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FRA 1. JANUAR er samhandlingsreformen her. Da vil ikke reformen bare være mat for 
utallige helsepolitiske debatter, men en realitet der vi bor. Kommunene får det økonomiske 
ansvaret for utskrivningsklare pasienter, fra første dag. Langt flere pasienter vil komme tid-
ligere tilbake til sine hjemkommuner enn tilfellet er i dag. 

Hvordan vil disse pasientene bli møtt når de kommer hjem? Og av hvem? 
Blant helsepersonell som skal møte pasientene i hjemkommunene, og gi dem et godt tilbud, 
bør det være et stort antall fysioterapeuter som kan hjelpe folk på beina etter blant annet 
ortopediske operasjoner og slag.  Men tilbudet om fysioterapi varierer sterkt allerede i dag. 
Vil kommunene ta reformen på alvor?

Fysioterapeuter har nøkkelkompetanse på sentrale områder av samhandlingsreformen. Det 
er derfor svært viktig at fysioterapeuter er representert i arbeidsgrupper og samarbeidsut-
valg som skal opprettes, enten i hver enkelt kommune, i samarbeid med andre kommuner, 
eller i helseforetakene. 

Her gjelder det å kaste seg frampå! Det er snakk om å kjempe for både egne yrkesfaglige 
interesser, noe som er helt legitimt, og for pasientenes krav på god behandling.

Rundt en halv milliard kroner tas fra sykehusene og gis til kommunene for at de skal eta-
blere billigere tilbud, som korttidsopphold på kommunal institusjon, forsterket oppfølging 
i hjemmet og behandling i tverrfaglige forsterkede helsesentre.  I tillegg skal kommunene 
satse mer på folkehelse og forebyggende arbeid. 

Enkelte kommuner har gjort et godt forarbeid, men mange har gjort lite eller ingenting for å 
forberede seg til samhandlingsreformen. I en spørreundersøkelse NorgesBarometeret gjen-
nomførte tidligere i høst, svarte 38 prosent av de spurte ordførerne og rådmennene at deres 
kommuner ikke har kapasitet til å ta imot flere utskrivingsklare pasienter fra sykehus. Hver 
tredje kommune hadde ikke gjort noe for å innfri denne forventningen i samhandlingsre-
formen. 

Samhandlingsreformen er ikke fiks ferdig, men en reform 
som skal utvikles over tid.  Derfor er det muligheter for på-
virkningsarbeid. Dette er svært viktig. Den nye loven om 
helse- og omsorgstjenester er nemlig profesjonsnøytral og 
gir kommunene større frihet enn før til å organisere hel-
setilbudene slik de ønsker. Hvordan vil kommunene bruke 
denne friheten?

Til tross for at samhandlingsreformen har mål som krever 
mange flere fysioterapeuter i årene som kommer, ser utvik-
lingen ut til å gå i motsatt retning. KOSTRA-tall for 2010 
viser at kommunene bruker mer penger per innbygger på 
helsetjenester, men at lite av disse midlene går til fysiote-
rapi. Antallet årsverk går enten ned eller står på stedet hvil.

Fysioterapeutene må belage seg på å kjempe for sin rettmes-
sige plass i det nye landskapet!
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aktuelt Kom deg ut i skogen. 
Det hjelper på psyken. Side 38

– DET TAS forskjellige egenandeler på lik 
behandling, og enkelte tar egenandeler som 
omfatter både undersøkelse og behandling. 
Da blir det vanskelig å ha oversikt, både for 
oss som har ansvaret og for pasientene, sier 
Peter Martin til Fysioterapeuten. Han er me-
disinsk fagsjef i Byrådsavdelingen for eldre 
og sosiale tjenester i Oslo kommune.

Martin opplyser at alle bydelene nå 
har undersøkt og gitt tilbakemelding om 
hvorvidt avtalefysioterapeuter tar for høy 
egenandel ved første gangs konsultasjon. 
Fysioterapeutens sjekk i Byrådsavdelingens 

dokumentasjonssenter viser imidlertid at 
bydel Søndre Nordstrand ikke har svart. 

I flere bydeler er det også noen institut-
ter og enkelte fysioterapeuter som ikke har 
svart. Disse vil bli purret opp. Peter Martin 
har inntrykk av at de fleste institutter har 
takstplakaten synlig på venterommet. 

– Flertallet av fysioterapeutene svarer 
at de holder seg til regelverket, men det er 
noen som driver lite oversiktlig og blander 
inn ting som ikke hører inn under egenan-
delene. Dette gjelder blant annet papir til å 
ha på behandlingsbenken, timebestilling, 

akupunkturnåler og administrasjon. Dette 
er driftsutgifter som ikke skal belastes pasi-
entenes egenandeler, understreker Martin.

Justerer taksten
Martin opplyser videre at noen fysiotera-
peuter justerer undersøkelsestaksten fra 148 
til 150 kroner. Fysioterapeuter med små av-
taler har henvist til at NFF har sagt at de må 
ta fantasien i bruk. En manuellterapeut svar-
te at han tar 320 kroner i egenandel, mens 
takstplakaten sier 337 kroner, altså mindre 
enn takst. 

– Bruken av takster og sammenblanding 
av dette er så komplisert, at det er vanske-
lig å forstå både for oss som er ansvarlige og 
ikke minst for pasientene. Det ser også ut til 
at enkelte tar betalt for akupunktur i avtale-
tiden. Byrådsavdelingen for eldre og sosiale 
tjenester har avtalt et møte med HELFO 
hvor disse problemstillingen skal tas opp, 
sier Peter Martin til Fysioterapeuten. 

– Takstbruken i Oslo er uoversiktlig
Kontrollen av egenandeler i Oslo er nesten klar. Resultatene kan 

tyde på at flertallet holder seg til takstplakaten. Peter Martin, 

medisinsk fagsjef, mener likevel at bruken av egenandeler er 

svært uoversiktlig. 

TEKST og FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

KONTROLLØREN Peter Martin, medisinsk fagsjef i Oslo kommune.
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AKTUELT

Fysioterapeuten har fått til-

gang til svarene fra bydelene 

i Oslo. Flertallet av svarene 

viser at institutter og fysiote-

rapeuter med avtale forholder 

seg til takstplakaten og at den 

henger oppe.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen, 
hj@fysio.no

Bydelene som hadde fysioterapeuter og 
institutter med på Kapitals liste er blitt ek-
stra kontrollert. I Stovner bydel, som har 
19 avtalehjemler, svarer samtlige institutter 
at de forholder seg til takstplakaten. Et av 
instituttene stod på Kapitals liste over fy-
sioterapeuter som tok for høye egenandeler. 
Her opplyser instituttet at fysioterapeuten 
som svarte Kapital ikke hadde avtale, og at 
journalisten ble gjort oppmerksom på dette, 
uten at det ble tatt til etterretning. Bydelsad-
ministrasjonen skriver i svarbrevet at det ble 
foretatt en lignende kontroll i 2009,da enkel-
te institutter ønsket å ta høyere egenandeler 
når de jobbet utover avtaletiden. 

Undersøkelse og behandling
Ved et institutt i Bydel Gamle Oslo, som 
også stod på Kapitals liste, ble informasjo-
nen gitt av en kiropraktor og gjaldt fysio-
terapeut uten avtale som tar 350 kroner i 
egenandel. En del institutter svarer at de tar 
høyere egenandel ved førstegangskonsulta-
sjon og at denne varierer ut fra hvilken be-
handling pasienten får i tillegg til undersø-
kelse. Da tar fysioterapeuten egenandel for 
undersøkelsen og setter i gang med behand-
ling etterpå. Da påløper egenandel på denne 
behandlingen. 

– Det er svært vanlig at pasienter som 
kommer til fysioterapeut første gang setter 
i gang behandling. For mange pasienter blir 
det unødig mye reising og venting om de 
først skulle komme til undersøkelse, og så 
komme til behandling to dager senere. Det 
pasienten da betaler er egenandel for un-
dersøkelsen og egenandel for behandlingen, 
som utløser A2 taksten. Egenandelen for 

behandling varierer etter om pasienten be-
handles i 20, 30 eller 40 minutter, sier Kjersti 
Hatlestad, leder i NFFs forhandlingsseksjon.  

Bydel St. Hanshaugen skriver at ingen 
oppgir at de tar høyere egenandeler enn det 
takstplakaten tillater. Bydelen vil imidlertid 
følge opp den skriftlige informasjonsinn-
hentingen med tilsynsbesøk i løpet av høs-
ten. Her vil kontroll av egenandeler være en 
del av tilsynsgrunnlaget. 

Hang opp takstplakater
Bydel Sagene har besøkt samtlige fysiotera-
peuter med avtale og hengt opp takstplakat 
med datostempel fra bydelen. Noen institut-
ter i bydelen har tidligere lagt på et admi-
nistrasjonsgebyr som en slags kompensa-
sjon for lave driftstilskudd. Ifølge brevet fra 
bydelen «oppgir disse fysioterapeutene å 
ha gjort dette etter oppfordring fra NFF til 
alle fysioterapeuter med lave tilskudd om å 
være «kreative» i innkreving av egenandeler. 
Dette har de nå sluttet med og følger takst-
plakaten». 

Forbundsleder Eilin Ekeland sier til den-
ne påstanden:

– Jeg har aldri oppfordret til kreativitet i 
forhold til takstbruk. Det jeg har sagt i for-
hold til kreativitet er at fysioterapeuter med 
små avtaler må være oppfinnsomme i for-
hold til hvilke tjenester de kan tilby utover 
avtaletiden, eksempelvis frisklivstrening, 
grupper m.m. 

Ny vri
Ved et annet institutt oppga fysioterapeuten 
at hun tok egenandel på kr. 158, men tok da 
ikke ekstra for varmepakning eller laser. By-
delen fant også et institutt som hadde hengt 
opp egne priser som ikke samsvarte med 
takstplakaten. Her står blant annet oppført 
fysioterapi m/akupunktur til kr. 300/350. 

Dette er saken

Kapital (nr.14/2011) avslørte at mange avtalefysioterapeuter tar for høye egenandeler ved 
første gangs konsultasjon. Undersøkelsen ble gjennomført ved 25 institutter i Oslo og bare fire 
oppga riktig egenandel. Den høyeste egenandelen hadde Majorstuen Fysikalske Institutt og 
Akupunktur, som ved førstegangskonsultasjon tok 500 kroner. Undersøkelsen viste at de fleste 
institutter tok 2-300 kroner i egenandel, mens takstplakaten sier 148 kroner. 

Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester reagerte med å sende brev 
til samtlige bydeler, hvor de la ved undersøkelsen fra Kapital. Bydelene og Helse- og velferds-
etaten fikk beskjed om å sjekke hvilke egenandeler som kreves i avtalepraksisene, inkludert de 
som var med i Kapital. Svarfristen var 22. september. Da fristen utløp, hadde flere bydeler ikke 
svart. Purring ble sendt ut, og da Fysioterapeuten sjekket med byrådsavdelingen 27. oktober, 
manglet det bare svar fra bydel Søndre Nordstrand. De fleste bydelene har fått skriftlige svar 
fra instituttene, mens noen få har tatt runden til samtlige fysioterapeuter med driftstilskudd. 

De fleste følger takstplakaten

TAKSTPLAKATEN Peter Martin, medisinsk fagsjef 
i Oslo kommune, har inntrykk av at de fleste insti-
tutter har takstplakaten synlig på venterommet. 



FYSIOTERAPEUTEN  11/11     7

Akupunktur står ikke på takstplakaten og skal gjøres utenfor avtaletid. Det sto 
også «Fysioterapi 20 minutter kr. 150», mens takstplakatens beløp her er kr. 75.  
Denne er nå skiftet ut med det riktige.

Spesialistavtalene
Helse- og velferssetaten (HEV) ble også pålagt samme jobb av Byrådsavdelingen 
for eldre og sosiale tjenester. Denne etaten har ansvar for de byomfattende spe-
sialisthjemlene. Kartleggingen er basert på egenerklæring. Per 30. september var 
det to av 79 avtaleinnehavere som ikke hadde svart. 

Ifølge etaten viser tilbakemeldingen jevnt over at avtaleinnehaverne er godt 
kjente med «forskrift om stønad til dekning av fysioterapi». De fleste av fysiotera-
peutene HEV har avtale med, bruker takster for manuellterapi og psykomotorisk 
fysioterapi. De oppgir riktig takstbruk i henhold til dette. 

Flere fysioterapeuter oppgir at de tar ekstra betaling for bruk av engangslaken, 
kopiering, telefon, bruk av nåler, tape, m.m. 

Ifølge HEV ser det ut til at enkelte bruker akupunktur fordi flere tar ekstra 
betalt for nåler. 

Noen av egenerklæringene fra denne kontrollen vil etaten følge opp:
–  Egenærklæringer som er mangelfulle i beskrivelsen av takstbruk
–  De to som ikke har levert
–  Bruk av akupunktur i avtaletiden
–  Noen oppgir for liten egenandel
–  Ekstra betaling for tape, nåler, 
 engangslaken m.m. 

 Fitnessprodukter

 Styrkeapparater

 Spinningsykler 

 Ellipsetrenere 

 Tredemøller  

 Romaskiner

 Pulsklokker 

 MultiGym

   Funksjonelle og robuste 
– til behandling og opptrening

Levering 
over hele 

landet

T100 REHAB 0,2–12 KM/T 

Kr 15.000,-

sportsmaster.no

 SPORTSMASTER CROSSFIT KONSEPT

Nettbutikk: www.sportsmaster.no • Butikk: Nesbrusenteret • Telefon: 66 85 04 60 

SLYNGETRENING M.M.
• LIFELINE SLYNGESYSTEM
• POWERWHEEL
• MULTI-RACK

• •
••
• •

UTSTYR 
FOR BASIS-

TRENING

Yoga og tøyning

Et treningsopplegg med hovedvekt på vanlige tøy-
ningsøvelser gir like god effekt som yoga mot korsrygg-
smerter, ifølge en amerikansk studie, publisert i Archives 
of Internal Medicine.

Forskerne undersøkte hvordan de to aktivitetsfor-
mene virker på korsryggsmerter som har oppstått uten 
noe entydig årsaksbilde, og som varer over tid. Både 
tøyningsøvelser og yoga har en moderat positiv effekt 
på personer med middels sterke smerter i nedre del av 
ryggen, skriver forskning.no. Deltakerne ble delt i grupper 
og veiledet gjennom øvelsene av instruktører. Treningen 
innebar én ukentlig økt i tre måneder. I tillegg ble samt-
lige oppfordret til å gjøre øvelser hjemme.

– Det er en interessant studie, faktisk den første 
fullskalastudien som måler effekter av yoga på korsrygg-
smerter, sier fysioterapeut og forsker Kjersti Storheim 
ved Oslo Universitetssykehus. 

Ifølge Storheim blir hypotesen om at yoga, og 
eventuelle mentale komponenter ved yoga, skal være en 
bedre treningsform enn annen trening, avkreftet i denne 
studien.
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AKTUELT

Styret ved Helsevitenskapelig 

fakultet i Tromsø har utsatt 

beslutningen om hva som skal 

skje med masterstudiene i 

nevrologisk og psykomotorisk 

fysioterapi. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

FØRSTE mulighet for vedtak er 7. desem-
ber. Fakultetsstyret hadde saken oppe til 
behandling mandag 24.oktober, men uten at 
det ble fattet noe vedtak. Fagmiljøene innen 
fysioterapi ved Universitetet i Tromsø må 
derfor vente enda en stund før de vet hva 
som skal skje videre. Vil styret finne fast 
plass til begge mastere på fakultetets bud-
sjett, eller bare ett av dem?  

Masterstudiene i fysioterapi har også en 

sterk konkurrent; nemlig en helt ny master 
i sykepleie. Innstillingen til styret fra Insti-
tutt for helse- og omsorgsfag er, i prioritert 
rekkefølge: Psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi, Sykepleie og Klinisk nevrologisk 
fysioterapi som nummer tre. 

Optimistisk
Dekan Arnfinn Sundsfjord skriver i en e-
post til Fysioterapeuten fredag 21. oktober 
at «styret skal ha en strategisk diskusjon 
knyttet til hele masterprogram-porteføljen 
innen helsefag, og prioriteringer knyttet til 
dette. Det gjelder ikke minst økonomiske 
utfordringer knyttet til dette. Så masterstu-
diene i fysioterapi er en del av en helhet. Jeg 
er optimistisk og håper vi skal få dette til. 
Det vil bli lagt føringer fra diskusjonen med 
henblikk på en vedtakssak i fakultetstyre-
møtet 7. desember».

En snarlig beslutning er svært viktig for 
masterstudiet i Klinisk nevrologisk fysiote-

rapi, fordi Fondets finansiering utløper vå-
ren 2012. Et eventuelt nytt kull fra neste høst 
må inn på fakultetets budsjett, med mindre 
styret skulle vedta å søke Fondet om mer 
støtte. Fondet har fullfinansiert to kull stu-
denter, og studieløpet er toårig.

Billigere
Masteren i psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi er delfinansiert av Fondet, og om-
fatter ett kull studenter over tre år, fram til 
våren 2013. 

Leder ved Institutt for helse- og omsorgs-
fag, Gyrd Thrane, har tidligere uttalt at mas-
terstudiet i psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi trolig er enklere å få videreført 
fordi det blir billigere for fakultetet. Årsaken 
er at Høgskolen i Tromsø før fusjonen med 
universitetet, hadde en videreutdanning i 
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. En 
del av kostnadene er derfor allerede inne på 
fakultetets budsjett. 

Mastervedtak i Tromsø utsatt
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BARNEKURSET Bevegelsesutvikling del I 
ble arrangert i Kirkenes i september. Dette 
er et 80 timers videreutdanningskurs fordelt 
på to samlinger à fem dager, med 4-6 måne-
der mellom samlingene. Bevegelsesutvikling 
del I vil bli arrangert i januar.

Fagseksjonen i NFF opplyser til Fysiote-
rapeuten at det ble tildelt et kurs til Finn-
mark i 2004, men det ble avlyst på grunn 
av for få påmeldte deltakere. Det er derfor 
svært lenge siden det sist ble gjennomført et 
kurs i landets nordligste fylke. 

«Sprenge grenser»
De lokale kurskontaktene er Eirik Lind Ir-
gens, leder i Avdeling Finnmark, og Ma-
rita Pettersen, fysioterapeut i Sør-Varanger 
kommune.  I en e-post til Fysioterapeuten 
peker de på at Sør-Varanger kaller seg en 
grensesprengende kommune:

– Dette passer fint med vårt forsøk på 
å flytte grensene for hvor NFF-arrangerte 
kurs gjennomføres. Kommunen grenser 
mot og har veiforbindelse til både Finland 
og Russland. Kommunesenteret Kirkenes er 
en av Finnmarks største byer, og er startsted 
for både E6 og Hurtigruten. I tillegg er det 
direkte flyforbindelse til blant annet Oslo, 
Tromsø, Alta og Düsseldorf! 

Mye kontakt
NFF avdeling Finnmark har i mange år øn-
sket å få arrangert sentrale NFF-kurs i fylket. 

– På bakgrunn av stor interesse for bar-
nekurs generelt, og etter påtrykk fra med-
lemmer i Finnmark, har vi flere ganger hatt 
kontakt med NFF sentralt for å friste med 
kursmuligheter også utenfor de større byene 
sør i landet, skriver Irgens og Pettersen. 

De er veldig fornøyde med at kurset ble 
fulltegnet. Det har også vært viktig for av-
delingen at egne medlemmer har benyttet 
sjansen til å få med seg kurset. Åtte av delta-
kerne bor og jobber i fylket. 

Stiller opp
Marita Pettersen, kommunefysioterapeut i 
Sør-Varanger, forteller at fysioterapitjenes-
ten i kommunen har lånt bort utstyr og re-
levante tester. Sammen med helsestasjonen 
har de også bidratt med å finne foreldre og 
barn som kunne tenke seg å stille opp på 
kurset. 

Det er Fag- og spesialistrådet som har 
vedtatt tildelingskriteriene for NFF-kurs i 
avdelingene. Blant kriteriene er jevn priori-
tering av fag- og spesialistområder, priorite-
ring av kurs med lange ventelister og antall 
medlemmer i helseregionene. 

NFF-kurs i grenseland
– For første gang på mange år har NFF arrangert kurs i Finn-

mark. Avdelingsstyret har drevet en god del lobbyvirksomhet 

for å få et større kurs til Finnmark, og vi er veldig fornøyde med 

resultatet, sier styreleder Eirik Lind Irgens.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

GRENSESPRENGENDE Sør-Varanger kommune 
med kommunesenteret Kirkenes grenser til både 
Finland og Russland.

NFF i Stortinget

Mandag 24. oktober var NFF i budsjetthø-
ring i Stortingets helse- og omsorgskomité. 
Forbundsleder Eilin Ekeland og MT-leder Fred 
Hatlebrekke løftet frem offentlig spesialistord-
ning som en viktig sak. 

– Vi fikk understreket hvor naturlig og 
rasjonelt det er å la en slik spesialistordning 
også omfatte manuellterapeutene, sier de to i 
en kommentar på fysio.no. 

Menneskelige og samfunnsøkonomiske 
gevinster ved forebygging og hverdagsre-
habilitering i kommunene var et annet tema 
i høringsmøtet. I tillegg sa Eilin Ekeland at 
NFF er fornøyd med at 2012-budsjettet ikke 
gir signaler om konkret flytting av midler fra 
statlig refusjon til kommunale driftstilskudd. 
Det betyr at finansieringsomleggingen for 
fysioterapi stilles i bero.

Revidert studieplan
Fakultetsstyret ved Avdeling for helsefag, 

Høgskolen i Oslo og Akershus, har godkjent 
en revidert studieplan for videreutdanningen i 
psykomotorisk fysioterapi, som gir 60 studie-
poeng. 

Innholdet og læringsutbyttet i studiepla-
nen til psykomotorisk fysioterapi og enkeltem-
ner fra masterstudiet i psykisk helsearbeid 
ved HiOA skal etter heretter kunne vurderes 
som jevngode. Studenter fra videreutdan-
ningen i psykomotorisk fysioterapi har dermed 
mulighet til å søke fritak for emner på inntil 60 
studiepoeng i masterstudiet. 

Søknadene vil bli vurdert individuell. Den 
nye studieplanen vil gjelde f.o.m. januar 2012, 
får Fysioterapeuten opplyst i en e-post fra 
HiOA.

Svenske Fysioterapi
Det svenske tidsskriftet Fysioterapi har 

fått egne nettsider, www.fysioterapi.se. 
Her finner du korte nyheter om fag og 

politikk i Sverige. For å få lest hele tidsskriftet 
på nett må du logge deg inn med medlems-
nummeret i Legitimerade Sjukgymnasters 
Riksförbund (LSR), som gir ut det svenske 
tidsskriftet.
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Ved Øyane sykehjem i Stavan-

ger er dosettene like fulle av 

aktivitet som medisin. Gjen-

nom prosjektet Aktivitets- 

dosetten får beboerne et  

systematisk og individuelt 

tilpasset aktivitetsprogram.

 
TEKST Sjur Frimand-Anda 
FOTO Lise Bjelland 

HENSIKTEN med Aktivitetsdosetten er at 
det skal være like naturlig å tilby aktivitet 
som medisin.  

– De fleste sykehjem satser på fellesakti-
viteter, som mange beboere har godt utbytte 

av. Problemet er de beboerne som trekker 
seg tilbake, og som bare blir sittende på 
rommet. Hverdagene for denne gruppen be-
står gjerne bare i mat, pleie og medisin, i til-
legg til svært mye søvn.  Vi ønsket at denne 
gruppen også skulle få et relevant tilbud, sier 
Lone Koldby, fysioterapeut ved Øyane syke-
hjem og primus motor bak prosjektet. 

Nå har hun systematisert de daglige akti-
vitetstilbudene. 

– Målet var at det skulle være like lett å 
tilby aktivitet som medisin, sier Koldby. Re-
sultatet ble prosjektet Aktivitetsdosetten.  

Dosetten
Først kartlegges hver enkelt beboers interes-
ser. En av de ansatte setter seg sammen med 
beboeren og går gjennom en sjekkliste med 
29 ulike aktiviteter. Disse rangeres ut fra 
hvor interessant beboeren synes de er. Det 

er selvfølgelig også åpning for egne innspill. 
– Mange forteller om hva de har drevet 

med før. Dette gir oss god informasjon. I til-
legg har det en verdi i seg selv å få fortelle, 
sier Koldby. 

I tillegg skriver man også opp hverdags-
aktiviteter som beboerne klarer selv. Dette 
kan være alt fra å dusje eller lage frokost på 
egen hånd.  

– Personalet bidrar til å passivisere bebo-
erne. Ofte kan de gjøre ganske mye selv, sier 
hun. 

Ut fra interessekartleggingen utarbeides 
en aktivitetsdosett. Her står dag for dag hvil-
ke aktiviteter som skal gjennomføres. Denne 
dosetten er like forpliktende for personalet 
som medisinskjemaet. 

– På denne måten sier vi at aktivitet er 
viktig. De som er på jobb må ta ansvar for 
at det som står på dosetten gjennomføres. 

Dosert aktivitet på sykehjemmet

TA SEG TID Leif Johannes Viga synes det er bra at personalet tar seg litt mer tid til beboerne. Gamle stavangerhistorier er noe som fenger. Her sammen med 
daglig leder ved Øyane sykehjem, Helge Gabrielsen (tv), og Lone Koldby.  
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Hvis man ikke skriver hva som skal gjøres 
og når, er det fort gjort at det gradvis sklir ut 
og forsvinner i glemmeboka. Nå får bebo-
erne et aktivitetstilbud som de opplever som 
meningsfullt, sier Koldby. 

Til syvende og sist handler prosjektet Ak-
tivitetsdosetten om å se hver enkelt beboer.  

– Alle er forskjellige. Det er viktig at man 
også har et individuelt liv når man havner 
på sykehjem. Det handler om utvikling og 
økt livskvalitet for beboerne, sier fysiotera-
peuten. 

Ressurser
For å lykkes med dosetten er det viktig med 
engasjerte ansatte. I en presset sykehjems-
hverdag er det tross alt begrenset hvor mye 
tid som kan settes av til individuelle aktivi-
teter. 

– Det tar tid, men vi mener dette er en del 
av jobben. Hvis hver beboer får en halvtimes 
aktivitet på dosetten hver uke, kan det se lite 
ut. Men beboeren vet at han er garantert det 
som står på skjemaet. Og en halvtime er mye 

bedre enn å ikke gjøre noen ting, sier Kold-
by. Aktivitetene skal skrives inn i journalen 
på samme måte som medisiner.

Koldby tror også at et økt aktivitetsnivå 
kan bidra til å redusere medisinbruken. 

– Vi har sett at musikk forebygger uro og 
at kjæledyr kan virke smertelindrende. Når 
folk får ting de liker å gjøre, holder hjernen 
seg mer våken. Antall dobesøk er eksempel-
vis gått ned blant dem som er med på pro-
sjektet, sier fysioterapeuten.

Også de pårørende har vært til god hjelp 
i gjennomføringen av prosjektet.   

– Mange har savnet noe å gjøre sammen 
med slektningene sine. Dermed er resultatet 
ofte mer aktivitet enn det som står på doset-
ten, sier fysioterapeuten. 

Utfordringen med dosetten er å holde 
den oppdatert. Folk forandrer seg, og ting 
kan fort bli litt kjedelige hvis de blir for ru-
tinepregede. 

– Det er veldig viktig å ha søkelyset på 
kvaliteten i det vi gjør, slik at aktivitetene 
oppleves som meningsfulle. Derfor må do-

setten revideres med jevne mellomrom, sier 
Koldby. 

Bedre hverdag
Helge Gabrielsen er daglig leder ved Øyane 
sykehjem. For ham var det naturlig å støtte 
Lone Koldby da hun kom med ideen til pro-
sjektet. 

– Jeg så at dette kunne gjøre hverdagen 
bedre for mange av beboerne. Det å syste-
matisere aktivitet, og si at dette er like viktig 
som medisinering, var noe jeg tente på. Vi 
ser at dette har bidratt til økt livskvalitet, selv 
om det naturlig nok er begrenset hvor mye 
tid vi kan bruke på hver enkelt. Men det er 
ikke alltid så mye som skal til, sier Gabriel-
sen, som tror flere sykehjem vil kunne ha 
nytte av Aktivitetsdosetten. 

– Mange vil få en bedre hverdag hvis flere 
sykehjem ser på mulighetene som ligger i 
dosetten, sier sykehjemssjefen. 

Hvis du vil vite mer om Aktivitetsdoset-
ten når du Lone Koldby på telefonnummer 
51 85 69 20. 

DOSETTEN Ved Øyane sykehjem har aktivitet en like viktig plass som medisiner. 

MÅLRETTET Fysioterapeut Lone Koldby er initia-
tivtaker og leder av prosjektet Aktivitetsdosetten. 
Målet er en mer meningsfull sykehjemshverdag. 

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

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

Tlf. 23 05 11 60 • Fax. 23 05 11 70
salg@fysiopartner.com
www.fysiopartner.no
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Fysisk aktivitet i voksen alder reduserer 

risikoen for benskjørhet og benbrudd. Norge 

ligger i verdenstoppen når det gjelder brudd, 

men ingen vet hvorfor.

SIDEN de fleste brudd skjer hos personer over 65 år, 
er det interessant at man kan forebygge benskjørhet 
ved å være fysisk aktiv i voksen alder, skriver forsk-
ning.no i sin omtale av en studie fra  Universitetet i 
Tromsø (UiT). 

– Min forskning viser at dersom personer over 20 
år trener minst fire timer i uka, så får de høyere ben-
tetthet og færre benbrudd senere i livet, sier stipen-
diat Bente Morseth. 

Gjennom Tromsøundersøkelsen har hun fått data 
fra rundt 7522 personer, som hun har fulgt i flere år. 
Morseth har studert hvem som er aktive, hvem som 
har tett benbygning og hvem som rammes av ben-
brudd. 

– De som trente jevnlig hadde færre brudd i kno-
kler som er utsatt for vektbelastning. Det vil si i hofte, 
ankel, lårben og bekken. Jeg så en klar tendens på at 
jo mer aktiv man er, jo lavere er risikoen for brudd i 
underkroppen, sier Morseth. Dette gjelder også helt 
vanlig aktivitet, ikke bare trening med høy intensitet 
og motstand. 

Kilde: www.forskning.no

Mer fysioterapi 
for skilands-
laget

 Foran årets sesong 
hadde langrennsløperne 
ett ønske: Mer fysioterapi. 
Bjørgen, Northug & co 
fikk gjennom ønsket og 
nå skal det være med 
fysioterapeut på alle 
konkurranser. Ifølge VG 
innebærer satsingen på 
fysioterapeuter at legene 
i kommende sesong må 
være hjemme flere ver-
denscuphelger. 

– Dette er en 
prioritering. Løperne har 
bedt om mer fysioterapi, 
og da får de det denne 
sesongen, sier Vidar 
Løfshus, sportssjef for 
langrennslandslaget,til 
VG. 

Flere fysioterapeuter 
og færre leger ute i felten 
er et prøveprosjekt i 
kommende sesong. Under 
Tour de Ski i begynnelsen 
av januar er det ni konkur-
ranser over elleve dager. 
Her får langrennsløperne 
med seg to fysioterapeu-
ter. Løfshus understreker 
at fysioterapi er viktig for 
utøvernes restitusjon, og 
at ordningen skal evalu-
eres etter sesongen. 

Fysisk aktivitet gir færre 
benbrudd

Kunnskapssenteret har fått i 
oppdrag å lage en systematisk 
oversiktsstudie på effekten av 
samhandling mellom sykehus og 
kommuner ved utskriving av kro-
nisk sjuke. Oversikten er bestilt av 
Diakonhjemmet sykehus, og skal 
være ferdig i desember 2012.

Sam handl ings til takene kan 
være av ad mi nis trativ art, knyttet 
til behandling eller til opplæring. 
Utfallsmål kan være pasientens 
livskvalitet og opplevelse av 
behandlingskvalitet, Det kan også 
være knyttet til sykehuset eller 
kom munehelsetjenestens ressurs-

bruk, sam handlingskvalitet, kompe-
tanseutvikling eller reinnleggelser. 
For å bli inkludert i prosjektet, må 
tiltaket dokumentere hvordan 
sam hand lingen skjedde.

Kilde: www.kunnskapssenteret.
no

Samhandling om kronisk sjuke
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Pep/Rmt sortimentet  
fra Astra Tech

Ønsker du  produktopplæring, 
eller brosjyre, kontakt oss på:

Astra Tech AS. Karihaugveien 89, 1086 Oslo.
Tel: 67 92 05 50. www.astratech.no

EN AUSTRALSK studie viser at fysisk aktivitet i 
barndommen kan beskytte mot depresjon senere 
i livet. Fysisk aktivitet ser ut til å ha en module-
rende effekt på campus, den delen av hjernen som 
er innblandet i patofysiologien ved depressiv syk-
dom. 

I den australske studien var formålet å under-
søke sammenhengen mellom selvrapportert fysisk 
aktivitet og selvrapportert depresjon i voksen al-
der. 2.152 voksne i alderen 20-97 år inngikk i en 
større epidemiologisk studie, der deltakerne rede-
gjorde for sitt fysiske aktivitetsnivå i oppveksten 
og fram til 15-årsalderen. 

Resultatet viser at 19 prosent av kvinnene og 
12 prosent av mennene oppga at de en eller annen 
gang hadde hatt en depresjon. Av kvinnene oppga 
46 prosent lavt aktivitetsnivå i barndommen og 54 
prosent oppga høyt aktivitetsnivå. Blant mennene 
var tallene henholdsvis 23 og 77 prosent.

Studien viste en sterk kobling mellom lavt fy-
sisk aktivitetsnivå i barndommen og forekomst av 
depresjon i voksen alder. Etter justering for alder, 

kjønn og aktivitetsnivå i voksen alder var risikoen 
for å bli rammet av depresjon 35 prosent høyere 
hos dem som var lite aktive som barn. 

Kilde: Jacka FN et al. Lower levels of physical 
activity in childhood associated with adult depres-
sion. J Sci Med Sport 2011; 14(3):222-6. 

MUSKEL- og skjelettsmerter er svært vanlig blant 
profesjonelle musikere, viser en dansk studie med 
441 musikere fra seks danske symfoniorkestre. I 
løpet av det siste året hadde 97 prosent av kvin-
nene og 83 prosent av mennene opplevd sympto-
mer i minst ett av ni anatomiske regioner (nakke, 
øvre/nedre rygg, høyre/venstre skuldre, høyre/

venstre albue, høyre/venstre hånd). 86 prosent 
av kvinnene og 67 prosent av mennene opplevde 
symptomer i mer enn syv dager, mens 63prosent 
av kvinnene og 49 prosent av mennene hadde 
symptomer i mer enn 30 dager. Treblåsere hadde 
mindre risiko for muskel- og skjelettsmerter enn 
andre musikere. 

Symptomer i muskel- og 
skjelettapparatet var hyp-
pigere hos musikerne enn 
blant andre arbeidstakere, 
og problemene varte også 
lengre, skriver manuellte-
rapi.no i sin omtale av stu-
dien. 

Paarup H et al.: Preva-
lence and consequences of 
musculoskeletal symptoms 
in symphony orchestra mu-
sicians vary by gender: a 
cross-sectional study. Dis-
orders 2011, 12:223.

To minutter
To minutters daglig trening 

med strikk er kanskje nok 
til å redusere de smertene i 
nakke og skuldre som kan gi 
hodepine.

Det fremgår av en 
undersøkelse fra Det Na-
tionale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark. 
Resultatene er publisert i 
Scandinavian Journal of Work 
Environment and Health.

Forskerne undersøkte 
174 kvinner og 24 menn som 
hadde minst 30 timers stil-
lesittende arbeidstid per uke. 
Deltakerne som trente fikk 
mindre smerter ved å trene 
daglig med strikk, men det var 
ikke stor forskjell på å trene i 
to og tolv minutter. Resulta-
tene viste seg etter 2-4 uker.

Kilde: www.forskning.no 

Barns aktivitet kan beskytte 
mot depresjon

Lider for sin kunst
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Kvinner som får tidlig mens-

truasjon har høyere risiko for 

å få bekkenløsning i svanger-

skapet.  

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

I EN STOR norsk studie rapporterte over 20 
prosent av de som fikk menstruasjon før de 
var elleve år, at de hadde bekkenløsning som 
gravide. 

Studien er en del av doktorgradsarbeidet 
til manuellterapeut Elisabeth Krefting Bjel-
land, og er basert på data fra nesten 75.000 
kvinner i den norske Mor og barn-undersø-
kelsen. Bjelland er ansatt ved Folkehelsein-
stituttet, som har ansvaret for Mor og barn-
undersøkelsen.

Til sammenligning fikk kun 12,7 prosent 
av kvinnene som fikk sin første menstrua-
sjon etter 14 år bekkenløsning i svangerska-
pet. Kvinner har bekkenleddsyndrom når de 
har smerter på tre steder i bekkenleddet; i 
leddet midt foran og i de to leddene bak i 
bekkenet. 

Hormonelt
Forskerne mener dette gir en indikasjon på 
at smertene ved bekkenløsning kan være 
hormonelt betinget, og at det beste man kan 
gjøre er å avlaste og ta hensyn til smertene i 
hverdagen. Bjelland uttaler til forskning.no 
at trening kan gjøre vondt verre for en kvin-
ne som sliter med bekkensmerter i svanger-
skapet, mens bassengtrening fungerer bra 
for mange

– Noen rapporterer om bekkensmerter så 
tidlig som i uke fire, fem og seks av gravidite-
ten, og enkelte oppdager at de er gravide på 

grunn av bekkensmertene. Dette er jo lenge 
før de begynner å legge på seg nevneverdig, 
sier Bjelland til nettstedet forskning.no

Risikofaktor
Hva har så tidlig menstruasjon med bek-
kenløsning å gjøre? Ifølge studien er det her 
østrogenet kommer inn i bildet. 

– Å få sin første menstruasjon tidlig er en 
risikofaktor for mange andre sykdommer, 
for eksempel  østrogenavhengig kreft. Slike 
sykdommer er brystkreft og kreft i livmoren, 
sier Bjelland.

Ifølge Bjelland er det slike krefttyper som 
man tror er knyttet til hormonelle faktorer. 
Blant annet kan den samlede østrogenek-
sponeringen gjennom livet ha betydning for 
utviklingen av denne typen kreft.

Det er også studier som tyder på at de 
som får menstruasjon tidlig kan ha høyere 
østrogennivåer gjennom livet, og en raskere 
stigning av østrogennivåer før eggløsningen. 
Østrogenet dominerer litt mer hos dem enn 
blant gjennomsnittlige kvinner. 

Noen mer sårbare
Bjelland og hennes medforfattere har ikke 
så stor tro på at den samlede østrogenekspo-
neringen over tid er en risiko for utvikling 
av bekkenløsning. De fant nemlig at yngre 
kvinner hadde større risiko for bekkenløs-
ning enn de eldre, og at yngre kvinner na-
turlig nok ikke har blitt eksponert for øst-
rogen like lenge som de eldre. Forskerne 
holder mest på en teori om at noen kvinner 
kan være ekstra sårbare for de hormonelle 
endringene som skjer i svangerskapet.

Tidligere studier blant kvinner med bek-
kenløsningsplager har antydet at disse har 
fått mensen tidligere enn det man regner 
for snittet i Norge, mens to studier ikke fant 
noen sammenheng. Bjelland understreker 

at dette er små studier. Studien til Bjelland 
og medarbeidere er den største av sitt slag 
internasjonalt når det gjelder å undersøke 
risikofaktorer for bekkenløsning.

Mulig å forebygge?
– De som har moderate plager trenger ikke 
nødvendigvis gå i behandling i svangerska-
pet, sier Bjelland. Hun mener at det å gå i 
behandling for å trene bort plagene kan 
gjøre hverdagen enda mer travel for disse 
kvinnene. 

– God informasjon og rådgivning er deri-
mot viktig. Det samme gjelder avlastning og 
å redusere antall gjøremål, sier Bjelland, og 
peker på at det ikke finnes mye kunnskap 
om forebygging eller behandling av alvorlig 
bekkenløsning. 

Arbeidsplassen
Arbeidsgivere har etter hennes mening et 
stort ansvar for å tilrettelegge arbeidet for 
gravide. Det gjelder spesielt blant kvinner 
som har stressende eller fysisk tunge jobber.

– Jeg tenker på alle kvinner i omsorgs-
sektoren, de som jobber i hjemmene til folk, 
på sykehjem med tungt stell, på sykehus og i 
barnehager. Samtidig er det også problema-
tisk å sitte stille over lang tid, påpeker Bjel-
land, og understreker at graviditet ikke er 
en sykdom, men en tilstand som det bør tas 
hensyn til, sier hun. 

Kilder: 
– E. K. Bjelland, M. Eberhard-Gran, C.S. Nielsen, A Eskild: 
Age at menarche and pelvic girdle syndrome in preg-
nancy: a population study of 74.973 women. Internatio-
nal Journal of Obstetrics and Gynaecology, publisert på 
nett 6. september 2011. 
– E.K. Bjelland, A. Eskild, R. Johansen, M. Eberhard-
Gran: Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of 
parity. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 
august 2010.
– www.forskning.no

Tidlig menstruasjon gir høyere risiko 
for bekkenløsning

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



FYSIOTERAPEUTEN  11/11     15

Etisk utvalg i NFF er i ferd med 

å skifte ham. Målet er å gjøre 

fysioterapeutenes yrkesetiske 

retningslinjer mer kjent, og å 

gjøre arbeidet med etiske pro-

blemstillinger mer synlig.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

BAKGRUNNEN for endringene er at Lands-
møtet 2010 ga Etisk utvalg et nytt mandat. 
Det har vært full utskiftning av medlemmer 
i Etisk utvalg, og leder for perioden 2011-
2013 er Oddrun Nedregård.

– Så langt har utvalget prioritert å lage en 
ny handlingsplan, med prioriterte satsings-
områder. Vårt mål er at arbeidet med etiske 
problemstillinger blant NFFs medlemmer 
skal bli mer synlig, sier Nedregård til Fysio-
terapeuten.

– Betyr det at Etisk utvalg også vil komme 
på banen i kontroversielle saker, som fysiote-
rapeuter som tar ulovlig høye egenandeler?

– Dette har vi ennå ikke diskutert, men 
det er helt klart en problemstilling vi bør ta 
opp. Likevel er det klart at forbundsledelsen 
må fronte og uttale seg i saker som gjelder 
politikken og lovverket. Utvalget må foku-
sere mer på de yrkesetiske retningslinjene, 
sier Nedregård.

Ut til medlemmene
Hun viser til temaene i handlingsplanen, 
som viser hvilke områder Etisk utvalg øn-
sker å prioritere.

– Vi vil jobbe for at NFFs yrkesetiske ret-
ningslinjer skal bli mer kjent blant medlem-
mene. En kortversjon av disse retningslinjer 
skal sendes til alle medlemmer, sier Nedre-
gård, som selv er privatpraktiserende med 
avtale i Ålesund. 

Andre prioriterte temaer i denne lands-
møteperioden er faglig forsvarlighet, kolle-
giale forhold, markedsføring i privat prak-
sis, etikk ved overdragelser for selvstendig 
næringsdrivende, samarbeid internt og på 
tvers av linjene i offentlig sektor, og etikk i 
forskning og prosjektarbeid.
 

Snart på nett
Innen utgangen av året kommer det nye 
etikksider på NFFs nettsider, www.fysio.no. 
Det er også laget en presentasjon som kan 
brukes ved besøk i avdelinger og faggrup-
per, og på arbeidsplasser som har fokus på 
etiske problemstillinger. Presentasjonen skal 
synliggjøre hvordan etikk kan være en del av 
hverdagen og kan brukes til etisk refleksjon.

Tverrfaglig og nordisk
Utvalget ønsker også å jobbe mer tverrfag-
lig. Den 21. november deltar utvalget og an-
dre representanter for NFF på en etikkonfe-
ranse med andre helseprofesjoner. Arrangør 
er NITO bioingeniørfaglig institutts yrkese-
tiske råd. Blant de andre organisasjonene er 
Legeforeningen, Etikkrådet for farmasøyter, 
Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Psyko-
logforening, Norsk Radiografforbund og 
Norsk Sykepleierforbund.

– Det skal bli svært interessant å høre 
hvordan andre organisasjoner jobber og å 
finne ut hva vi kan lære av andre profesjo-
ner, sier Nedregård.

Nordisk samarbeid innen etikk er også 
på dagsorden. I mars neste år arrangerer 
Etisk utvalg og NFF en nordisk etikkonfe-
ranse i Oslo. 

Etisk utvalg satser på økt synlighet

Etisk utvalg 2011-2013
Leder: Oddrun Nedregård, privatprakti-
serende, Ålesund. 
E-post: odd-nedr@online.no
Medlemmer: Aline Voetelink Flølo, Anne 
Witsø Ervik, Marit Brustugun og Else 
Sterndorff. 
Vara: Grethe Sterner.
Medlemmene velges av Landsmøtet.
 

Hva gjør Etisk utvalg?

Etisk utvalg skal arbeide for at NFFs 
yrkesetiske retningslinjer er kjent i organi-
sasjonen, og arbeide for å synliggjøre etiske 
problemstillinger for organisasjonen og 
medlemmene.

Etisk utvalg behandler og uttaler seg i 
saker som gjelder yrkesetiske og kollegiale 
forhold i henhold til gjeldende saksbehand-
lingsregler. 

Ved henvendelser til Etisk utvalg 
vedrørende saker om faglig uskikkethet 
hos en kollega eller samarbeidspartner skal 
Etisk utvalg vurdere og gi råd om saken skal 
meldes til Helsetilsynet eller arbeidsgiver/
avtalepart. Etisk utvalg skal vurdere om det 
er nødvendig at utvalget behandler saken 
i tillegg.

SYNLIGE Oddrun Nedregård, leder for Etisk utvalg 
ønsker at arbeidet med etiske problemstillinger 
skal bli mer synlig. Foto: Morten Hjertø



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



18     FYSIOTERAPEUTEN  11/11

fag

Innledning
Cerebral parese (CP) er en «samlebetegnelse 
på en rekke forstyrrelser som skyldes hjer-
neskade før, under og etter fødselen»(1). CP 
kjennetegnes av forstyrrelser i utviklingen 
av bevegelser og kroppsholdning som gir 
aktivitetsbegrensninger (2). I tillegg følger 
ofte sensoriske forstyrrelser, persepsjons-
vansker og problemer med kognisjon, kom-
munikasjon og atferd, epilepsi og sekundæ-
re muskel-/skjelettplager (2). CP er en svært 
heterogen tilstand med varierende grad av 
funksjonshemming. Selv om skaden i ut-
gangspunktet er permanent, vil tilstanden 

endre seg i barndommen på grunn av vekst 
og utvikling.

Prevalensen av CP er omtrent 2 per 1000 
(3;4). Median alder for en CP-diagnose er i 
Norge 15 måneder (4), men type og klassi-
fisering må ofte bekreftes ved fire års alder. 
Risikoen for CP øker med lavere fødselsvekt 
og gestasjonsalder (5), og blant flerlinger (3). 

Nervesystemet begynner å utvikle seg 
tidlig i svangerskapet og fortsetter etter 
fødselen (6). Plastisitet er ett av de viktigste 
trekkene ved sentralnervesystemet, og inne-
bærer tilpasning til endringer i omgivelsene 
samt strukturelle og funksjonelle endringer 

assosiert med læring (7). Et nervesystem i 
utvikling kan påvirkes mer av omgivelsene 
enn hos voksne, men dette skaper også sår-
barhet for skade. Etter en skade kan en se 
aktivitetsavhengig plastisitet ved synapser 
samt reorganisering av motoriske og senso-
riske kart i hjernen (7). Bedringen kan være 
relativt stor når skaden er liten og opptrer i 
perioden fra 2-3 måneder før termin og til 
6-8 måneder etter terminalder, da det er høy 
aktivitet i form av dendrittvekst og synapse-
dannelse (8). 

Perioden jeg fokuserer på i denne artik-
kelen er tiden etter fødselen og før CP blir 

Barn med risiko for cerebral parese: 

Tidlig identifisering og effekt 
av tidlig intervensjon

Sammendrag 

 Innledning: Cerebral parese (CP) er en permanent nevrologisk lidelse som rammer to 
promille av befolkningen. Risikoen er særlig økt for premature barn. Hjernens plastisitet og 
funksjon kan i størst grad påvirkes i perioden mellom 2-3 måneder før og til 6-8 måneder 
etter terminalder. Likevel er median alder for å diagnostisere CP i dag hele 15 måneder.
Hensikt: Hensikten med artikkelen er å oppsummere og belyse kunnskap om hvordan fy-
sioterapeuter kan identifisere og behandle barn med risiko for CP før de får en CP-diagno-
se. Artikkelen er basert på søk i kjente databaser over fagfellevurderte publikasjoner.  
Resultat: Litteraturen viser at barn med risiko for CP kan identifiseres allerede ved 
tre måneders alder ved å kombinere undersøkelse av bevegelseskvalitet med funn fra 
nevrologisk undersøkelse og billeddiagnostikk. Imidlertid har effektstudier av ulike tidlige 
intervensjoner vist motstridende resultater på motorisk utvikling. Nyere fysioterapistudier 
har vist positive resultater. Det er flere utfordringer knyttet til slike effektstudier, blant an-
net fordi CP er en svært heterogen tilstand. Studier i framtiden kan ha fordel av å fokusere 
på undergrupper av barn med risiko for CP. 
Nøkkelord: Cerebral parese, tidlig identifisering, tidlig intervensjon.

Kari Anne I. 
Evensen, fysiotera-
peut/ PhD, Institutt 
for samfunnsmedi-
sin, Norges teknisk-
naturvitenskapelige 
universitet,  
Trondheim.

e-post: karianne.i.evensen@ntnu.no

Denne fagartikkelen, mottatt 
01.07.10 og godkjent 08.09.11, er  
eksternt fagfellevurdert etter Tidsskrif-
tet Fysioterapeutens retningslinjer på 
www.fysioterapeuten.no

Oppgitte interessekonflikter: ingen.

Artikkelen er basert på forfatterens  
prøveforelesning i forbindelse med for-
svar av graden philosophiae doctor  
i klinisk medisin i april 2010. 
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Forutsetningen for tidlig intervensjon er at 
barn med risiko for CP identifiseres på et  
tidlig tidspunkt.

diagnostisert. Barn med risiko for CP defi-
neres her som barn med en biologisk sår-
barhet for hjerneskade, og omfatter således 
både premature barn med tilleggskomplika-
sjoner og terminfødte barn som har opplevd 
surstoffmangel ved fødsel (asfyksi). 

Hensikten er å oppsummere og belyse 
kunnskap om identifisering og behandling 
av barn med risiko for CP ved hjelp av føl-
gende problemstillinger:

1. Hvilke metoder kan best predikere 
CP?

2. Hva er effekten på motorisk utvikling 

av ulike typer fysioterapibehandling, 
vurdert ut fra randomiserte kontrol-
lerte studier? 

Hoveddel
Metode

Heineman og Hadders-Algra i 2008 
(9) ble funnet tilstrekkelig for å svare på den 
første problemstillingen. Denne artikkelen 
omhandlet både motoriske og nevrologiske 
tester som brukes for å identifisere barn med 
risiko for ulike utviklingsforstyrrelser i alde-
ren 3-18 måneder, blant annet med tanke 
på prediktiv validitet for CP. Prediktiv vali-
ditet refererer her til i hvilken grad en test 
kan brukes som et diagnostisk verktøy for å 
forutsi CP.

For den andre problemstillingen ble det 

TIDLIG IDENTIFISERING Litteraturen viser at barn med risiko for CP kan identifiseres allerede ved tre måneders alder ved å kombinere undersøkelse av 
bevegelseskvalitet med funn fra nevrologisk undersøkelse og billeddiagnostikk. Foto: Toril Fjørtoft

TIK-
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gjort et systematisk søk etter oversiktsar-
tikler og meta-analyser. Det fantes ingen 
oversiktsartikler eller meta-analyser for 
randomiserte kontrollerte studier av mo-
toriske intervensjoner utført av fysiotera-
peuter spesielt for barn med risiko for CP. 
En oversiktsartikkel av Blauw-Hospers og 
Hadders-Algra (10) har gjennomgått alle 
typer intervensjon for barn med, eller i ri-
siko for, utviklingsforstyrrelser, inkludert 
CP, mellom 1966 og 2004. Denne artikke-
len inkluderte seks randomiserte kontrol-
lerte studier hvor intervensjon ble utført av 
fysioterapeuter for barn med risiko for CP 
(og ikke med diagnosen CP). I tillegg ble det 
gjort et bredt supplerende søk i PubMed for 
perioden 2004-2010 basert på denne artik-
kelen (Tabell 1), og søk med søkeord «in-
fant» i PEDro samt sjekk av referanselister 
til de mest aktuelle oversiktsartikler. Opp-
datering av enkeltstudier fra 2004 (Tabell 
1, #14) identifiserte 400 artikler og PEDro-
søket identifiserte 121 artikler. Det brede sø-
ket medførte imidlertid at de fleste artiklene 
var irrelevante. I tillegg ble studier som om-
handlet barn som allerede var diagnostisert 
med CP, premature barn uten tilleggsrisiko 
for CP, barn med sosial risiko, studier som 
ikke inneholdt fysioterapi og studier som 
tok for seg målemetoder og helsetjenester 
ekskludert. Til sammen identifiserte de sup-
plerende søkene to enkeltstudier publisert i 
tre artikler i 2007 og 2008. Disse to studi-
ene ble, i tillegg til de seks fysioterapistudi-
ene for barn med risiko for CP inkludert i 
nevnte oversiktsartikkel (10), vurdert av for-
fatteren ut fra PEDro-skalaen (www.pedro.
org.au).   

Tidlig identifisering av barn med 
risiko for CP 
Motorisk utvikling kan beskrives som den 
kontinuerlige, aldersrelaterte prosessen 
hvor et individ avanserer fra enkle beve-
gelser til komplekse motoriske ferdigheter 
(11). Mange tester er utviklet for å skille, el-
ler diskriminere, mellom barn med normal 
motorisk utvikling og barn med såkalt «av-
vikende» eller «forsinket» utvikling. Andre 
tester har prediksjon som hovedmål, mens 
andre igjen evaluerer effekt av behandling 
(12). I sin oversiktsartikkel fant Heineman 
og Hadders-Algra (9) tilgjengelig infor-
masjon om prediktiv validitet for 10 av 15 
tester, inkludert nevrologiske undersøkel-
ser, standardiserte prosedyrer, observasjon 
av milepæler (kvantitet av bevegelser) og 

undersøkelse av kvalitet på bevegelser. Når 
det gjelder kvantitet av bevegelser, kan man 
benytte såkalte milepælstester som Alberta 
Infant Motor Scale (AIMS), Bayley Scales 
of Infant Development (BSID) eller Pea-
body Developmental Motor Scales (PDMS) 
(9). Siden normalvariasjonen i utvikling 
av motoriske ferdigheter er stor, oppdages 
imidlertid slike forsinkelser relativt sent. 
AIMS og PDMS viste seg å kun ha moderat 
prediktiv validitet for CP (Cohen’s kappa el-
ler Spearman’s rho: 0.40-0.60), og for BSID 
fantes ingen tilgjengelig informasjon om 
prediktiv validitet (9). 

To tester som hadde god prediktiv validi-
tet for CP (Cohen’s kappa eller Spearman’s 
rho: 0.61-0.80) var Test of Infant Motor Per-
formance (TIMP) og General Movements 
Assessment (GMA), som begge undersø-
ker kvalitet på bevegelser (9). Begge testene 
kan brukes fra fødsel til fire måneders alder. 
TIMP undersøker både spontane bevegelser 
og respons på passiv håndtering av barnet. 
GMA innebærer observasjon av spedbar-

nets spontane bevegelser, kalt «general mo-
vements». Allerede i fosterlivet, så tidlig som 
9-10 uker postmenstruell alder, genereres et 
utvalg spontane bevegelser av ulik hastighet 
og utslag som involverer alle kroppsdeler 
(8). Fra to måneders alder kommer de så-
kalte «fidgetybevegelsene» gradvis tilsyne, 
som er kontinuerlige små bevegelser av mo-
derat hastighet i alle retninger (8). Disse har 
særlig vist seg å være en markør for senere 
nevrologisk utfall (13). Fidgetybevegelsene 
når sin topp rundt tre måneders alder, før 
de avtar igjen rundt fire måneders alder, 
når den motoriske atferden blir mer og mer 
målrettet (8). En studie som undersøkte 130 
barn med videoanalyse av GMA fant at de 
fleste barn med normale bevegelser rundt 
terminalder hadde normale fidgetybevegel-
ser rundt tre måneders alder, og videre nor-
mal nevrologisk status ved to års alder (13). 
De fleste som manglet fidgetybevegelser ved 
tre måneders alder utviklet CP fram mot to 
års alder. I dette utvalget inngikk både pre-
mature og terminfødte barn, rekruttert fra 

TABELL 1Oversikt over PubMed søk rettet mot effekt av tidlig fysioterapi-intervensjon for barn med 
risiko for CP, samt systematiske oversiktsartikler og meta-analyser per 20.09.2010.

#1 Infant[mesh] 

#2 cerebral palsy/prevention and control[mesh]

#3 early intervention[mesh] OR early intervention[tw]

#4 Physical Therapy Modalities[mesh] OR ”Physical Therapy (Specialty)”[mesh] OR Physiotherapy[tw] OR Physical 
therapy[tw]

#5 clinical trial[pt] OR comparative study[pt]

#6 follow-up studies[mesh] OR Treatment outcome[mesh]

#7 #1 AND #4 AND (#5 OR #6)

#8 Motor activity[mesh] OR Psychomotor performance[mesh] OR Motor skills[mesh] OR Movement disorders[mesh] 
OR Motor skills disorders[mesh]

#9 At-risk [tw] OR Risk factors[mesh] OR Risk[mesh]

#10 Child development[mesh]

#11 #1 AND (#2 OR #3) AND (#5 OR #6) AND (#8 OR #9 OR #10)

#12 #7 OR #10

#13 #12 AND english[la] NOT case reports[pt]                            945 treff (20.09.2010)

#14 Limit #13 to Publication Year from 2004                               400 treff (20.09.2010)

#15 Systematic[sb] OR meta-analysis[pt] OR review[pt] 

#16 #1 AND #4 AND #15

#17 #1 AND (#2 OR #3) AND (#8 OR #9 OR #10) AND #15

#18 #16 OR #17

#19 #18 AND english[la] NOT case reports[pt]                            457 treff (20.09.2010)      

#20 Limit #19 to Publication Year from 2004                               198 treff (20.09.2010)

Oppdatering studier fra 2004 : #14
Oppdatering oversiktsartikler fra 2004 : #20
Feltkoder mellom []: mesh – text words (tw) – publication type (pt) – language (la) 
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sykehus, med henholdsvis høy og lav risiko 
for utviklingsforstyrrelser vurdert ut fra ul-
tralydundersøkelse av hjernen (13). Imidler-
tid har det vist seg at prediksjon av CP ved 
GMA er bedre i risikopopulasjoner enn i 
befolkningen som helhet (14). 

Barn som senere får diagnosen CP kan 
altså best predikeres ved hjelp av måleinstru-
mentene TIMP og/eller GMA. Imidlertid vil 
prediksjon av CP på et tidlig tidspunkt aldri 
være perfekt, fordi sentralnervesystemet er 
i stadig utvikling (15). Det anbefales derfor 
at man kombinerer flere undersøkelser, både 
oppnådde milepæler, nevrologisk undersø-
kelse, en spesifikk undersøkelse av bevegel-
seskvalitet og resultater av bildediagnostikk, 
som ultralyd og magnetisk resonans (9).

 
Effekt av tidlig intervensjon generelt 
for barn med risiko for CP
Tidlig intervensjon brukes internasjonalt 
som samlebegrep for multidisiplinære til-
tak for å fremme helse og velvære hos barn, 
begrense utviklingsmessige forsinkelser og 
funksjonshemminger, forebygge funksjons-
tap, fremme foreldrefunksjon og generell 
familiefungering (10). 

Hypotermi er en behandling for termin-
fødte spedbarn som har fått en hypoksisk- 
iskemisk encephalopati etter oksygenman-
gel ved fødsel. Behandlingen innebærer 
nedkjøling av hjernen eller hele kroppen for 
å redusere hjerneskade (16). En meta-ana-
lyse har vist at behandlingen har medført 
redusert dødelighet og alvorlige funksjons-
hemminger, basert på fire studier (N=506), 
men bare grense-signifikant reduksjon når 
det gjelder motoriske forsinkelser blant de 
overlevende (N=311). Så langt har nedkjø-
ling av terminfødte barn ikke redusert fore-
komsten av CP (16). 

En systematisk oversiktsartikkel fra 2005 
viser effekten av ulike former for tidlig in-
tervensjon i 34 studier for til sammen 2012 
barn med, eller med biologisk risiko for, ut-
viklingsforstyrrelser i perioden 1966-2004 
(10). Forfatterne deler behandlingene inn 
i stressreduserende tiltak, sensorisk stimu-
lering, tiltak for å fremme foreldre-barn-
relasjonen og motoriske intervensjoner. Når 
det gjelder stressreduserende tiltak, er det 
for premature barn, som er særlig sårbare 
for hjerneskade, utviklet en behandling kalt 
«newborn individualized developmental 
care and assessment program» (NIDCAP). 
Denne tar sikte på å etterligne det intrau-
terine miljøet for å redusere sensoriske 

opplevelser (10). En meta-analyse har vist 
motstridende effekter av NIDCAP på mo-
torisk utvikling, basert på fire ulike studier 
(N=102), mens en studie som undersøkte 
effekt av annen individualisert omsorg viste 
bedring i motorisk utvikling (n=53) (17). 
Blauw-Hospers og Hadders-Algra (10) kon-
kluderte med at det er motstridende resul-
tater av tidlig intervensjon, men at barn i 
prematurperioden kan ha noe fordel av in-
tervensjon som etterligner det intrauterine 
miljø, som NIDCAP. Intervensjoner som 
innebærer sensorisk stimulering (17) og for-
eldre-barn-samspill har også vist sprikende 
resultater (18-20).

Flere motoriske intervensjoner utføres av 
fysioterapeuter (se neste avsnitt), men passiv 
håndtering og generell motorisk stimulering 
kan også inngå i andre behandlingsprogram 
utført av andre yrkesgrupper. En meta-ana-
lyse basert på seks studier, hvorav en fysio-
terapistudie, viste ingen statistisk signifikant 
effekt av motorisk intervensjon på motorisk 
utvikling hos premature barn (N=1149) el-
ler på forekomst av CP (N=586) (21). 

Effekt av fysioterapi spesielt for barn 
med risiko for CP 
Motoriske intervensjoner kan innebære alt 
fra passiv håndtering, generell motorisk sti-
mulering, spesifikk motorisk trening, Vojta 
terapi, Petø-metoden («conductive educati-
on») og Bobath-konseptet («neurodevelop-
mental treatment») (10). En ny behandling, 
kalt «coping with and caring for infants 
with neurological dysfunction» (COPCA), 
er også forsøkt i Nederland (22;23). Blauw-
Hospers og Hadders-Algra (10) fant i sin 
oversiktsartikkel at spesifikke og generelle 
utviklingsprogram kan ha positiv effekt på 
motorisk utvikling etter terminalder. Det ble 
ikke funnet gunstig effekt av tradisjonelle 
former for barnefysioterapi, som Bobath el-
ler Vojta (10). 

Tabell 2 (neste side) viser en oversikt over 
åtte randomiserte studier som undersøkte 
effekt av fysioterapi for barn med risiko for 
CP, der PEDro-skårene varierte mellom fire 
og åtte. Starttidspunkt for intervensjon va-

rierte fra terminalder til 18 måneders alder, 
varighet fra tre uker til 12 måneder, eller in-
dividuelt tilpasset, og hyppighet fra en gang 
i måneden til 3-4 ganger per uke. Få stu-
dier brukte de samme evalueringsmålene, 
det var ulike tidspunkt for evaluering etter 
intervensjon, og kun én studie hadde lang-
tidsoppfølging til skolealder etter endt inter-
vensjon (24). Bobath-konseptet («neurode-
velopmental treatment») ble evaluert i seks 
av studiene, fire av hvilke viste ingen effekt 
(24-28). Fire studier, inkludert to Bobath-
studier, har vist en positiv effekt på motorisk 
utvikling (22;23;29-31). Basert på randomi-
serte kontrollerte studier kan man derfor si 
at effekt på motorisk utvikling av ulike typer 
fysioterapibehandling for barn med risiko 
for CP, er usikker. I det følgende blir de fire 
studiene som viste effekt beskrevet nærmere 
for å se hvilke faktorer som kan være assosi-
ert med en bedring i motorisk utvikling. 

En av studiene inkluderte 29 barn i 
alderen 4-18 måneder med forsinket el-
ler avvikende motorisk atferd (29). Barna 
ble randomisert til intensiv eller standard 
Bobath-behandling, henholdsvis en gang i 
uken versus en gang i måneden, og inklu-
derte for begge grupper i tillegg et indivi-
duelt tilpasset hjemmetreningsprogram ved 
behov. Intervensjonen varte i seks måneder 
fra barnet ble henvist første gang, og ble eva-
luert ved hjelp av sju måleinstrumenter for 
motorisk utvikling. Ved endt intervensjons-
periode viste gruppen som fikk Bobath-be-
handling en gang i uken en større endring i 
motorisk utvikling enn de som fikk behand-
ling en gang i måneden. 

Den største studien inkluderte 111 del-
takere som var født premature, inndelt i en 
høy- eller lavrisikogruppe basert på resul-
tater av TIMP (30). Høyrisikogruppen ble 
randomisert til en intervensjonsgruppe som 
fikk fysioterapi og en kontrollgruppe som 
ikke fikk noen behandling. Lavrisikogrup-
pen, som heller ikke fikk noen behandling, 
utgjorde den andre sammenligningsgrup-
pen. Intervensjonen varte fra terminalder 
til fire måneders alder, og tok sikte på å 
fremme symmetrisk, flektert kroppshold-

Det er per dags dato motstridende  
resultater hva angår effekt av tidlig  
intervensjon på motorisk utvikling.



22     FYSIOTERAPEUTEN  11/11

FAG FAGARTIKKEL

ning, midtstilling av hodet, fri bevegelse av 
hoftene, erfaring i ulike posisjoner, styrking 
av legg-, nakke- og overkroppsmuskler, rul-
ling og griping. Etter intervensjonsperioden 
hadde høyrisikobarna som fikk intervensjon 
i gjennomsnitt 3,071 høyere poengsum på 
TIMP enn kontrollgruppen (p<0.001), og 
det var ikke lenger noen forskjell mellom 
intervensjonsgruppen og lavrisikobarna. I 
denne studien var fysioterapeuten først og 
fremst en rådgiver, og intervensjonen støttet 
seg i stor grad på foreldrenes engasjement i 
utføring av øvelser. 

To artikler fra Nederland publisert i 2007 
(22;23) presenterer preliminære resultater 
for de første 20 deltakerne i en studie hvor 
barn med anormale bevegelser vurdert ved 

GMA ved 10 ukers alder ble randomisert 
til COPCA eller tradisjonell barnefysiote-
rapi (hovedsakelig Bobath). COPCA tar 
sikte på å skape variasjon i motorisk atferd 
og erfaring ved hjelp av prøving og feiling, 
med mål om at barnet vil være i stand til å 
finne hensiktsmessige løsninger på motoris-
ke oppgaver. Intervensjonen varte fra tre til 
seks måneders alder. Ved seks måneders al-
der var det ingen forskjell i total AIMS-skåre 
mellom gruppene, men COPCA-gruppen 
hadde bedre skåre på sitteskalaen av AIMS 
(p=0.03) samt bedre postural kontroll målt 
ved elektromyografi. I denne intervensjonen 
var også foreldrene nøkkelpersoner.

En studie publisert i 2008 inkluderte 19 
deltakere med homogene bevegelsespro-

blemer, men bare 10 barn fullførte studien 
(31). Intervensjonen startet mellom fire og 
12 måneders alder, varte i tre uker og besto 
av deler av Bobath-konseptet, kalt sekven-
siell trunkusaktivering. Målet med denne 
behandlingen var å fasilitere dynamisk ko-
aktivering av trunkusfleksorer og -ekstenso-
rer, aktiv vektoverføring og aktiv funksjonell 
rotasjon av trunkus for å møte krav til spesi-
fikke funksjonelle aktiviteter. Kontrollgrup-
pens behandling var samspill og lek med 
foreldrene. Ved posttest hadde interven-
sjonsgruppen i gjennomsnitt oppnådd 8,2 
poeng større endring på Gross Motor Func-
tion Measure fra baseline enn kontrollgrup-
pen (p=0.048).

TABELL 2 Oversikt over åtte randomiserte kontrollerte fysioterapistudier for barn med risiko for cerebral parese.

Førsteforfatter d’Avignon (25) Goodman (26)/ 
Rothberg (24)

Piper (27) Weindling (28) Mayo (29)

År 1981 1985/1991 1986 1996 1991

Kriterier for         deltakelse 5-6 abnormale reflekser før 6 
mnd alder iht. Vojta-kriterier

Premature           
<1700g/<34 u  
med NDS >4 v/3 mnd

Asfyksi, anfall eller 
abnormal EEG +  
premature <1500 g

Abnormal CUL, uten red. 
muskeltonus/bevegelse/ 
bevissthetsnivå

Henvist for forsinket/  
abnormal motorikk

Antall (n) 32 80 134 110 29

Intervensjon (I) Vojta/NDT NDT NDT NDT Intensiv NDT

Kontrollbehandling (K) Ingen Ingen Ingen Standard Standard NDT

Tidspunkt for intervensjonens start 4-9 mnd 3 mnd Termin Termin 4-18 mnd

Varighet av intervensjon Individuelt 9 mnd 12 mnd 12 mnd 6 mnd

Hyppighet Ikke beskrevet 1/mnd à 45 min + foreldre 
daglig

1/u 0-3 mnd, 1/2 u 3-12 
mnd à 1 t

1/u 0-6 mnd, 1/2 u 6-9 
mnd, 1/mnd 9-12 mnd 

1/u à 1 t vs 1/mnd à 1 t

Tidspunkt for evaluering 2-5 års alder Umiddelbart + etter 5 år Umiddelbart Umiddelbart + etter 18 mnd Umiddelbart

Primært evalueringsmål CP-klassifisering GMDS WGME + GMDS MAI + GMDS Sum av flere måleinstrumenter

Resultat I = K, Vojta > NDT I = K I = K I = K I > K 

Kvalitet vurdert etter PEDro-skalaen

Tilfeldig randomisering Ja Nei Ja Ja Ja

Skjult randomisering Nei Nei Nei Ja Nei

Likhet ved baseline Nei Ja Ja Ja Ja

Blindet deltaker Nei Nei Nei Nei Nei

Blindet behandler Nei Nei Nei Nei Nei

Blindet observatør Ja Ja Ja Ja Ja

< 15 % frafall Ja Ja Ja Nei Ja

Behandlings-
intensjonsanalyse

Nei Ja Ja Ja Ja

Gruppesammenlikning Ja Ja Ja Ja Ja

Punkt og variabilitet Nei Ja Ja Ja Ja

Total PEDro-skåre* 4 6 7 7 7

* Total PEDro-skåre = summen av antall «Ja» i kolonnen. Skalaen går fra 0 (dårligst) til 10 (best) i skåre, hvor 0-3=dårlig, 4-5=moderat, 6-8=god og 9-10=svært god kvalitet.
AIMS = Alberta Infant Motor Scale. CUL = Cranial ultrasound. COPCA = Coping with and caring for infants with neurological dysfunction. EEG = Elektroencephalografi. EMG = Elektromyografi. GMDS 
= Griffiths mental development scale (inkluderer bl.a. subskalaene locomotor og eye/hand). GMA = General movements assessment. GMFM = Gross Motor Function Measure. I = Intervensjon. K = 
Kontrollbehandling. MAI = Motor assessment of infants. NDS = Neurodevelopmental score. NDT = Neurodevelopmental treatment (Bobath-konseptet). PEDro = Physiotherapy evidence database. 
WGME = Wolanski gross motor evaluation.
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Diskusjon
Forutsetningen for tidlig intervensjon i en 
periode hvor hjernen synes særlig motta-
kelig for endring, er at barn med risiko for 
CP identifiseres på et tidlig tidspunkt (9). 
Dette ser ut til å være mulig ved hjelp av 
målemetoder med god prediktiv validitet, 
som for eksempel TIMP eller GMA, som tar 
utgangspunkt i barnets bevegelseskvalitet, 
kombinert med nevrologisk undersøkelse 
og billeddiagnostikk. Tidlig identifisering 
har verdi for klinikere som kan ha fokus 
på barn i risikosonen, og for forskere som 
kan studere effekt av tidlig intervensjon hos 
risikobarn. I tillegg ønsker foreldre ofte å 
vite om barnet deres har risiko for å få CP. 
Tidlig intervensjon kan hjelpe foreldrene til 

å føle at alt blir gjort for å bedre barnets ut-
vikling. Med gode metoder for identifisering 
kan man også informere foreldre på et tid-
lig tidspunkt dersom barnet deres ikke har 
risiko for CP. Prediksjon vil imidlertid aldri 
være perfekt, spesielt ikke i tidlig alder (9). 
Man kan stille spørsmål om barn som viser 
seg ikke å utvikle CP vil ha fått unødvendig 
behandling. Dersom man imidlertid betrak-
ter CP innenfor et kontinuum av motorisk 
funksjon, kan barn som oppdages tidlig li-
kevel være i risiko for motoriske problemer 
selv om de ikke får en CP-diagnose. 

Ingen av meta-analysene som undersøkte 
effekt av tidlig intervensjon på motorisk 
utvikling førte til en reduksjon i forekomst 
av CP (16;21). Det kan virke lite sannsynlig 

at intervensjon skal kunne 
forebygge utvikling av CP, 
men tidlig intervensjon kan 
tenkes å forbedre senere 
funksjonelle ferdigheter. 
Spittle et al. (21) foreslår 
større selektivitet av høyri-
sikogrupper, som muligens 
kan identifisere de barna 
som kan ha størst utbytte 
av intervensjon. Bare halv-
parten av fysioterapistudi-
ene påviste effekt i form av 
bedret motorisk utvikling 
(22;23;29-31). Det kan se ut 
til at Bobath-konseptet ikke 
har effekt, noe også andre 
har konkludert med tidli-
gere (10). Imidlertid viste en 
studie at Bobath-behandling 
var mer effektiv når den ble 
utført hyppigere (29), og en 
annen viste effekt av deler 
av Bobath-konseptet (31). 
Nøkkelfaktorer i behand-
ling av barn med risiko for 
CP ser ut til å være variable 
posisjoner (30) og oppgaver 
(22;23) samt postural kon-
troll (31). Disse faktorene 
er rettet mot selve hoved-
problemene ved CP (2). I 
tillegg virker økt hyppighet 
på intervensjonen (29-31) 
og involvering av foreldrene 
gunstig (22;23;30). Interven-
sjon som involverer foreldre 
kan også øke deres selvtillit 
i egen evne til å ivareta bar-
nets spesifikke behov.

Sju av de åtte fysioterapistudiene som 
er presentert i denne artikkelen var rando-
miserte (en var kvasi-randomisert), som er 
gullstandarden når man skal vurdere effekt. 
Kvaliteten varierte fra moderat til god i hen-
hold til PEDro-skalaen, men studiene var 
likevel vanskelige å sammenligne direkte. 
Man kan spekulere i om teorier om moto-
risk utvikling, som har endret seg i løpet av 
perioden da disse studiene ble publiserte, 
kan ha påvirket hvordan intervensjonen ble 
utført. Metoder for tidlig identifisering har 
også blitt mer avanserte fra de tidligste studi-
ene og til i dag, slik at barn som ble behand-
let på 1980-tallet kan ha hatt mer alvorlige 
skader enn noen av de som behandles i dag. 
Problemer med å bestemme effekt av fysio-
terapistudier er blant annet knyttet til om 
utvalget er stort nok til å oppdage en effekt. 
Studiene innebar ulike typer intervensjoner 
og brukte ulike sammenligningsgrupper. 
I noen studier fikk kontrollgruppen ingen 
behandling, mens den i andre studier fikk 
standard behandling. Starttidspunkt, varig-
het og hyppighet av intervensjon varierte. 
Videre var det ulike evalueringsmål, ulike 
tidspunkt for evaluering etter intervensjon, 
og kun én studie hadde langtidsoppfølging 
etter endt intervensjon. 

Så hvordan bør fysioterapistudier for 
barn med risiko for CP utføres i framtiden? 
Randomiserte kontrollerte studier med til-
strekkelig utvalgsstørrelse er en utfordring. 
Multisenterstudier kan være nødvendige 
for å oppnå tilstrekkelig stort utvalg og for 
å kunne generalisere resultatene. Det er en 
særlig utfordring at CP er en heterogen til-
stand. Muligens kan man, slik som Spittle et 
al. (21) foreslår, fokusere på økt selektivitet, 
for eksempel en spesifikk type hjerneskade 
eller et spesifikt motorisk problem. Dette 
kan gjøre det lettere å finne tiltak som fun-
gerer for undergrupper av barn med risiko 
for CP. Kontrollgruppens behandling, enten 
dette er ingen behandling eller standard be-
handling, bør beskrives. Det er et tankekors 
at det anses som uetisk å ikke tilby fysiote-
rapi til barn med risiko for CP, når det er 
usikkert om det har effekt. Målet med be-
handlingen bør være klart definert, selv om 
dette er spesielt vanskelig i tidlig fase når 
problemene ennå ikke er manifeste. Men 
vi vet at barn med risiko for CP har proble-
mer med postural kontroll og variabilitet i 
bevegelser. Intervensjonen bør derfor være 
målrettet og funksjonell. Når det gjelder 
hyppighet, ser det ut til at minst to ganger 

Lekskulchai (30) Blauw-Hospers (22)/ 
de Graaf-Peters (23)

Arndt (31)

2001 2007 2008

Premature <37 u + 
TIMP <67 v/termin

Abnormal GMA v/10 u AIMS <5 persentilen + 
abnormal hode- eller 
truncuskontroll 

111 20 19

Fysioterapi COPCA NDT

Ingen Standard (NDT) Lek/samspill

Termin 3 mnd 4-12 mnd

4 mnd 3 mnd 3 uker

1/mnd + foreldre 
daglig

2/u à 1 t 3-4/u à 1 t (totalt 10 
ggr)

Umiddelbart Umiddelbart + etter 1 år Umiddelbart + etter 3 u

TIMP AIMS + EMG GMFM

I >K I > K I > K

Ja Ja Ja

Ja Nei Nei

Ja Ja Nei

Nei Nei Nei

Nei Nei Nei

Ja Ja Ja

Ja Ja Nei

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

8 7 5
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Title: Children at risk for cerebral palsy – early identification and effect of 
early intervention 
Abstract

 Introduction: Cerebral palsy (CP) is a permanent neurological disorder occurring in two 
per thousand children. The risk is increased among children born prematurely. The plasti-
city of the brain is highest from 2-3 months before and until 6-8 months after term. Still, 
median age for diagnosing CP is 15 months. 
Aim: The aim of this article is to address how physiotherapists might be able to identify 
and treat children at risk for CP before they are diagnosed with CP. The article is based on 
searches in commonly used databases over peer-reviewed papers.
Result: The literature shows that children at risk for CP can be identified already at three 
months of age by combining examination of the quality of movements with findings from 
neurological examination and brain imaging. However, studies on effect of different inter-
ventions on motor development have shown inconsistent results. Recent physiotherapy 
interventions have shown positive results. There are several problems in studying effect 
of physiotherapy, due to the fact that CP is a very heterogeneous condition. Studies in the 
future may benefit from focusing on subgroups of children with risk for CP.

 Key words: Cerebral palsy, early identification, early intervention.

i uken kan være en fordel (22;23). Invol-
vering av foreldre i treningsprogram kan 
være gunstig for å sikre en minimumsdose 
og gi rom for kontinuerlig stimulering. De 
færreste motoriske tester for barn er evalu-
erende måleinstrumenter, men BSID, TIMP 
og PDMS kan brukes for å evaluere effekt. I 
tillegg kan avanserte cerebrale MR-metoder 
oppdage endringer både i hjernebark og 
nervebaner som vi håper å påvirke gjennom 
tidlig intervensjon. Endelig er det behov for 
å følge disse barna også opp til skolealder for 
å avgjøre om det er noen langtidseffekter. 
Behandling som viser seg effektiv i form av 
forbedrede motoriske ferdigheter kan også 
redusere kostnader på lang sikt. 

Avslutning
Barn med risiko for CP kan i dag identifi-
seres ved tre måneders alder ved å kombi-
nere undersøkelse av bevegelseskvalitet med 
funn fra nevrologisk undersøkelse og bil-
leddiagnostikk. Metodene vil sannsynligvis 
bli enda bedre i framtiden. Imidlertid er det 
vanskelig å stille en sikker diagnose på et så 
tidlig tidspunkt, da nervesystemet er i stadig 
utvikling. Tidlig intervensjon kan utnytte 
hjernens høye plastisitet i ung alder. Det er 
per dags dato motstridende resultater hva 
angår effekt av tidlig intervensjon på moto-
risk utvikling, men nyere fysioterapistudier 
har vist positive effekter. Forskning i fram-
tiden kan konsentrere seg om hvilke fysiote-
rapitiltak som kan ha effekt for undergrup-
per av barn med risiko for CP.  
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nomføre systematiske litteratursøk. Takk 
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Commentary
Weak recommendations based on low level evidence preceded 
the publication of a previous randomised controlled trial com-
paring the ideal condition of custom lateral wedged insoles to 
neutral insoles in the same walking shoes that found no diffe-
rence at one year (Barrios et al 2009). The American Academy 
of Orthopaedic Surgeons Guideline on the Treatment of Knee 
Osteoarthritis guideline, published in 2009, consequently stated 
‘We suggest lateral heel wedges not be prescribed for patients 
with symptomatic medial compartmental OA of the knee. Level 
of Evidence: II, Grade of Recommendation: B’ (Richmond et al 
2010). 

This well-designed and executed study by Professor Bennell 
and colleagues demonstrates that in the most common prescrip-
tion of these orthoses (off-theshelf orthoses in the patient’s own 
shoes), there is no benefit in symptoms or progression of disease. 
‘First, do no harm’ is the maxim from which the principal pre-
cepts of medical ethics, nonmaleficence, is derived. Nearly half of 
the participants complained that the lateral wedge insole caused 

discomfort; in 10 percent of these individuals the discomfort was 
severe. While 30 percent of participants in the neutral orthoses 
group had some discomfort, only one percent was rated as severe.

While prescription of insoles is inexpensive and simple, it is 
now clear that lateral insoles provide no therapeutic or disease 
modifying benefit and cause discomfort in a large percentage of 
patients. This study should sound the death knell for the use of 
lateral wedged insoles for the treatment of medial compartment 
knee osteoarthritis.

Lynn Snyder-Mackler
University of Delaware, USA
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Lateral wedge insoles worn for 12 months provided no symptomatic 
or structural benefit for people with medial knee osteoarthritis

Synopsis
Summary of: Bennell KL et al (2011) Lateral 
wedge insoles for medial knee osteoarthri-
tis: 12 month randomised controlled trial. 
BMJ 342: d2912 doi:10.1136/bmj.d2912 
[Prepared by Margreth Grotle and Kåre Bir-
ger Hagen, CAP Editors.]

Question: Do lateral wedge insoles or flat 
control insoles improve symptoms and slow 
structural disease progression in medial 
knee osteoarthrits? 

Design: A double blind randomised, con-
trolled trial with stratification by disease se-
verity (Kellgren and Lawrence Grades 2 and 
3) and sex. Group allocation was carried out 
in permuted blocks of 6 to 12 using an inde-
pendent researcher. 

Setting: Community setting in Melbour-
ne, Australia. Participants: Men and women 
of 50 years or more with average knee pain 
on walking of more than 3 on an 11-point 
numerical rating scale (0 = no pain, 10 = 
worst pain possible) at telephone screening, 
pain located over the medial knee compart-
ment, evidence of osteophytes in the medial 
compartment or medial joint space nar-

rowing on an X-ray film, and radiological 
knee alignment of 185 deg or less indicating 
neutral to varus (bow leg) knee alignment. 
Key exclusion criteria included questionable 
or advanced radiographic knee osteoarthri-
tis (Kellgren and Lawrence Grades 1 and 
4), predominant patellofemoral joint symp-
toms on clinical examination, knee surgery 
or intra-articular corticosteroid injection 
within six months, and regular use of a gait 
aid. Randomisation of 200 participants allo-
cated 103 to wear wedged insoles and 97 to 
wear flat control insoles. Interventions: Par-
ticipants wore the insoles bilaterally in their 
own shoes every day. They were provided 
with two pairs of insoles, which were repla-
ced every four months. The lateral wedge (5 
degrees) insoles were made of high density 
ethyl vinyl acetate (similar to the midsole in 
a running shoe) and were wedged along the 
lateral border of the foot. The control insoles 
were made of easily compressible low den-
sity ethyl vinyl acetate but with no wedging. 

Outcome measures: Primary symptomatic 
outcome was change in overall average knee 
pain (past week). Primary structural out-

come was change in volume of medial tibial 
cartilage from magnetic resonance imaging 
scans. Secondary symptomatic measures in-
cluded changes of pain, function, stiffness, 
and health-related quality-oflife. Secondary 
structural outcome included progression of 
medial cartilage defects and bone marrow 
lesions. 

Results: 179 (89 lateral wedge insoles, 90 
control insoles) out of 200 participants com-
pleted the trial. After 12 months between-
group differences did not differ significan-
tly for the primary outcomes of change in 
overall pain (−0.3 points, 95 percent CI −1.0 
to 0.3) and change in medial tibial cartilage 
volume (−0.4 mm3, 95 percent CI −15.4 to 
14.6), and confidence intervals did not in-
clude minimal clinically important differen-
ces. None of the changes in secondary out-
comes showed differences between groups. 

Conclusion: Lateral wedge insoles worn 
for 12 months provided no symptomatic or 
structural benefits compared with flat con-
trol insoles.
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Oppgitte interessekonflikter: Ingen

Innledning
Hensikten med denne artikkelen er å for-
midle erfaringer med psykodramalek som 
behandlingsmetode for barn med psykiske 
vansker og traumer. Behandlingsmetoden 
ble brukt ved Krise- og utredningsenheten 
(KE), Barneavdelingen for psykisk helse, 
Oslo Universitetssykehus Ullevål. I tillegg 
presenteres resultatene av en etterundersø-
kelse om behandlingen, besvart av barnas 
foreldre. 

Psykodramalek er en kombinasjon av 
fysisk lek (barnefysioterapi med utgangs-
punkt i bevegelsesutvikling, sansing, fy-
siske ferdigheter og samspill i fysisk lek) 
og psykodrama (teori og metode om barns 
relasjonelle utvikling og lekeutvikling, med 
dublering, speiling, fysisk rolletaking og rol-
lebytter). 

Behandlingene ble utført i samarbeid 
med fagpersoner fra andre enheter i Bar-

neavdelingen. Jeg hadde et 20 prosent vika-
riat ved Barneavdelingen for psykisk helse, 
OUS, våren 2005, og var engasjert på time-
basis i resten av arbeidet. 

Behandlingstilbudet ble gitt til i alt 15 
barn (12 gutter og 3 jenter) i alderen 6-12 
år i perioden 2004-2009. Barna fikk en be-
handlingsserie på mellom 11 og 24 ganger. 
Det foregikk i en liten gymsal (8 x 25 m), 
med alt vanlig utstyr tilgjengelig, inkludert 
et stort antall store byggeputer, et tilstøten-
de utstyrsrom og et dusjrom med spesiell 

romklang. Behandlingene varte i 1 ¼ - 1 ½ 
time. Barnet var alene med terapeuten eller 
sammen med ledsager/forelder i hele eller 
deler av behandlingsperioden. 

I etterundersøkelsen som ble utført i 
2009 ble det sendt et spørreskjema til 14 av 
barna, og 11 av foreldrene svarte. Ett barn 
hadde flyttet utenlands og var ikke tilgjenge-
lig, og to foreldrepar svarte ikke.

Bakgrunn for henvisning 
Barna hadde fått påvist relasjonelle følelses-

LEK Omtrent midtveis i leken opplever forfatteren at barna oppsøker å åle seg igjennom en trang, kre-
vende passasje, og kommer ut i den andre enden med et slags nytt blikk på omgivelsene.  
Foto: Ketil Klem

– Det er et alvor i disse barnas lek som andre barn ikke kan følge i fri fantasilek, 

skriver Elisabeth Skjetne i dette essayet om erfaringene med psykodramalek som 

behandlingsmetode.
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problemer og traumer. Noen hadde ADHD 
som grunnlidelse, og enkelte av disse brukte 
medisiner. Flere hadde traumer fra mob-
bing, fra sykdom og sykehusinnleggelse og 
behandling. Alle hadde manglende eller in-
adekvat lek med andre barn (var ensomme), 
og noen var fysisk utagerende mot andre 
barn. Flere hadde mangelfulle fysiske ferdig-
heter ut fra sitt aldersnivå. To hadde asym-
metri i nakke og kroppsholdning.

Behandlingen
Bli kjent-fasen
Jeg møter barnet med en kombinasjon av 
psykodramalek og barnefysioterapi. Jeg føl-
ger det barnet er opptatt av (tar barnets fo-
kus), dublerer (gjør det samme som ved si-
den av) og speiler barnet (som et speil foran 
slik at barnet kan «se seg selv»). Jeg setter 
ord på det jeg ser, viser interesse og undrer 
meg.  Slik oppstår kontakt og allianse mel-
lom oss, og slik starter leken. Ganske snart 
kan vi være inne i rolletaking og rollebyt-
ter i barnets lek.  Jeg tar utgangspunkt i en 
tese om at barnet husker med kroppen fra 
det kan begynne å sanse, helt fra før det blir 
født. Barnet er, beveger seg og utforsker de 
fysiske omgivelsene med kropp og sanser, og 
det kommuniserer først og fremst gjennom 
kropp og sanser de første årene. Grunnla-
get for den leken jeg ser kan være lagt før 
språk og kognisjon er utviklet. Her kommer 
fysioterapien inn, med sansing og bevegel-
sesutvikling. Det andre jeg tar utgangspunkt 
i er at barn lærer og utvikler relasjoner og 
ferdigheter for en stor del gjennom lek, ikke 
minst rollelek. Her kommer psykodrama 
inn, med dublering, speiling og rolletaking. 

Innholdet i leken
Min gjennomgående erfaring i møtet med 
disse barna er at de, med få unntak, har gle-
det seg til å komme. Det er driv og intensitet 
over leken. Det er som om vi holder på med 
et viktig arbeid, og det er et dypt alvor over 
leken. Barna må erfare at jeg og de andre 
som er med tar leken på alvor og er med i 
deres fiksjon. Leken er livsviktig for dem i 
psykisk forstand. Det handler om å komme 
ut av en «stivnet» og ensom tilværelse og 
komme seg ut til kontakt og levende liv. Te-
maene er ofte liv og død, og med et dissosia-
tivt innhold. 

Forløpet
Jeg opplever at det barna leker har likhets-
trekk med andre barn med lignende pro-

blematikk, og at leken jeg har sammen med 
dem går i en slags syklus. Det kan illustreres 
ved en kurve som starter lavt, går oppover i 
en bakketopp, og så daler ned igjen når le-
ken er ladet ut. Ikke sjelden har dette hand-
let om 15-20 ganger. 

Barna bruker ulike symbolske overbyg-
ninger i leken: filmer, bøker, pc-spill, med 
rollefigurer som barnet identifiserer seg 
med. Barnet går selv fysisk inn i rollene, og 
gir roller til den/de andre som er med. Bar-
net tar også roller fra virkeligheten rundt 
seg – som mor, far, barn, politi og lærer. Den 
fysiske delen av leken, som kan være en helt 
vanlig fysisk gymsalsaktivitet, varmer opp 
kroppen til å komme i kontakt med tilbake-
holdte følelser i kroppslige forsvarsmekanis-
mer i muskulatur og respirasjon. 

Barnet tør gradvis å vise og uttrykke fø-
lelser av alle slag når det blir tryggere. Når 
barnet opplever at jeg og de som er med tå-

ler følelsesuttrykkene deres, som kan være 
helt fysiske, kan de vise de vanskeligste følel-
sene i leken. Det kan være frykt, sinne, ska-
defrohet, skyld, skam og sorg. Jeg tror rol-
lefigurene skaper den nødvendige avstanden 
som gjør det mulig for barnet å vise dette.

Leken er også en spennende reise i ulike 
byggverk som barna bygger med store byg-
geputer eller annet tilgjengelig utstyr. Bygg-
verkene symboliserer også en prosess og en 
endring hos barna, fra å være en uryddig 
haug, til å bli mer og mer solid fundamen-
terte og romlige hus, fra ett rom til flere rom, 
fra en etasje til to etasjer, til et slott. Eller 
tilsvarende prosess i forhold til å bygge båt 
eller bil.

Temaer og stadier i leken
Omtrent midtveis i leken opplever jeg et ele-
ment som går igjen hos barna: de oppsøker 
å åle seg igjennom en trang krevende pas-
sasje, og kommer ut i den andre enden med 
et slags nytt blikk på omgivelsene. Som om 
de kommer ut til et Vi. Fra bare å ha fulgt 
sin egen regi, kan de nå spørre: Hva skal vi 

gjøre nå? Det kan minne om en fødsel, eller 
en slags tilbakekomst til kroppen. Jeg opp-
lever også at barna finner igjen sine fysiske 
krefter underveis i leken, (Jmf. artikkel av 
N Eide-Midtsand om boltrelek) gjerne som 
en sekvens midtveis i behandlingsperioden. 
Det har også funnet tilbake til andre ressur-
ser – som sang, god «mat og drikke», gode 
rollefigurer, allianser i leken, glede, og å gi 
og få omsorg.

Med disse elementene er det som om 
barnet gjør seg klar til å møte det vanske-
ligste. Barnet vet at det har medlekere som 
tar leken på alvor og som tåler, barnet vet 
at det har krefter og opplever at det har be-
gynt å få kontakt med egne følelser og med 
oss andre. Da kommer de vanskelige sce-
nene. Med maktesløsheten, forstenetheten, 
usynligheten, ensomheten. Da handler det 
om liv og død, da blir hodet skilt fra krop-
pen på ulike voldsomme måter, kroppsdeler 

blir spaltet av, og de symbolske dissosiative 
lekene kommer til uttrykk, med romferder, 
roboter og usynlighetsleker. 

Men da ligger også mulighetene for re-
parasjon der. Og jeg har aldri opplevd at et 
barn ikke har hatt noen løsning på en lek 
med symbolsk død. Det er her transforma-
sjonen skjer, det er her fugl Føniks står opp 
fra asken. Tilbakereiser fra Rommet og mas-
kinenes verden skjer, med landing på jorda 
og i kroppen. Det er nå barnet kan lande i 
virkeligheten her og nå, i kontakt med seg 
selv og andre. Utover i behandlingsperioden 
begynner ofte barnet både å fortelle ting det 
opplever i virkeligheten og å spille roller fra 
sitt eget liv i virkeligheten. Enkelte kan regis-
sere sin egen traumesituasjon og spille den, 
som seg selv.

Lek med de andre
Det som skjer parallelt med psykodramale-
ken er at barnet gradvis begynner å mestre 
samspill i vanlig fysisk lek bedre. Fra å måtte 
ha full kontroll, sette premisser for alle, be-
stemme og omgjøre regler etter eget behov, 

Jeg tar utgangspunkt i en tese om at 
barnet husker med kroppen fra det  
kan begynne å sanse, helt fra før 
det blir født. 
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alltid måtte vinne osv., blir barnet mer åpent 
for innspill fra andre. Det å ta turer blir let-
tere. Eventuell fysisk utagering avtar. Barnet 
tåler bedre både å vinne og tape. Mestring av 
de rent fysiske ferdighetene blir bedre, blant 
annet fordi barnet etter hvert for eksempel 
kan klare å kaste ballen fram og tilbake og 
fungere sosialt i ballspill. Dermed har de 
også forutsetning for å øve seg på det!  Det 
klarer å bli med på leker som sisten, gjemsel 
og tampen brenner, og andre felles regelle-
ker som «Rødt lys», «Kongen befaler», «Hai-
en kommer» og ballspill på lag. 

Avslutning av lekeperioden
Når leketemaet i psykodramaleken/rolle-
leken begynner å bli utladet, greier barnet 
gradvis bedre å leke rollelek og fri fantasi-
lek med andre barn. Fra å være besatt av å 
leke sin egen lek til enhver tid, kan barnet få 
overskudd til å tåle innspill i leken fra andre, 
og til slutt glede seg over å leke en felles lek 
med mer alminnelig innhold.

Dersom barnets nærpersoner/foreldre 
er med på leken, kan det gi mulighet for en 
kontakt som kanskje har vært vanskelig el-
ler fraværende. Forelderen blir vitne til det 
barnet strever med, og kan være med på å 
reparere traumet og gjenopprette/befeste 
kontakt igjennom leken, sammen med meg. 
Jeg er som terapeut en hjelper i leken og 
kan gjøre et terapeutisk frigjørende arbeid 
sammen med barnet. Men det er forelde-
ren som skal være der resten av livet. Det er 

derfor av stor verdi når barn og forelder kan 
dele disse opplevelsene og den kontakten 
det gir, og kan ta det med videre inn i livet.

Tverrfaglig samarbeid
Samarbeidet med interne og eksterne 
fagfolk, psykolog/psykiater og andre innen 
barnepsykiatrien, i forkant, underveis og 
ved avslutning av behandling, har gitt en 
nødvendig ramme for terapien. Det har gitt 
meg den faglige støtte jeg har hatt behov 
for, da jeg ikke er psykolog eller psykiater. 
Det er helt nødvendig å ha kontakt med det 
øvrige behandlingsapparatet og nettverket 
rundt barnet for at terapien skal lykkes 
og bli en integrert del av et helhetlig 
behandlingsopplegg. Foreldrene må være 
enige i og støtte at barnet får denne type 
terapi, ellers kan illojalitetskonflikter hos 
barnet legge stein til byrden. Hvis barnet 
står oppe i en uavklart livssituasjon, eller 
hvis mobbing og overgrep pågår, får ikke 
behandlingen det beskrevne forløpet. 
Den kan i beste fall være en luftekanal for 
barnet, men kan også være kontraindisert.

Brukerevaluering 
Det ble sendt ut et spørreskjema i slutten av 
2009 med 12 spørsmål.  Ni av spørsmålene 
var formulert med seks alternative svar. I til-
legg var det tre åpne spørsmål. Fordelingen 
av svarene på de første ni spørsmålene er 
vist i figur 1. Svarene på de tre siste spørs-
målene er sammenfattet.

Spørsmål:
1. Hvor fornøyd er du med psykodramalek/
fysioterapi tilbudet dere har fått?
2. Hjalp terapien for de problemene/van-
skene dere kom for?
3. Hvordan opplevde barnet kontakten med 
fysioterapeuten?
4. Hvordan opplevde du kontakten med fy-
sioterapeuten?
5. Fikk du tillit til fysioterapeutens kompe-
tanse/dyktighet?
6. Vil du anbefale andre med lignende pro-
blemer slik terapi?
7. Dersom du som foreldre var aktiv delta-
ger i psykodramalek/fysioterapien hvordan 
opplevdes dette?
8. Hvordan synes du samarbeidet mellom 
dere og psykodrama/fysioterapeuten fun-
gerte?
9. Hvis dere opplevde bedring for de vanske-
ne/problemene barnet hadde, har bedringen 
vedvart og gitt positive ettervirkninger i et-
tertid av behandlingen?

De tre siste åpne spørsmålene var: 
– Er det noe barnet var/er spesielt fornøyd 
med i terapien?  
– Er det noe du/dere var spesielt fornøyd 
med i terapien? 
– Kunne du ønsket at noe skulle ha vært 
gjort annerledes? 

Sammenfatning av svarene 
Det var overveiende svært positive svar. På 
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FIGUR 1 I slutten av 2009 ble det sendt ut et spørreskjema med 12 spørsmål. Ni av spørsmålene var forumlert med seks alternative svar. 
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det første spørsmålet var det flere svar som 
la vekt på gleden ved leken. På det andre 
kom det stort sett svar som handlet om at 
barnet fikk vist mange av sine følelser, og om 
gode mestringsopplevelser. På det siste var 
det ingen som ønsket at noe skulle vært an-
nerledes, men én som opplevde det vanske-
lig personlig. 

Avslutning 
Min erfaring er at metoden skaper engasjerte 
barn som gjennom fysisk lek og psykodram-
lek tar viktige skritt videre i sine liv. Tilbake-
meldingene fra foreldrene i brukerundersø-
kelsen synes å bekrefte dette inntrykket. Det 

er et alvor i disse barnas lek som andre barn 
ikke kan følge i fri fantasilek, og som voksne 
rundt dem ofte har glemt språket til og el-
ler kanskje ikke klarer å møte følelsesmes-
sig. Det er om å gjøre å få kontakt på barnas 
premisser. Kroppen og leken er en naturlig 
kombinasjon for barnet. De er instrumentet 
og språket for følelsene. Gjennom det kan 
kontakt og det levende liv gjenoppstå. Bar-
net kan komme ut av ensomheten, i kontakt 
med seg selv – og andre.
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Kroppen og leken er en naturlig kombi-
nasjon for barnet. De er instrumentet 
og språket for følelsene. 
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FAG ANMELDELSE

Danielle Wright og Tore C. Stiles: 
Psykologisk ryggsmertebehandling 
En utredningsguide
Tapir Akademisk Forlag 2011, Trondheim 
103 sider 
Kr 280, - 
ISBN: 9788251927529

Kan en biopsykososial forklaringsmodell brukes 
til å hjelpe pasienter med langvarige kroniske 
ryggplager? En slik tilnærming innebærer å ta 
hensyn til et samspill mellom biologiske, psykiske 
og sosiale forhold. Boken beskriver fremgangsmå-
ten til et slik prosjekt.

Både Wright og Stiles er psykologer. Stiles er 
kjent for flere bøker og artikler som beskriver en 
kognitiv behandlingstilnærming.

Hvem kan så få hjelp av en biopsykososial 
modell? Målgruppen er pasienter med såkalt 
uspesifikke ryggplager, der smertene skyldes 
muskulatur eller idiopatiske forhold. Utelukkes 
må derfor først de alvorlige ryggplagene som 
skyldes prolaps og andre alvorlige lidelser. Slike 
tilstander skal oppdages gjennom gode kliniske 
undersøkelser, MR og CT. Disse skal så ha en an-
nen medisinsk behandling. Etter min vurdering må 
man ta et visst forbehold om at visse årsaker til 
plagene kan være oversett. Det vil alltid hefte en 
tvil ved en undersøkelse. En hver behandler har 
sitt subjektive blikk. 

Pasienter med uspesifikke plager har ofte 
vært gjennom mange ulike behandlingstilnær-
minger uten bedring. De kan ha fått motstridende 
instruksjoner og er dermed blitt forvirret i hvordan 
de skal forholde seg til sine plager. Forfatterne 
er opptatte av å kartlegge hvilke faktorer som 
fremmer eller hemmer en bedring av plagene. En 
grundig anamnese kreves sammen med test – og 
vurderingsskjemaer. Et stort forbruk av medika-
menter regnes som ugunstig og det samme med 
en familiesituasjon som begunstiger at personen 
er inaktiv. 

Motivasjonen for å bli frisk må vurderes. Hva 
går personen glipp av med ryggplagene? Hva vil 
de gjøre hvis de blir bedre? Videre må en såkalt 
primær depresjon og angst behandles før annen 
behandling kan iverksettes. Arbeidssituasjonen 
må kartlegges med hensyn til trivsel og mulighet 
for tilbakeføring i arbeidslivet. Sentralt i vurderin-
gen er at pasienten blir bedt om å utføre daglige 
funksjoner som å ta av og på sko og sokker, men 
også å reise og legge seg fra seng. Her observe-
res om pasientene unngår visse bevegelser.

Forfatterne hevder at i mange tilfeller er pa-
sientene blitt for redde for å bevege kroppen (1).  
De unngår visse bevegelser som de tror kan føre 
til mer smerter og eller skade kroppen alvorlig. 
Det er ikke lenger noe fysisk grunnlag for denne 
forsiktigheten, og dette fører til inaktivitet og 
svekket fysisk allmenntilstand. Det fører igjen til 
at pasientene vil tåle mindre belastninger før de 
får vondt. Forfatterne kritiserer visse helseperso-
nell for å instruere i at kun bestemte bevegelser 
utført på en ergonomisk riktig måte er trygge. 
Dette vil føre til en unødig forsiktig bruk av krop-
pen, ifølge forfatterne. 

Løsningen, ifølge boken, er derfor at disse 
pasientene blir utsatt for en gradert økning av 
belastning. Pasientene blir utfordret til å utføre 
bevegelser og aktiviteter som de tror vil forverre 
plagene deres. Bevegelsene skal de selv være 
med på å velge ut. Dette kalles eksponerings-
behandling, noe som går over 8 – 12 uker. Hvis 
de ikke blir bedre innen denne tiden, anbefales å 
prøve ut ulike former for oppmerksomhetstrening 
som Mindfullness eller avspenning/pustetrening 
og/eller fysioterapi.

Det er interessant når psykologer skal 
behandle pasienter med ryggplager.  Utvilsomt er 
det mange psykologiske forhold som påvirker om 
ryggpasienter blir bedre, tenker jeg etter å ha lest 
boken. Dette er oversiktlig og ryddig beskrevet i 
boken, og det kan bidra til at fysioterapeuter får 
mer innsikt i slike årsaksforhold.

1) Svensen, Riiser Anne (2011): Fear avo-
idance beliefs and associated characteristics. 
Fysioterapeuten, 10, 20- 26. 

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

Informativt om psykologiske forhold 
ved ryggplager

bokstaven før a
Forfatter: Reidun Iversen
Forlag: Alm forlag
ISBN: 9788299852203

«bokstaven før a» er 
en samling kortprosa-
tekster og tegninger 
som skildrer et men-
neskes vei gjennom 
en sorg og fram til en 
fornyet glede over livet.

Bokas jeg-person tilbringer store 
deler av denne tiden på ei hytte oppunder 
snaufjellet, halvannen mil fra nærmeste 
bygd. Nærheten til naturen, årstidenes og 
værets vekslinger og det daglige praktiske 
arbeidet veves sammen med sorgens indre 
og uforutsigbare dramatikk, skriver forlaget 
i sin omtale.  Språket betegnes som nøk-
ternt, der usagte skaper nerve og spenning 
i teksten.

«bokstaven før a» er kommet med på 
Kulturrådets liste Påmeldt skjønnlitteratur 
2011.

Arbeidsmedisin
Forfatter: Håkon Lasse Leira
Forlag: Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205412194

Det meste av arbeids-
medisinsk virksom-
het i Norge foregår i 
allmennpraksis, men 
ofte uten at legen er 
klar over det, skriver 
forfatter Håkon Lasse 
Leira på omslaget av 
boken. Målgruppen er 
medisinerstudenter 
og leger i primærhelsetjenesten, samt 
andre fagfolk som jobber med bedrifts-
helse og miljøproblemer i arbeidslivet. Etter 
Fysioterapeutens vurdering vil den også 
være nyttig for manuellterapeuter med 
sykemeldingsrett.

Dette er andre utgave, og boken er 
ifølge forlaget oppdatert og utvidet. Håkon 
Lasse Leira er overlege ved Arbeidsmedi-
sinsk avdeling, St. Olavs Hospital. Han har 
også en bistilling som førsteamanuensis 
ved NTNU
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Den ENESTE løsningen for Neurac® slyngebehandling

Sikre og behagelige opphengsmuligheter for 
effektiv smertebehandling 

Stødig konstruksjon tilpasset bruk av  
vibrasjon og Redcord Stimula 

Mykere bevegelser for enklere flytting av 
traverser

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

Justeringmuligheter for alle typer pasienter

Forbedret design

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

Redcord   Workstation 
Professional 

®

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

Neurac slyngebehandling gjenoppretter normal muskelfunksjon og  
reduserer smerte gjennom neuromuskulær stimulering og aktivering.
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et uslåelig tilbud

BLANT DE BESTE OG BILLIGSTE BENKENE
 
Follo Futura introduserer en ny generasjon svært 
 prisgunstige behandlings- og undersøkelsesbenker: 
Follo Corpus SX.
 
Her får kunden en kombinasjon av topp kvalitet til en
uslåelig pris! Produktene har et tidsriktig design og 
er produsert i Norge. Benkenes konstruksjon gjør 
at heve- og senkebevegelsen foregår lineært. Den 
gode putekvaliteten er opprettholdt også på denne 
benke serien. Benkene leveres i forskjellige varianter. 
Tilleggsutstyr er også tilgjengelig.  
Introduksjonspriser fra kr. 9 990,-

Brekkeveien 43 | 1430 ÅS | Postboks 112 | 1431 ÅS
T: 64 94 21 65 | F: 64 94 21 31 | info@follo-futura.no
www.follo-futura.no

Forhandles også av: www.alfacare.no  T: 35 02 95 95

Grip dagen med

grip dagen

Grip sjansen!  
Introduksjonstilbud 
med uslåelig pris!9 990,-

MUSKELSTYRKE er ikke den viktigste årsaken til funksjons-
begrensninger etter meniskoperasjoner. Endret kinematikk og 
nevromuskulær kontroll kommer før nedgangen i muskelstyr-
ke, ifølge en dansk studie. Fysioterapeuten Jonas Bloch Torlund 
har i sin doktorgradsavhandling undersøkt styrke og nevromus-
kulær kontroll hos pasienter som har fjernet menisken. 

Når det gjelder muskelstyrke, undersøkte forskerne funksjo-
nell ytelse og oppfatning av smerte. 31 pasienter ble undersøkt 
to år etter å ha fjernet menisken og sammenlignet med 31 per-
soner i en kontrollgruppe. Til tross for at pasientene selv rap-
porterte smerte og funksjonelle begrensninger, ble det ikke ob-
servert noen forskjell i muskelstyrke og funksjonell ytelse. 

I en annen studie ble nevromuskulær aktivitet og utvalgte 
biomekaniske variabler undersøkt i låret hos 22 pasienter og i 
en kontrollgruppe på 26. Målingene ble foretatt i overgangen 
fra trapp og ned på gangnivå. Det var ingen forskjeller på de to 
gruppene. 

Forskerne undersøkte også hypotesen om at endringer i 
muskelstyrke og funksjon vil variere mellom pasienter og kon-
trollgruppe over to år. Her deltok 22 pasienter, med en kontroll-
gruppe på 25. Man fant ikke avvik mellom opererte og ikke ope-
rerte i muskelstyrke og funksjonell ytelse. 

En post-hoc analyse viste imidlertid seks prosent forskjell 
mellom opererte og ikke opererte fire år etter meniskoperasjon. 

Kilde: http://fysio.dk/fafo/

Nevromuskulær funksjon 
etter meniskoperasjoner

Advarer mot for stor optimisme

 – Den norske rituximab-studien gir håp til pasienter med ME, men 
det er et stykke frem når det gjelder behandling, mener Vegard 
Bruun Wyller. Den norske barnelegen og ME-eksperten advarer mot 
for stor optimisme.

For kort tid siden ble resultatene fra en norsk randomisert, dob-
beltblindet og placebokontrollert studie på rituximab-behandling 
av ME-pasienter publisert i PLoS One. Studien viser at ti av femten i 
behandlingsgruppen opplevde bedring med rituximab. 

Bak funnene står dr.med. og overlege Øystein Fluge ved 
avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland 
universitetssykehus og hans kollega, professor dr.med. Olav Mella. 
De mener resultatene kan tyde på at ME er en autoimmun sykdom 
hos i hvert fall en undergruppe.

Bruun Wyller betegner studien som spennende, men maner 
samtidig til større nøkternhet. 

– Resultatene peker i retning av at immunologi har en sentral 
rolle for fatigue-opplevelsen, ikke bare en birolle. Men det er ennå 
et stykke fram før vi kan anbefale rituximab-behandling, sier han. 



FYSIOTERAPEUTEN  11/11     33

Det er ikke sikkert du vet hvem 

Eva E. Schjetlein er. Men det er stor 

sannsynlighet for at du har en bok av 

henne i bokhylla.

TEKST og FOTO: Anne Kari Berg

– JEG FASCINERES av forfall. Av hus som rives. El-
ler gamle, slitte veksthus for eksotiske planter med 
refleksjoner av lys og skygge i glasset. 

Billedkunstner Eva E. Schjetlein viser entusiastisk 

frem store fotografier montert mellom plexiglass. De 
er tatt i botaniske hager rundt om i Europa og viser 
detaljer av forseggjorte, men slitne glasshus, fra en tid 
da menneskene var opptatte av å samle og vise frem 
botaniske skatter fra hele verden. 

   –Jeg kaller serien Temperert Sone. Det sto på 
et skilt ved et av drivhusene i den botaniske hagen 
i Düsseldorf, der de oppbevarte planter fra middel-
havslandene.  Ordene får meg til å tenke, og jeg spør 
meg om vi er på vei mot en tid da naturen må opp-
bevares i en temperert sone inni et glasshus, sier hun.

Anerkjent fysioterapeut
Vi befinner oss i en lys leilighet i Oslo der Eva E. 
Schjetlein både har atelier og bolig. Tema for inter-
vjuet er oppbruddet hennes fra fysioterapien for mer 
enn ti år siden, den gang hun var kjent og respektert 
som en pioner på fysioterapi for barn. Hun hadde 
skrevet en lærebok sammen med Hanne Mossige og 
laget flere undervisningsvideoer. Og hun hadde an-
svar for spesialistordningen i Norsk Fysioterapeutfor-
bund. Men alt det er historie. 

 Nøye utvalgte bilder på veggene, fotobøker i bok-
hyllene, kamerautstyr og et sinnrikt utformet hylle-
system, der det ligger store papirkopier av fotografier 
vitner om at beboeren er et skapende menneske. Her 
er få, om noen, åpenbare spor av hennes tidligere liv. 
Inntil hun tar frem noen bøker som står, nærmest 
bortgjemt, mellom tykke bind om kunst. 

– Denne har jeg skrevet sammen med Hanne Mos-
sige. Den er fremdeles pensum i fysioterapiutdan-
ningen. Jeg er stolt av det, sier Eva E. Schjetlein og 
viser meg boka Fra menneskekryp til gående barn.  De 
over hundre svart-hvitt fotografiene i boka har Eva E. 
Schjetlein også tatt.  Hun ser på boka med et forsiktig 
smil. Hun sier at hun mye heller vil snakke om bilder, 
om bildene hun nå lager. Men spørsmålet ligger på 
tunga.

Yrkesvalget
– Du virker som en bevisst kunstner med et sterkt ut-
trykk. Hvorfor tok du omveien om fysioterapien?

– Jeg var ikke spesielt opptatt av kunst da jeg var 
ung jente på Majorstua i Oslo. Jeg var skoleflink og 
hadde tatt realartium, og som så mange andre ung-
dommer visste jeg ikke riktig hva jeg ville bli, sier 

Fysioterapeuten som 
ble billedkunstner

Eva E.  
Schjetlein (70)
Fotobasert billedkunstner

Utdannet fysiotera-
peut, hovedfag spesialpe-
dagogikk 

Har skrevet og illustrert 
lærebøker i fysioterapi

Gått kurs og workshops 
hos fotokunstnerne Thera 
Mjaaland og Frank Watson

Har deltatt i en rekke 
fotoutstillinger

Styremedlem i Bil-
ledkunstnerne Oslo og 
Akershus

TO BILDER Fra Schjetleins bildeserie Temperert sone. Bil-
dene er tatt i flere botaniske hager rundt om i Europa.

REPORTASJE
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Schjetlein. Hun kjente ingen fysioterapeu-
ter, eller sykegymnaster som det het den 
gangen, men fikk høre at moren til en ven-
ninnes venninne var sykegymnast. 

– Det hørtes interessant ut. Jeg drev med 
dans på fritiden og var glad i å bevege meg. 
For meg hørtes sykegymnast ut som et yrke 
der man fikk brukt både hodet og kroppen. 
Jeg kom ikke inn første gang jeg søkte om å 
bli elev ved Oslo ortopediske institutt som 
utdannet sykegymnaster. Antagelig var jeg 
for ung, jeg hadde nemlig begynt på skolen 
et år for tidlig. Så jeg tok et års praksis ved 
Sentralinstitutt for barn med cerebral pare-
se. Året etter kom jeg inn på studiet. Da jeg 
var ferdig tre år senere, tok jeg et obligato-
risk praksisår, også det ved sentralinstituttet. 
Etterpå fikk jeg fast jobb samme sted.

Barns bevegelser
Det var et veldig godt og stimulerende miljø, 
sier Eva E. Schjetlein. Med entusiasme og en 
sterk medfødt nysgjerrighet gikk hun løs på 

oppgaven med å hjelpe cp-rammede sped-
barn til å få aktivert musklene. Men det var 
vanskelig å sammenligne med normal mus-
kelaktivitet hos spedbarn fordi det fantes lite 
dokumentasjon. For Schjetlein ble dette en 
utfordring. Hun gikk med liv og lyst inn for 
å dokumentere hvordan barn beveger seg. 
En viktig del av dokumentasjonen var foto-
grafier av bevegelser.

– Jeg hadde fotografert en del. Min ar-
beidsgiver kjøpte et kamera jeg kunne bruke 
i jobben. Da boka Fra menneskekryp til gå-
ende barn skulle gis ut på nytt, lærte jeg meg 
noe som kalles stroboskopteknikk, der man 
med lang lukkertid og mange tette blitzut-
løsninger kan fotografere bevegelser, sier 
Eva. I løpet av noen år tok hun flere hun-
dre slike bilder. Hun innredet mørkerom og 
lærte mer om fotografi og lagde også etter 
hvert undervisningsvideoer for fysiotera-
peuter. 

 Hun stiftet familie, fikk fire barn og be-
gynte å studere videre ved Universitetet i 

SAMSPILL Eva E. Schjetlein i muntert samspill med en liten pasient ved Torshov helsestasjon. Året er 1994. Foto: Harald Svensen

HOLDBAR – Denne boka er fremdeles pensum for 
fysioterapeuter. Det er jeg stolt av, sier Eva  
E. Schjetlein. 
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Oslo.  Først tok hun sosialpedagogikk, se-
nere spesialpedagogikk, fordi hun ønsket å 
forstå mer av hvordan omgivelsene rundt 
påvirker utviklingen av barns bevegelser.

– Det er et spennende felt. Samspillet 
mellom spedbarnet og de nære omsorgsper-
sonene er avgjørende for barnets utvikling. 
Barn kan faktisk dø av mangel på mennes-
kelig kontakt!

 Etter å ha jobbet en årrekke med barn 
med cerebral parese, ble Schjetlein ansatt i 

Oslo kommune og pløyde ny mark da hun 
var med å bygge opp en fysioterapitjeneste 
for barn knyttet til bydelene. Samtidig job-
bet hun i forbundet og ble også gradvis mer 
oppslukt av fotografi.  Og da ikke bare som 
en metode for å dokumentere bevegelser.   

Kunstner
– Det var ikke sånn at jeg brøt over tvert og 
tenkte at «jeg skal bli kunstner». Interessen 
for å lage bilder kom gradvis. I 1994 sluttet 

jeg som praktiserende fysioterapeut etter å 
ha arbeidet på kontor de siste årene. I et par 
år jobbet jeg journalistisk og leverte tekster 
og bilder til ulike blader. Men jeg følte at 
dette tok mye plass, og at det var vanskelig 
å få rom for å lage egne bilder. Det er jo ikke 
plass til alt for mye i hodet på samme tid.

Eva E. Schjetlein smiler. Hun tok et viktig 
skritt da hun i 1998 sendte inn og fikk antatt 
et bilde på Østlandsutstillingen.  Tre år sene-
re hadde hun sin første separatutstilling med 

KUNSTNEREN I dag er boligen fylt med bilder. Her er kunstneren foran sine fotografier som inngår i serien Temperert sone.
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Temperert sone
en serie bilder av mennesker og hus. I årenes 
løp har det blitt flere separatutstillinger og 
deltagelse på Høstutstillingen og andre kol-
lektivutstillinger, og hun har sittet i styret i 
kunstnerorganisasjoner.  

Hun svarer bekreftende på spørsmålet 
om hun drar nytte av sin fortid som fysiote-
rapeut i arbeidet med kunsten. 

– Jeg kan jobbe selvstendig mot prosjek-
ter. Det har jeg tatt med meg fra fysioterapi-
en. Og jeg har lett for å få kontakt med men-
nesker, som er viktig når man tar portretter.  
Og interessen jeg har for anatomi er antage-
lig også noe jeg bruker når jeg lager bilder.

 Som en del andre fotobaserte kunstnere 
har Eva E. Schjetlein fortsatt å bruke analogt 
kamera, altså med film.

– Jeg fotograferer med et Hasselblad mel-
lomformat kamera. Det er nok enklere å 
arbeide med digitalt kamera, men jeg tror 
bildene blir skarpere og klarere med det 
analoge kameraet. Jeg skanner inn negati-
vene og bearbeider dem i photoshop før jeg 
får printet ut store kopier, sier hun.

Litt skummelt
Det var ikke bare bare å gå fra en sikker, godt 
betalt jobb og over i noe som var totalt usik-
kert.

– Selvfølgelig var det skummelt. Jeg var 
femti år. Jeg tenkte at skal jeg gjøre det noen 
gang, får det bli nå. Jeg tenkte også på min 
mor. Hun sa mange ganger at hun gjerne 
skulle ha jobbet med søm og åpnet eget sya-
telier. Men hennes far var mot det, og det 
ble aldri noe av. Jeg ønsket ikke å komme i 
samme situasjon, sier Schjetlein. 

 Selv om kunsten ikke har gjort henne rik, 
tviler aldri Eva E. Schjetlein på valget hun 
tok. 

– Jeg elsker å lage bilder og jobbe frem 
billedprosjekter. De årene jeg har igjen vil 
jeg bruke på barn og barnebarn, venner og 
kunst.

Hun nøler ikke når hun blir spurt om 
hun noen gang savner arbeidet som fysio-
terapeut.

– Aldri. Men det er noe jeg savner. Jeg 
hadde gjort en god karriere. Når jeg kom 
inn i et rom med andre fysioterapeuter, vis-
ste folk hvem jeg var. Jeg ble møtt med re-
spekt og anerkjennelse. Som kunstner er 
man alene, og det er strevsomt å komme 
dit at man får vist hvem man er. Så selv om 
jeg ikke savner fysioterapien, hender det jeg 
savner karrieren min. 

– I perioden 2006 til 2008 gjorde jeg flere reiser i Norge, Sverige, Danmark og Tysk-
land for å fotografere planter, blomster og trær som vokste i drivhus og orangerier. 

Mange av husene er gamle og i sterkt forfall. Noen av glasshusene er tomme.
De tropiske og tempererte veksthusene og orangeriene er fotografert utenfra gjen-

nom glasset.
I glasset ses speilbilder og skygger av byene, trærne, blomstene, himmelen og 

menneskene utenfor, mens virkeligheten er som en hemmelighet innenfor. 
Når en ser på den innelukkete naturen utenfra, kommer speilbildene av det som 

er utenfor med i avbildningen, og en kan ikke alltid se om en er ute eller inne. Him-
melen, skyene og byen rundt en speiler seg i naturen innenfor som fragmenter i en 
mangefasettert virkelighet.

Arbeidene er C-print fra analog film via datafiler klebet bak gjenbrukt pleksiglass 
60 x 66 cm. Prosjektet består foreløpig av 10 arbeider.
 
EVA E. SCHJETLEIN, april  2011

– en undersøkelse av en historisk og levende planteverden
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Patellofemoralt smertesyndrom
Patellofemoralt smertesyndrom (PFPS) er en av de
hyppigste årsakene til knesmerter, og utgjør omtrent en 
tredjedel av alle kneproblemer hos kvinner - noe mindre 
hos menn.  

For å lindre smerte, kan du bruke en knestøtte. En nylig 
publisert studie av pasienter som lider av patellofemoralt 
smertesyndrom viste at ved bruk av en knestøtte 
opplevde pasientene mindre smerte og en betydelig 
forbedret torsjons (rotasjon) kontroll av kneet under 
gange ned trapp.*

En annen studie viser at knestøtter (sleeve style) har en 
positiv effekt ved patellar subluksasjon, mens ”wrapstyle 
” knestøtter er effektive i behandling av lidelser forbundet 
med degenerative bruskforandringer.**

DonJoy tilbyr det største utvalget av patellastabiliserende 
knestøtter - kontakt oss for en demonstrasjon av dem.

Gine Lorvik:
Tel +47 97 14 02 80
Gine.Lorvik@DJOglobal.com  

Anne-Berit Auran:
Tel +47 41 52 56 11
Anne-Berit.Auran@DJOglobal.com

* “A clinical study of the biomechanics of step descent using different 
treatment modalities for patellofemoral pain” 
James Selfe, Dominic Thewlis, Stephen Hill, Jonathan Whitaker, Chris 
Sutton, Jim Richards - Gait & Posture, May 2011.

** “Effect of bracing on dynamic patellofemoral contact mechanics”
Nicole A. Wilson, Tom Mazahery, Jason L. Koh, Li-Qun Zhang - Journal 
of rehabilitation Research & Development, Volume 47 - 2010

Surround Patella StrapDrytex Lateral J

Tru Pull Lite

Tru-Pull Advanced system
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Line Katrine Haugstad (21)

 Syk siden hun var 13 år.  

Diagnose ME fra ME-klinikken i Oslo i 2006, og 
fra Rikshospitalet i 2007.

Sengeliggende i «mørkt og lydløst rom» fra 16 
til 19 år. I perioder bundet til rullestol.

Fem års totalt avbrudd fra skolegang.

Har nå kommet seg så mye at hun forsøker å ta 
to fag på videregående med tilrettelegging.
 

Og har så vidt begynt å spille fiolin igjen!
    

Der lå jeg. Det var helt mørkt og stille, bare 
tankene bråkte. Dynen var godt pakket inn 
rundt meg, men jeg var iskald, og hjertet 
slo så fort og hardt at kroppen dirret. Det 
føltes som om jeg var blitt kjørt over av en 
trailer, hadde influensa, migrene og akkurat 
løpt mange mil. Og det på samme tid! Jeg 
klarte ikke røre meg. Hvor lenge måtte jeg 
ligge slik? Hvor lenge hadde jeg ligget slik? 
Det visste jeg ikke. Timene, dagene, nettene, 
månedene og årene gikk inn i hverandre. 
Visste ikke om jeg var død eller levende el-
ler et sted midt i mellom. Jeg hadde lyst til å 
bevege meg. Lyst til å synge. Lyst til å skrike. 
Jeg så for meg at jeg var på stranda med ven-
ner. Vi grillet der vi pleide å være om som-
meren. Et fantastisk sted. Å, som jeg savnet 
det. Jeg hoppet i sjøen. Vannet var deilig, og 
jeg svømte. Jeg lo og lo. Vi lo.

Jeg våknet av smertene som skar seg gjen-
nom kroppen. Det var mørkt i rommet, men 
om det var dag eller natt, visste jeg ikke. Jeg 
lettet på hørselvernet og øye-lappene. Fu-
glene kvitret, og smertene økte. Prøvde å vri 
hodet mot vinduet. Idet lysstrålen fra glip-
pet fra gardinen skar seg gjennom øynene 
mine, satte hodepinen seg som lyn fra klar 
himmel. Det betydde at det var dag. Tiden 
gikk. Jeg ville reise meg opp og gå. Prøvde å 

løfte på meg, men det var umulig. Jeg prøvde 
å røre armen, men det eneste som gikk var 
såvidt å løfte fingeren litt opp fra madrassen. 
Selv det var en kamp. Latteren boblet opp 
fra meg midt opp ifra smertehelvetet. Jeg lo, 
men det kom ikke noen lyd. Det hadde jeg 
ikke krefter til. Dette var bare alt for tragiko-
misk. Nå hadde jeg i hvert fall opplevd bok-
stavelig talt hvordan det var å «ikke kunne 
lee en finger».

Det kom noen inn døren. Det var lille-
broren min, Fredrik. Skrittene tasset over 
gulvet og bort til sengen der jeg lå. «Medi-
sin-kos», sa han, og hans myke gode armer 
strakte seg rundt halsen på meg. Det sved i 
huden, men det var absolutt verdt det. En 
god følelse bredde seg rundt i kroppen på 
meg som et godt varmt teppe av håp. Dette 
er virkelig medisin, tenkte jeg. Gleder meg 
til neste gang.

Litt senere på kvelden lå jeg der fortsatt. 

Fredrik hadde løpt ut i gata for å leke med 
kamerater. Jeg samlet alt jeg hadde av krefter 
til å rope på hjelp, men det var så tungt å 
snakke at det ikke var mye til lyd som kom 
ut. Akkurat som en tankeleser kom pappa. 
Han tok tak rundt meg. Sammen reiste vi 
meg opp, og han støttet meg bortetter veg-
gen til badet. På vei tilbake ble jeg verre. 
Beina verket, og det kjentes nesten som om 
beina råtnet bort under meg. Jeg ble mer og 
mer kvalm og ør. Hjertet dunket så hardt 
som en klokke som løp løpsk gjennom hele 
kroppen. «Det svartner», hvisket jeg. Vi 
stoppet opp noen sekunder og synet kom 
tilbake. Så prøvde vi igjen. Et skritt, og et 
skritt til. «Det svartner igjen. Jeg besvimer. 
Pappa!» fikk jeg frem i det jeg falt i armene 
hans, og ble borte. Da jeg kom til meg selv 

igjen, lå jeg på det kalde baderomsgulvet, og 
ørene suste. Pappa satt musestille og så redd 
ut. Han hadde mobilen i hånden, og jeg så 
113 på skjermen. «Skal jeg ringe», spurte 
han, selv om han ikke ventet et svar. Jeg 
skjønte hvorfor han nølte. De visste nesten 
ikke hva ME var og i hvert fall ikke hvor-
dan man skal håndtere en slik pasient. Le-
gene hadde ingenting å bidra med. Det var 
en håpløs situasjon. Vi kunne ikke ta noen 
sjanser.  

Jeg går bort på kjøkkenet hvor jeg hø-
rer mamma romsterer. Hun smiler bredt 
av å se meg på beina.     Vi går ut og set-
ter oss under parasollen i hagen hvor 
pappa allerede sitter. Det er sommer.                                                                                                                
Solen skinner gjennom et perfekt skylag som 
ikke gjør lyset for sterkt. Mamma tar av meg 
sandalene, og jeg setter mine hvite bare ben 
i det kjølige grønne gresset. Føttene bærer 
meg, og jeg nyter det mens jeg kjenner gres-

set kile mot huden. Jeg ser mot sola. Den 
smiler til meg, og jeg smiler tilbake. Jeg ser 
meg rundt som et barn som alt er nytt for. 
«Mamma, se en fugl!» «Se et blad! så vakkert 
det er og så levende!» Jeg strekker hånden 
min frem mot det, plukker et og kjenner på 
det. Det er ruglete av mønster som ligner 
blodårer. Dette er noe annet enn de døde 
veggene inne på rommet jeg har ligget og 
stirret på i disse forferdelige årene. De årene 
hvor alt først var en kamp om å holde ut, så 
en kamp om å bli friskere, og til slutt ble den-
ne fantastiske reisen. Jeg puster dypt inn den 
friske luften. Puster inn kraften fra naturen 
og lar den få lov til å finne sin plass inne i 
meg. Man trenger ikke reise langt for å reise. 
Dette lever jeg etter nå. Jeg tar meg små reiser 
i hagen med kameraet og tar bilder av alt jeg 

EN PASIENTHISTORIE

Hører du fuglekvitteret? Det gjør 
ikke vondt. Det er vakkert. Hører du?

Brev fra en mangeårig ME-pasient:

Reisen tilbake
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Hun fikk tidlig beskjed om å komme 
seg ut i skogen for å trene. Men som 
mange ME-pasienter ble hun dårlig av 
trening. Legen mente imidlertid at det 
ville hjelpe på «psyken». 

Som sengeliggende fikk hun besøk 
av fysioterapeut hjemme. Noen få mi-
nutter med små bevegelser var nok. 
Senere, i en bedre periode, fikk hun 
kontakt med en psykomotorisk fysio-
terapeut, som så at hun ikke ville klare 
å nyttiggjøre seg behandlingsformen. I 
stedet fikk hun qigongøvelser, spesialtil-
passet og i små porsjoner. 

– Etter noen års behandling hos hen-
ne klarer jeg nå å ta imot psykomotorisk 
fysioterapi, og det er veldig bra for meg, 
skriver Line. 

Quigong ga  ro og smertelindring, 
og et klarere hode. Senere har hun blitt 
frisk nok til å delta på qigongkurs i en 
gruppe for folk med ME og lignende 
tilstander.

Når det gjelder fysioterapeuter, un-
derstreker Line at det viktigste er å lære 
ME-pasientene å kjenne etter hva som 
er riktig for en selv akkurat nå – i dag.

Terapibasseng har hun hatt stor glede 

av, men i dårlige perioder ville det vært 
helt feil. Naturlige bevegelser i vann er 
bra, men aldri treningsøvelser i form 
av gjentatte monotone bevegelser. Det 
som er viktig er avslapping og naturlig 
bevegelser. 

– Jeg har også hatt stor glede av av-
spenningsteknikker for å skape ro i 
kroppen. En periode hadde jeg hvile-
puls på 120, inntil jeg fikk betablokker, 
skriver Line. 

Varme er lindrende, både i vann og 
på land. Forrige skoleår  oppholdt hun 
seg på Gran Canaria og klarte da å be-
gynne på skolen igjen etter fem års fra-
vær. 

«Trening» hos en fysioterapeut på 
Gran Canaria gikk imidlertid ikke så 
bra. Hun forteller at hun gjorde gjentat-
te øvelser, og når hun sa stopp, prøvde 
han å inspirere henne til å jobbe videre. 

– Dette fikk katastrofale følger. Å 
kunne si stopp i tide hadde jeg øvd på 
lenge. Fysioterapeuten burde heller ha 
gitt meg skikkelig gode tilbakemeldin-
ger på det lille (store) jeg klarte, skriver 
hun. 

«Kom deg ut i skogen»

ser med nye øyne. Eller jeg tar oppdagelser 
inne i huset, eller i senga med tankene mine 
på dårligere dager. Alle små ting jeg mestrer 
passet jeg på nyte og gjøre enda mer av.  Å 
se 20 minutter på en hyggelig film er mer 
enn nok om jeg vet jeg kan glede meg til å se 
videre dagen etter. Jeg veksler med å gjøre 
en aktivitet jeg mestrer og å hvile etterpå. 
Det er de små tingene som er betydnings-
fulle, og jeg lader opp til en ny ting jeg har 
lyst til å gjøre. En dag jeg lå i senga, hørte jeg 
tonene fra Marie sin cello danse mot meg 
gjennom veggen, og jeg ble ikke dårlig! Jeg 
reiste meg og gikk sakte inn i stua og satte 
meg godt ned i brisken. Pakket meg godt 
inn i teppet og hørte på. Tårene trillet, og 
hun merket at jeg var der og smilte. Dette 
hadde jeg savnet. Musikk som var alt for 
meg. Nå kunne jeg høre igjen. Jeg ble i ett 
med musikken, og ble der lenge.

«Hører du fuglekvitret? Det gjør ikke 
vondt. Det er vakkert. Hører du?» «Ser du 
måkene som flyr over himmelen? Ser du?».  
«Kjenner du solen som varmer på kinnet, 
kjenner du?»  Jeg lar alt dette fylle meg av 
varmt håp og energi. Ta plass. Vær så snill 
la meg få livet tilbake. Broren min kommer. 
«Medisin-kos» sier vi, og hans armer som 
er blitt lange, strekker seg rundt halsen på 
meg. 

Hvilke erfaringer har Line Katrine Haugstad med leger 

og fysioterapeuter?



*) Nordea Finans Norge AS; Eksempel med beregningsrente pr. 01.09.11: Leieperiode 60 mnd.
Beløp pr. mnd. eksklusiv gebyrer og forsikring. Etableringsgebyr tilkommer. Forskuddvis betaling. Restverdi er 1-månedsbeløp

Tilbudet har begrenset varighet og gjelder så langt lageret rekker! - Alle priser er inkl. mva og frakt.

TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX; +47 69 35 20 81
e-mail; info@skanlab.no - www.skanlab.no

TRYKKBØLGE BEHANDLING
1-4 bar, frekvens og kun 7.0 kg.

Garantert 2. mill. sjokk

MENYSTYRT (diagnosebasert)

TOUCH SCREEN I FARGER FJÆRBELASTET OG DEMPENDE

1-4 bar, frekvens 1-15Hz og kun 7.0 kg
www.shockwavetherapy.eu

KAMPANJEPRIS; kr 122.500,-
Leiepris pr måned *) kr 2.370,-

DIAGNOSEBASERT
TOUCHSCREEN I FARGER

FJÆRBELASTET OG REKYLFRI!

INGEN REVISJON NØDVENDIG!

Garantert 2 mill. sjokk

KJØP NÅ!
Få ekstra 2 mill. sjokk

og apparatbord,
pasientbrosjyrer og poster

GRATIS!
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Tittel
Kommunene 
trenger mer 
fysioterapi 
som følge av 
reformen.

Store krav til kommunene

informasjon fra NFF
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Elin Engeseth
nestleder

SAMHANDLINGSREFORMEN har mål om en styrket kommunehelsetjeneste 
med økt innsats på flere områder.  Det stilles krav om mer forebyggende helsear-
beid der helsefremmende tiltak også skal integreres i annen kommunal virksom-
het.  Kommunene skal rustes til å tåle endringene i befolkningen knyttet til kunn-
skap om hvordan sykdom oppstår, til mulighetene vi har til å behandle stadig flere 
sykdomstilstander og at vi lever lenger både med og uten sykdom.  Kommunale 
tjenester skal være parate til å følge innbyggerne både for å avverge, utsette og 
behandle sykdom. Det ligger klare intensjoner om å sette inn tiltak for å begrense 
sykdommen tidligst mulig i et sykdomsforløp.  

Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om forlø-
pet i pasientbehandling. Kommunale helse- og omsorgstjenester skal bidra til at 
sykehusene ikke belastes med oppgaver som kan løses på kommunalt nivå. Kom-
munen får det finansielle ansvaret for pasientene fra det tidspunkt de er ferdig 
behandlet i spesialisthelsetjenesten.

I NFF leser vi samhandlingsreformen som et uttrykk for at kommunale hel-
setjenester må oppgraderes kraftig på fysioterapiområdet. Fysioterapeuter kan 
både bidra med mer forebyggende helsearbeid og tilby kurative tjenester inklu-
dert sekundærforebyggende virksomhet som støtter samhandlingsreformens mål. 
Kommunene trenger mer fysioterapi for å kunne møte det ansvaret som følger av 
reformen. 

Samhandlingsreformen er en retningsreform, og endringene skal utvikles over 
tid. Formelle beslutninger er imidlertid tatt i Stortinget. Tre nye lover med forskrif-
ter vil gjelde fra 1. januar 2012 og økonomiske virkemidler iverksettes med over-
føringer over statsbudsjettet til kommunenes rammetilskudd fra 2012. Endringene 
skjer enten vi liker dem eller ikke, og midlene er ikke øremerket. 

NFF har mer enn 3.000 medlemmer som arbeider i kommunehelsetjenesten, 
både ansatte og avtalefysioterapeuter. De blir alle berørt av samhandlingsrefor-
men. Det er helt avgjørende for fysioterapitjenesten at fysioterapeutene selv deltar 
i planleggingen av tjenesteomfanget, innholdet og oppgavefordelingen som må 
følge av endringene.  Bruk samarbeidsutvalgene! 

NFF har heldigvis mange dyktige tillitsvalgte og kontaktpersoner.  De er imid-
lertid avhengige av at kollegiet samlet drøfter utfordringene. Hver enkelt må bidra 
med å dokumentere tjenester, stille seg åpne for samarbeid og prioriteringer, og 
være fleksible i forhold til kravene som kommunene nå må stille til sine tjenester.  
NFFs medlemmer har hørt dette før. Men nå er det alvor. Fysioterapeutenes lokale 
engasjementet i kommunene vil være helt avgjørende. Vi står foran en reform der 
kommunens ansvar for en samlet helse- og omsorgstjeneste er i endring fra 2012!
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Måling og veiing x 2 …
I NOVEMBER er det igjen tid for å ta pulsen på 
arbeidsmarkedet for ferske fysioterapeuter. For-
rige undersøkelse, publisert på NFFs nettsider 10. 
desember i fjor, ga oss mye verdifull informasjon 
om situasjonen per november 2010. I tillegg fikk 
vi mulighet til å se på hvilke endringer som har 
skjedd siden en tilsvarende undersøkelse i 2007.

Hvem er «fersk»?
Årets web-baserte undersøkelse omfatter alle 
medlemmer som har fått sin autorisasjon i 2011 
eller 2010. Den siste gruppen var også med i fjor-
årets undersøkelse, og vi kan dermed se hvordan 
situasjonen for ett enkelt kull har utviklet seg det 
siste året. 

Om du fikk din autorisasjon i 2011 eller 2010, 
men ennå ikke har fått tilsendt e-post med lenke 
til spørreskjemaet, kan det være at e-postadres-
sen din ikke er riktig registrert. Logg deg inn på 
www.fysio.no og sjekk dette på «Min side». 

Send i tillegg melding om riktig e-postadresse 
til vr@fysio.no, for at vi kan gi deg mulighet til å 
delta i undersøkelsen.

NFFs nettsider under lupen
Medlemsundersøkelsen i 2008 ga god karakter til 
NFFs nettsider, men gikk ikke i dybden. Siden da 
er det kommet nye typer innhold på www.fysio.
no, mens struktur og navigasjon er uendret. Sam-
tidig stilles det stadig større krav til brukervenn-
lighet og webløsninger tilpasset alle grupper og 

alle informasjons- og kommunikasjonsbehov. NFF 
har også fått enkelte innspill fra organisasjons-
ledd og medlemmer om nettstedet, uten at disse 
har gitt et klart bilde av hvilke endringer som bør 
prioriteres.

I siste halvdel av november gjør vi derfor et 
stort, tilfeldig utvalg av medlemmer som blir 
invitert til å delta i en brukerundersøkelse om 

www.fysio.no. Den følger vanlige maler for slike 
undersøkelser, og skal fange opp bruksvaner for 
nettstedet og vurderinger av tilgjengelighet, 
struktur, navigasjon og innhold. Slik kunnskap fra 
primærbrukerne er nøkkelen til å gjøre www.fysio.
no enda bedre, særlig som medlemsportal, men 
også som NFFs vindu mot verden. 

Nålebehandling 
i Helsedirektoratet
I EN ARTIKKEL om nålebehandling, publisert på NFFs 
nettsider 25. august, var et brev fra NFF til Helsedirektoratet 
vedlagt. Bakgrunnen for NFFs ønske om et møte var ulik 
forståelse av nålebehandlingens plass innenfor fysioterapitje-
nesten. Etter NFFs mening er det uheldig for fysioterapeuter, 
pasienter og fagets utvikling at valget av effektive behand-
lingsmetoder innskrenkes av det økonomiske rammeverket.

Etter den tid har nålebehandling vært tema på et møte 
mellom NFF og direktoratet, der forbundsleder Eilin Ekeland og 
Jorunn Lunde fra sekretariatet representerte forbundet. Møtet 
viste at NFF blir lyttet til. Helsedirektoratet arbeider med 
temaet, og planen er å komme med en innstilling til Helse- og 
omsorgsdepartementet i løpet av året. 
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NFF HAR UTVIKLET en strategi for kursvirk-
somheten i inneværende landsmøteperiode. 
Fagseksjonen arrangerer omkring 40 kurs i året 
og årlige fagdager. NFFs kurs har god deltakelse 
og er godt evaluert, og de støttes av Fondet, 
slik at kursavgiften holdes lav. Kursstrategien er 
utviklet i samarbeid med faggruppene, som har 
en viktig oppgave i å bistå fagseksjonen med 
fagkunnskap om fysioterapispesifikk etterut-
danning. Målet med strategien er å fastsette 
klare og begrunnede prioriteringer i de årlige 
kursplanene for fagkurs som skal vareta hele 
målgruppen. Målgruppen for NFFs kurs er alle 
fysioterapeuter, uavhengig av erfaring og 
utdanningsnivå, som ønsker å utvikle handlings-
kompetanse gjennom fysioterapispesifikke kurs.

Høy kvalitet
Visjonen er at kurstilbudet skal bidra til en fysio-
terapitjeneste av høy kvalitet for brukerne. 
Et hovedmål er at kurstilbudet skal bidra til 
god og faglig forsvarlig fysioterapitjeneste for 
fysioterapeuter med ulik kompetanse og ulike 
arbeidsfelt. Delmål:
• Kurstilbudet tar utgangspunkt i samfunnets 

behov for fysioterapitjenester.
• Kurstilbudet stimulerer til kunnskapsbasert 

praksis.
• Kurstilbudet skal bidra til å videreutvikle 

fysioterapeuters praktiske og teoretiske 
kunnskap og handlingskompetanse.

• Kurstilbudet skal stimulere til utviklingspro-
sjekter i praksisfeltet.

Kunnskapsformidlere
Det andre hovedmålet er at kurstilbudet skal 
støtte fysioterapeuters utvikling som kunn-
skapsformidlere. Delmål: 
• Kurstilbudet skal styrke fysioterapeutenes 

kompetanse i å stimulere til endringsproses-
ser med fokus på ressurser og mestring.

• Kurstilbudet skal styrke fysioterapeutenes 
kompetanse i kommunikasjon med pasienter/
brukere, pårørende og kollegaer.

• Kurstilbudet skal styrke fysioterapeutenes 
kompetanse i skriftlig dokumentasjon og 
formidling av fagkunnskap.

Kursstrategien munner ut i en treårsplan for 
kurstilbudet som sikrer at alle fagområder dek-
kes i perioden. Det lages også en treårsplan for 
kursutvikling som inkluderer både revidering av 
kurs, utvikling av nye kurs og andre utviklings-
prosjekter tilknyttet kursvirksomheten. Planene 
tar utgangspunkt i en vurdering av fysiotera-
peuters behov for etterutdanning og NFFs 
helsepolitiske mål og satsingsområder.

Spesialister
I tillegg til å vareta bredden i kurstilbudet priori-
terer NFF kurs for spesialister som vil oppdatere 
seg. Det skal utvikles nye kurs i psykomotorisk 
fysioterapi. Nye kurs om smerte skal utvikles og 
vurderes i sammenheng med kurs i nålebehand-
ling og elektroterapi. Det skal gjennomføres en 
behovsvurdering og utvikling av kurs i nevrologi. 
Et nytt kurstilbud i veiledning og kurs rettet mot 
primærkontaktrollen er også på trappene. 

FOR Å KUNNE opprettholde NFFs etterspurte 
kurstilbud i 2012 søker fagseksjonen kursledere 
til kurs innenfor ortopedi, revmatologi, helsefrem-
mende og forebyggende arbeid, psykiatri og 
psykisk helse, onkologi og lungefysioterapi. 

Kursleder er en fagperson som deltar i utvikling 
av kurs, og har ansvar for at undervisningen på 
kurset foregår i samsvar med kursets studieplan. 
Kursledere utarbeider kursets timeplan, engasjerer 
eventuelle eksterne forelesere og holder litteratur-
listen oppdatert. 

I tillegg til god oversikt og kunnskap over fagområdet/kursets tema må en kursleder ha peda-
gogisk kompetanse. Fagseksjonen oppfordrer alle som er interessert i å holde kurs innen de nevnte 
fagområdene, til å ta kontakt med NFFs fagseksjon ved Áslaug Skúladóttir, as@fysio.no. 

Strategi for fagkurs 2011–2014

Vil du utvikle fysioterapeuter faglig?
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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.

HAR DU GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

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

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

På NFFs medlemssider kan du registrere læringsaktivitetene i NFFs registreringsverktøy og få en oversikt over alle  
dine læringsaktiviteter. Deltakelse på NFFs kurs blir automatisk registret. Du kan også lage din egen CV der læringsaktiviteter,  
utdanning og arbeidserfaring kan legges inn.
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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

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

29.-31. oktober 15. august Fysioterapi i palliasjon Bergen

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

29.-31. 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 8. 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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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
22. mars- 24. mars 2012 på Halvorsbøle.  

Du blir kjent med de siste forskningsresultater på stress og 
avspenning, instrueres i både yoga og meditasjon og lærer om 
ulike avspenningsmetoder. Du lærer teknikker du kan praktisere 
selv, instruere i eller gi råd til andre om. 
Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med16,5 timer 
innen deler av etter- og videreutdanning.

Pris; kr 4.650,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og kurs-
avgift. Se også: 

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

www.halvorsbole.no    www.acem.no
eller 23 11 87 00 for info/påmelding

: kursinvitasjon
Kurs i undersøkelsesmetodikk i motorisk 
utvikling i 1. leveår

Vi belyser:
* analysering av spontanmotorikk
* funksjonsanalyse av columna i spedbarnsalderen
* noen leiereaksjoner 
* de viktigste spedbarnsreflekser

Gjennomføring: Praksisrettet, demonstrasjon med pasienter og 
video.  Aktiv deltakelse ønskes velkommen!

Forelesere: Ute Imhof, Spesialist i Barnefysioterapi og Anke 
Helgar, Spesialist i barnefysioterapi

Tid: Torsdag 12. januar 2011, 09:30-16:00
Fredag 13. januar 2011, 09:00-15:30
 
Sted: Domus Medicus (gamle Rikshospitalets kvinneklinikk), 
Pilestredet Park 7, inngang Stensberggate, 0176 Oslo

Kursavgift: Kr. 2800. Det serveres lunsj og kaffe/frukt underveis.

Kursansvarlig: Ute Imhof, tlf. 911 93 628, barnekurs@yahoo.no

Påmelding: Sendes på e-post: barnekurs@yahoo.no med navn, 
stilling, arbeidsadresse, telefon og e-post adresse. 
Påmeldingsfrist: 04. januar 2011.
Det sendes ut giro etter påmeldingen. Kursplass bekreftes når 
kursavgiften er innbetalt.
Arrangør: Ute Imhof, Barnas Fysioterapeut, orgnr. 988592862.

www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2011
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Søk studieplass:

MASTER I HELSEFREMMENDE 
LOKALSAMFUNNSARBEID (MHPCC) 
 
Utdanningen har fokus på helsefremmende arbeid 
og omsorg på flere samfunnsarenaer. Målet er å 
utvikle kunnskap som vil bidra til en bedret livs-
situasjon for utsatte grupper, til fornyelse innenfor 
det offentlige velferdssystemet og en bærekraftig, 
sosial utvikling på regionalt nivå og i nærmiljøene.

Studiet er et samarbeid mellom høgskolene i  
Gjøvik, Lillehammer og Hedmark.  
 
Studielengde  Fire år deltid 
Opptakskrav  Treårig høgskoleutdanning innen 
relevante fagområder som utdanning, helse- og 
sosial eller andre velferdsområder. I tillegg kreves 
minimum to års praksiserfaring.
 
Søknadsfrist  15.11.2011

www.hig.no/helse/master

HØGSKOLEN I GJØVIK

Norsk smerteforening – NOSF 
8. nasjonale konferanse om kunnskapsbasert 
smertebehandling 

Sted: Rikshospitalet Store auditorium 19.-20. januar- 2012 
Målgruppe: Helsepersonell og forskere med interesse for smerte-
behandling og smerteforskning.

Hovedtema: Hodepine 
• Nyheter om kronisk daglig hodepine: Viktigste risikofaktorer, 

mekanismer og mulige behandlingskonsekvenser.
• Hodepine hos barn og ungdom

Parallelle sesjoner:
• Parallelle sesjoner: Kommunikasjon som verktøy i arbeidet. 

Eldre og smerter. Whiplash – myter og fakta? Palliativ medisin. 
Undervisning i smerte ved universiteter og høyskoler. 

Dessuten: 
– Presentasjon av ferske doktoravhandlinger om smerte. 
– Frie plakatframsyninger av smerteforskning i Norge (stipend for 
de beste presentasjonene). 
– Parallellmøter for sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer, leger, 
andre faggrupper.

Påmelding og informasjon: www.norsksmerteforening.no 
Registreringsavgift:  medlemmer av NOSF: 
kr 1500 før 1. desember,  
kr 2000 etter 1. desember. 
Registreringsavgift ikke-medlemmer av 
NOSF: kr 2000 før 1. desember og  
kr 2500 etter 1. desember. 
Medlemskap inkluderer 4 nummer av  
Scandinavian Journal of Pain per år.

UNIVERSITET OG HØGSKOLE

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 i Fysioterapeuten nr. 10 side 38 
eller på NFFs hjemmeside www.fysio.no

Ti tusen NFF-ere i 2012!

Seminar 1: Forflytningskunnskap  
og praktisk pasientarbeid
2.-4. januar 2012, kr 3.950,-
   
Seminar 2: Praktisk pedagogikk og  
organisering av forebyggende 
arbeid
5.-6. januar 2012, kr 2.950,-

Sted: Oslo - Ullevål sykehus
Seminarene er godkjent av NSF, NEF og NFF som tellende til  
spesialistutd. for sykepl., ergo- og fysiot.
Påmelding til: Per Halvor Lunde, tlf (47) 90 10 15 58, 
e-post: mail@perlunde.no 
Mer info: www.perlunde.no
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FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!

www.dtf-travel.no
Annonsekoden: Fysioterapeuten

 Radisson Blu Trysil er det eneste hotellet som har ski in/ski 
out-fasiliteter i Trysil. Perfekt lokalisering i hjertet av Trysilfjellet skianlegg. 
Hotellet har et fi nt SPA-tilbud og det er 8 restauranter og barer. Hotellets 
eget badeland heter "Water Adventure Complex", med svømmebassenger, 
barne basseng, klatrevegg og innendørs surfi ng. 

Ankomst: Fredager 25.11.2011 - 27.04.2012.

*Gjestene velger selv hvilken restaurant de spiser på (buffé eller middag).

Barnerabatter: 2 barn t.o.m. 3 år gratis i foreldrenes seng. 
1 barn t.o.m. 14 år 1100,- i egen seng. Ved to betalende voksne.

Trysil

Sluttrengjøring inngår. Ekpedisjonsavgift maks 89,-. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. 
Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

Bestill på 800 300 98

Skihelg

Enkeltværelsestillæg kr 2.000,-. Avbestillingsforsikring: per voksen kr 300,-. Ekspedisjonsgebyr ved 
forsendelse på e-post kr 89,-. Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse med brev kr 119,-. Med forbehold om 

utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. Teknisk arrangør: Best 
Travel i Danmark. Best Travel er et danskeid reisebyrå og er medlem av DTF konsernet.

Island er barsk og dramatisk natur på sitt beste. Klar og ren luft, varme kilder, 
geysirer, vulkaner og isbreer som endrer landskapet nesten for øynene av deg. 
Vi reiser rundt og besøker mange av de store severdighetene. Men vi får også 
tid til å oppleve selve Reykjavik, og da skal vi selvsagt bade i den Blå Lagune. 
Vår guide og reiseleder er med oss på hele turen. 

Avreise: 7. mai 2012. Hjemreise: 14. mai 2012.

Island

Bestill på 800 308 50

Pakkereise

Deluxe rom

2 netter

2673,-per pers. i dbl.rom

Inkl. fly

7 netter

12995,-per pers. i dbl.rom

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!
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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

kommune

Sjefsfysioterapeut     
100 % stilling/ 
kommunefysioterapeut    
100 % stilling 
– id 1104
Kommunefysioterapeutstillingen blir ledig ved internt opprykk.

Kontaktpersoner: Sjefsfysioterapeut Sven Hansen, tlf 777 70845 
eller enhetsleder Herbjørg Fagertun, tlf 777 70 865.

Spesialfysioterapeut/fysioterapeut 
100 % prosjektstilling – id 1109 
Tiltredelse snarest.      
Prosjektet går over to år med mulighet for forlengelse.

Prosjekt iBedrift 
iBedrift er et prosjektsom ble etablert  i regi av Universitetssyke- 
huset Nord- Norge (UNN) i 2009. Prosjektet er etablert geografisk 
i Tromsø, Lenvik og Nordreisa. I Nordreisa er tjenesten lokalisert  
til Distriktsmedisinsk senter Nord – Troms, Storslett. Nordreisa  
kommune er vertskommune for tjenesten i Nord-Troms og har  
drifts- og arbeidsgiveransvar. 

Kontaktpersoner: Prosjektleder Jostein Bentzen,   
tlf 99547056, epost: Jostein.bentzen@unn.no.    
Nordreisa: Kommuneoverlege Knut Ivar Berglund.

Søknadsfrist for stillingene: 4. desember 2011.  
Søkere bes oppgi id.nr.

Se fullstendig annonsetekst og les mer om oss på   
www.nordreisa.kommune.no

Elektronisk søknad sendes via www.jobbnorge.no

Jo
bb

no
rg

e.
no

– regionsenter i Nord-Troms

ALSTAHAUG KOMMUNE
Fysioterapiavdelingen

TO AVTALEHJEMLER 50%

Alstahaug kommune har ledig to 50% avtalehjemmel for fysiotera-
peut fra 01.01.2012. 

Søknadsfrist: 25.11.2011
Fullstendig utlysningstekst på www.alstahaug.kommune.no

For mer informasjon, kontakt ledende fysioterapeut, Nicole Weling. 
Mail: nicole.weling@alstahaug.nhn.no eller tlf. 750 75 270. 

Stiftelsen Ragna Ringdals 
dagsenter

Dagsenteret ligger ved Sinsen T- bane stasjon i Oslo og gir tilbud til 
voksne mennesker med utviklingshemming. For tiden har vi 60  brukere 
fordelt på 5 avdelinger og totalt ca. 61 ansatte.
Vår visjon er «Den gode hverdagen» – Læring,utvikling og vekst
                                                                       – Lek, omsorg og opplevelser

VI har fra 10.01.2012  ledig 100 % stilling som 

AKTIVITETSLEDER / FYSIOTERAPEUT
Dagsenteret gir tilbud til mennesker med store sammensatte funk-
sjonshemninger og tilstreber et faglig høyt nivå på våre tjenester. Vi 
ønsker å utvide vår stab med en aktivitetsleder som er 
autorisert fysioterapeut.

For fullstendig utlysningstekst, se vår hjemmeside  
www.rrd.no-ledige stillinger.
Vil du vite mer om stillingen, så ta kontakt med:  
daglig leder Stig Sætre tlf. 98 260 978,
eller nestleder Solveig Klinkenberg tlf . 98 260 978.

Søknad sendes til: Stiftelsen Ragna Ringdals dagsenter, 
Hans Nielsen Hauges gate 44 A, 0481 Oslo innen 28. november.
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Elverum kommune

PRIVATPRAKTISERENDE 
FYSIOTERAPEUT – 100 % DRIFTSAVTALE  
–  SALG AV ANDEL I PRAKSIS

Da en av våre fysioterapeuter er blitt valgt til ordfører i Elverum 
kommune lyses det fra dags dato ut en ledig 100% avtalehjemmel 
for privatpraktiserende fysioterapeut.  Hjemmelen er knyttet til 
Elverum Fysikalske Institutt DA, som igjen er tilsluttet Helsetorget 
AS.  Overtakende fysioterapeut må påregne og kjøpe seg inn i både 
Elverum Fysikalske Institutt DA og Helsetorget AS.  

Ved instituttet er det totalt fem fysioterapeuter. Instituttet er godt 
innarbeidet.  Det er god pasienttilgang i alle aldersgrupper, med 
varierte arbeidsoppgaver. Hovedsakelig innen muskel/skjelettlidel-
ser. Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid 
lyder.  

Vi krever: 
Offentlig godkjenning som fysioterapeut.
Politiattest i tråd med bestemmelsene i Lov om helsepersonell § 20a.

Vi søker:
en fysioterapeut med bred faglig bakgrunn, med erfaring fra privat 
praksis.  Ut over de føringene som er lagt i ASA 4313 vil det bli lagt 
stor vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fagsjef Lars Kiple-
sund eller rådgiver Aud Jorid Warmdal, tlf. 62 43 30 00.  
Kontaktperson ved Elverum Fysikalske Institutt DA er Lars Kongs-
sund  tlf. 62 40 06 70.
 
Søknadsfrist: 5. desember 2011.

2 spesialfysioterapeuter/ 
fysioterapeuter   

Søknadsfrist: 30. november 2011

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om 
søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

www.fysioterapeuten.no

Liten modul, 57x20

6 utgaver: kr. 4.000 – 12 utgaver: kr. 5.700

Medium modul, 57x30

6 utgaver: kr. 4.500 – 12 utgaver: kr. 7.400

Stor modul, 57x40

6 utgaver: kr. 7.050 – 12 utgaver: kr. 9.600

Link på www.fysioterapeuten.no,
Bransjeregister, inkludert i prisen.

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

Annonsér i Fysioterapeutens 
bransjeregister
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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!

Wellsystem varme- og massasjebenk, 
masserer hele kroppen. Brukes bla i off-

shore og på sykehus. Be om mer info! 
Vi har også solarier i alle prisklasser.
sol-import.no   info@sol-import.no 

Tlf. 40 04 73 04

NYHET: ASSISTENT UTEN LØNN
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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

NOVEMBER
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
 og Michael.deVibe@kunnskaps-
senteret.no  

JANUAR
26. Bergen
Kulturforståelse - smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet i 
behandling av traumatiserte  
Arr.: RVTS-vest 
Info/påmelding: elsbeth.jacobs@
akersykehus.no, tlf. 991 15 366 
Kurset arrangeres forutsatt 25 
påmeldte. 

27.-29. Drammen 
PFGs Vinterseminar 2012
Arr.: PFG
Info: http://eventus.trippus.se/
pfg2012

MARS
6. Oslo
Årsmøte kl. 17-19 
Arr.: NFF avdeling Oslo 
Info: kommer på avdelingens 
nettside

22.-24. Halvorsbøle, 
Jevnaker 
Stressmestringskudet Arbeid 
og avspenning
Arr.: Fagakademiet i samarbeid 
med Acem og Norsk Yoga-skole
Info: www.halvorsbole.no og 
www.acem.no 

23.-25. Oslo
Manuellterapi – kunnskap og 
myter. Tverrfaglig seminar.
Arr.: Servicekontoret
Info: www.manuellterapi.no

APRIL
11.-13. Sydney 
3rd I-FAB Congress. 
Arr. International Foot & Ankle 
Biomechanics Community, 
Info: www.i-fab2012.org

MAI
21.-25. Holmsbu 
Forskning ved fjæra.
Workshop i kunnskapsbasert 
praksis og helsetjeneste
Arr: Kunnskapssenteret
Info: kari.haavelsrud@
kunnskapssenteret.no

JUNI
7.-9. Trondheim
Internasjonal forsknings-
kongress med fokus på 
lindrende behandling. 
Arr: European Association for 
Palliative Care(EAPC), St.Olavs 
Hospital og NTNU.
Info: www.eapcnet.eu/
research2012/ 

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
12     14/11      18/11   9/12
1-12     16/12      19/12 20/1

 
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   



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

Monark har produsert sykler i 
mer enn 90 år. Monarksyklene 
er kjent for sin holdbarhet 
og  pålitelighet. Det har gjort 
de til  verdens ledende på 
 ergometersykler. 

Produktene er utviklet for å 
tåle ekstreme belastninger 
med suveren sykkelfølelse 
og nøyaktighet for testing. 
For å garantere korrekte 
 verdier innen testing er det en 
forutsetning at kunden enkelt 
selv er i stand til å kalibrere 
og kontrollere sitt testutstyr.  
HUR NORWAY levere hele 
Monark sitt  sortiment. 

NuStep har siden 1987 
 produsert og utviklet  sittende 
crosstrainere. 

NuStep har høstet mange 
priser og lovord fra store deler 
av verden,  spesielt USA. Vi 
introduserer den  
nå i Norge. 

En sittende crosstrainer er 
perfekt for cardiotrening. Ved 
valg av riktig tilbehør blir 
NuStep et effektivt  verktøy i 
opptrening og  rehabilitering.

Landice har produsert 
 tredemøller i mer enn 40 år. 

Erfaringen fra verdens tøffeste 
treningsmarked har gjort at 
Landice i dag er kjent for høy 
kvalitet og høy brukervenn-
lighet. De har et stort utvalg 
av produkter med mange 
muligheter. 

Vi har valgt to tredemøller og 
en crosstrainer for det  Norske 
markedet:  
L970 CLUB Pro, L770 Rehab, 
samt E9 Elliptimill CLUB Pro 
Trainer. 

Airex er sveitsiske kvalitets-
matter.

HUR NORWAY er stolte av 
å forhandle Airexmatter  
på det norske markedet.
Produsenten av Airex,  
Alcan Airex i Sveits har et stort 
utvalg av matter og balanse-
produkter. 

HUR NORWAY har valgt 
å  lagerføre de mest  
 populære mattene. 

Flere gode løsninger til fysioterapeuter!
HUR treningsapparater brukes av mennesker i alle livets faser. Du kan ha utgangspunkt i 
opp  trening av pasienter med kroniske eller akutte medisinske problemer eller trening av 
 toppidrettsutøvere.

HUR NORWAY leverer også test og treningsprodukter fra Monark, Landice, NuStep og Airex.  
Dette er produktene som tilfredsstiller våre krav til kvalitet og brukervennlighet.

Les mer på vår hjemmeside: www.hur.no: Produkter & konsepter: Øvrige produkter

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

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

Verdensledende i 90 år! Nytt i Norge! Sveitsisk kvalitet!40 år i et tøft marked!


