-
sjon, puste- og bevegelsesfunksjon. Når du i 
behandling bare kan «gå på» og når du skal 
vente og vente. Hvordan du bør velge det 
som skal vektlegges og ikke «vanne» ut be-
handlingen ved hele tiden å skulle gå gjen-
nom helheten. Og ikke minst, velge behand-
ling, med massasje, bevegelser og samtale 
der og da, sier Gudrun Øvreberg. 

– Gudrun ser pasientene
Konkret og enkel. Humor og galskap. Måten Gudrun møter pasi-
entene på. Hun finner dem, og de føler seg sett. 

Dette er noen av superlativene som seks tidligere kolleger gir 
Gudrun Øvreberg. De har nettopp avsluttet en time med beve-
gelse, regissert av Gudrun Øvreberg. De så gjerne at hun hadde 
en time med dem hver uke. Superlativene stopper ikke der. Hun 
berømmes for utøvelsen av faget, er et stort forbilde og gjør in-
genting halvt. 

Av de seks har Ingeborg Hansen og Sissel Aasegaard hospi-
tert hos Øvreberg.  På bildet ser vi Gudrun Øvreberg sammen 
med Ingeborg Hanssen, Sissel Aasegaard, Linda Bremseth, Tina 
Hundstad, Tina Scott Hansen og Maren Mørch Lind. 
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Tredjeårsstudentene ved fysioterapeutut-
danningen i Tromsø dro på en ukes klas-
setur til Riga i september. Hensikten med 
turen var å få et innblikk i hvordan fysio-
terapiutdanningen i Latvia er lagt opp, og 
hvordan fysioterapi praktiseres i andre land.  
Utdanningen skiller seg i stor grad fra 
Norge. Den går over seks år, hvor de siste 
to årene er praksis. Studiehverdagen er ofte 
fra 8-20. Utdanningen må studentene betale 
selv, og de fleste må ta opp lån på grunn av 
dårlig økonomi. Etter endt utdanning stilles 
det strenge krav fra staten om å holde seg 
faglig oppdatert for å beholde autorisasjo-
nen, som må fornyes hvert femte år. I løpet 
av disse årene må man ha samlet 350 poeng. 
Et helgekurs i slyngeterapi gir dokumenta-
sjon og tillatelse til å bruke dette i behand-
ling av pasienter. Et slikt kurs tilsvarer 30 
poeng og koster ca. 300 LVL (latviske lats) 
som de selv må dekke. Gjennomsnittslønn 
for en fysioterapeut i Latvia er 200 LVL per 
måned, rundt 2200 kroner med dagens kurs. 
Det er derfor ikke uvanlig at fysioterapeuter 
må ha flere jobber.

Tilbudene innenfor fysioterapi var man-
ge, blant annet slyngeterapi, individuell tre-
ning, gruppetrening, bassengtrening, un-
dervannsmassasje og gytjeinnpakning. Det 

var stor prisforskjell mellom kommunale 
og private tjenester, noe som gjør at de pri-
vate er forbeholdt de rike. Som fysioterapeut 
tjener en litt mer privat, men fortsatt er det 
bare snakk om en månedslønn på rundt 300 
LVL. 

Vi var også på et psykiatrisk dagsenter for 
ungdom med schizofreni, hvor blant annet 
fysisk aktivitet og ekstremsport var imple-
mentert som en stor del av rehabiliteringen. 
Tanken bak er blant annet å gi utfordringer 
som stiller krav til mental og fysisk koordi-
nering, gradvis sosialisere og få klientene i 
aktivitet. En slik tilnærming har vist seg å 
gi motivasjon fordi rehabiliteringen gir me-

ning, utfordring og mestringsfølelse. 
Uken i Riga var interessant og lærerik. Vi 

fikk et innblikk i hvordan fysioterapi i Lat-
via kan være, og vi så tydelige forskjeller fra 
Norge. Det stilles strengere krav til studente-
ne, staten stiller høye krav til faglig oppdate-
ring og tilbudene til pasientene er mange og 
varierte. Det var også spennende å se hvor 
kreativ en behandlingssituasjon kan gjøres. 
Kanskje disse elementene kan være til inspi-
rasjon for fysioterapeuter i Norge? 

RIKKE KOMMEDAHL og HILDE STENSETH 
MIKALSEN, fysioterapistudenter, 
Universitetet i Tromsø

FRA LESERNE

Reisebrev fra Riga

Mennesket er som blomsten på marken.
Når vinden farer forbi, er den borte,
stedet den stod på, vet ikke mer av den (Salme 103)

Å bli glemt og at våre kjære blir glemt, 
er en skremmende tanke, men det er 
menneskets uomtvistelige lodd. Noen 
etterlater imidlertid flere spor enn an-
dre.  Kirsti var en av disse. Som veileder, 
lærer, og forbilde kjente vi henne gjen-
nom mange år, og vi fikk dyp respekt for 
måten hun fylte disse rollene på. Hun 
var direkte og krevde mye av dem hun 
underviste og behandlet, men stilte vel 
så store krav til seg selv. 

Med sin klare tanke og sitt analytiske blikk, og ikke minst 
arbeidsinnsats i medgang og motgang, utviklet hun metoden 
Psykodynamisk kroppsterapi, som kombinerer kunnskap om 

kropp og kunnskap om følelser. Denne behandlingsmetoden 
har endret, ikke bare kroppene, men livene for mange mennes-
ker. Det gjelder både pasientene hun behandlet og oss som hun 
lærte opp i metoden. Vi endret oss også, og hun gav oss et red-
skap som gjorde livet som behandler meningsfylt, både person-
lig og faglig.  

Nå er Kirsti død, og minnet om henne vil viskes ut med tiden, 
slik blomsten på marken blir borte når vinden farer forbi. Men 
livsverket hennes vil leve videre i de menneskene hun har arbei-
det med og sette spor i generasjoner.

Om stedet blomsten stod på, ikke vet mer av den, så gror det 
andre friske blomster på samme sted.  De er friskere, selv om de 
ikke vet at de er friske, fordi det var en som lukte bort ugresset 
og gav næring til morplantene slik at veksten blei sunn og god.

I takknemlighet fra  
Brit, Inger, Liv, Eli, Ellen, Marit, Randi og Gille (Ålesund-gruppa). 

Kirsti Monsen til minne
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En offentlig spesialistordning har vært en viktig sak for NFF i svært mange år. Hel-
setjenesten i Norge må ha arbeidskraft med høy og i noen tilfeller spesialisert kom-
petanse. Fysioterapeuter har tatt dette på alvor. De har samvittighetsfullt tatt kurs 
og bygget opp sin kompetanse, til tross for at det ikke har vært noen offentlig aner-
kjennelse av denne kompetansen. NFF har likevel etablert en grundig og systematisk 
oppbygd spesialistordning. En ordning som har vært under kontinuerlig utvikling, 
godt kvalitetssikret og har høy anerkjennelse.

Parallelt med utviklingen av den interne spesialistordningen, har vi vært i mye 
dialog med politikere og helsemyndigheter. Vi har dokumentert behovet for en spe-
sialistordning for alle våre fagområder, og påpekt at dette er det offentliges ansvar. Vi 
mener det er helsemyndighetene som må anerkjenne og godkjenne den kompetan-
sen som skal ligge til grunn for å omtale seg som spesialist. Behovet har vært særlig 
tydelig der fysioterapeutenes kompetanse utløser rettigheter, slik som å utløse egne 
takster, sykmelde og henvise videre i helsetjenesten. Fram til nå har NFF, på delegert 
myndighet, forvaltet godkjenningen av fysioterapeuter med disse rettighetene, uav-
hengig av om de er medlemmer hos oss eller ikke. 

Som et resultat av nitidig påvirkningsarbeid og seriøse innspill til politikere og 
myndigheter, er en offentlig spesialistordning for flere grupper nå under utredning i 
Helsedirektoratet. På bakgrunn av våre erfaringer med forvaltningen av dagens ord-
ning og vår grundighet i løsningen av ulike utfordringer, har våre behov fått første-
prioritet i Helsedirektoratets arbeid med spesialistordning. Og NFF er i tett dialog 
med Helsedirektoratet på de praktiske løsningene.

På tross av at vi nå altså er nærmere enn vi noen gang har vært på å få en offentlig 
spesialistordning, er det fortsatt skjær i sjøen. Direktoratet har fått en omfattende be-
stilling og vil gjøre en helhetlig vurdering. Det tar tid. Noen aktører mener dette ikke 
haster eller at det er unødvendig med en offentlig spesialistordning. Noen kommer 
også med forslag som i praksis vil blokkere en offentlig spesialistordning.

Vi har likevel tro på at fornuften og vårt seriøse arbeid vil bære frukter, og at of-
fentlig spesialistordning vil være på plass innen rimelig tid. NFF vil uansett bidra 
med faktakunnskap, gode løsninger og et ikke ubetydelig press, slik at fremdriften 
sikres i dette arbeidet.
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NFF har satt seg som mål å nå 10 000 medlemmer innen utgangen av 
2012. Det skal vi klare, men vi trenger hjelp fra deg som allerede er medlem. 
Med virkning fra 15. oktober lanserer vi derfor en kampanje for å få flere 
yrkesaktive fysioterapeuter som medlemmer i NFF. Her er fordelene vi tilbyr 
medlemmer som verver nye yrkesaktive medlemmer, og de nyvervede selv:   
   
• Er du registrert som medlem per 14. oktober 2011, og verver ett nytt 

yrkesaktivt medlem i kampanjeperioden 15. oktober–31. desember 
2011, gir vi deg et Universal Presentkort til en verdi av kr 500. Kortet 
kan brukes i butikker over hele landet (se www.presentkort.no).

• Medlemmer som verver flere nye yrkesaktive medlemmer i kampanje-
perioden, kan velge en vervepremie på kr 500 for hver, eller de kan 
samle opp tre stk. vervede og bli honorert med et Universal Presentkort 
til en verdi av kr 2000.

• Alle nye yrkesaktive medlemmer som melder seg inn i NFF i kampanje-
perioden, får fritak for medlemskontingent ut 2011.

Vervepremier er skattepliktige. Ved verving må navn og kontaktopplysninger 
oppgis for begge parter, i tillegg til arbeidssted for den/de som er vervet. All 
slik informasjon skal sendes til vr@fysio.no – eller per vanlig post til infor-
masjonsleder Vidar Rekve på NFFs sekretariatsadresse (bruk gjerne slippen 
nedenfor). Opplysningene behandles konfidensielt.

Vervepremiene blir sendt ut når de nye medlemmene er registrert i NFFs 
medlemsdatabase. De nye medlemmene må selv melde seg inn i NFF på van-
lig måte, via «MEDLEMSKAP/Innmeldingsskjema» på www.fysio.no. Informa-
sjon per e-post eller slipp gjelder ikke som innmelding i forbundet. 

Vervekampanje ut året:  

Ti tusen NFF-ere i 2012!

Inntektsforhold og 
arbeidsvilkår

NFF varetar alle yrkesaktives 
medlemmers rettigheter og 
interesser på disse områdene, 
uavhengig av ansettelsesfor-
hold, praksistype/driftsform eller 
arbeidsoppgaver. Er du ansatt i en 
virksomhet, vil du mange steder 
ha en NFF-tillitsvalgt i virksom-
heten å rådføre deg med. De aller 
fleste virksomhetene der det ar-
beider fysioterapeuter, omfattes 
dessuten av en tariffavtale. Det 
gir NFF mulighet til å forhandle 
om lønns- og arbeidsvilkårene 
dine både sentralt og lokalt. 

Er du selvstendig nærings-
drivende fysioterapeut, kan du 
rådføre deg med NFFs lokale 
kontaktperson for privat praksis. 
Du har også tilgang til NFFs 
privatrettslige standardavtaler og 
andre viktige dokumenter. Både 
ansatte og selvstendig nærings-
drivende kan få råd og veiledning 
fra den lokale NFF-avdelingen, 
som eventuelt søker bistand fra 
NFFs sekretariat.

Faget 
Alle autoriserte fysioterapeu-

ter kan delta på NFFs fagkurs, 

men som NFF-medlem får du en 
betydelig rabatt på kursavgiften. 
Kursene dekker et stort antall 
fagområder, og gir innhold til 
begrepet «livslang læring». 
Moderne fagkompetanse, med 
høy spesialisering og stadig til- 
føring av ny kunnskap fra forsk-
ning og praksis, krever kontinuer-
lig vedlikehold og oppdatering. 
NFF gir deg muligheten til det.

Juridisk bistand
Som yrkesaktiv, enten du er an-

satt eller privatpraktiserende, kan 
du få behov for juridisk rådgivning 
fra NFF og hjelp til å løse juridiske 
spørsmål. Hvert år bistår NFF 
mange medlemmer med råd og 
veiledning om regelverk o.a. knyt-
tet til arbeidsforhold, næringsdrift 
og yrkesutøvelse generelt. I 
spesielle tilfeller følger NFF også 
opp med tyngre rettshjelp.     

Forsikringer
Som yrkesaktivt NFF-medlem 

har du et utvidet forsikringstilbud, 
med en rekke gunstige medlems- 
og næringsforsikringer. 

Se hele oversikten på www.
fysio.no under «MEDLEMSKAP/
Forsikring».

Yrkesaktive i NFF
Nedenfor finner du et utvalg av NFFs medlemsfordeler for yrkesaktive. 
Se www.fysio.no under «MEDLEMSKAP/Medlemsfordeler NFF» for en 
samlet oversikt.

Jeg er yrkesaktiv, og ønsker å bli medlem av NFF

Navn:  ....................................................................................................................................... Vervet av (dersom relevant): 

Arbeidssted:  ...................................................................................................................... Navn:  ...............................................................................................................................................

E-post: .................................................................................................................................... E-post:  ...........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Kontingent for 
masterstudenter
Planer om masterstudium på heltid?  
Da minner vi om at årskontingenten er  
kr 200 for heltidsstudenter i fysioterapi-
spesifikke eller helsefaglige masterstudier 
og utenlandsstudenter i veiledet praksis. 
Kontingenten er tilsvarende ved  
forsinkelse i studiet inntil  
ett år. 

Helselederprisen
NORSK sykehus- og helsetjenesteforening deler ut Helselederprisen. Prisen er en anerkjen-
nelse og belønning for god ledelse i helsetjenesten, og kan gis til en leder, et lederteam eller en 
institusjon i norsk helsetjeneste. Følgende områder vurderes: 
1. En ledelseskultur og/eller filosofi som har hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet.
2. Arbeidsinnsats med sikte på effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene.
3. Ledelse med et tverrfaglig fokus. 
4. Grunnlaget for tildeling av prisen kan være både et enkeltstående ledergrep eller en 

lederkultur utviklet over tid. 
Det er åpent for alle å nominere kandidater til Helselederprisen. Les mer og meld inn 
din favoritt her: www.nsh.no/script/nominasjon.asp. 

ETTER MEKLING ble det 30. august 2011 
oppnådd enighet mellom partene om over-
enskomsten som gjenstod fra HSH-HUK-for-
handlingene i juni. HSH Spesialist-oppgjøret 
i 2011 omfattet totalt 2043 medlemmer i 
NFF og de andre Unio-forbundene. Resulta-
tet er tilsvarende som for Spekter-området, 
og betyr et generelt tillegg på 2,4 prosent 
med virkning fra 1. mai. Minstelønnen 

reguleres også med virkning fra samme dato. 
I tillegg innebærer avtalen at lokale forhand-
linger gjennomføres med utgangspunkt i 
resultatet i Spekter Helse. 

Nærmere opplysninger om resultatet av 
meklingen er gitt i nyhetsartikkel på www.
fysio.no av 30. august og i Tariff-info nr. 5, 
publisert under «LØNN OG ANSETTELSE/
Nyhetsbrev». 

Ny spesialistordning – mål og krav
ARBEIDET med å formulere kompetansemål og krav til veiledet praksis for den enkelte spe-
sialitet er i sluttfasen. Faggruppene har vært aktivt med, og kalles inn til fellesmøte i oktober. 
Spesifikke mål for – og krav til – den enkelte spesialitet skal etter planen være tilgjengelig på 
nettsidene fra 1. januar 2012. Et veiledningshefte om veiledet praksis til bruk for spesialistkan-
didat og veileder er publisert på NFFs nettsider under «FAG/Spesialistordningen/Ny ordning/
Veiledet spesialistpraksis». 

Resultatet for HSH Spesialist-
helsetjenesten

nter
å heltid? 

genten er 
fysioterapi-

asterstudier 
det praksis. 

d 
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NFFs KURS OG MØTER

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.

Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdan-
ningskurs, faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, 
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. 

For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. 
Til virksomheten 2011 er det tildelt 6 millioner kroner som også omfatter ekstra 

midler for å holde kursavgiften på 2008-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding
 
Tildeling av kursplasser
Du vil senest 10 dager etter påmeldingsfristens utløp motta en e-post med mel-
ding om at du enten er tildelt plass på kurset eller at du står på ventelisten. Vær 
oppmerksom på at en deltaker ikke kan overføre plassen sin til en annen søker.  
 
Når følgende kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkefølgen 
NFF mottar påmeldinger. 
1. Autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste). 
2. Oppfylte eventuelle opptakskrav, og dokumentasjon på disse sendt til NFF.
3. Påmeldte som søker samme kurs for annen gang i løpet av en fireårs periode.    
4. NFF avdeling som arrangerer kurset disponerer opp til 50 prosent av plas-

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

plassene.
 

Betalerens navn og adresse
Fakturaen for kursavgiften vil bli sendt til betaleren du har angitt i påmeldings-
skjemaet. 
Eventuelle endringer i betalerens navn og adresse må meddeles til mh@fysio.no 
innen kursets påmeldingsfrist. Etter den datoen, vil fakturaen bli sendt til oppgitt 
betaler og vil ikke kunne bli endret. 
Eventuelle bestillings-/rekvisisjonsnr/kostnadssted som skal stå på fakturaen må 
også være meddelt innen påmeldingsfristen.  
Ansvar for å innhente all informasjon arbeidsgiver vil at det skal stå på fakturaen 
ligger hos den som melder seg på kurset. Fagseksjonen tar ikke ansvar for å etter-
lyse informasjon hos arbeidsgiverne.

Påmelding til kurs er bindende 
Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no. Det er fysioterapeuten 
som er tildelt plass på kurs som selv er ansvarlig for å avbestille plassen, og ikke 
arbeidsgiveren. Avbestilling av kursplass mottatt etter påmeldingsfristen og frem 
til to uker før kursstart belastes med et avbestillingsgebyr på kr 750 uavhengig av 
kursets lengde. Hele kursavgiften må betales når avbestilling mottas senere enn to 
uker før kursstart.
Avbestilling av kursplass grunnet sykdom belastes med et gebyr på kr 750 helt 
frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF.
I følgende tilfeller refunderes ikke kursavgiften:
1. Hvis sykdom inntreffer under kurset/etter kursets start
2. Ved uteblivelse fra kurset

Avlysning
NFF tar forbehold om at et 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, men kun kursavgiften. Deltakerne 
oppfordres til å tegne en avbestillingsforsikring ved bestilling av reise til kurs.

Annonsering av NFFs  
etterutdanningskurs
NFFs kurs blir annonsert i Fysioterapeuten ved hjelp 
av en kursoversikt som vil vise kursdatoer, kurssted 
og påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema finner 
du i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/kurs, 
hvor også kursnyheter og ledige plasser blir annon-
sert fortløpende.

Kurskalenderen på nettet vil til enhver tid 
være oppdatert.

Annonser
etterutda
NFFs kurs blir ann
av en kursoversikt
og påmeldingsfris
Beskrivelse av kur
du i kurskalendere
hvor også kursnyh
sert fortløpende.

Kurskalenderen på
være oppdatert.

KURSOVERSIKT 2011

Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

21.-24. november Ledige plasser Grunnkurs i kroppsorientert psykologi for fysioterapeuter -psy-
kologisk forståelse av kroppslige symptomer og reaksjonsmøn-
stre (første samling følges opp av én dag i 2012)

Oslo

5.-8. desember Ledige plasser Treningslære Kristiansand

NFF tar forbehold om at kursene kan være fulltegnet når Fysioterapeuten kommer ut.
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KURSOVERSIKT 2012

Dato Påmeldingsfrist Kursnavn Sted

9.-12. januar 11. november -11 Treningslære Bergen

16.-20. januar 16. november -11 Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Kristiansand

17.-19. januar 17. november -11 Fysioterapi i geriatrien - forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

30. januar - 3. februar 30. november -11 Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens Oslo

30. januar - 3. februar 30. november -11 Advanced course on Assessment and Treatment of Adults 
with Hemiplegia and other allied neurological condtions - The 
Bobath Concept

Bergen

13.-15. februar 13. desember -11 Onkologi for fysioterapeuter - Fysioterapi og kreft 2 Oslo

26. februar - 2. mars 15. desember -11 Basal Kroppskjennskap IV Svarstad

25.-27. april 13. februar Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

24.-26. april 20. februar Praktisk kurs i NPMF Lillehammer

7.-11. mai 7. mars Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Drammen

7.-10. mai 8. mars Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

21.-25. mai 21. mars Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse 0-6 år del 1 Lillehammer

4.-6. juni 4. april Fysisk aktivitet og rehabilitering Beitostølen

14.-15. juni Fagdager Oslo

03.-06. september 20. juni Treningslære Tromsø

20. - 21. september 20. juni Onkologi for fysioterapeuter - kreft og fysisk aktivitet Oslo

17. - 21. september 15. juni Bevegelsesutvikling del 1 Stavanger

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

8.-10. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

15.-19. oktober 15. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Bergen

22.-25. oktober 22. august Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske van-
sker (første samling følges opp av 2 dager i 2013)

Oslo

25.-29. oktober 26. august Medisinsk treningsterapi Oslo

25.-26. oktober 30. august Bevegelser i gruppe Oslo

11.-16. november 5. september Basal Kroppskjennskap II Svarstad

8.-9. november 8. september Fysioterapi i geriatrien – Alderspsykiatri Oslo

12.-15. november 10. september Fysioterapi til intensivpasienter 
(første samling følges opp av 3 dager i 2013)

Oslo

19.-22. november 19. september Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

28.-30. november 28. september Kroppsorientert psykologi – trinn 2 Oslo

Kurs som planlegges og vil bli annonsert fortløpende på nettet og i Fysioterapeuten:
• Basiskurs i manuellterapi
• Ortopedi for barn 0-18 år
• Elektiv ortopedi
• Inflammatoriske og degenerative leddsykdommer med fokus på RA og artrose
• Grunnkurs i psykiatri og psykisk helse
• Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
• Helsefremmende og forebyggende arbeid – et folkehelseperspektiv 

Det tas forbehold om endringer
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BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

07. - 10. mai 08. mars Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

21. - 25. mai 21. mars Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse 0-6 år del 1 Lillehammer

17. - 21. september 15. juni Bevegelsesutvikling del 1 Stavanger

22. - 25. oktober 22. august Behandling av barn med psykiatriatriske og psykosomatiske  
vansker (første samling følges opp av 2 dager i 2013)

Oslo

HELSE OG MILJØ

07. - 11. mai 07. mars Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Drammen

15. - 19. oktober 15. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 Bergen

FYSISK AKTIVITET

9. - 12. januar 11. november -11 Treningslære Bergen

25. - 27. april 13. februar Aktiv lungerehabilitering Glittreklinikken

4.-6. juni 4. april Fysisk aktivitet og rehabilitering Beitostølen

3. - 6. september 20. juni Treningslære Tromsø

25. - 29. oktober 26. august Medisinsk treningsterapi Oslo

25. - 26. oktober 30. augustt Bevegelser i gruppe Oslo

ONKOLOGI

16. - 20. januar 16. november -11 Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Kristiansand

13. - 15. februar 13. desember -11 Onkologi for fysioterapeuter - Fysioterapi og kreft 2 Oslo

20. - 21. september 20. juni Onkologi for fysioterapeuter - kreft og fysisk aktivitet Oslo

08. - 10. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

GERIATRI

17.- 19. januar 17. november -11 Fysioterapi i geriatrien - forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

08. - 09. november 08. september Fysioterapi i geriatrien - Alderspsykiatri Oslo

KVINNEHELSE

30. januar - 3. februar 30. november -11 Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunn og inkontinens Oslo

19. - 22. november 19. september Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

NEVROLOGI

30. januar - 3. februar 30. november -11 Advanced course on Assessment and Treatment of Adults with 
Hemiplegia & other allied neurological condtions - The Bobath 
Concept

Bergen

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

12. - 15. november 10. september Fysioterapi til intensivpasienter
(Første samling følges opp av 3 dager i 2013)

Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

26. februar - 2. mars 15. desember -11 Basal Kroppskjennskap IV Svarstad

24. - 26. april 20. februar Praktisk kurs i NPMF Lillehammer

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

11. - 16. november 05. september Basal Kroppskjennskap II Svarstad

28. - 30. november 28. september Kroppsorientert psykologi - trinn 2 Oslo 

WWW.FYSIO.NO/KURS

KURSOVERSIKT 2012 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer
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Fredag  27.1.2012
1300-1345 Registrering
1345-1400 Åpning v/leder
1400-1500 Ryggproblematikk. Kognitiv tilnærming. Teori. 
 Fellesforelesning.
 Tom A Torstensen, fysioterapeut.
1500-1600 Bekkenet på vondt og godt. 
 Fellesforelesning.
 Britt Stuge, fysioterapeut, Dr.Phil.
1600-1630 Pause med utstillere
1630-1830 Ryggproblematikk fra et idrettsperspektiv. 
 Fellesforelesning.
 Håkon Schwabe, fysioterapeut.
1830-1930 Brainstorming. Suksess med og uten driftstilskudd.  
 Fellesforelesning.
 Lennart Krohn Hansen og Anders Berget
2030 Middag

Lørdag 28.1.2012
0845-0900 God morgen
0900-1000 Trening av rygg/bekken. 
 Fellesforelesning.
 V/Redcord
1000-1030 Pause med utstillere
1030-1130 McKenzie/MT tilnærming på rygg. 
 Fellesforelesning.
 Tomm Østlie, fysioterapeut
1130-1230 Rygg. Klinisk resonnement. 
 Fellesforelesning.
 Jan Erik Endresen, manuellterapeut 
1230-1315 Lunsj
1315-1630 Workshops:

• Bjørn Mæhle, dr.med/patolog 
(En tilnærming til bløtvevsbehandling)      Gruppe I, II og III.

• Redcord     Gruppe I, II og III.
• McKenzie      Gruppe I, II og III.

PFGs VINTERSEMINAR 2012
First Hotel Ambassadør Drammen, 27.-29. januar 2012

Rygg til besvær!

Årsmøtet PFG 2010
Det innkalles med dette inn til PFGs årsmøte lørdag 28.01.2012 kl. 1700.

Sted: First Hotel Ambassadør Drammen.
Saker til årsmøtet må fremstilles skriftlig og være styret i hende innen 10.01.2012.

Påmelding: http://eventus.trippus.se/pfg2012

1700 Årsmøte PFG
2000 Vorspiel
2030 Felles middag

Søndag 29.01.2012
0900-1200 Markedsmuligheter i en utfordrende hverdag. 
 Fellesforelesning.
 Kaospilot Pål Hetland (Klar Effekt)
1200-1300 Lunsj med utsjekk
1300-1500 POLITISK DEBATT
 Er samhandlingsreformen  også noe for deg uten  
 tilskudd? v/Forbundsleder Eilin Ekeland.
 Skal vi frata enkelte pasienter rett til refusjon. Er  
 det KS som skal bestemme? v/representant fra KS.

NB! Det tas forbehold om endringer i programmet!

Deltageravgift Bet. før 15.12 Bet. etter 15.12

Medlemmer PFG 2050,- 2550,-
Medlemmer NFF 2550,- 4050,-
Ikke medlemmer 4300,- 4800,-
Studenter/turnus 700,-  700,-
(Medlem NFF )

Hotell med alle måltider fra fredag middag til søndag 
lunsj (inkl.baguette og kaffe ved ankomst)
Enkeltrom per person: 3.210,-
Dobbeltrom per person: 2.810,-

Ikke boende deltagere:
Dagpakke per dag: 545,-
Middag fredag kveld: 450,-
Middag lørdag kveld: 900,-
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NFFs faggruppe for manuellterapi presenterer i samarbeid med

Kurs i leddmanipulasjon – trinn 1
med

Hans van den Berg

Kursets innhold og målsetning:
Gi deltagerne mulighet til å videreutvikle basisferdigheter og 
fordype seg i leddmanipulasjon gjennom instruksjon i utfø-

relsen av kjente grep samt introduksjon av 
alternative teknikker.

NB! Kurset er kun åpent for ferdig utdannete manuelltera-
peuter og terapeuter med master i manuellterapi fra utlan-

det under hospitering.

Fredag 21. og lørdag 22. oktober 2011
Høgskolen i Oslo, Pilestredet 44, 0167 Oslo

Ytterligere informasjon om kurset finner dere på 
www.manuellterapigruppen.no

Priser: 
Medlemmer i faggruppen: kr. 3200                                

Medlemmer i NFF: kr. 3800                                
Ikke–medlemmer: kr. 4200   

      

Hans van den Berg:
Manuellterapeut og grunnlegger av School for Orthopaedic 

Manipulative Therapy. Faglig leder av Master Manual Therapy 
University of Utrecht.                   

Påmelding med navn og fakturaadresse: mtkurs@fysio.no
Fortsatt ledige plasser!

Kurset er begrenset til 24 deltagere. «Først til mølla»-prinsippet 
gjelder, men faggruppens medlemmer prioriteres.

Manuellterapi

Kursholdere:
– Phillip John Vasyli: Doctor of Podiatric Medicine. 
Grunnlegger av Vasyli-konsernet.
– Geir Arne Aarseth: Bachelor of Science with honours Phy-
siotherapy. Master of Sports Physiotherapy. Master of Mani-
pulative Physiotherapy.
– Erik Tønnessen: Fysioterapeut. Osteopat.

Manuellterapi

NFFs faggruppe for manuellterapi inviterer i samarbeid med

Fredag 11. november 2011
Vasyli seminar – Korrigering av fotens 

alignment
Biomekanikk – Vurdering – Justering – Såler  

Lørdag 12. november 2011
Tape-teknikker

 Stabilisering – Fasilitering – Kinesiotape

Toppidrettssenteret - Sognsveien 228, Oslo

Timeplan fredag 11. nov.
0900–0930 Registrering
0930–1200 Fellesfore-
lesninger 
1200–1300 Lunsj
1300–1600 Workshops

Timeplan lørdag 12. nov.
0900–0930 Registrering
0930–1230 Fellesfore-
lesninger 
1230–1330 Lunsj
1330–1630 Workshops

Ytterligere informasjon om kursene og kursholderne finner dere 
på www.manuellterapigruppen.no

Priser (ett kurs/begge kurs):
Medlemmer i faggruppen: kr. 1400/2500                                 
Medlemmer i NFF: kr. 1700/3100                                
Ikke-medlemmer: kr. 1900/3500                            
Studenter: kr. 1000/1700

Påmelding som må inneholde navn, fakturaadresse 
og hvilke kurs påmeldingen gjelder sendes til: 

mtkurs@fysio.no. Påmeldingsfrist er 31.10.2011. 
Kurset er begrenset til 30 deltagere og «først til mølla»-

prinsippet gjelder.

Stilling ledig? Spennende kurs?

Alle stillings- og kursannonser som står på trykk i bladet 
legges i tillegg ut på vår hjemmeside uten ekstra kostnad 
samtidig som bladet kommer ut. 

Har du det travelt, kan vi legge ut din annonse på vår hjemme-
side med én gang! Våre brukere melder om god respons.

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

Spesialtilbud på strøm  
til medlemmer av NFF  

- Norsk Fysioterapeutforbund

 
Les mer om avtalen Topp 5 Garanti 

på fjordkraft.no/nff  
eller ring oss på 06100.

TOPP

Garanti

Garantert lav  
strømpris!

Bli med på NFFs vervekampanje!
Er du registrert som medlem per 14. oktober 2011, og verver 
ett eller flere nye yrkesaktive medlemmer i kampanjeperioden 
15. oktober–31. desember 2011 kan du vinne fine premier.

Les mer om vervekampanjen på side 38.

Ti tusen NFF-ere i 2012!
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

RISSA KOMMUNE
/ tlf 73 85 27 00 / fax 73 85 27 99 / www.rissa.kommune.no /

Jobbdirekte A
S/Caskel D

esign

Rissa kommune søker:

100 % driftstilskudd fysioterapi
Søknadsfrist: 04.11.11

I forbindelse med at en av kommunens fysioterapeuter har sagt opp 
sin driftshjemmel som fysioterapeut i Rissa kommune, har kommunen 
ledig 100 % hjemmel for fysioterapeut fra og med 1. desember 2011. 

For fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema:
www.rissa.kommune.no / Servicetorget 73 85 27 00

Rissa kommune ligger på Fosen-halvøya, sentralt til i Sør-Trøndelag
- 1 times reisetid fra Trondheim. Kommunen har ca 6500 innbyggere.

En av våre fysioterapeuter flytter til Australia på nyåret og vi søker 
derfor etter en positiv og hyggelig fysioterapeut som kan jobbe i 
100 % stilling 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). Opptart 1.1.12. 

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

STANGE KOMMUNE

80 % driftsavtale for fysioterapeut
– VIKA FYSIOTERAPI 

Vika Fysioterapi, Institutt for manuellterapi, er ett av tre institut-
ter i Stange kommune. Vika ligger i Ottestad, rett sør for grensa til 
Hamar kommune. Det er til sammen 3,35 driftsavtaler tilknyttet 
instituttet. Innehaver av instituttet er spesialist og godkjent veileder 
i manuellterapi. For tida har 2 studenter fra videreutdanningen 
ved høyskolen i Bergen praksisplass ved instituttet, i tillegg til de 
ordinære driftsavtalene.

Det kreves offentlig autorisasjon som fysioterapeut. Innehaver 
av driftshjemmelen skal ifølge kommunens fysioterapiplan drive 
allmennfysioterapi.  Kommunen har spesielt behov for en fysiote-
rapeut med interesse og erfaring fra arbeid med barn og unge med 
sammensatte problemer. Inntil 1/5 av hjemmelen vil bli knyttet opp 
mot arbeid på arenaer utenfor instituttet, som barnehager, skoler 
og i barnas hjem. Det kan bli aktuelt med tilknytning til et prosjekt 
rettet mot ungdomsskoleelever. 

I vurderingen av søkere vil det legges vekt på kompetanse, variert 
praksiserfaring, vilje til samarbeid med andre deler av helsetjenes-
ten, og personlig egnethet. 

Avtalen vil bli inngått med basis i ASA 4313, og tildeling og overdra-
gelse av hjemmelen skal skje i tråd med denne rammeavtalen. 

Driftsavtalen er ledig fra 01.01.2012.
Nærmere opplysninger ved henvendelse til fysioterapeut og manu-
ellterapeut Kjersti Gundersen, tlf.  90 77 13 68 eller 
leder for fysioterapitjenesten Bente Mostuen, tlf 41 67 98 75.

Søknad, vedlagt CV og kopi av vitnemål, godkjenning og attester, 
sendes innen 04.11.11 til 

Stange Kommune, Virksomhet Helse og Rehabilitering
Postboks 214, 2336 Stange.

Notodden kommune
LEDIG DRIFTSAVTALE –  
HOFF FYSIOTERAPI – Sak 11/1050 

Det er ledig 80 % driftstilskudd i Notodden kommune fra 
01.01.2012, lokalisert til Hoff fysioterapi.  
For nærmere informasjon kontakt virksomhetsleder Gunnar Sjursen, 
tlf. 970 53 437.  
Søknadsfrist: 28.10.2011. 
Fullstendig kunngjøring: www.notodden.kommune.no.

Betania Malvik, Enhet for Traumebehandling 

Psykomotorisk fysioterapeut 
80-100%  fast stilling 
Målgruppen er voksne mennesker med relasjonsskader etter 
gjentatte seksuelle overgrep, se www.betaniamalvik.no. Enhet for 
Traumebehandling har driftsavtale med Helse Midt-Norge RHF.

For mer informasjon, kontakt enhetsleder Kari Hoel Sjøberg eller 
assisterende leder Sissel Håve Smørvik, tlf. 73 98 08 40.
Søknad sendes Betania Malvik, 7563 Malvik innen 28. okt.  2011.
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www.fysioterapeuten.no

HAR DU LYST TIL Å JOBBE I UTLANDET
EN PERIODE?

Seksjon for Behandlingsreiser søker
idrettspedagog/fysioterapeut

Sesongen 2012 har vi ledige engasjementsstillinger ved to behand-
lingssteder i utlandet: Balcova i Tyrkia og Igalo i Montenegro.

Engasjementets varighet:
Balcova: ca 30. mars – 26. oktober  - 2 stillinger á 100%
Igalo: ca 20. april – 20. september  -   2 stillinger á 100%

Teamet består av en avdelingssykepleier, 4-7 sykepleiere og 2 
idrettspedagoger eller fysioterapeuter på hvert sted. Brukergruppen 
er voksne med revmatisk diagnose som er på 4 ukers behandlings-
opphold. 

Arbeidsoppgaver: Arbeidet består hovedsakelig av å tilrettelegge 
og lede ulike fritidstilbud og gruppeaktiviteter for brukerne. For 
fysioterapeuter som ønsker å søke gjør vi oppmerksom på at all 
fysioterapibehandling på behandlingsstedene ivaretas av lokale 
fysioterapeuter. Arbeidsoppgavene er derfor et supplement til den 
behandling som inngår i brukernes obligatoriske opplegg. Stillingen 
innebærer også noe undervisning, samt reisetekniske gjøremål ved 
gruppers ankomst og avreise. 

Utdanningsnivå: Høyskole/Universitet. Søker må ha grunnleggende 
PC kunnskaper. Arbeidsspråkene er norsk og engelsk. 

Personlige egenskaper: Søker bør være utadvent og serviceinnstilt 
samt strukturert og ansvarsbevisst. Det er viktig med gode kommuni-
kasjons- og samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges.   
Det er ønskelig med erfaring fra gruppetrening og undervisning, 
spesielt i forhold til kronisk syke. 

Vi tilbyr: Fri reise til og fra arbeidsstedet i utlandet, gratis bolig og 
forsikringsordning. Arbeidstid 35,5 timer/uke. Lønn etter avtale. 
Turnusarbeid med dag-, kvelds- og helgevakt. Ubekvem arbeidstid 
kompenseres med et fast kronetillegg. Det trekkes 2 % av lovfestet 
pensjon til statens pensjonskasse. Det holdes 3 dagers introduk-
sjonskurs i Oslo før avreise og ca 10 dagers opplæring på behand-
lingsstedet før første brukergruppe ankommer. Det utbetales ikke 
kostgodtgjørelse. For mer informasjon om Behandlingsreiser, se vår 
hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser

Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Seksjon for 
Behandlingsreiser, utland. 

Kontaktinfo: Kari Berg, sykepleiefaglig rådgiver,
tlf. 22 06 78 56/971 53 397.  
Åse Lindrupsen, seksjonssjef, tlf. 22 06 78 51/909 12 977.

Referansenummer: 1179769481. 
Søknadsfrist: 04.11.11.
Søknader må sendes elektronisk via: 
www.oslo-universitetssykehus.no

I forbindelse med utvidelse av avdelingen, har vi en nyopp-
rettet stilling for fagkonsulent/fysioterapeut med relevant 
høyskoleutdanning. 

Avdeling voksenhabilitering er organisert i Divisjon psykisk 
helsevern og målgruppen er personer over 18 år med medfødt 
eller tidlig ervervet sammensatt funksjonshemming, med 
behov for tverrfaglig habiliteringstjeneste på spesialistnivå. 
Tjenesten har et særskilt ansvar overfor personer med 
kognitiv svikt. Vi tilstreber i arbeidet vårt å ha en helhetlig 
tilnærming, hvor både individet og konteksten personen 
lever i blir vurdert. Vi yter både ambulante- og polikliniske 
tjenester. Avdelingen har fokus på fagutvikling og forskning. 

Avdelingen ledes av en spesialist i nevrologi. Fagkonsulent-
gruppen består av vernepleiere, spesialpedagoger og fysio-
terapeut. Legegruppen består av overleger med spesialiteter 
innen psykiatri og nevrologi. Andre relevante faggrupper er 
psykologer med spesialisering i klinisk voksenpsykologi, klinisk 
nevropsykologi og samfunnspsykologi, samt psykologer i 
utdanning inne psykologisk habilitering og nevropsykologi. 

Arbeidsoppgaver:
•  Aktuelle fysioterapeutiske arbeidsområder vil være: Under-

søkelse av fysisk funksjon, igangsetting/rådgivning ifht. 
tiltak, 24-timers posisjonering, dysfagiutredning, samarbeid 
med og veiledning av kommunale fysio- og ergoterapeuter, 
samt opplæring av andre kommunalt ansatte. 

•  Saksansvar for oppfølging av pasienter. Helhetlig vurdering 
med kartlegging og igangsetting av aktuelle tiltak. Initiere 
og igangsette ansvarsgrupper og IP-prosesser. 

•  Avdelingen legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid. 
Som nyansatt vil du bl.a. bli en del av et team som  jobber 
mot multifunksjonshemmede. Teamet vil bestå av to 
 fysioterapeuter, nevrolog og to vernepleiere.

Personlige egenskaper: 
• Relevant høyskoleutdanning. 
• Interesse for å jobbe i team med andre faggrupper. 
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr: 
• Et tverrfaglig miljø med kvalifi serte og engasjerte kollegaer. 
•  Deltagelse i helseforetakets fokus på utvikling av voksen-

habilitering som eget fagområde. 
•  Mulighet for videreutdanning/egen kompetanseheving og 

avsatt tid til forskning og fagutvikling etter nærmere avtale. 
• Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag og tidsbruk. 
• Fleksitidsordning og mulighet for avspasering.

Kontaktperson:
Avdelingssjef Eva Male Davidsen, Tlf. 67 96 84 50

Søknad sendes elektronisk under ledige stillinger på 
www.ahus.no. 

Søknadsfrist: 06.11.2011

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

www.ahus.no

Fagkonsulent/fysioterapeut
(nyopprettet stilling) - Avdeling voksenhabilitering
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bransjeregisteret

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

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

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

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

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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

a brand

Komplett lasersortiment

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

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

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

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

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!

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

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

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

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

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

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

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 
største og beste annonseorgan for fysio-
terapeuter, både når det gjelder produktan-
nonser, stillingsannonser og annonser for 
møter, kurs og konferanser. 

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

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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

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

Din Trykkbølge Partner

Din leverandør

Pulsert
kortbølge
Curapuls 670

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

Manumed 
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

Alltid oppdatert

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

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

www.pearsonassessment.no

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

Ledig plass!
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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

OKTOBER
15.-16. Trondheim
Nyskapende fysioterapi 
– Markedsføring for 
fysioterapeuter
Arr: UFF
Info/påmelding: uff@fysio.no

21. Lillehammer
Fagdag for fysioterapeuter 
som arbeider med pasienter 
med revmatiske sykdommer. 
Arr: Revmatismesykehuset
Info: ingvild.bo@revmatisme-
sykehuset.no

21.-23. Beijing
The 6th Beijing international 
rehabilitation congress 
Arr: Faglig Forum m. fl. 
Info: www.ffhs.no

27. Bergen

Kurs – Kultur og traumer. 

Arr: RVTS-vest. 

Info: elsbeth.jocobs@ous-hf.no

27.-28. Oslo 

Helse i utvikling 2011 

Arr: Nasjonalt råd for kvalitet 

og prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten.  

Info: www.kvalitetogpriori 

tering.no og post@kvalitetog 

prioritering

NOVEMBER
3. Lillestrøm
IA-konferansen 2011. 
Nasjonal konferanse om inklu-
derende arbeidsliv.
Info: www.regeringen.no/ia

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

7. Stjørdal 
Helse- og omsorgskonferansen 
Arr.: Helse- og omsorgsdeparte-
mentet m.fl. 
Info: http://stutt.no/5c2d16

7.-10. Bergen
Kurs i smertebehandling
Arr.: Smerteklinikken, Haukeland 
Universitetssykehus
Info: Tlf. 55 97 40 11, epost 
kurs.smerte@helse-bergen.no

15. Oslo
Introduksjonskurs i konflikt-
forståelse for verneombud og 
tillitsvalgte
Arr.: Fagakademiet Region Øst
Info: www.fagakademiet.no
 
17. Oslo
Innblikk i forskning om syke-
fravær, utstøting og frafall fra 
arbeidslivet 
Arr.: Forskningsrådet. 
Info: beb@forskningsradet.no

18.-20. Oslo
NIH Fitness convention. 
Arr: Norges Idrettshøgskole. 
Info: www.nihfitness.no

Uke 46 og 47. Oslo
Kurs i lymfødembehandling. 
Del to uke 4 og 5 i 2012.
Info: www.lymfologi.no

28.-29. Oslo
Oppmerksomt nærvær (ON) og 
tjenestekvalitet. Kurs.
Arr. Kunnskapssenteret 
Info: www.kunnskaps- 
senteret.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
11     17/10      21/10 11/11
12     14/11      18/11   9/12

 
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



Jeg har god erfaring med bruk av  
LITOZIN i min praksis. Produktet lindrer  
ved leddplager, noe som gir økt 
bevegelighet og mulighet for å komme 
raskere tilbake i aktivitet. 

Det er også en stor fordel at nypepulveret er 
100% naturlig og ikke gir de bivirkningene 
som andre preparater kan gi. 

Derfor kan jeg anbefale LitoZin til alle 
som opplever å ha ømme og stive ledd. 
Litozin smører leddene, og virker både 
forebyggende og lindrende. 

DOKUMENTERT EFFEKT – OPPLEV FORSKJELLEN 

NYHET! 
1-OM-DAGEN GIR SMIDIGE LEDD
LITOZIN porsjonspakker med drikkepulver har god og  
frisk smak. Kun 1 pakke per dag for optimal effekt!

LitoZin fåes kjøpt i alle helsekost og utvalgte apotek. www.litozin.no 

ØMME 
OG STIVE 
LEDD?
Jeg anbefaler LITOZIN
Tor Østhagen, 
Fysioterapeut  
Stabæk klinikken
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 NYPEPULVER  MED NATURLIG NYPEPULVER   


