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Kneehab opprettholder 
muskelmasse og lindrer 
smerter ved kneproblemer. 
-Før og etter kneoperasjon
-Ved sportsskader
-Ved nevrologiske tilstander

Se www.alfacare.no/kneehab, eller ring oss på 
tlf: 35 02 95 95 for mer informasjon eller bestilling. 
Åpningstider på tlf er: mandag - fredag 08.00 - 16.00

AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden
Tlf: 35 02 95 95, Faks: 35 02 95 99, 
post@alfacare.no, www.alfacare.no

Om kneehab:
Kneehab er et unikt, innovativt og 

klinisk testet bandasjebasert mus-

kelstimulasjonsprodukt (EMS), som 

er designet spesielt til behandling av 

quadricepsatrofi. Undersøkelser har 

vist at EMS teknologi er en effektiv 

behandling av quadricepsatrofi, som 

kan kobles til nesten alle kneskader, 

og at bruk av Kneehab kan redusere 

den postoperative rehabiliterings-

tiden.

Raskt tilbake etter en 
kneoperasjon
Forskning viser at personer som 

brukte Kneehab etter en kne-

operasjon kom 7 dager raskere 

tilbake til arbeid enn referanse-

gruppen som ikke brukte Kneehab.

og behagelig
Kneehab virker ved å sende milde og 

behagelige elektriske impulser til de 

motoriske nervene i lårmusklene, slik 

at musklene vekselsvis trekker seg 

sammen og slapper av. Den presise 

stimuleringen styrker musklene be-

tydelig, noe som øker stabiliteten  

i kneleddet samt blodgjennomstrøm-

ningen til området. Smertene i kneet 

reduseres og du blir mer motivert for 

bevegelse, som igjen har positiv effekt 

på helbredelsesprosessen. 

Anbefales av leger 
Leger og fysioterapeuter anbefaler 

bruken av Kneehab på bakgrunn av 

veldokumenterte kliniske studier. 

Sammen med annen behandling 

oppnår pasienter som bruker Knee-

hab gode resultater som økt styrke i 

lårmusklene. 
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HYLEKORET ER I GANG. Mediene er fulle av stoff om hvordan du kan bli kvitt overflø-

dige kilo og få et nytt og bedre liv. Trening på arbeidsplassen får også mye oppmerksomhet.  

Sykefraværet skal ned!

Budskapet både i pressen og blant helsepolitikerne er at vi må ta grep om våre liv for å kom-

me i bedre form og leve lenge i landet. Og – kan vi kanskje føye til – slik at vi sparer landet 

for framtidige reparasjonskostnader. Med i koret er også helseministeren. 

Som kommentator Kjetil B. Alstadheim skrev i sin spalte Uten filter i Dagens Næringsliv 5. 

januar: «Jonas Gahr Støre kommer til en snacksbolle nær deg. Og han har treningstøy på.»  

Vi kan være helseministre i våre egne liv, ifølge den virkelige helseministeren. Alle skal være 

mer fysisk aktive, spise riktigere og bevege seg minst 30 minutter per dag. Rett før jul publi-

serte han en ønskeliste for Helse-Norge på Arbeiderpartiets nettsider. Helt på topp sto «En 

ny satsing på folkehelsepolitikk». Støre vil gjenreise folkehelsepolitikken for det 21. århun-

dre, og flytte oppmerksomhet fra reparasjon til forebygging.

Vakkert! Men hvordan skal de flotte målene nås? Politikerne sentralt har satt seg høye mål 

om folkehelse og forebygging, og det er et viktig satsingsområde i Samhandlingsreformen. 

Spørsmålet er om virkemidlene er sterke nok til at kommunene vil prioritere det.

Norske politikere er ikke alene i jakten på tiltak. Mange land strever med politikken på dette 

området. Her hjemme er det snakk om forbud mot markedsføring av usunn mat rettet mot 

barn og unge. Danskene prøvde med en egen avgift på fett høsten 2011. Det viste seg å være 

helt uhåndterlig, og ble opphevet etter bare ett år. I Storbritannia dukket det rett etter nyttår 

opp et pussig forslag om at folk som lever på sosialhjelp og får pålegg fra sin lege om å trene, 

og ikke gjør det, skal få kuttet ytelsene. 

Gulrot, pisk, forbud? Overvekt og sykefravær er svært sam-

mensatte problemer. Det er en stor utfordring å nå de grup-

pene som er lite aktive, og som i arbeidslivet står for stør-

stedelen av sykefraværet. Faren er at det enorme fokuset på 

trening og overvekt kan virke mot sin hensikt. 

– I et samfunn med større og større fokus på trening og at 

alle må trene, er det lett å føle at man faller utenfor. Dør-

stokkmila kan faktisk føles tyngre for noen når det også blir 

et sterkt treningsfokus på jobb, sa doktorgradsstipendiat 

Hilde Rossing (NIH) til Aftenposten 6. januar, i en reporta-

sje om jobb og trening i butikkjeden Meny-Ultra.

Om et par måneder er hylekoret og trengselen på trenings-

sentrene over for i år. Men arbeidet med å nå de som trenger 

det aller mest må fortsette.
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Vi skal bli helse-
ministre i våre 
egne liv.

LEDER

På’n igjen
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aktuelt
– Drømmen er å jobbe  
med barn i en kommune. Side 6

MEN DEN KANSKJE viktigste saken for NFF 

de siste årene, offentlig spesialistgodkjen-

ning, kom det ingen avklaring på. Spørsmål-

et er om Jonas Gahr Støre er mannen som 

klarer å skjære igjennom den betente floken 

som «spesialistgodkjenning eller autorisa-

sjon for manuellterapeuter» har utviklet seg 

til. Forbundslederen var likevel ganske for-

nøyd med møtet – sett i forhold til hva det er 

realistisk å forvente av et møte med en travel 

statsråd. 

– Vi er imidlertid nær en avklaring når 

det gjelder godkjenningsmyndighet for 

takst kompetanse A8 og A9. I møtet fikk vi 

bekreft et at det kommer en avgjørelse om 

ikke så lenge, sier Ekeland.

Utilstrekkelig
Rett før jul publiserte Støre en ønskeliste for 

Helse-Norge, med økt satsing på folkehelse 

på topp. Og folkehelse var temaet der Støre 

og NFF var mest samstemte.

Folkehelsearbeidet og fysioterapeutenes 

rolle i kommunehelsetjenesten sto høyt på 

dagsorden. NFFs budskap er at intensjonene 

i samhandlingsreformen er gode og riktige, 

men at virkemidlene ikke er tilstrekkelige. 

Ifølge forbundet er det er en overdreven tro 

på at kommunal medfinansiering skal bi-

dra til å styrke forebygging, behandling og 

rehab ilitering.

Ortopedi
– Vi informerte også om unødvendige ortope-

diske operasjoner, fordi artrosepasienter ikke 

får fysioterapibehandling. Behovet for økt sat-

sing på skolehelsetjenesten, og det å gå fra pleie 

og omsorg til aktivitet og trening for eldre, var 

andre viktige temaer. Dette viste Støre stor in-

teresse for. Spørsmålet er hvordan vi skal få til 

en slik snuoperasjon, og om samhandlingsre-

formen kan bidra til det, sier Ekeland.

Kommunene bør etter NFFs syn ta en del 

av finansieringen ved ortopediske operasjoner. 

Det er nødvendig for å få til en økt satsing på 

annen behandling, som fysioterapi og trening. 

– Helseministeren virket oppriktig interes-

sert i forslaget. Det er første gang vi har opp-

levd å få så konkret respons på dette, sier Eilin 

Ekeland. 

Den 3. januar hadde NFFs 

 ledelse et tre kvarter langt 

møte med helseministeren.

– Vi opplevde at han tenkte 

ganske likt som oss når det 

gjelder folkehelse, sier Eilin 

Ekeland.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

FOLKEHELSE Helseminister Jonas Gahr Støre gikk tur langs Akerselva den 16.oktober med representanter for Aktivitetsalliansen.  
Foto: Eivind Griffith Brænde/NTB scanpix

Kan denne mannen løse MT-floken?
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AKTUELT

DEN FIKK DE FOR bacheloroppgaven  «Fysisk 

aktivitet for overvektige barn: En kompleks 

vei til opplevelse av bevegelsesglede». 

I juryens begrunnelse heter det blant 

annet at «Oppgaven peker mot et viktig 

 arbeidsområde for fysioterapeuter og inne-

holder perspektiver som er nyttige for fysio-

terapeuter i ulike praksisområder».

– Hvorfor valgte dere overvektige barn og 
fysisk aktivitet som tema for oppgaven?

– Overvekt blant barn er et økende pro-

blem. Media melder stadig om barn som 

får for lite mosjon, og om hvordan inakti-

vitet kan føre til for mange kilo på kroppen 

 allerede i ung alder. Dette er problemstilling-

er vi begge er interessert i, forteller Due- 

Sørensen.

Det var Due-Sørensen som fikk høre at 

det forelå planer om å starte et frisklivstilbud 

for overvektige barn og unge i kommunen 

der hun hadde praksis. Dessverre fantes det 

ikke nok ressurser til å igangsette planene. 

De to bachelorstudentene tilbød seg å hjelpe 

mot at de fikk skrive oppgave på stoffet, og 

slik startet prosjektet.

– Som vikar ved en barneskole, erfarte jeg 

hvor vanskelig det kan være å inkludere alle 

fra samme klasse i én aktivitet i gymtimene. 

Det har vært lærerikt å se hvordan overvek-

tige barn trener sammen kun med andre 

overvektige barn, sier Due-Sørensen.

– Hvordan organiserte dere prosjektet?
– Vi har intervjuet fem barn som sammen 

med sine foreldre har deltatt i gruppetimer. 

På mange måter ble det en familieinterven-

sjon. For de yngste var det positivt at for-

eldrene deltok på trening, mens noen av 

de eldste barna syntes det var litt flaut. Til 

sammen ble de observert av oss åtte ganger i 

løpet av seks uker. Prosjektet fortsatte videre 

etter at vi trakk oss ut, forteller Kleivset.

Barna gikk i femte til sjuende klasse i en 

kommune på Østlandet, og også helsesøster 

og andre fysioterapeuter i kommunen har 

vært involvert prosjektet. 

Fristet med flere valg
Ideen var å presentere barna for ulike for-

mer for fysisk aktivitet i håp om at en eller 

flere skulle falle i smak. Foreldrene ble også 

orienterte om hva kommunen kan tilby av 

organisert fysisk aktivitet, og de fikk veiled-

ning og tips om aktiviteter familien selv en-

kelt kan gjennomføre på ettermiddagen og 

i helgene.

Kleivset og Due-Sørensen hadde ansvar-

et for opplegget i noen av gruppetimene, og 

observerte under de resterende. Alle inter-

vjuene ble tatt opp på diktafon og gjennom-

gått av de to studentene i fellesskap. 

 – Vi startet med å intervjue barna for å 

få vite noe om deres holdning til fysisk akti-

vitet og hvilke forventninger de hadde til å 

være med i forsøksgruppa, sier Kleivset.

Deretter var det gruppetrening to ganger 

i uka med ulike typer fysisk aktivitet som for 

eksempel ballspill eller svømming. Poenget 

var at barna hele tiden skulle forsøke nye ting. 

Til slutt var det avslutning med sunn mat og 

smoothie. 

– Det var fra kommunens side også lagt 

opp til kostholdsveiledning i prosjektet, men 

den delen rakk ikke vi å være med på, sier 

Due-Sørensen.

De to erfarte at atferdsendring krever tid. 

I starten håpet de å se markant forandring i 

løpet av seks uker, men forsto etter en stund 

at dette ikke var nok. 

– Hva skal til for å få overvektige barn til 
å trene?

– Å få barna til å bli med på timen kan 

være en utfordring i seg selv. Vi fant ut at det 

er veldig situasjonsbetinget. Det varierer med 

hensyn til hvilken dagsform barna har, hvilk-

en aktivitet som presenteres og hva omgivel-

sene kan motivere til. Det er mye som skal 

klaffe, sier Due-Sørensen.

Intensjonen var å få overvektige barn til 

Like barn 
trener best
Drømmejobben for Janne 

Kleivset og Lena Due- 

Sørensen er å få jobbe med 

barn. Studentene fra Høg-

skolen i Oslo og Akershus er 

tildelt NFFs studentpris for 

2012.

TEKST Tone Elise Eng Galåen
tg@fysio.no
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å oppleve bevegelsesglede. Studentene fant 

at dette kan oppnås hvis barna trener i en 

gruppe med likesinnede, synes aktiviteten er 

morsom og opplever mestring

– Vi må anta at hvis barna fant en aktivitet 

de likte i løpet av prosjektet, er sannsynlighet-

en stor for at de vil fortsette med denne også 

etter at prosjektet er avsluttet, sier Kleivset.

– Hvordan vil dere bruke denne kunnskap-
en videre?

– Første steg er å skrive oppgaven om til 

artikkel. Selv jobber jeg på en helsestasjon 

i turnustida, og forsøker der å dra nytte av 

erfaringene i praksis. Generelt kan man si 

at bevegelsesglede er noe man kan overføre 

til voksne, og at en lignende tilnærming 

kan fungerer også for denne gruppen, sier 

Kleivset.

De to valgte fysioterapi som yrke fordi 

det gir mange muligheter for videre utvik-

ling og en variert hverdag. Begge ønsker å 

spesialisere seg til barnefysioterapeut.

– Mye av drivkraften for å bli fysiotera-

peut ligger i å få folk ut fysisk aktivitet, sær-

lig de som behøver det aller mest, sier Due-

Sørensen.

– Det hadde vært gøy å gå videre på det vi 

har jobbet med i oppgaven. Men det er ikke 

så enkelt å få jobb, så vi man være innstilt på 

å prøve flere ting, supplerer Kleivset.  

PRISVINNERE Janne 
Kleivset (t v) og Lena 
Due-Sørensen fra HiOA 
fikk i desember overrakt 
en sjekk på 10.000 kro-
ner fra NFFs leder Eilin 
Ekeland. Foto: Dagrun 
Lindvåg
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AKTUELT

SYNLIGE TEGN på aldring i ansiktet er som regel tegn på at en per-

son har levd et langt liv. Men det kan også bety økt risiko for hjer-

teinfarkt, ifølge en dansk studie. 

– Våre funn viser at rynker på øreflippene, avleiringer av koles-

terol på øyelokkene, hårløse flekker og viker er tegn på kroppens 

biologiske alder, ikke bare den kronologiske, sier Anne Tybjærg-

Hansen, klinisk professor ved København universitet og overlege 

ved Universitetssykehuset i København. 

– Studien har etablert en forbindelse mellom disse aldringsteg-

nene og økt risiko for hjerteinfarkt, uavhengig av kronologisk al-

der og kjente risikofaktorer som høye kolesterolverdier, blodtrykk 

og røyking, sier  professoren.

Studien ble nylig presentert på en konferanse arrangert av  

The American Heart Association. 

http://sciencenordic.com/your-face-reveals-risk-heart-attack

Ansiktet kan avsløre risiko 
for hjerteinfarkt

FORSKNINGEN har ikke kommet langt nok 

ennå til å reparere skader i ryggmargen, 

men ny teknologi kan gi rullestolbrukere en 

sjanse til å ta sine første skritt. Det er NASA 

og US Military som har utviklet systemet. 

Et amerikansk firma har videreutviklet tek-

nologien, slik at utstyret kan brukes på per-

soner med lammelser. Det kan brukes og 

tilpasses de fleste mennesker, og med tren-

ing kan roboten brukes med krykker. Etter 

hvert er ambisjonen at man skal kunne gå 

helt uten støtte. 

Takket være gaven fra Bergesens allmen-

nyttige stiftelse, via Sunnaas-stiftelsen, kan 

sykehuset nå ta denne teknologien i bruk i 

rehabilitering og forskning. Personer med 

ryggmargsskade har fått prøve systemet 

sammen med representant for leverandøren 

gjennom to dager på Sunnaas. På overrask-

ende kort tid fikk de kontroll over systemet 

og gikk turer i gangene på sykehuset. 

Kilder: 

Sunnaas-stiftelsen og Sunnaas Sykehus HF.

Avansert ganghjelpemiddel
Sunnaas Sykehus fikk nylig overlevert et avansert ganghjelpemiddel fra Bergesens allmennyttige stiftelse.  

Det dreier seg om et utvendig batteridrevet skjelett som festes til overkroppen og bena med borrelåser.
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En ny rapport fra Kunnskapssenteret tar for seg effekten av akti-

viteter i frisklivssentralene.  Men dokumentasjonen har lav kvalitet og 

forskerne kan derfor ikke trekke sikre konklusjoner.

Forskerne har oppsummert tilgjengelig forskning om  effekt av tiltak 

for å støtte endring av atferd i en retning som er gunstig for helsa. 

Tiltakene ble sammenlignet med råd fra helsepersonell uten oppføl-

ging, med ordinær behandling eller ingen behandling. 23 randomiserte 

kontrollerte studier ble inkludert i rapporten.

Kilde: www.kunnskapssenteret.no

Må forskes mer på frisklivssentralene 

NFFs fagdager arrangeres 6.-7.juni. I år er 

arrangementet flyttet ut av Oslo, til Stjørdals-

hallen, som ligger i kort avstand fra Værnes 

flyplass. 

Programmet for Fagdager 2013 blir pu-

blisert på NFFs nettsider i midten av februar, 

og blir da også åpnet for påmelding. Viktige 

temaer i år blir frisklivsarbeid og hverdagsre-

habilitering.  

Les mer: www.fysio.no

Fagdager i Stjørdal

ET HJERNESLAG får store konse-

kvenser for hele familien, ikke bare 

for den som blir rammet. Det endrer 

både  relasjoner, kommunikasjon og 

identitet, ifølge en ny avhandling ved 

Universitetet i Tromsø (UiT).

Hjerneslag kan gi både språkvan-

sker, personlighets forandringer og 

andre kognitive problemer. Dette kan 

få store konsekvenser for kommuni-

kasjonen i familien, forteller stipen-

diat Gabriele Kitzmüller til uit.no.

Avhandlingen har tittelen «Å leve 

sammen i en familie som rammes av langvarige følger etter hjerneslag».

Kitzmüller peker spesielt på at samhandlingsreformen har gitt familiene et større ansvar 

enn før. I dag rehabiliteres de fleste slagpasienter i hjemmet. Før lå de lengre på sykehus og 

var på rehabiliteringsinstitusjoner. Ifølge avhandlingen er kunnskapsnivået i mange kom-

muner på langt nær godt nok til å møte slike utfordringer.

Les mer:  www.uit.no

Hjerneslag:  
Konsekvenser for familien

– Den store oppmerksomheten rundt doktor-

graden som det viktigste målet for vitenskapelig 

virksomhet i Norge er en blindvei.

Det skriver Dag Bratlid og Thor Willy Ruud 

Hansen i en kommentar i Tidsskrift for Den nor-

ske legeforening (21/2012). De er begge profes-

sorer i pediatri ved henholdsvis St. Olavs Hospital 

og Oslo universitetssykehus. 

Fokuset på doktorgrader vektlegger kvantitet 

framfor kvalitet, og reduserer muligheten for å 

kombinere klinisk arbeid med forsk ning, noe som 

er vanlig i mange land, påpeker Bratlid og Hansen.

– Vi har regelmessig kontakt med utenland-

ske kolleger som er blant de fremste innen sine 

fagområder. Få av disse kan smykke seg med en 

doktorgradstittel. De har arbeidet med forskning 

parallelt med klinisk arbeid på en avdeling som 

er tilrettelagt for dette, noe som synes å ha lite 

fokus i Norge.

Kilde: www.tidsskriftet.no

Målet med kurset er at alle i teamet forstår den 
”normale” bevegelseskjeden og kan gjøre et optimalt 
ortosevalg for pasienter med droppfot.

Forelesere:  Jessica Parnevik-Muth og David N. Steiman
Når?  Stavanger, 24. april og
 Bergen, 25. april 2013
 For mer informasjon ad. program se 
 www.camp.no

Seminar - Droppfot

Funksjonell biomekanikk og muskefunksjon under gange

Inspirerende hel dag med både teori og praksis. 

Velkommen!

GJESTEFORELESER:Jessica Parnevik-Muth

Og prisvinnerne var…
I Fysioterapeuten nr.11/2012 ble omtalen 

av prisvinnerne på Idrettsmedisinsk høstkon-

gress dessverre uteglemt. Vi beklager!

Hjelp24 NIMI-prisen for beste publika-

sjon i et internasjonalt tidsskrift: 

Håvard Moksnes (NAR/NIH/NIMI); «The cur-

rent evidence for treatment of ACL injuries in 

children is low: a systematic review». Journal of 

Bone and Joint Surgery: J Bone Joint Surg Am 

2012 June 20;94(12):1112-1119.

Nycomed-prisene for beste frie foredrag:  

Kjersti Karoline Danielsen (NIH); «Menn og 

kvinner med sykelig overvekt kan trene vekk 

fett». 

Ida C. Svege (NAR/NIMI); «Trening kan utsette 

behovet for protesekirurgi hos hofteartrose-

pasienter. En randomisert, kontrollert studie 

med 3,5-6 års oppfølging». 

NIMs kasuistikk-pris: 

Karin Rydevik (NIMI); «Postoperativ rehabilite-

ring etter total ruptur av achillessenen».

Doktorgrader – en blindvei?
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KANDIDATENE ER Lene Christoffersen, 

 Brian Errebo-Jensen, Nils Honorè, Tina 

Lambrecht og Lisbeth Schrøder. De presen-

teres med bilder og CV på Danske Fysio-

terapeuters (DF) nettsider. I tillegg er so-

siale medier tatt i bruk som valgkamparena. 

 Valget gjennomføres elektronisk.

–Valget på forbundsleder i DF har vært 

elektronisk siden 2010. Det har vært direkte 

demokrati i det danske forbundet i mange 

år, og alle ordinære medlemmer kan avgi 

stemme. Det vil i dag si om lag 10.000 av 

totalt 12.400 medlemmer. Tidligere foregikk 

valgene per brev som ble åpnet opp og talt 

i DFs sekretariat, opplyser seniorkonsulent 

Janus Pill Christensen til Fysioterapeuten. 

Hvis ingen av kandidatene får over halv-

parten av stemmene i første valgrunde blir det 

en ny valgrunde i februar. Den nye lederen 

i DF skal etter planen tiltre 1. april.  Johnny 

Kuhr, som har vært DFs leder i 12 år, valgte 

i høst å trekke seg etter lengre tids sykdom. 

 
Regioner
– Danske Fysioterapeuter har i en del år vært 
inndelt i regioner med heltids regionledere. 
Har det ført til større interesse for å påta seg 
sentrale verv?

– Det er usikkert om vi på bakgrunn av 

dette kan konkludere med at regionstruk-

turen har skapt økt interesse.  Men det 

har i alle fall sikret at vi har en del politisk 

 skolerte medlemmer som har fått mot til 

mer. For å stille som kandidat til forbunds-

ledervervet krever det at du er foreslått av 25 

stemme berettigede medlemmer. Vi har fem 

kandidater til valget, og to av dem er regi-

onsledere, sier Christensen.

Ny leder i NFF
Norsk Fysioterapeutforbund skal også velge 

ny leder i 2013. Eilin Ekeland tar ikke gjen-

valg etter denne perioden, og valget skjer på 

Landsmøtet i november.  I NFF har det i alle 

år vært bare én kandidat til forbundsleder-

vervet, etter innstilling fra valgkomiteen. 

Det er uhyre sjelden at det foreslås motkan-

didater, og det drives ingen valgkamp på 

forhånd.

I den nye organisasjonsmodellen for NFF 

som også skal behandles på Landsmøtet, 

foreslås en inndeling i fem regioner med 

valgte regionledere.  Spørsmålet er om dette 

kan skape større interesse for politiske leder-

verv.  Men ifølge utkastet til organisasjons-

endringer som foreligger nå, skal forbunds-

leder i NFF fortsatt velges på Landsmøtet. 

Direkte demokrati og elektroniske valg som 

i Danmark har aldri stått på agendaen. 

Les mer: 

http://fysio.dk/formandsvalg/

Danmark: 

Elektronisk valg – alle kan stemme
Det er kamp om å bli leder for fysioterapeutene i Danmark. Fem 

kandidater har kastet seg inn i valgkampen, og det meste skjer 

elektronisk.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Fra sjukgymnast til fysioterapeut
DET svenske forbundet har vedtatt å endre yrkestittelen fra sjukgymnast til fysio terapeut. 

Navnebyttet ble vedtatt på landsmøtet til Legitimerade Sjukgymnasters  Riks förbund 

(LSR) i november. 

Begrepene sykegymnast og sykegymnastikk ble tidligere også brukt i Norge. Neste 

skritt for LSR er å få den svenske riksdagen til å endre yrkestittelen til fysioterapeut i 

lovgivningen, og få juridisk beskyttelse for begge titler – fysioterapeut og sjukgymnast, 

skriver LSR på sine nettsider.

Begrunnelsen for navnebyttet er at den internasjonale og vitenskapelige betegnelsen 

allerede er fysioterapi. Tittelen fysioterapeut er heller ikke beskyttet i svensk lov, og 

bruk es i dag av alt fra autoriserte sjukgymnaster til fysioterapeuter som ikke har god-

kjenning. Dette skaper forvirring og usikkerhet, mener LSR.

I den kommende mandatperioden vil forbundsledelsen også foreslå et nytt navn på 

forbundet. 

Les mer: www.lsr.se

25 MEDLEMMER – For å stille som lederkandidat 
må du bli foreslått av 25 medlemmer, opplyser 
Janus Pill Christensen i Danske Fysioterapeuter. 
Foto: Gro Lien Garbo
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I 2008 var 31 prosent menn. Det er dan-

ske Fysioterapeuten som har gjennom-

ført analysen på bakgrunn av tall fra Den 

 Koordinerede Tilmelding – Danmarks 

svar på Samordnet opptak.

Utviklingen gleder konstituert leder for 

Danske Fysioterapeuter (DF), Tine Lam-

brecht.

– Jeg tror det er riktig og sundt for et 

fag at kjønnsfordelingen er forholdsvis lik. 

Det betyr noe både for undervisningen og 

for det sosiale, sier hun.

Når det gjelder årsaken til økningen av 

mannlige studenter, mener forsker innen 

kjønn og arbeidsmarked, Karen Sjørup, at 

det kan være flere forklaringer.

– Det har blitt et større fokus på sport 

og sportsskader innen fysioterapi, om-

råder som mange menn synes er spen-

nende, sier Sjørup. Hun peker også på at 

dansk fysioterapi har en ganske stor privat 

sektor og at faget er blitt langt mer synlig 

enn tidligere.

– Som kvinne er det litt ergerlig å inn-

rømme, men dette kan også føre til at 

 fysioterapeuters lønninger på sikt vil stige, 

sier Karen Sjørup til Fysioterapeuten. ■ 

 

Kilde:

www.fysio.dk

Stadig flere danske menn vil studere fysioterapi. Ved opptaket høsten 2012  

var 41 prosent av studentene menn. 

VALGKAMP To av kandidatene som vil bli leder i Danske Fysioterapeuter:  
Tina Lambrecht, som er fungerende leder i DF, og Brian Errebo-Jensen. 
Han har vært regionleder Region Syd-Danmark siden 2008. Foto: fysio.dk

Flere menn vil bli fysioterapeuter
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DEN ELDSTE fagforeningen ble etablert i 

1940. Den jobbet med faglige spørsmål og 

forhandlet lønn og rettigheter på vegne av 

sine medlemmer. 

I 1995 og 2002 ble det etablert to nye fag-

foreninger som henholdsvis forhandlet med 

Staten på vegne av ansatte, og det statlige 

forsikringssystemet på vegne av privatprak-

tiserende. Den opprinnelige fagforeningen 

ble etter hvert kun et faglig fellesskap.  Rundt 

90 prosent av fysioterapeutene var medlem-

mer i en eller to av foreningene, noen til og 

med i alle tre.

Arbeidet med å 

slå sammen de tre 

forbundene startet 

for fire år siden. 

Den nye foren-

ingen, Icelandic 

Physiotherapy As-

sociation (IPA), ble 

formelt etablert i 

desember og trådte 

i kraft 1. januar 

2013. 

IPAs nyvalgte le-

der, Unnur Peturs-

dottir, har vært 

praktiserende fysioterapeut i 20 år. Hun har 

en spesialisering innen leddgikt, og har de 

siste ti årene jobbet ved et rehabiliterings-

senter i Akureyri nord på Island

 – Jeg pleier å si at den vanligste forstå-

elsen er misforståelsen, svarer Petursdottir 

på spørsmål om hvorfor det har tatt fire år 

å samle 600 fysioterapeuter med nokså like 

interesser i en organisasjon.

– To jevnbyrdige fagforeninger førte til at 

vi tenkte på hverandre som «vi» og «dem». 

God informasjon og god kommunikasjon 

blir derfor meget viktig i arbeidet fremover 

for å rydde eventuelle misforståelser av vei-

en så raskt som mulig.

Petursdottir vil først og fremst jobbe for 

å forene alle fysioterapeuter på Island og fo-

kusere på de 90 prosent av sakene som alle 

er enige i, heller enn å legge vekt på det som 

skiller. 

– I tillegg er jeg opptatt av å legge 

forhold ene bedre til rette for videreutdann-

ing og oppmuntre fysioterapeuter til å tenke 

 utradisjonelt med tanke på å utvide arbeids-

feltet sitt. Det er viktig at fysioterapeutens 

stemme blir hørt helsevesenet, sier Peturs-

dottir til Fysioterapeuten. 

Fra tre til en fagforening på Island
Det er ca. 600 fysioterapeuter 

på Island. Inntil november i fjor 

hadde de tre fagforeninger å 

velge mellom.

TEKST: Tone Elise Eng Galåen
tg@fysio.no

SAMLING Nyvalgt 
leder for de islandske 
fysioterapeutene, Unnur 
Petursdottir. Foto: Privat
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STUDIEN BLE NYLIG publisert i The Lancet 

og inkluderte 2.700 pasienter. Pasienter med 

mild til moderat nakkesleng ved 12 britiske 

sykehus (NHS) ble fulgt i ett år. Forskerne 

fra University of Warwick sammenlignet 

nakkeslengpasienter som fikk intensiv be-

handling med pasienter som fikk standard 

behandling. Resultatene viste at det ikke 

var noen forskjell i bedring mellom de som 

fikk intensiv behandling og de som kun fikk 

standard oppfølging. 

Det har i mange år vært mye diskusjon 

om hva slags behandling som er best for 

nakkeslengpasienter, uten at det har kom-

met forskning som dokumenterer konkrete 

tilnærminger. Forskerne i denne studien 

sammenlignet såkalt «active management 

approach» med standard behandling, som 

er generelle råd om øvelser/trening og 

 informasjonsbrosjyrer. 

Intensivbehandling omfatter blant annet 

veiledet trening, bruk av positive budskap 

og råd om tidlig tilbakevending til arbeid og 

normal aktivitet.

Fysioterapistudie
599 pasienter med symptomer som varte i 

over tre uker fikk også mulighet til å delta i 

en fysioterapistudie. De ble randomisert til 

enten en enkelt rådgivningstime hos fysio-

terapeut eller en pakke med opp til seks ti-

mer fysioterapi. Men heller ikke her var det 

noen signifikante forskjeller mellom grupp-

ene  etter åtte og tolv måneder.

– Selv om mer fysioterapi, utover en 

 enkelt time, ga en moderat bedring var det 

ikke kostnadseffektivt. Dette viser at det 

 britiske helsevesenet ikke bør tilby langvarig 

fysioterapibehandling til nakkeslengpasient-

er, sier professor Sarah Lamb ved University 

of Warwick, som ledet studien. 

Fokus på kostnader
Robert Ferrari, University of Alberta i 

 Canada, sier i en kommentar at utfordring-

en nå blir å endre samfunnets holdninger og 

forventninger til nakkeslengskader.  

– Sarah Lamb og kolleger har vist at syke-

husene gir evidensbasert og kostnadseffek-

tiv behandling når de gjør mindre, ikke når 

de gjør mer, sier Ferrari. 

Britiske myndigheter har et generelt 

sterkt fokus på å få ned kostnadene i helse-

vesenet. Når det gjelder nakkesleng – whip-

lash – har regjeringen gitt klart uttrykk for 

at antallet erstatningskrav skal ned.  

Det meste av kostnadene skyldes be-

handling av pasienter med kroniske symp-

tomer (30-50 %) og sykefravær. Krav om 

økonomisk kompensasjon for nakkesleng-

skader har økt sterkt, til tross for at antall-

et trafikkulykker har gått ned med rundt  

20 prosent siden 2006, skriver bbc.com. 

Redd konsekvensene
På nettsiden til det britiske fysioterapi-

forbund et, Chartered Society for Physiothe-

rapists (CSP), gis det uttrykk for bekymring 

over konsekvensene denne studien og myn-

dighetenes politikk kan få for fysioterapeu-

ter. 

Martin Doherty, fysioterapeut og juridisk 

rådgiver i medisinske spørsmål med praksis 

i Bournmouth, frykter at fysioterapeuter 

kan bli helt utestengt fra arbeid knyttet til 

nakkeslengskader som følge av denne studi-

en og myndighetenes fokus på å redusere 

antallet økonomiske krav.

Fysioterapeut og nakkeslengspesialist 

Christian Worsfold er enig:

– Jeg holder ofte foredrag for jurister om 

slike spørsmål, og det er allerede sterk mot-

stand mot å gi fysioterapeuter ansvar for å 

bedømme nakkeslengskader. Fysioterapeut-

ers kompetanse passer veldig godt til dette 

arbeidet, men det er nesten bare medisinsk 

kompetanse som benyttes, sier han. 

Kilder: 

www.bbc.com og www.csp.org

Nakkesleng: 

Ikke bedre med intensiv behandling
En britisk studie av nakkesleng 

tyder på at intensiv behand-

ling ikke gir bedre resultater 

enn standard behandling. 

Britiske fysioterapeuter er 

bekymret.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NAKKESLENG En britisk studie viser at intensiv behandling ikke gir bedre resultater enn standard tiltak. 



14     FYSIOTERAPEUTEN  1/13

AKTUELT

CAMBRIDGE-FORSKEREN David Spiegelhalter vil prøve å gi folk 

flest en forståelse av hva helserådene faktisk betyr, skriver fors-

kning.no. 

Hele ideen bunner i at våre gode og dårlige vaner enten for-

lenger eller forkorter forventet levetid. Spiegelhalter vil utar-

beide konkrete tall for hvor mye tid vi mister eller får for hver 

vane eller uvane. 

– Alt kan telles i mikroliv, skriver han i sist utgave av British 

Medical Journal. Ett mikroliv tilsvarer en halv time, siden 30 

minutter er omtrent en milliondel av resten av livet til et ungt 

voksent menneske. 

Røyker du to sigaretter om dagen, mister du et  mikroliv hver dag. Damper du 20, taper 

du ti – altså fem hele timer.

– Som om du haster mot døden med 29 timer i  døgnet i stedet for 24, skriver Spiegel-

halter.

På den annen side får du et mikroliv – altså en halvtime lenger  levetid – dersom du 

holder deg til én alkoholenhet per dag. Mosjonerer du i 20  minutter kan du legge til to 

ekstra mikroliv.

– Systemet er ment for folk flest, ikke for forskere, skriver Spiegelhalter, som er den 

første til å innrømme at verdiene er alt annet enn nøyaktige. 

Les mer: www.forskning.no

Det er behov for mer forskning på effekten 

av tverrfaglig teambasert rehabilitering for 

leddgiktpasienter. 

Dokumentasjonen er mangelfull, konkluder-

er Kunnskapssenteret i en ny rapport, der 11 

studier er inkludert. Seks av studiene tar for 

seg pasientundervisning som eneste tiltak. Fem 

studier omhandlet annen tverrfaglig teambasert 

rehabilitering, hvor pasientundervisning kunne 

inngå som en del av tiltaket.  

Hovedfunnene var at pasientundervisning gir 

bedring i symptomer, mestring og kunnskap om 

leddgikt ved ett års oppfølging. For andre utfall 

viste pasientundervisning liten eller ingen effekt. 

Resultatene fra studiene som evaluerte effekt av 

annen tverrfaglig rehabilitering, viste liten eller 

ingen effekt for de fleste utfallene.

Dokumentasjonen om effekt av tverrfag-

lig teambasert rehabilitering er mangelfull, 

og  konklusjonene er basert på funn fra små 

studier med uklar eller høy risiko for systematiske 

 skjevheter, påpeker Kunnskapssenteret.

Les mer: 
www.kunnskapssenteret.no

Rehabilitering ved leddgikt  
– mangelfull dokumentasjon

Jobber mest – trener mest 
De sosiale ulikhetene i samfunnet øker, også når det gjelder fysisk 

aktivitet. Dette kommer frem en ny NIH-rapport.

– Men de mest travle blant oss finner også tid til trening, sier  professor 

Gunnar Breivik ved Norges idrettshøgskole (NIH) til forskning.no.

Rapporten fra NIH bygger på en utredning til Helsedirektoratet 

fra 2011 om hvordan sosial utjevning og fysisk aktivitet kan økes i 

befolkningen. Forskningen viser at om du faller utenfor på et område, 

har du også større sjanse til å falle utenfor på andre. De som ikke takler 

arbeidslivet, for eksempel, er minst fysisk aktive, og mister derfor helse-

gevinstene som det gir.

En dansk studie viser at det er vanskeligst å få til fysisk aktivitet i al-

deren 30–50 år. I denne alderen er det mye som skal sjongleres:  Karriere, 

småbarn, fritidsinteresser og vedlikehold av sosialt nettverk. Denne 

livsfaseklemma ble først omtalt av forskere i 1987, og den gjelder minst 

like mye i dag, mener NIH-professoren. 

Han synes det er interessant at de som får gjort mest også får plass 

til trening.

–  De som jobber mer enn 40 timer per uke er også de som trener 

mest, sier Breivik.

Les mer: www.forskning.no

1 mikroliv = 1 halvtime
Hvor fort renner livet ditt ut? En britisk forsker foreslår å kommunisere hel-

seråd ved å regne ut hvor mye levetid sigaretter og hamburgere koster deg 

om dagen.



FYSIOTERAPEUTEN  1/13     15

– FOREBYGGENDE tiltak spiller en viktig rolle i helse-

myndighetenes forsøk på å redusere folks risiko for å bli 

kronisk syke og dø før  tiden. Men det har ingen effekt, 

konkluderer Torben Jørgensen, som er avdelingssjef ved 

forskningssenter for Forebyggelse og Helse ved Glostrup 

Hospital. 

13.000 dansker fikk tilbud om helsesjekker der man 

målte alt fra syn og lungefunksjon til kolesteroltall. Le-

gene brukte målingene til å vurdere hvor stor risiko del-

takerne hadde for å bli rammet av for eksempel kreft.

Forskerne la en plan for hva deltakerne skulle gjøre 

for å forbedre helsen og tilbød støtte i form av røykest-

oppkurs og undervisning i kosthold og mosjon. Men det 

førte ikke til bedre helse.

Det Nordiske Cochrane Center kom til samme resul-

tat i sin  undersøkelse, etter å ha gransket 14 studier med 

totalt 180.000  personer. 

Les mer: www.videnskab.dk 

Jevnlig helsesjekk bortkastet?
Regelmessig helsesjekk hos lege er bortkastet. 

Det er konklusjonen i to store danske studier 

fra Glostrup  Hospital og Det Nordiske Cochrane 

Centeret.

 

Generalsekretær i Norges ME-forening, Anette Gilje, synes det 

er tragisk at ME-forskningen ikke fikk tildelt støtte. Hun sier at man 

generelt trenger mer forskning på alle aspekter ved sykdommen, men at 

ME-foreningen hadde spesielt god tro på søknaden fra overlege Øystein 

Fluge og professor Olav Mella ved Haukeland Universitetssykehus.

Forskningsrådet sier i en e-post til Fysioterapeuten at det i denne 

søknadsrunden kom inn 440 søknader på til sammen 3 milliarder kroner. 

Vitenskapelig kvalitet har vært det fremste kriteriet for tildeling, og 

konkurransen har vært svært hard. 

Både søknaden om midler til ME-forskning fra Fluge og Mella 

på  Haukeland og søknaden fra lege Vegard Bruun Wyller ved Oslo 

 Universitetssykehus er vurdert som støtteverdige, men midlene strakk 

ikke til i denne søknadsrunden, opplyser Forskningsrådet.

 

Ingen støtte til ME-forskning 

Forskingsrådet fordeler 215 millioner på 34 prosjekter 

innen medisin, helse og biologi fra 2013. Ingen av de 

tre ME-prosjektene som hadde søkt nådde fram.
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Clinical trial registration involves placing 

the protocol for a clinical trial on a free, 

publicly available and electronically sear-

chable register. Registration is considered to 

be prospective if the protocol is registered 

before the trial commences (i.e., before the 

first participant is enrolled). Prospective re-

gistration has several potential advantages. 

It could help avoid trials being duplicated 

unnecessarily, and it could allow people 

with health problems to identify trials in 

which they might participate. Perhaps more 

importantly, however, it tackles two big pro-

blems in clinical research: selective repor-

ting and publication bias.

Selective reporting involves investiga-

tors only reporting the most favourable 

results when they publish a trial, instead 

of reporting the results for all the outco-

mes that were measured. Reporting only 

favourable outcomes can create a mislead-

ing appearance of the effect of a therapy in 

the published literature. For example, ima-

gine that a completely ineffective interven-

tion is tested across several trials and each 

trial measures multiple outcomes. Most 

outcomes will show no significant effect of 

the intervention. However, occasionally an 

outcome will show significant benefit or 

harm simply by chance. If the researchers 

publish the positive outcomes, but not all of 

the non-significant and negative outcomes, 

readers could interpret falsely that the in-

tervention is beneficial. A similar problem 

could occur when outcomes are analysed at 

multiple time points. Researchers may re-

port that an intervention improves walking 

speed at six months, but fail to mention that 

it does not improve walking speed at 1, 2, 3, 

9, 12 and 24 months. Prospective registra-

tion of clinical trials combats this problem 

in several ways. Journal editors and revi-

ewers can compare the range of outcomes 

reported in a manuscript against those listed 

in the registered protocol, requesting that 

any discrepancies be resolved by following 

the protocol. Readers can also compare the 

outcomes in the registered protocol against 

those in the published report, taking greater 

reassurance when they are consistent.

Publication bias arises when trials with 

positive results are more likely to be pub-

lished than trials with non-significant or 

negative results. Like selective reporting, 

this can also spuriously inflate the apparent 

effect of an intervention across the publis-

hed data. For example, a trial in which the 

intervention appeared to be effective may 

be published, while the three other trials in 

which the intervention appeared ineffective 

or harmful languish in the filing cabinets of 

the investigators. If a trial is registered, but 

never published, authors of a systematic re-

view can still find the trial on the register 

and contact the authors to request the un-

published data for inclusion in the review. 

Therefore, prospective registration of clini-

cal trials could further limit bias affecting 

the body of evidence that is available in pub-

lished physiotherapy trials.

Prospective clinical trial registration en-

courages transparency1 and may also make 
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Publication bias arises when trials with positive 
results are more likely to be published than trials 
with non-significant or negative results.

it more difficult for fraudulent authors to 

fabricate data. For example, some journals 

now ask for individual patient data to be 

provided routinely for checking2 or audit 

data when fraud is suspected3. Data collec-

tion should have occurred during the dates 

of data collection defined on the registry. 

Because many outcomes are measured and 

stored electronically with date stamps, this 

would increase the planning and complexity 

involved in fabricating data, especially if the 

fabricated data are to withstand the scrutiny 

of an audit. Also, researchers who obtain 

unwelcome data from a particular subgroup 

of patients may be tempted to eliminate it 

by retrospectively introducing an additio-

nal exclusion criterion. If their protocol has 

been prospectively registered, however, this 

would be publicly evident to anyone who 

compared the registered protocol and the 

report of the trial.

How common is clinical trial 
registration?
The first major register for healthcare trials 

was established in 19984. Although thou-

sands of trials were soon registered, the 

majority of trials remained unregistered. In 

2004, clinical trial registration was endorsed 

by the International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE)4. In addition to 

endorsing clinical trial registration, mem-

ber journals of the ICMJE made prospective 

registration compulsory for all clinical trials 

that commenced participant recruitment 

after 1 July 20054. Many other journals also 

endorsed clinical trial registration, and the 

number of registered trials increased ra-

pidly5. Since then, many organisations have 

added their support for clinical trial regis-

tration. For example, in 2008 the World 

Medical Association included a new item 

on the Declaration of Helsinki stating that 

«Every clinical trial must be registered in a 

publicly accessible database before recruit-

ment of the first subject (p.3)6». Some ethics 

committees have made trial registration a 

condition of ethical approval.

Although some physiotherapy journals 

have also encouraged clinical trial registra-

tion7,8,9, only about six percent of the rando-

mised trials investigating the effects of phy-

siotherapy interventions published in 2009 

had been registered prospectively10. In an 

attempt to rectify this situation, this edito-

rial recommending prospective registration 

has been co-authored by several members of 

the International Society of Physiotherapy 

Journal Editors (ISPJE). The remainder of 

the editorial will: define which trials should 

be registered; explain how researchers can 

register their trials; announce tougher poli-

cies about clinical trial registration that are 

being adopted by some member journals of 

the ISPJE; and identify who can contribute 

to ensuring that clinical trial registration 

achieves its potential benefits.

Which trials should be registered?
Any clinical trial should be prospectively 

registered before the first participant is re-

cruited into the study. The World Health 

Organization defines clinical trials as «any 

research study that prospectively assigns 

human participants or groups of humans to 

one or more health-related interventions to 

evaluate the effects on health outcomes»11.

How can I register my trial?
Clinical trial registration should be quick, 

easy and free of charge. Many clinical trial 

registries have been established, including 

some that focus on a particular disease (eg, 

Internet Stroke Center Trials Registry, www.

strokecenter.org/trials) or geographical regi-

on (eg, Pan African Clinical Trials Registry, 

www.pactr.org). Researchers often choose to 

register their trials in their country’s natio-

nal register, although this is not compulsory. 

It is more important that researchers choose 

a registry that elicits and documents all the 

relevant content from the original protocol 

(outlined below) and that has satisfactory 

quality, validity, accessibility, unique identi-

fication, technical capacity and administra-

tion. To assist researchers, the World Health 

Organization maintains a list of registries 

that meet these criteria (http://www.who.

int/ictrp/network/primary/en/index.html). 

Currently 16 registries are listed. Among 

these, researchers could choose one that 

processes applications swiftly or that allows 

communication using their native language.

When registering their protocol, resear-

chers will be asked to provide information 

such as descriptions of the intervention(s) 

and comparison(s) studied, study hypothe-

ses, primary and secondary outcomes, eli-

gibility criteria, sample size, blinding, fun-

ding, principal investigators and dates of 

commencement and anticipated completion 

of the study. It is common for trial registries 

to review the information for completeness 

and clarity, so some editing might be needed. 

The registry will then provide a unique trial 

registration number to the researchers. This 

number should be included in all reports of 

the trial’s results as a link to the registered 

protocol for editors, reviewers and readers.

Prospective registration can be done any 

time before the first participant is recruited. 

Many researchers wait until immediately 

before recruitment starts, so that any late 

changes to the protocol (such as alterations 

requested by an ethics committee) do not 

necessitate an amendment to the registry 

entry. Although not ideal, protocol amend-

ments are sometimes made after recruit-

ment starts. These should be updated on the 

registered protocol as well. The trial registry 

will publicly document what changed and 

on what date.

ISPJE member journals introducing
mandatory prospective registration
policies
The executive of the ISPJE strongly recom-

mends that member journals adopt a policy 

of mandatory prospective registration for all 

clinical trials. Several member journals are 

implementing such policies. Physical The-
rapy has already implemented a policy of 

mandatory prospective clinical trial regis-

tration, which applies to trials that commen-

ced participant recruitment after 1 January 

2009. The following table lists other member 

journals and their nominated dates to im-

plement mandatory prospective clinical trial 

registration, as well as the trials that this po-

licy applies to (based on the commencement 

date of participant recruitment).
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Who else can help ensure clinical 
trial registration achieves its 
potential benefits?
In addition to the recommendations for 

researchers and editorial boards outlined 

above, others can contribute to ensuring 

that clinical trial registration achieves its 

potential benefits. Everyone in the profes-

sion can ensure that their colleagues are 

aware of clinical trial registration and its 

importance. Educators should ensure that 

the research component of physiotherapy 

training programs explains the importance 

of trial registration. Clinicians can also ad-

vise or help patients to search trial registers 

to identify relevant trials for which the pa-

tient might volunteer. Administrators of 

clinical trial registries that do not meet the 

WHO criteria can strive to attain this sta-

tus. Grant review panels can make funding 

contingent upon prospective registration for 

proposed clinical trials. More ethics review 

committees can make their approval of tri-

als contingent upon prospective registration 

as well. However, even universal prospective 

registration may make no difference to se-

lective reporting and publication bias unless 

there is an expectation that protocols will 

be compared to published reports before 

publication. Therefore, journal editors and 

peer reviewers must remember to check 

for discrepancies between submitted ma-

nuscripts and registry entries. 

Physiotherapy clinical trials that are 

conducted and reported according to a pre-

specified protocol are more likely to provide 

credible information than those that do not. 

Prospective clinical trial registration is the-

refore of great potential value to the clini-

cians, consumers and researchers who rely 

upon clinical trial data and that is why ISPJE 

is recommending that members enact a po-

licy for prospective trial registration.
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Brazilian Journal of Physical Therapy/Revista Brasileira de Fisioterapia 1 January 2014 31 December 2013

Cardiopulmonary Physical Therapy Journal 1 January 2015 1 January 2014

Journal of Manual and Manipulative Therapy 1 January 2014 6 June 2013

Journal of Physiotherapy 1 January 2013 1 January 2006

Journal of Physiotherapy & Sports Medicine 1 January 2014 1 June 2013

Manual Therapy 1 January 2014 1 June 2013

Physical Therapy & Research/Fisioterapia e Pesquisa 1 January 2014 31 December 2013

Physiotherapy 1 January 2013 1 January 2013

Physiotherapy Canada 1 January 2013 1 January 2013

The Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 1 January 2013 1 January 2013
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Commentary
Evidence that task-specific circuit training may improve walking 

after stroke has been growing since the first pilot study published 

in 2000 (Dean et al 2000). From research into motor learning and 

several meta-analyses of rehabilitation we know that increasing 

the amount of practice will improve outcome. However repeated 

behavioural observation studies have shown low levels of physical 

activity during rehabilitation after stroke. Circuit class training 

was proposed as a means of increasing the amount of activity un-

dertaken by having a higher patientto-staff ratio. This high qua-

lity, large multi-centre trial by Van de Port and colleagues (2012) 

is the latest contribution to the body of evidence. The study con-

firms that taskoriented circuit class training in small groups is 

as effective as individual intervention in improving mobility in 

people who require outpatient rehabilitation within the first six 

months after stroke. More important, the efficiency in terms of 

staff resources of small groups suggests that where possible circuit 

class intervention should be used. Specifically, for the same health- 

care costs, classes could afford more therapy for the individual 

either through increases in amount delivered in one day or by in-

creasing the time over which services can be delivered. The diffe-

rences between the groups in terms of walking speed and six mi-

nute walk distance were modest but in favour of the circuit class 

intervention. Without more detail of the interventions delivered 

to both groups it is hard to discuss the reasons for this result. For 

example there is evidence that treadmill training improves wal-

king in both ambulatory (Ada et al, in press) and non-ambulatory 

(Dean et al 2010, Ada et al 2010) people after stroke. Similarly the 

use of biofeedback has been found to improve outcome (Stanton 

et al 2010). The trial also had a large number of secondary outco-

mes measures some of which were redundant. Omitting some re-

dundant measures and including a measure of free-living physical 

activity would have been useful to see if benefits had carried over 

into everyday life. Alzahrani and colleagues (2009) have shown 

stair ability predicts free living physical activity after stroke. In-

clusion of a free-living activity measure could have allowed sub-

sequent analysis of this relationship in a Dutch sample.

Catherine Dean, Department of Health Professions, Macquarie 
University, Australia
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Group task-specific circuit training for patients discharged home after stroke may 
be as effective as individualized physiotherapy in improving mobility

Synopsis
Summary of: van de Port IGL et al (2012) 

Effects of circuit training as alternative to 

usual physiotherapy after stroke: randomi-

sed controlled trial. BMJ 344: e2672 doi: 

10.1136/bmj.e2672. [Prepared by Nicholas 

Taylor, CAP Co-ordinator.]

Question: Does task oriented circuit 

training improve mobility in patients with 

stroke compared with individualised phy-

siotherapy? 

Design: Randomised, controlled trial 

with concealed allocation and blinded out-

come assessment. 

Setting: Nine outpatient rehabilitation 

centres in the Netherlands. 

Participants: Patients with a stroke who 

had been discharged home and who co-

uld walk 10 m without assistance were in-

cluded. Cognitive deficits and inability to 

communicate were key exclusion criteria. 

Randomisation of 250 participants allo-

cated 126 to task oriented circuit training 

and 124 to individualized physiotherapy.  

Interventions: The task oriented circuit trai-

ning group trained for 90 min twice-weekly 

for 12 weeks supervised by physiotherapists 

and sports trainers as they completed eight 

mobility-related stations in groups of two to 

eight participants. Individualised outpatient 

physiotherapy was designed to improve ba-

lance, physical conditioning, and walking. 

Outcome measures: The primary out-

come was the mobility domain of the stroke 

impact scale measured at 12 weeks and 24 

weeks. The domain includes nine questions 

about a patient’s perceived mobility compe-

tence and is scored from 0 to 100 with higher 

scores indicating better mobility. Secondary 

outcome measures included other domains 

of the stroke impact scale, the Nottingham 

extended ADL scale, the falls efficacy scale, 

the hospital anxiety and depression scale, 

comfortable walking speed, 6-minute walk 

distance, and a stairs test.

Results: 242 participants completed the 

study. There were no differences in the mo-

bility domain of the stroke impact scale 

between the groups at 12 weeks (mean dif-

ference (MD) –0.05 units, 95% CI –1.4 to 1.3 

units) or 24 weeks (MD –0.6, 95% CI –1.8 to 

0.5). Comfortable walking speed (MD 0.09 

m/s, 95% CI 0.04 to 0.13), 6-minute walk dis-

tance (MD 20 m, 95% CI 35.3 to 34.7), and 

stairs test (MD –1.6 s, 95% CI –2.9 to –0.3) 

improved a little more in the circuit training 

group than the control group at 12 weeks. 

The memory and thinking domain of the 

stroke impact scale (MD –1.6 units, 95% CI 

–3.0 to –0.2), and the leisure domain of the 

Nottingham extended ADL scale (MD –0.74, 

95% CI –1.47 to –0.01) improved a little 

more in the control group than the circuit 

training group at 12 weeks. The groups did 

not differ significantly on the remaining se-

condary outcomes at 12 weeks or 24 weeks. 

Conclusion: In patients with mild to 

moderate stroke who have been dischar-

ged home, taskoriented circuit training 

completed in small groups was as effec-

tive as individual physiotherapy in im-

proving mobility and may be a more 

efficient way of delivering therapy.  

[95% CIs calculated by the CAP Co-ordina-

tor]



20     FYSIOTERAPEUTEN  1/13

Sammendrag 

 Innledning: Huntingtons sykdom er arvelig og fører til motoriske, kognitive og adferds-

messige symptomer som utvikler seg over tid. Formålet med denne artikkelen er å omtale 

symptomer ved Huntingtons sykdom og å beskrive hvilken plass fysioterapi har i behand-

lingen av sykdommen.

Hoveddel: Det er begrenset kunnskap om fysioterapi ved Huntingtons sykdom, men 

kunnskap og prinsipper om fysioterapibehandling kan overføres fra andre nevrologiske 

lidelser til pasienter med HS. Det er viktig å ha en god forståelse av de ulike aspektene 

ved sykdommen. Det er en stadig økende grad av forskning på fysioterapi og Huntingtons 

sykdom. Intervensjon i tidlig fase kan bedre funksjonsnivået, og et mål er å opprettholde 

funksjonsnivået lengst mulig. Å motivere pasientene til å holde seg i aktivitet og vise dem 

øvelser og treningsformer de klarer å gjennomføre kan hjelpe dem med å unngå passivitet 

og isolasjon. Det kan være lurt å innføre hjelpemidler mens pasientene fortsatt er i stand 

til å lære å bruke dem. En lang rekke funksjonstester kan tas i bruk for å måle endring over 

tid, men det finnes ingen spesifikke tester for HS.

Avslutning: Det er viktig å ta i betraktning alle aspektene ved sykdommen i tillegg til de 

motoriske. Trening og fysioterapi er en viktig del av behandlingen ved HS.

Nøkkelord: Huntingtons sykdom, kunnskap, fysioterapi.
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Innledning
Huntingtons sykdom (HS) er en arvelig og 

gradvis fremadskridende nevrologisk syk-

dom (1-3). HS har en forekomst på 7-10 

personer per 100.000, hvilket tilsvarer at det 

finnes om lag 350 personer med HS i Norge 

(1). Sykdommen skyldes en mutasjon i et 

gen på kromosom 4, og hvis man har arve-

anlegget for HS, er det 50 prosent risiko for 

at hvert av ens barn arver dette, uavhengig 

av kjønn (1). I første rekke rammes nervecel-

lene i hjernen i området som kalles striatum, 

og etter hvert vil den som har arvet anlegget 

gå fra å være presymptomatisk genbærer til 

å få symptomer på HS. Symptomene star-

ter vanligvis i alderen 30 til 55 år, men kan 

ramme yngre og eldre personer (2). HS utvi-

kler seg gradvis over flere år og kan arte seg 

forskjellig fra individ til individ. Diagnosen 

baseres på kliniske funn og gentest. Ved di-

agnostisert sykdom vil også familiemedlem-

mer som er i risikosonen få tilbud om gene-

tisk veiledning. Noen personer med risiko 

for HS ønsker å ta gentesten selv om de ikke 

har symptomer eller tegn på sykdommen. 

Utviklingen kan inndeles i ulike faser, og det 

er vanlig å snakke om en tidlig fase, en midt-

fase og en fremskredet fase av sykdommen 

(1). Symptomene kan deles inn i motoriske, 

kognitive, psykiske og andre symptomer (1). 

Formålet med denne artikkelen er å omtale 

symptomene ved Huntingtons sykdom og å 

beskrive hvilken plass fysioterapi har i be-

handlingen av sykdommen. 

Hoveddel
Motoriske symptomer 
De motoriske symptomene (bevegelsesfor-

styrrelsene) kan inndeles i ufrivillige beve-

gelser og forstyrrede frivillige bevegelser 

(3). Ufrivillige rykninger eller dansende be-

vegelser (chorea) er et typisk tegn, men sees 

Fysioterapi ved Huntingtons sykdom

FAGARTIKKEL
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Det er foreløpig kun begrenset kunnskap 
om fysioterapi ved HS.

ikke hos alle. Ut i sykdomsforløpet vil pasi-

entene som regel få mer uttalt chorea i form 

av store ufrivillige bevegelser i armer, bein 

og i ansiktet. Ufrivillige muskelsammentrek-

ninger (dystoni) kan ytre seg som dreiende 

bevegelser. Trege viljestyrte bevegelser (bra-

dykinesi) og stivhet (rigiditet) vil også bidra 

til at pasienten får redusert fysisk funksjon 

og dårlig balanse. Rigiditeten kjenneteg-

nes gjennom økt muskeltonus som kjennes 

som økt motstand ved passiv bevegelighet. 

Noen ganger vil pasienten fremstå som stiv 

og treg i bevegelsesmønsteret, andre ganger 

er bildet preget av ufrivillige bevegelser og 

uro.  Sent i sykdomsforløpet vil mange også 

få en forkortning av muskulatur (kontrak-

turer). Ut i forløpet vil uttalen bli dårligere 

(dysartri), og det er vanlig at pasientene får 

svelgebesvær (dysfagi). 

Kognitive og psykiske symptomer
HS fører til svekkelse av kognitive funksjo-

ner, som ytrer seg i redusert evne til å forstå 

og planlegge, redusert konsentrasjons- og 

vurderingsevne og svekket nærhukommelse 

(4). Typiske atferdsendringer er langsom-

mere tenkning, sene reaksjoner eller svar, 

ønske om faste rutiner, vanskeligheter med 

å fokusere på mer enn en ting av gangen og 

vanskeligheter med å planlegge. Hukom-

melsen for tidligere minner er som regel 

godt bevart. Evnen til å oppfatte og tolke 

synsinntrykk og rom- og retningssans re-

duseres. En person med HS vil typisk ha 

Kort sagt

Huntingtons sykdom (HS) er en arvelig, 

fremadskridende nevrologisk sykdom som 

gir motoriske, kognitive og adferdsmes-

sige symptomer.

Det finnes ingen kur for sykdommen, og 

behandling rettes mot å lindre symptomer, 

bedre livskvalitet og fysisk, psykisk og 

sosial funksjon, hvor fysioterapi spiller en 

viktig rolle.

Kunnskap om sykdommen og dens ulike 

symptomer er viktig for å kunne gi best 

mulig fysioterapibehandling gjennom 

sykdommenes ulike faser.

BASSENGTRENING Fin aktivitet for opprettholdelse av bevegelsesutslag, styrking av muskulatur og kondisjonstrening.
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problemer med å utføre flere ting samtidig, 

og evnen til å foreta beslutninger blir etter 

hvert redusert. Pasientene kan fremstå som 

lite fleksible og utålmodige. Språkevnen 

svekkes ut i forløpet, og det oppstår utfor-

dringer knyttet til kommunikasjon (1). De 

mest typiske psykiske symptomer ved HS 

er depresjon, manglende tiltaksevne (apati), 

engstelse, irritabilitet, sinneutbrudd, redu-

sert impulsivitet og impulskontroll, tvangs-

tanker og tvangshandlinger, søvnforstyrrel-

ser og sosial tilbaketrekning, og enkelte kan 

ha vrangforestillinger og hallusinasjoner (5). 

Kombinasjonen av disse symptomene med-

fører ofte betydelige sosiale vansker og også 

ofte isolasjon og ensomhet for pasienten og 

familien. Det er viktig å igangsette tiltak før 

pasienten isolerer seg og ikke lenger takler 

endringer i hverdagen.

Andre symptomer
Ved HS er det endringer i cellenes energi-

omsetning som kan gi seg uttrykk i vekttap 

pga. økt forbrenning, i tillegg til merforbru-

ket av energi knyttet til de ufrivillige beve-

gelsene (6-7). Andre viktige faktorer for 

vekttapet, er dysfagi, som kan øke faren for 

aspirasjon, i tillegg til vansker med å få i seg 

nok næringsrike regelmessige måltider. Det 

ses også hormonelle endringer, og inkonti-

nens for urin og avføring vil kunne oppstå 

sent i forløpet (1-3). 

Behandling
Det finnes i dag ingen kurativ behandling 

for HS, og behandlingstiltak er derfor rettet 

mot å lindre symptomer, bedre livskvalitet 

og fysisk, psykisk og sosial funksjon (3). 

Medikamenter kan brukes til å behandle 

motoriske og psykiske symptomer, men vel 

så viktig er behandling og trening som bi-

drar til å vedlikeholde og fremme pasientens 

funksjonsnivå. Her kan fysioterapi spille en 

viktig rolle (8,9,10). Ingen behandling, hel-

ler ikke fysioterapi, er hittil bevist å bremse 

langtidsprogresjonen ved HS.  I tidlig fase 

av sykdommen kan pasienten følges opp 

ved et fysikalsk institutt eller et rehabilite-

ringssenter, i midtfasen er det mest aktuelt 

med hjemmefysioterapi eller fysioterapi på 

dagsenter, men de kan også ha effekt av opp-

hold på rehabiliteringssenter så lenge de får 

tilrettelegging og hjelp. Fysioterapi i senere 

faser av sykdommen skjer som regel på in-

stitusjon hvor pasienten bor. Personer med 

HS har rett på fri fysioterapi i henhold til 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til 

fysioterapi, hvor HS kommer inn under bok-

stav C (nevrologi) i sykdomslisten, punkt 1, 

bokstav k (11).  

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) er et 

nasjonalt kompetansesenter for Hunting-

tons sykdom som kan gi informasjon og råd 

til både brukere og fagpersoner (12). Fysio-

terapeuter som arbeider med pasientgrup-

pen i spesialisthelsetjenesten vil også kunne 

gi råd om behandling. Huntington fagnett-

verk (13) har som mål å styrke kompetansen 

i pleie- og sørge for kommunal tilretteleg-

ging for HS-pasienter. De jobber også med 

å opprette ressurssentre rundt om i landet 

som skal bidra med kompetanseoverføring 

til kommunene. NKS Olaviken alderspsyki-

atriske sykehus på Askøy utenfor Bergen er 

et slikt ressurssenter, og de har lang erfaring 

med behandling av HS-pasienter i fremskre-

den fase.

Fysioterapi og Huntingtons sykdom
Det er vist at fysioterapi er fordelaktig ved 

andre basalgangliesykdommer (14). Trening 

og fysikalsk behandling har trolig en positiv 

effekt på balanse, livskvalitet og muligens 

også på en lang rekke andre fysiske funk-

sjoner for parkinsonpasienter (14). Det er 

grunn for å tro at en del av disse effektene er 

overførbare til HS. Det Europeiske Hunting-

ton Nettverkets (EHDN) fysioterapigruppe 

arbeider med å utarbeide retningslinjer for 

fysioterapi ved HS og fokusere på områder 

innen behandlingspraksis som trenger mer 

forskning (8,9). Å utvikle pålitelige meto-

der for å vurdere behandlingseffekten for 

pasienter med HS er utfordrende, og det er 

foreløpig kun begrenset kunnskap om fysio-

terapi ved HS.

En pilotstudie av et intensivt rehabilite-

ringsprogram hvor 40 pasienter deltok ga 

bedring i motorisk funksjon over en toårs 

periode (15). Det kan ikke generaliseres på 

bakgrunn av denne studien alene, men re-

sultatene gir grunnlag for videre forskning 

på de antatt positive effektene av fysioterapi 

for denne pasientgruppen. I Norge er det 

gjennomført et forskningsprosjekt om in-

tensiv rehabilitering av pasienter med HS, 

finansiert av Helsedirektoratet og utført av 

Vikersund kurbad (VKB) og Rehabilite-

ringssenteret Nord-Norges kurbad (RNNK). 

Foreløpige resultater tyder på positive effek-

ter bl.a. på gangfunksjon og livskvalitet (16, 

17). 

Kondisjons- og styrketrening
Ved tidlig intervensjon har det tidligere blitt 

erfart at funksjonsnivået kan bedres, og stu-

dier viser at intensive treningsopplegg har 

positiv innvirkning på sykdomsforløpet 

(15,18). Kunnskap og prinsipper om fysio-

terapibehandling kan overføres fra andre 

nevrologiske lidelser (19). Vår erfaring er at 

fysiske aktiviteter som egner seg godt som 

oppvarming og kondisjonstrening er gange i 

ulikt tempo, ergometersykling, gange på tre-

demølle og turgåing. Det må vurderes i hvert 

enkelt tilfelle hvilke øvelser den enkelte kla-

rer å gjennomføre. Det er viktig med øvelser 

som opprettholder bevegelsesutslaget, samt 

generelle styrkeøvelser (9). Styrketrening 

med bruk av kroppen som motstand eller i 

maskiner hvor bevegelsesbanen er fastsatt, 

er etter vår erfaring lettere å gjennomføre 

enn bruk av løse vekter eller trekkapparater 

med mye bevegelsesfrihet.

Balanse og koordinasjonstrening
Ved ustø gange og falltendens er det viktig 

med balanse/stabilitetsøvelser og koordi-

nasjonstrening (9). Ridning, ballkast og 

trappegange er gode aktiviteter som både 

gir funksjonalitet og koordinasjon. Balan-

setreningen begrenses kun av pasientens 

funksjonsnivå og terapeutens fantasi. Ulike 

former for hinderløyper og lek kan brukes 

sammen med rene balanseverktøy som airex 

pute eller bosuball. I alle fasene av sykdom-

men må man fremme en optimal og hen-

siktsmessig utgangsstilling (unngå ytterstil-

linger som kan skade ledd og muskulatur og 

samtidig opprettholde best mulig bevegel-

sesutslag og unngå kontrakturer). Dette kan 

være utfordrende hvis pasienten har mye 

ufrivillige bevegelser. 

Selv om det ikke finnes kurativ behand-
ling for HS, kan fysioterapi avhjelpe 
spesifikke funksjonsvansker ved 
sykdommen.
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Bassengtrening og avspenning
Ved bassengtrening kan man trene på opp-

rettholdelse av bevegelsesutslag, styrke mus-

kulatur og gjøre kondisjonsøvelser. Våre er-

faringer er at pasienter kan bli mer avspente 

etter å ha oppholdt seg i oppvarmet vann. 

Mange får redusert chorea ved avspenning 

i vann. Bløtvevsbehandling og massasje 

kan være aktuelt, blant annet for å fremme 

kroppskontakt og redusere økt spenning i 

muskulaturen. I senere fase av sykdommen 

kan respirasjonsøvelser og lungefysioterapi 

være hensiktsmessig, og behandling for å 

forebygge kontrakturer blir etter hvert vik-

tig (9, 21). I de siste stadiene kan det være 

uheldig å forsøke å korrigere gangmønste-

ret, fordi personen har utarbeidet egne stra-

tegier som ikke så lett lar seg endre. 

Egentrening og gruppetrening
Pasientene som er på rehabiliteringsopp-

hold på VKB og RNNK får alle et individuelt 

tilpasset fysioterapiprogram basert på den 

enkeltes mål. Felles for de fleste er et fokus 

på balansetrening i kombinasjon med gene-

relle styrke- og kondisjonsøvelser. Alle får 

øvelser de kan gjøre som egentrening, men 

det varierer i hvor stor grad de er i stand til 

å gjennomføre dette på egenhånd. Vi har 

god erfaring med trening i gruppe. Det er 

en fordel å ha noen som kan hjelpe til med 

igangsetting av aktiviteter og ha tilsyn med 

treningen (20). Dersom pasientene har van-

sker med å konsentrere seg, er det viktig å ha 

rolige omgivelser med mindre støy og ytre 

forstyrrelser. 

Motivasjon til aktivitet
Å finne motivasjon for å drive med aktivitet 

kan være spesielt utfordrende for pasienter 

med HS og er et vanlig trekk ved sykdom-

men (22). Å gjøre aktiviteter sammen med 

andre og å benytte en treningsdagbok kan 

gi ekstra motivasjon. Personen med HS og 

terapeuten bør samarbeide om et egnet opp-

legg tilpasset den enkelte, som evalueres og 

justeres etter hvert som behovene endres. 

Man bør tilstrebe lystbetonte aktiviteter, 

gjerne med utgangspunkt i den enkeltes in-

teresse og målsetninger (1). Det kan være 

fornuftig å foreslå nye aktiviteter med jevne 

mellomrom, da personen kan trenge tid for 

å forberede seg på det som er nytt. Det er 

viktig ikke å gi for mange valg i forhold til 

aktiviteter, da det ofte kan være vanskelig 

å forholde seg til. Det kan være vanskelig å 

utføre flere ting samtidig, som å ta instruk-

sjon parallelt med gangtrening. Instruksjo-

nen bør da komme først. Avveksling mellom 

aktivitet og hvile, og individuell tilpasning 

er vesentlig (1). Noen har erfaring med at 

personer med HS ikke greier å konsentrere 

seg lenge av gangen før det er behov for en 

pause. Kortere økter med flere repetisjoner 

anbefales derfor. Grunnet tendens til vekt-

tap er inntak av mat viktig både før og etter 

treningsøkter og fysioterapi. 

Vår erfaring er at gruppetrening kan være 

en fin måte å få inn trening sammen med so-

sialt samvær. Gruppene bør ikke være for sto-

re da pasientene med HS lett faller ut hvis det 

blir for mange distraksjoner. I tillegg må det 

vurderes om de føler seg komfortable med å 

være sammen med andre i en gruppe og om 

gruppen vil fungere med HS-pasienten tilste-

de. Ved VKB og RNNK har vi etablert grup-

per på opp til seks personer, og det er da let-

tere å ha egne grupper for personer med HS. 

Faste rammer
Det er viktig med faste rammer og god 

struktur på behandlingen (22). Det kan 

eksempelvis være gunstig å ha samme tids-

punkt for fysioterapi fra uke til uke, og det 

kan være vanskelig å endre tidspunkt på 

kort varsel da pasientene kan være lite flek-

sible for endringer. Det er vår erfaring at 

faste aktiviteter satt inn i en dags-/ukeplan 

gjør det lettere å komme i gang med aktivi-

teten. Personer med HS bruker ofte lang tid 

om morgenen, både på å stå opp og gjøre seg 

klare for dagen, så treningen bør ideelt sett 

plasseres litt ut på dagen. Det kan være lurt 

å inngå en avtale med pasienten og eventu-

elt pårørende om hva man skal gjøre hvis 

pasienten ikke dukker opp til avtaler. Det 

er viktig å vite at dette kan være en del av 

sykdomsbildet. Trygghet, struktur, forut-

sigbarhet og faste rammer er som regel av 

stor betydning for en person med HS (2). 

Pasientene som deltar på opphold på VKB 

og RNNK får utlevert ukeplan i begynnelsen 

av hver uke hvor alt av aktivitet og måltider 

er plottet inn. Dette skaper forutsigbarhet og 

trygghet. Vår erfaring er at endring av denne 

planen, spesielt på samme dag, fører til mot-

stand hos deltagerne, selv når endringene er 

ment som noe positivt. Vi etterstreber også 

så langt som mulig at pasientene forholder 

seg til de samme personene fra dag til dag og 

opphold til opphold. Dette gjør det enklere 

ikke bare for pasientene, men også for oss 

som fagpersoner da det gjerne kan ta noe tid 

å bli kjent med personene. 

Funksjonstester
Det finnes ingen spesifikke fysioterapitester 

for HS, og man bruker samme måleverktøy 

som i annen nevrologisk og geriatrisk fysio-

terapi (8,9,19). Det er viktig at måleinstru-

mentene er sensitive nok til at de kan vise 

endring over tid. Dette kan være utfordren-

de i en progredierende sykdom fordi ingen 

endring kan være et ønsket mål (8). Det er 

likevel fornuftig å bruke måleredskaper for 

å kunne tallfeste endring, også fordi funk-

sjonstestingen kan være med på å bestemme 

målene for behandlingen. Det er viktig å 

vurdere den enkeltes balanse og fallrisiko 

(23).  Bergs balanseskala, 10 meters gangtest, 

Stå-opp-og-gå-test og 6 minutters gangtest 

er aktuelle tester som ble brukt under fors-

kningsprosjektet på VKB og RNNK (16,17). 

Bergs balanseskala er en statisk balansetest 

som gir en god indikasjon på balansen. Det 

er likevel viktig å være oppmerksom på at 

den statiske balansen kan være god samti-

dig som den dynamiske er redusert og at 

choreatiske bevegelser kan gjøre enkelte av 

deltestene vanskelige å gjennomføre. Stå-

opp-og-gå-test vil gi en indikasjon på dyna-

misk balanse og evne til å reise seg, gå, snu 

og sette seg. 10 meters gangtest sier noe om 

gangfunksjon, hastighet og steglengde mens 

seks minutters gangtest gir en liten indika-

sjon på utholdenhet samtidig som den gir 

undersøkeren god tid til å evaluere gang-

funksjon.  Alle testene vil også gi undersø-

keren en formening om pasientens evne til å 

ta instruksjon, samarbeidsevne og hukom-

melse. Det kan også være naturlig med mer 

generelle kondisjons- eller styrketester (9). 

Mange tester er lette å bruke i klinisk ar-

beid og krever lite utstyr. Det finnes også en 

rekke spørreskjemaer som kan brukes (ABC 

eller SF-36/ SF-12) og tester utført av annet 

helsepersonell vil gi nyttig tilleggsinforma-

sjon. Hvilke funksjonstester som velges vil 

avhenge både av funksjonsnivået til den 

enkelte pasient og hva som er hensiktsmes-

sig og mulig for den enkelte fysioterapeut 

å gjennomføre (18). Det er viktig å sette av 

god tid til gjennomføringen av de enkelte 

testene, gi klare instrukser, og det er også en 

fordel om testingen foregår avskjermet fra 

ytre forstyrrelser. 

Hjelpemidler
Utprøving og tilpassing av hjelpemidler er 

viktig i alle faser av sykdommen (1). Terske-

len for å ta i bruk et hjelpemiddel kan være 

høy, og det er i noen tilfeller fornuftig å be-
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gynne å bruke det før det er et reelt behov. 

Det blir da lettere å akseptere når behovet 

melder seg, og sjansen for at hjelpemiddelet 

kan oppfattes som symbol på et funksjons-

tap blir mindre. Hjemmemiljøet og omgi-

velsene bør være mest mulig tilgjengelige 

og funksjonelt tilrettelagt (1). Det er mange 

hjelpemidler som kan være aktuelle for HS 

pasienter, fra ADL hjelpemidler til hjelpe-

midler for kommunikasjon og kognisjon. 

Det er viktig å vurdere bruk av eventuelle 

ganghjelpemidler i hvert enkelt tilfelle (18). 

For noen kan stokk, krykke og rullator være 

aktuelt, mens det for andre kan virke for-

styrrende og uhensiktsmessig. Det er gene-

relt viktig å tenke gode stødige stoler, og at 

personer med mye ufrivillige bevegelser kan 

ha behov for polstring i stol og seng. Det fin-

nes flere spesialproduserte produkter spesi-

elt beregnet på HS pasienter (24). 

Tverrfaglig samarbeid
Ved en progredierende sykdom vil det et-

ter hvert oppstå et behov for langvarige og 

koordinerte tjenester, noe som kan ivaretas 

gjennom at det opprettes en ansvarsgruppe 

og individuell plan (1,22). Vi mener det er 

hensiktsmessig at fysioterapeuten er med-

lem i ansvarsgruppen for personer med 

Huntingtons sykdom. I en del tilfeller vil de 

som har diagnosen motsette seg hjelpetiltak 

og ikke selv innse hjelpebehov (22). Erfa-

ringene fra prosjektet tilsier at kommunene 

blir mer velvillige til å sette inn hjelpetiltak 

når de får mer kunnskap om sykdommen og 

hvordan den arter seg. I tillegg til fysioterapi 

vil pasientgruppen ofte ha behov for hjelp til 

ADL, ergoterapi, støttekontakt/brukerstyrt 

personlig assistent, logoped, ernæringsråd/ 

hjelp til matlaging og samtaler med psykia-

trisk sykepleier/psykolog (9,22). 

Avslutning
Fysioterapi har en plass i behandlingen av 

Huntingtons sykdom. Det er viktig å se på 

det motoriske i sammenheng med eventuelt 

andre symptomer, fordi depresjon, kognitiv 

svikt og adferdsendringer kan ha betyd-

ning for gjennomføringen av fysioterapi 

og trening. Selv om det ikke finnes kurativ 

behandling for HS, kan fysioterapi avhjelpe 

spesifikke funksjonsvansker ved sykdom-

men.  Man kan dra nytte av erfaringer fra 

andre progredierende nevrologiske syk-

dommer. Det er viktig at fysioterapeuter 

som kommer i kontakt med pasientgruppen 

har kjennskap til alle de ulike aspektene ved 

sykdommen. Mer forskning om langtids-

effekter av fysioterapi på HS (livskvalitet og 

sykdomsprogresjon) er nødvendig.
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Title: Physiotherapy in Huntington’s disease 
Abstract 

 Introduction: Huntington’s disease is hereditary and causes motor, cognitive and behaviou-

ral symptoms that progress over time. The aim of this article is to describe the disease and to 

highlight why physiotherapy is important and to point out potential treatment strategies.

Main section: Knowledge and principles about physical treatment can be transferred from 

other neurological diseases. There is a growing amount of research about physiotherapy and 

Huntington’s disease. Early intervention can improve the function, and a goal is to sustain 

the level of function as long as possible. To motivate patients and teach them training they 

are able to do may help them to stay active. It may be a good idea to introduce aids while the 

patients are still able to learn how to use them. There are many tests that can be used to 

measure change, but no specific tests for HD. 

Conclusion: It’s important to take into account all aspects of the disease in addition to the 

motor symptoms. Training and physical therapy is an important aspect of the treatment of 

HD 

Key words:  Huntington’s disease, knowledge, physiotherapy
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En kunnskapsoppsummering:

Tilbakeføring til jobb ved akutte korsryggsmerter

KORSRYGGSMERTER er en viktig årsak til 

sykefravær i alle industrialiserte land. De 

aller fleste arbeidstakere med akutte kors-

ryggsmerter (her: smerte i opptil seks uker) 

er tilbake i arbeid etter kort tid, men fak-

tum er at de relativt få som langtidssykmel-

des innehar høy risiko for å ende opp med 

en uføretrygd. Cochrane har publisert en 

kunnskapsoppsummering som undersøker 

hva som predikerer lang tids sykmelding for 

personer med korsryggsmerter. 

For å forhindre den personlige lidelsen 

og kostnader som følger av langvarig syke-

fravær og uførhet, er det behov for å øke 

kunnskapen om hvilke faktorer som påvir-

ker tid før tilbakeføring, spesielt de faktorer 

som kan påvirkes for å kunne korte ned den-

ne tiden. Med denne typen informasjon kan 

vi dermed kunne identifisere hvilke arbeids-

takere med korsryggsmerter som har høyest 

risiko for langsiktig sykefravær og hva som 

kan gjøres for å hjelpe disse i å gjenopprette 

funksjon og tilbakeføres tidlig.

Denne systematiske Cochrane-oversik-

ten skulle besvare spørsmålet:

– Hvilke faktorer påvirker tid før tilbake-

føring til arbeid blant arbeidstakere som er 

i begynnelsen av et sykefraværsløp grunnet 

korsryggsmerter?

Metode
Oversikten tar for seg artikler relatert til 
prognose, ryggsmerter og tilbakeføring til 
arbeid i tre databaser, med publiseringsdato 

som fravær i mer enn en dag og mindre enn 
seks uker. Årsaken til fraværet skulle være 
ryggsmerter, utfallsmålet tilbakeføring til 
arbeid og minimum en prediktiv faktor for 
fraværet skulle være målt. 

Tretti artikler fra 25 studier ble inkludert 
i denne oversikten. Kvaliteten på studiene 
ble målt. Fem av studiene ble vurdert som 
av høy kvalitet, 13 som av moderat kvalitet 
og syv som av lav kvalitet. 

Resultater
Sterk evidens
Det var sterk evidens for at følgende faktorer 
påvirket tilbakeføring til jobb blant de med 
akutte korsryggsmerter:

Forventninger om å bli bedre eller bli 
helt frisk
Relasjon til helsearbeider/ behandler 
og behandlingsopplegg
Selvrapportert smerte og funksjonelle 
begrensninger
Alvorlighetsgrad (utstrålende smerte)
Arbeidsrelaterte faktorer som fysiske 
krav, jobb-tilfredshet og tilbud som 
tilrettelegging

Det var sterk evidens for at følgende faktorer 

ikke påvirket tilbakeføring til jobb blant de 

med akutte korsryggsmerter:

Livsstil, som sigarettrøyking og 
alkoholinntak
«Pain catastrophizing» (beskrivelse av 
smerten som eksempelvis uutholdelig, 
forferdelig eller grusom)
Utdanningsnivå 

Moderat evidens
Det var moderat evidens for at følgende 
faktorer påvirket tilbakeføring til jobb blant 
de med akutte korsryggsmerter:

Arbeidsplassens psykososiale miljø 
(faktorer relatert til arbeidstempo, 
kontroll og sosial-støtte) 
Arbeidskravrelaterte faktorer (type 
jobb, smertens aktualitet og opplevd 

rettferdighet angående uføreytelser og 
forsikringsutbetalinger)
Tidligere krav til ytelse eller tidligere 
skade
Faktorer relatert til behandlingen 
(spesielt behandlers respons på 
pasientens smerte)

Det var moderat evidens for at følgende 

faktorer ikke påvirket tilbakeføring til jobb 

blant de med akutte korsryggsmerter:

Funn fra den kliniske undersøkelsen
Depresjon

Utilstrekkelig evidens
Det var utilstrekkelig evidens for at følgende 
faktorer påvirket tilbakeføring til jobb blant 
de med akutte korsryggsmerter (pga. for få 
inkluderte artikler):

Språkbarrierer
Om skade/smerte var relatert til 
arbeidet
Respons fra leder/sjef

Det var også utilstrekkelig evidens for at føl-

gende faktorer påvirket tilbakeføring til jobb 

blant de med akutte korsryggsmerter (pga. 

sprikende resultater):

Alder
Kjønn
Frykt for smerter
Medisinering
Mental helse utenom depresjon

Konklusjon
Denne kunnskapsoppsummeringen viser 

sterk evidens for at noen helt konkrete fak-

torer bør kartlegges på et tidlig stadium for å 

identifisere de med akutte korsryggsmerter 

og som er i risikosonen for å bli langtids-

sykmeldt; Forventninger til egen bedring, 

relasjon til behandler og behandlingsopp-

legg, selvrapportert smerte og funksjonelle 

begrensninger, utstrålende smerte og fysiske 

jobbkrav, jobbtilfredshet samt muligheter 

for tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Kilde:
Steenstra I, de Bruin L, Irvin E, Heymans M, Mahood Q, Hogg-
Johnson S (2012); Factors affecting RTW following acute low-
back pain; Institute for Work & Health; Research Excellence 
Advancing Employee Health. April.  
http://www.iwh.on.ca/sbe/factors-affecting-rtw-following-
acute-low-back-pain

Denne kunnskapsoppsummeringen viser sterk evidens for at 

noen helt konkrete faktorer bør kartlegges på et tidlig stadium 

for å identifisere de med akutte korsryggsmerter og som er i 

risikosonen for å bli langtidssykmeldt.  

TEKST John Henry Strupstad 
fagredaktor@fysio.no
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Anne Gretland, Førstelektor, fagansvar-
lig masterprogram i helsefag; studieretning 
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, 
Universitetet i Tromsø

Avdelingsdirektør Gro Jamtvedt ved Nasjo-

nalt kunnskapssenter for helsetjenesten har 

sammen med medforfattere funnet grunn 

til å markere at det er 12 år siden Jamtvedt 

og Hilde skrev seks artikler i Fysioterapeu-

ten om hvordan fysioterapeuter kan inn-

hente og bruke forskningsbasert kunnskap 

i sin praksis (1). Med disse artiklene ble 

kunnskapsbasert fysioterapi introdusert 

for fysioterapeuter, hevder forfattere med 

Jamtvedt i spissen. Og ikke bare det; «begre-

pet «kunnskapsbasert» har spredd seg som 

ringer i vannet»! til fredsarbeid, skogforvalt-

ning og kriminalomsorg. Og altså – ikke 

minst innen helsesektoren, hvor begrepet nå 

er innlemmet i viktige helsepolitiske doku-

menter. Også utdanningsfeltet skal måtte ta 

begrepet innover seg:  Fra Stortingsmelding 

12 (2012) om «Utdanning for velferd» sakser 

forfatterne at regjeringen ønsker å fremme 

kunnskapsbasert praksis hos helse- og vel-

ferdspersonell (1).  Jamtvedt og medforfat-

teres kronikk innbyr til mange ettertanker, 

og noen av dem skal jeg redegjøre for videre. 

Kunnskap er nå som før avgjørende 
for profesjonell yrkesutøvelse
La meg først gjøre det klart at jeg også er 

opptatt av forskning, og av å bidra til kunn-

skapsbasert fysioterapi. I likhet med kollega 

Ekeli (2) er jeg også opptatt av hvordan forsk- 

ning kan bidra til å utvikle praksis. Fysiote-

rapi er som kjent et praktisk fag, og det er 

i praksis faget har sin eksistensberettigelse. 

Praksis kan imidlertid ikke reduseres til 

anvendt forskning: Teori, vitenskapsbasert 

kunnskap og erfaringsbasert kyndighet skal 

integreres og aktiviseres adekvat og nyansert 

i møter med stadig nye pasienter, i stadig nye 

situasjoner og kontekster. Kunnskapsbred-

den som forventes hos nyutdannede avspei-

les i Rammeplan for fysioterapiutdanning 

(3), rubrisert under overskriftene naturvi-

tenskapelige emner, samfunnsvitenskapelige 

og humanistiske emner, bevegelseslære og 

det mest omfattende emnet: Helse- og syk-

dom, vurdering og tiltak. Som de fleste vet: 

Fysioterapiutdanning bygger på flere kunn-

skapsformer, og henter teoretisk og forsk-

ningsbasert kunnskap fra flere fagområder 

som kan belyse fysioterapiens kjernefagom-

råde: Kropp og funksjon, helse og sykdom; 

undersøkelse, vurdering og tiltak. Ramme-

planen understreker også at undervisningen 

og vurderingsordningene bør legges opp 

slik at studentene får aktualisert, integrert 

og utdypet kunnskap fra alle emner og re-

latert disse til yrkesutøvelsen. Profesjonali-

tet forutsetter at utøvere kan aktivere flere 

kunnskapsformer: Intellektuell eller kog-

nitiv kunnskap, som omfatter fagfeltets vi-

tenskapelige kunnskapsbase, samt teori som 

forutsetning for kritisk analytisk refleksjon 

og argumentasjon. Videre, praktiske ferdig-

heter som inkorporeres gjennom deltakelse 

i fysioterapeuters virksomhet i praktiske si-

tuasjoner. Og som en gjennomgående kunn-

skapsdimensjon: Verdier og holdninger – 

ikke som noe som står over eller utenfor de 

øvrige kunnskapsformene, men som et as-

pekt med både teoretiske og praktiske sider: 

Hva slags holdninger en har nedfeller seg i 

evne til å reflektere over egen virksomhet og 

faglige spørsmål, såvel som i praktisk hand-

ling og håndlag. Brukermedvirkninger i fy-

sioterapi er f.eks. ikke primært et spørsmål 

om pasienter kan velge mellom behandling 

A eller B slik Jamtvedt og medarbeider synes 

å mene (1), men et spørsmål om hvordan 

fysioterapeuter inviterer pasienter til aktiv 

deltakelse i kliniske situasjoner kjennetegnet 

av å være kroppslige møter gjennom  lengre 

samhandlingsforløp. 

Universiteter, og senere høgskoler har 

hatt ansvar for å utdanne profesjonelle til å 

løse samfunnsoppgaver. Utdanning er en av 

pilarene i utvikling av moderne samfunn, 

som igjen er grunnleggende vitenskapelig 

orientert. I lov om universiteter og høgsko-

ler heter det at «Institusjonene under denne 

lov skal gi høgre utdanning som er basert 

på det fremste innen forskning, kunstne-

risk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap 

(4). «Institusjonene skal drive forskning og 

faglig utviklingsarbeid og/eller kunstnerisk 

utviklingsarbeid» (4) og ha en fri stilling: 

«Institusjonene kan ikke gis pålegg om læ-

reinnholdet i undervisningen og innholdet 

i forskningen eller det kunstneriske og fag-

lige utviklingsarbeid» (4).  Mange peker mot 

Humbolt-universitetet (grunnlagt i Berlin i 

1810) og dets  dannelsesprogram som røt-

tene til disse og flere idealer for høyere ut-

danning. 

Kritikk av fysioterapeuter og fysiote-
rapiutdanning i Norge  – på hva slags 
grunnlag?
Om idealene er høye, så behøver jo ikke 

nødvendigvis realitetene stå i stil. Hvordan 

står det til med norsk fysioterapiutdanning, 

og ferdige fysioterapeuter? Jamtvedt og 

medforfattere (1) har festet seg ved et inter-

vju med Kari Bø (5), og bruker det til å spre 

bekymring  for såvel norske fysioterapeuters 

praksis, som norsk fysioterapeututdanning.  

Bø spør retorisk hvorfor fysioterapeuter ikke 

oftere bruker tiltak som faktisk virker, og er 

forundret over at fysioterapeuter i Norge 

«hopper på» behandlingsmetoder som det 

ikke finnes noe dokumentasjon for. Om Bø 

heter det at «Hun baserer seg på erfaring og 
oppfatninger om praksis for vi har faktisk 
svært lite pålitelig informasjon om hvorvidt 
fysioterapipraksis er kunnskapsbasert eller 
ikke» (1:36).  

Også fysioterapi-utdanningene får kri-

tikk – fra Bø, som etterlyser en mer kunn-

skapsbasert fysioterapiutdanning, og fra for-

fatterne av kronikken, som med unntak av 

Høgskolen i Bergen går ut fra at Bø’s bekym-

ringsmelding har rot i faktiske forhold. Hva 

vet så Bø om norsk fysioterapiutdanning, og 

«Kunnskapsbasert fysioterapi»: 

Fortsatt uten gode svar på grunn-
leggende spørsmål
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hvordan vet hun det? Det siste svarer hun på 

selv: Hun har snakket med noen studenter 

i Norge og utlandet (5). Hva hun vet om 

norsk fysioterapiutdanning, eller hva forfat-

terne av kronikken vet om utdanningene, 

fremgår ellers ikke, verken av intervjuet med 

Bø (5) eller i kronikken (1). At kronikkfor-

fatterne allikevel tilbyr løsninger de mener 

kan forbedre både praksis og utdanning, er 

interessant, men kan neppe forstås som noe 

bidrag til kunnskapsbasert kvalitetssikring. 

Jamtvedt og Hilde år 2000: Hva var 
nytt?  
Det som var nytt med Jamtvedts og Hildes 

artikler for 12 år siden, var ikke at kunn-

skapsbegrepet ble knyttet til fysioterapi, 

men at kunnskapsbegrepet ble knyttet til, og 

redusert til konseptet «evidensbased medi-

cine» eller «practice».  Nytt var også at det 

ble etablert et nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten som ga legitimitet til en 

slik forenklet  framstilling av kunnskaps-

begrepet, og som synes å tilstrebe at dette 

forenklede bildet av kunnskap skal nå en 

hegemonisk posisjon i helsevesenet.  Med 

et begrep lånt fra Slagstad (6) kan en kan-

skje si at det som ble presentert var et ønske 

om å etablere et nytt  kunnskapsregime med 

definisjonsmakt for hva som skal gjelde som 

kunnskap i om om fysioterapi, hva kunn-

skap skal handle om og hvem som skal være 

premissleverandører for kunnskap i fagfel-

tet. Gjennom «en forening av makt, kunn-
skap og verdi» (6:17) framtrer Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten og dets 

satelitter som politiske aktører i et samspill 

mellom vitenskapelig kunnskapsproduksjon 

og kunnskapsideologi. 

Jamtvedt og Hilde fikk tilsvar bl.a. om 

kunnskapsforståelse gjennom fire artikler 

skrevet av Britt Vigdis Ekeli (2), og Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten har med 

tiden integrert «erfaringskunnskap» i sin 

definisjon av kunnskap. Forfatterne selv sy-

nes imidlertid upåvirket av dette, såvel som 

Ekeli og andre som skriver kunnskapsbasert 

om kunnskap. Mens akademikere og utdan-

ningsinstitusjoner er opptatte av kunnskaps-

former, hva som er relevant kunnskap for å 

løse oppgaver, forholdet mellom teoretisk og 

praktisk kunnskap, hvordan vi kan utvikle 

relevant kunnskap osv., så synes Jamtvedt og 

medforfattere fortsatt å betrakte kunnskap 

GOD FYSIOTERAPI Gode behandlingsforløp krever kunnskaper, praktisk kompetanse, kreativitet og klokskap fra fysioterapeutens side, skriver Gretland.
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som forskningsbasert kunnskap, og implisitt; 

praksis som en arena for implementering av 

forskningsbasert kunnskap. Hvis bare for-

skere blir bedre til å beskrive tiltakene som 

er forsket på, så kan klinikeren ta etter, om 

jeg forstår Jamtvedt rett (7). 

Det er selvfølgelig avgjørende viktig for 

god utdanning og studentenes praksis at 

studentene blir kjent med ny og relevant 

forskningsbasert viten. Like viktig er at 

de selv lærer å oppsøke ny kunnskap, slik 

Jamtvedt og medforfattere påpeker. I til-

legg må studenter også utvikle kompetanse 

i å lese analytisk og kritisk mht forholdet 

mellom problemstilling og framgangsmåter 

forskere har brukt for å finne ut av saken, 

logisk stringens i framstillingen av resulta-

ter og slutninger, og ikke minst – forsknin-

gens relevans for praksis, og dens gyldighet 

for problemstillingene f.eks. fysioterapeuter 

står overfor.  Selv om forskere hadde gitt mer 

detaljerte beskrivelser av tiltak (jf. 7), så kan 

ikke tiltak uten videre overføres fra tekst til 

handling. Profesjonell praksis er kjenneteg-

net av at utøvere benytter seg av kvalifisert 

skjønn. God fysioterapi er f.eks. kjenneteg-

net av individuell vurdering, og tilpasning 

av behandlingstiltakene for hver enkelt pa-

sient og gjennom behandlingsforløp. Gode 

behandlingsforløp krever kunnskaper, prak-

tisk kompetanse, kreativitet og klokskap fra 

fysioterapeutens side. Reflektert praksis blir 

dermed et nøkkelbegrep: Studenter, som læ-

rere, må kunne begrunne sine handlinger ut 

fra kunnskap, og de må kunne vurdere om 

de gir ønsket resultat – i enkeltmøter med 

pasienter, og på lengre sikt. Kunnskapsba-

sert profesjonelt arbeid innebærer å arbeide 

i en bestemt kontekst, i en bestemt situasjon, 

med en eller flere personer, med et konkret 

problem/en oppgave som skal undersøkes, 

vurderes og håndteres kunnskapsbasert i vid 

forstand: basert på det fremste innen fors-

kning og erfaringskunnskap. 

Der en før har basert seg på tillit til at 

profesjonelle handler velinformert og vel-

overveid – riktignok med tilsynsordnin-

ger for å kvalitetssikre virksomheten – var 

Jamtvedt og Hildes artikler en introduksjon 

til et kunnskapsregime som vil fremme re-

gelstyring og fastlegge prosedyrer og ret-

ningslinjer for praksis. Implisitt kan dette 

bare skje på bekostning av profesjonelles 

tradisjonelle autonomi og innslag av skjønn 

i yrkesutøvelse. 

12 år etter – et kunnskapskonsept
uten dokumentert verdi
«Det er stor tro på at flere Nasjonale ret-

ningslinjer og felles fagprosedyrer (...) vil 

være viktige tiltak for å redusere uheldig 

variasjon og bedre kvalitet» (1). «Stor tro» 

– javel, men finnes det forskning som viser 

at Kunnskapssenterets modell for «kunn-

skapsbasert» praksis gir bedre resultater for 

pasienter enn tradisjonell kunnskapsbasert 

praksis?  Spørsmålet ble stilt av Ekeli (2) for 

12 år siden, og svaret synes fortsatt å være 

nei – «vi har fremdeles lite dokumentasjon 

som kan vise at dette bedrer kvalitet i fysio-

terapi og pasientenes helse» (1). En over-

siktsstudie skrevet av bl.a. Jamtvedt indike-

rer på den annen side at «kunnskapsbasert 

praksis» ikke gir ønskede forbedringer. For-

fatterne konkluderer slik: «Selv om tiltak for 

å øke implementering av kliniske retnings-

linjer i fysioterapi gir forbedringer på noen 

utfallsmål for profesjonell praksis, så gir det 

ingen forbedring av pasientenes helse eller 

kostnadsreduksjon. Disse funnene er sam-

menliknbare med resultater for andre helse-

profesjoner» (8, min overs.).   

Uten dokumentasjon for at konseptet vir-

kelig gir bedre resultater for pasienters helse 

eller helseøkonomi framstår «kunnskapsba-

sert praksis» (1) fortsatt som basert på tro 

fremfor  kunnskap. Det kan også synes som 

om Jamtvedt og medforfattere underkom-

muniserer forskningsfunn som ikke støtter 

deres tro på konseptet, og unngår å forholde 

seg til konseptets problemer og negative si-

der for fysioterapi (jf. 2,8).

Fram til ny forskning eventuelt doku-

menterer at «kunnskapsbasert fysioterapi» 

er bedre enn vanlig, kunnskapsbasert fysio-

terapi håper jeg fysioterapeuter gjør som i 

1999: Spør kollegaer og eksperter, gjør som 

de har lært på skolen hvis de finner det nyt-

tig og lærer av egen erfaring – og at de kri-

tisk og reflektert lar forskningskunnskap få 

betydning for,  men ikke foreskrive praksis, 

som Aars (9) uttrykker det. 

 
Kilder:
1. Jamtvedt G, Hagen BK, Frisk B, Olsen (2012): 
Kunnskapsbasert fysioterapi 12 år etter! Fysioterapeuten nr. 
11.
2. Ekeli BV (2002/[2000]) Evidensbasert praksis. Snublestein 
i arbeidet for bedre kvalitet i helsetjenesten? Tromsø: Eureka 
forlag. http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/3366/
book.pdf?sequence=1 Først utgitt som 4 artikler i 
Fysioterapeuten 2000.
3. Utdannings- og forskningsdepartementet (2004): 
Rammeplan for fysioterapeututdanning. Fastsatt 1. juli 2004.
4. Lov om universiteter og høgskoler. § 1-3. Institusjonenes 
virksomhet.
5. Johnsen H (2009): Etterlyser mer kunnskapsbasert 
utdanning og praksis. Intervju med Kari Bø, Fysioterapeuten 
nr. 5.
6. Slagstad R (1998): De nasjonale strateger. Oslo : Pax
7. Glasziou P, Chalmers I, Altman DG, Bastian H, Boutron I, Brice 
A, Jamtvedt G, Farmer A, Ghersi D, Groves T, Heneghan C, Hill S, 
Lewin S, Michie S, Perera R, Pomeroy V, Tilson J, Shepperd S og 
Williams JW (2010). Taking healthcare interventions from trial 
to practice. BMJ, 341(c3852), 384-387.
8.van der Wees P, Jamtvedt G, Rebbeck T, de Bie RA, Dekker 
J, Hendriks E (2008) Multifaceted strategies may increase 
implementation of physiotherapy clinical guidelines: a 
systematic review. Journal of Physiotherapy 54: 233-241.
9.Aars M (2012): NFF vil gi begrepet et mer nyansert innhold. 
Fysioterapeuten nr. 11;39. 

Rehabilitering ved demens sygdom – Sundhedsmæssige, 
sociale og omgivelsesmæssige indsatser

Redaksjon: Jette Gerner Kallehauge, Mette Stræde Andersen  

og Lilly Jensen

Forlag: Munksgaard

ISBN: 978-87-628-1115-7

Første del av boken beskriver og definerer rehabiliteringsbegrepet og 

helseforståelsen innenfor ICF, International Classification of Functioning. 

Deretter gis en kort gjennomgang av den historiske utviklingen av behand-

ling for demenssykdommer og aktuell lovgivning. 

De neste kapitler ser på hvordan rehabilitering kan gjennomføres 

ved demenssykdom. Dette være seg innenfor områdene; kommunikasjon, omgivelsesfaktorer, 

kroppsfunksjon, aktivitet og deltakelse. Boken avsluttes med et kapittel omhandlende fremtids-

perspektiver. 

Hovedmålgruppe er, i følge forlaget, fysio- og ergoterapistudenter. Ferdigutdannede innen 

helse- og sosialfagene kan også ha interesse av å lese denne boken. 

elsesfaktorer,
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Aksel Tjora:

Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 
2. utgave. 246
Gyldendal Akademisk 2012, Oslo

Kr. 325

ISBN 978-82-05-42549-1

Aksel Tjora er professor i sosiologi med bred forsk- 

ningsbakgrunn som også inkluderer helsefeltet. 

Han er en erfaren veileder og metodeformidler og 

presenterer her en ny utgave av sin innføringsbok 

om kvalitative forskningsmetoder. Boka er skrevet 

for studenter og forskere, først og fremst innen 

samfunnsfagene, men også med en bredere 

målgruppe for øyet. 

Gjennom sju kapitler omtaler Tjora de kvalita-

tive forskningsmetoders egenart, ulike metoder 

for datainnsamling (observasjon, intervju, doku-

mentstudier), analyse, formidling og kvalitetskri-

terier. Boka har et empirisk tyngdepunkt og er 

skrevet i en pragmatisk og lett tilgjengelig stil. 

Eksempler fra ulike konkrete forskningsprosjekter 

illustrerer poengene som skal formidles. Forfatte-

ren legger vekt på å formidle et kreativt mangfold 

og er velsignet fri for dogmatiske anvisninger. 

Mange relevante teoretiske perspektiver berøres 

underveis, om enn ikke i dybden. Dette stemmer 

godt overens med Tjoras ambisjon om å vise at 

denne metodetradisjonen må forvaltes fleksibelt, 

med et skarpt sideblikk til den konteksten som 

skal utforskes og de rammebetingelser som 

foreligger. 

Forfatteren argumenterer godt for at obser-

vasjonsstudier bør løftes bedre fram og gir en 

god presentasjon av prinsipper og prosedyrer. I 

analysekapittelet presenterer han Stegvis-de-

duktiv induktiv metode (SDI) – et litt uklart navn 

på en forøvrig utmerket generisk sammenstilling 

av framgangsmåte for systematisk analyse med 

vekt på begrepsutvikling og generaliserbarhet. 

Jeg synes dette er de to beste kapitlene. Jeg liker 

også å lese om fokuserte intervjuer, som ikke 

er fokusgrupper, men korte individualintervjuer 

med tydelig tematisk fokus. Boka er litt ujevn – 

omtalen av formidling og kvalitet har etter min 

vurdering endel begrensninger og kunne gjerne 

vært mer utdypet, når det gjelder skriveprosessen 

og spesielt angående refleksivitet.

Noe disiplinspesifikk tilpasning av forsknings-

metode vil alltid være nødvendig, fordi faglige 

idealer og publiseringstradisjoner er forskjel-

lige og fordi kunnskapen skal anvendes for 

ulike formål. Også for en leser med helsefaglig 

bakgrunn gir denne boka mye nyttig innførings-

kunnskap, selv om de fagspesifikke utfordringene 

her i hovedsak forholder seg til samfunnsvi-

tenskapene. Jeg synes Tjoras anbefalinger om 

tilpasning til medisinske forskningstradisjoner er 

unødig defensive og inviterer til metodologiske 

kompromisser som ikke vil styrke den vitenskape-

lige kvaliteten av kvalitative studier i helsefagene. 

Dette understreker betydningen av en grundig 

gjennomgang av kvalitetskriterier og deres 

underliggende normer og verdier. Med dette 

forbehold blir min konklusjon at Tjoras metodebok 

har god brukbarhet for et flerfaglig publikum.

Kirsti Malterud
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, 
Uni helse/Uni Research

(Mulige interessekonflikter: Anmelderen har selv 

publisert en metodebok innen samme felt)

Praktisk innføring i kvalitative forskningsmetoder

Personhåndtering – Dilemmaer og perspektiver 

Forfattere: Susan Warming, Karen Lyng, Mogens 

Theisen Pedersen og Kaia Nielsen

Forlag: Munksgaard

ISBN: 978-87-628-1055-6

Boken handler om personhåndtering i arbeidslivet og 

de helsemessige utfordringer som følger i kjølvannet 

av personhåndteringer. Fokus rettes mot muskel- og 

skjelettplager. Forfatterne beskriver multifaktorielle 

og komplekse årsakssammenhenger til denne typen 

plager. 

Videre beskrives hva arbeidsplassen og den enkelte kan gjøre av tiltak for 

å forebygge belastninger i forbindelse med personhåndtering, og hva som skal 

til for å innføre nye rutiner og arbeidsmåter i hverdagen. 

Bokens målgruppe er sykepleie-, ergoterapeut- og fysioterapeutstudenter, 

samt profesjonelle fagutøvere innenfor de samme områdene. 

Ergoterapi og fysioterapi til ældre

Redaksjon: Mette Andresen og Dorthe  

Varning Poulsen

Forlag: Munksgaard

ISBN: 978-87-628-1056-3

Boken beskriver hvordan man med den eldre 

i fokus utfolder et monofaglig arbeid og et 

tverrfaglig samarbeid på en måte som styrker 

de monofaglige komponenter, og samtidig øker 

kjennskapen til andres faglige kompetanse.

Bokens hensikt er å bidra til kunnskap om 

de forhold som gjør seg gjeldende i det ergo- og fysioterapeutiske 

arbeidet med den eldre delen av befolkningen.

Målgruppen er, ifølge forlaget, primært ergo- og fysioterapistuden-

ter, men også ferdigutdannede profesjonelle kan ha nytte av å lese 

boken. 

an gjøre av tiltak for i t ti k
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FAG FONDET

FORSKNINGSPROSJEKT

Prosjektleder Prosjekttittel Prosjektansvarlig institusjon

Brændvik, Siri Merete Styrke og spastisitet hos barn/unge med cerebral parese: Betydning for gangfunksjon St. Olavs Hospital

Moe-Nilssen, Rolf Funksjon før og etter fremre korsbåndsoperasjon; stegtidasymmetri ved gange ned trapp, 
isokinetisk muskelstyrketest og hinketester

Universitetet i Bergen

Moholdt, Trine Acute effects of moderate versus high intensity exercise on insulin sensitivity in pregnant 
women with and without gestational diabetes mellitus (Stipendmottaker har senere tak-
ket nei til tildelingen fra Fondet)

NTNU

Moholdt, Trine Adherence til trening etter hjerterehabilitering NTNU

KVALITETSSIKRINGSPROSJEKT

Stipendmottaker Prosjekttittel Arbeidssted

Almli, Hege Nervik Kvalitetssikring av gruppetreningstilbudet ved St. Olavs Hospital for brystkreftpasienter 
under behandling.

St. Olavs Hospital

Christie, Anne Trening ved polymyositt og dermatomyositt Diakonhjemmet sykehus

Nytrøen, Kari Systematisert rehabilitering av nylig hjertetransplanterte pasienter Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

FORMIDLINGSPROSJEKT

Stipendmottaker Prosjekttittel Arbeidssted 

Amundsen, Lise Kroppsopplevelser til pasienter som lever med langtkommet kreftsykdom Haukeland universitetssjukehus 

Lauglo, Reidun Glød - Svette - Mestring! Hos ungdom med CP Rosenborgklinikken

Lystad, Magnhild Aasbø Individualisert tilpasset veiledning av foreldre til for tidlig fødte barn: om nærhet og 
distanse. En kvalitativ intervjuundersøkelse basert på fysioterapeuters erfaringer

St. Olavs Hospital

Ottesen, Alette Fysioterapi som psykisk helsearbeid Privatpraktiserende

Tveten, Kine Effect of intensive grouptraining for adolecents with neurological disabilities.  
A pilot project

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter 

Tildelinger fra Fondet
Høsten 2012 tildelte Fondet stipend til forsk-

ningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt og 

formidlingsprosjekt for i alt kr 2 230 225. 

DET kom ingen søknader om stipend til arbeid med prosjekt- 

beskrivelse.

Med disse stipendordningene ønsker Fondet å bidra til: 

forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap

kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet

dokumentasjon og formidling av fysioterapifaglig kunnskap og 

praksis

å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader 

om midler til forskningsprosjekt hos andre enn Fondet og til 

prosjekter som senere inngår i søknad til Fondet fra Miljøer for 

forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Under finner du en oversikt over tildelingene med informasjon om 

hvem som har fått stipend og til hvilket prosjekt. 

For stipend til forskningsprosjekt er prosjektansvarlig institusjon 

også opplyst. For de øvrige prosjektene er arbeidsgiver opplyst. 
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Hold deg oppdatert!
Norges beste nettsted 

for fysioterapeuter - nå i nytt design!

www.fysioterapeuten.no
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SKOGBYGDA Trysil i Hedmark fylke har noe 

i overkant av 6.500 innbyggere. Kommunen, 

som kanskje er best kjent for Norges største 

alpinanlegg, hadde i fjor høyest gjeld per 

innbygger i Hedmark, og sto lenge i fare for 

å havne i det såkalte ROBEK-registeret over 

kommuner satt under økonomisk adminis-

trasjon.

Tryslingene har 4,25 kommunale fysio-

terapistillinger, samt ergoterapeut, og to 

 private institutter med driftstilskudd. Et av 

dem er Lia Terapi med fire fysioterapeuter. 

To av dem har spesialistutdanning innen 

henholdsvis manuellterapi og psykomoto-

risk fysioterapi, og en tredje er i tillegg ut-

dannet akupunktør. 

Tilbake i arbeid
Manuellterapeut og daglig leder ved Lia 

 Terapi og Treningssenteret Spenst Trysil, 

Oddvar Knutsen, har de siste årene også 

drevet Oppfølgingsenheten Frisk i Trysil. 

Enheten kan vise til svært gode resultater. 

En evaluering fra NAV i 2011 viser at 90 

prosent av brukerne som siden 2009 har fått 

oppfølging gjennom dette tilbudet har kom-

met ut i arbeid eller i aktivitet. Av det totale 

antallet har 74 prosent gått tilbake til ordi-

nært arbeid, mens 16 prosent var i arbeids-

rettet aktivitet da evalueringen ble foretatt. 

– At vi klarer å få så mange som  

90 prosent tilbake til arbeid er usedvanlig 

bra, sier Knutsen. 

Først og fremst ser han de gode resultat-

ene som et resultat av det tette og gode sam-

arbeid med NAV Trysil. I tillegg er det viktig 

å velge kandidater som har høy motivasjon 

og stort potensiale. Det er også avgjørende 

at Frisk Trysil besitter den nødvendige 

 kompetansen. 

Sammen med brukeren utarbeider de en 

detaljert ukeplan basert på del- og hovedmål 

på veien mot det overordnede målet. 

–  Mange har etter langtids sykemelding 

mistet kontakt med nettverket de hadde, 

både på og utenfor arbeidsplassen. Møtet 

med andre mennesker på treningssenteret 

er en fin mulighet for igjen å kunne tre inn 

på den sosiale arenaen, sier Knutsen.

Godt samarbeid
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi  Ingrid 

Brattestad, har jobbet på Lia Terapi og i 

 Trysil kommune i 30 år, de siste ti årene som 

psykomotoriker. Brattestad er også  sekretær 

i NFFs faggruppe for psykomotorisk fysio-

terapi. Mange av pasientene hun møter står 

utenfor arbeidslivet på grunn av smerte-

tilstander i tillegg til angst og depresjon. De 

fleste av disse skal rehabiliteres tilbake til et 

aktivt yrkesliv. Brattestad er eneste psyko-

motoriker i distriktet, og har derfor også 

opptak fra tre nabokommuner. Barn og ung-

dom under 18 år blir prioritert, deretter de 

som har vært innlagt på Distriktspsykiatrisk 

senter. For andre er ventetiden tre måneder.

I følge Brattestad fremmer den geogra-

fiske nærheten godt samarbeid mellom de 

administrative enhetene i kommunen. Ikke 

minst anser hun NAV som en god sam-

arbeidspartner i arbeidet med å få folk til-

bake til arbeidslivet. 

– NAV vet hvem jeg er og anbefaler meg 

til klienter de mener vil ha utbytte av mitt 

fagområde. Vi som jobber innen helse-

tjenesten i Trysil kjenner hverandre godt 

og vet hvem som kan bidra med hva. For 

 pasienten tror jeg det kan være en fordel å 

bo i en liten kommune med tanke på riktig 

og rask behandling, sier Brattestad.

Blind vold
Året er 2004. Tom Arne Løvås er 25 år og 

forsøker å hindre en gjeng ungdommer fra 

å ta seg inn i bilen han har parkert utenfor 

fest lokalet. Da smeller det. Tom Arne går i 

Rehabilitering utenfor 
Hvordan klarer en liten og 

nokså ubemidlet kommune å 

rehabilitere innbyggere tilbake 

til arbeidslivet?

TEKST: Tone Elise Eng Galåen  
FOTO: Ola Kolåsæter
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allfarvei
OPTIMISTISK 27 år gamle Tom Arne Løvås hadde stått helt 
utenforarbeidslivet siden 2007, da han begynte ved Tepas 
Industrier i 2011. Nå er han mer optimistisk enn på lenge.
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Et resultat som viser at vi gjør en  
viktig og riktig jobb.

 bakken. Mens han ligger nede blir han spar-

ket og slått. Rystet og mørbanket havner han 

på legevakta. 

Livet går videre, men Tom Arne henger 

ikke med som før. I månedene etter vold-

sepisoden føler han seg mer og mer sliten. 

Prøver tatt hos fastlegen viser ingen tegn på 

somatisk sykdom. Han blir satt på vente-

liste til psykolog, og får sin første time etter 

et drøyt år. Periodene med sykmelding blir 

stadig lengre. I 2007 står han helt utenfor 

arbeidslivet.

Lang ventetid
Før pasientene kommer til Brattestad har 

de som regel vært sykmeldte i et års tid i 

påvente av ulike somatiske utredninger 

ved institusjon er og sykehus utenfor kom-

munen. Mange har vært ute av arbeidslivet 

enda lenger, de fleste er over på attføring. 

– Mange går bare og venter. Hvis det ikke 

foreligger alvorlig sykdom, bør man kunne 

tilrettelegg slik at disse pasientene kan jobbe 

 redusert og for eksempel få fysioterapi pa-

rallelt. Dessverre tenker man slik i dag at 

pasient en må utredes opp og ned før tiltak 

kan settes i verk, sier Brattestad.

Etter to år hos psykolog, blir det i samråd 

med lege bestemt at Tom Arne skal forsø-

ke psykomotorisk fysioterapi. Selv om han 

mentalt nå føler seg ganske bra, sitter volds-

opplevelsen fremdeles i kroppen. Han har 

muskelspenninger og mangler energi. Hos 

Ingrid Brattestad ved Lia Terapi jobber han 

med puste- og avspenningsøvelser han kan 

bruke i hverdagen. Gradvis blir Tom Arne 

kjent med kroppen sin på nytt.

Alle i nærheten
Brattestad mener at det i små kommuner 

ofte er lettere å få til møter hvor både pa-

sient, behandlere og andre kontaktpersoner 

er til stede. 

– For pasienten gir det trygghet å bli sett 

og lyttet til, og for oss som behandlere er det 

enklere å ta kontakt med hverandre i etter-

tid. Vi blir klar over hverandres muligheter 

og begrensninger innen systemet og blir 

godt kjent med de andres kunnskapsområ-

der, sier  Brattestad.

Hun understreker at det først og fremst 

er egenskapene til aktørene som skaper gro-

bunn for respekt og fruktbart samarbeid.

Det er en lang prosess å få pasientene til-

bake i arbeidslivet. Brattestad samarbeider 

nært med Tepas Personal, et kompetanse-

senter innen yrkesrettet attføring med fokus 

på  vurdering av arbeidsevne. Tepas Personal 

tilbyr arbeidsutprøving med oppfølging i 

 vanlige bedrifter i kommunen.

Ser hele mennesket
Etter flere år utenfor arbeidslivet ønsker Tom 

Arne å bidra med noe, han vil føle at han 

 duger igjen. Gjennom NAV blir det avtalt et 

møte med Tepas Personal. Høsten 2011 be-

gynner han ved Tepas Industrier hvor han 

nå jobber to dager i uka. Her produserer den 

teknisk og praktisk  anlagte tømreren blant 

annet strømskap, og har en arbeidsdag som 

er tilpasset hans behov. Med oppfølging og 

veiledning får han oppgaver han mestrer og 

kan strekke seg etter.

– Vi er på ingen måte behandlende, men 

fordi vi er helhetstenkende i forhold til 

mange personers liv og levnet så blir vi på 

en måte rehabiliterende, sier personalsjef i 

Tepas  Personal, Sigbjørn Moen.

Tepas Personal AS er morselskapet i 

 konsern med datterbedriftene Tepas Indus-

trier og Trysil Vask og Rens. Selskapet er eid 

av Hedmark Fylkeskommune og Trysil og 

Engerdal kommuner. Tepas Personal dri-

ver attføring som primærområde, og har en 

samfunnskontrakt med NAV som går i seks 

år av gangen. 

– Vår primæroppgave er å vurdere 

 arbeidsevne og formidle personer til ordi-

nært arbeid. NAV søker inn folk som har 

falt ut av arbeidslivet og som har behov for 

bistand for å komme tilbake, sier Moen.

Ser talent og behov
Ved klientens første møter med Tepas kart-

legges interesser, yrkeserfaring, lese- og 

skriveferdigheter, IT-ferdigheter og fysiske 

skader – alt etter behov. 

– De som søkes inn til oss har ofte vært 

veldig lenge ute av arbeidsmarkedet, mange 

i opptil flere år. Relativt ofte avdekker vi syk-

dom eller svakhet som de må få behandling 

for, sier han.

Arbeidsevnen beskrives og observeres, 

og klienten blir så tilbudt arbeidsprøving på 

heltid eller deltid i en lokal bedrift. Når det 

er fysikken som skal testes, velges bedrifter 

hvor klientene får prøve ut både finmotor-

iske og grovmotoriske ferdigheter og 

 dynamiske og statiske operasjoner.  Andre 

arbeidsplasser passer best for utprøving for å 

finne egnetheten hos den enkelte med hen-

syn til yrkesvalg.

ENDRING Personalsjef i Tepas Personal, Sigbjørn 
Moen, har jobbet med rehabilitering i 20 år. Han 
mener årsakene til at folk faller ut av arbeidslivet 
er mer sammensatte enn før.
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ANGST Ingrid Brattestad er spesialist 
i psykomotorisk fysioterapi. Mange av 
pasientene hun møter har smertetil-
stander i tillegg til angst og depresjon. 
De fleste skal rehabiliteres tilbake til 
et aktivt yrkesliv. 

Tett samarbeid
Tepas følger opp klienten og bedriften med 

regelmessige besøk og gjennom vurderings-

skjemaer fylt ut av arbeidsgiver. Hvert løp 

avsluttes med en omfattende rapport med ca. 

25 kriterier som beskriver klientens arbeids-

ferdigheter. Lengden på oppholdet varierer 

fra fire uker til tolv måneder, i noen tilfeller 

nye tolv måneder. Det hender at NAV deret-

ter søker personen inn på nytt, for eksempel 

til et faglig kvalifiseringsopplegg. Dette kan 

også kombineres med opplæring i basis-

ferdigheter som å lese og skrive. 

Flertallet av bedriftene i Sør-Østerdal 

er positive til å ta inn personer på arbeids-

prøving fra Tepas Personal.

– Vi bruker ordinære bedrifter innen alle 

bransjer som utprøvingsarenaer, fremfor 
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FORFATTERNE bak denne oversiktsartikk-

elen (1) søkte gjennom Pubmed, Embase, 

 Psych-info, og ISI web of knowledge den  

27. desember 2011. Studier som ble in-

kludert måtte oppfylle følgende kriterier: 

Studie deltakerne måtte være over 18 år 

og inneha en aktiv rolle i intervensjonen. 

Intervensjonen måtte være i regi av ar-

beidsplass eller utføres fullt eller delvis ved 

arbeidsplass en. I tillegg måtte sykefraværet 

rapporteres gjennom  studieperioden. 

To forskere gikk hver for seg gjennom 

 artiklene, ekstraherte data og målte risiko 

for bias. 

2036 artikler ble funnet, hvorav 93 

i fulltekst. Sytten artikler ble inkludert 

i oversikten, hvorav to med lav-, og 15 

med medium risiko for bias. Tjuefire 

sammen likninger ble identifisert. Fem 

intervensjon er fra fire artikler reduserte 

sykefravær og med signifikante resultater. 

Forfatterne fant moderat evidens for at 

gradert aktivitet reduserte sykefraværet på 

arbeidsplassen. Det var begrenset evidens 

for at Sherbrooke-modellen* og kognitiv 

atferdsterapi reduserte sykefraværet. For-

fatterne fant moderat evidens for at under-

visning og fysisk aktivitet ikke reduserte 

sykefraværet. For andre intervensjoner var 

evidensen ikke tilstrekkelig for å kunne 

trekke konklusjoner. 

Forfatterne konkluderte med at det er 

fra moderat til begrenset evidens for at 

ulike aktive arbeidsplassintervensjoner er 

effektive for å redusere sykefravær. 

*Sherbrooke-modellen (2) er en rehabiliteringsmodell 
med utspring fra Sherbrooke-distriktet i Canada. Mo-
dellen er delt opp trinnvis. Trinn 1 består i å involvere 
den sykmeldte, ergoterapeut, ledelse på arbeidsplass, 
og tillitsvalgt. Oppstart  etter fire ukers sykmelding, 
og målet er kartlegging. Trinn 2 iverksettes etter åtte 
ukers sykmelding. Her starter en grundigere medisinsk 

utredning. Trinn 3 starter etter 12 ukers sykmelding, 
og består av funksjonell rehabiliteringsterapi. Dette vil 
si intensiv kondisjonstrening og arbeidstrening med 
en kognitiv atferdsrettet tilnærming. Deretter følger 
en terapeutisk tilbakeføring til arbeid, noe som vil si 
gradvis opptrapping av både trening og arbeid.  

Kilder: 

1. Odeen M, Magnussen LH, Mæland S, Larun 

L, Eriksen HR, Tveito TH (2012): Systematic 

 review of active workplace interventions to 

 reduce sickness absence. Occupational Medi-

cine. doi: 10.1093/occmed/kqs198.  

http://occmed.oxfordjournals.org/cgi/reprint/

kqs198?

2.  Loisel P, Abenhaim L, Durand P, Esdaile 

JM, Suissa S, Gosselin L, et al. (1997). A 

population-based, randomized, controlled trial 

on back pain management. Spine, 22 (24), 

2911-2918. 

Aktive arbeidsplassintervensjoner med  
begrenset til moderat effekt på sykefravær

En ny systematisk oversikts-

artikkel viser fra moderat til 

begrenset effekt av aktive 

arbeidsplassintervensjoner på 

sykefravær.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

kun å tilby arbeidsutprøving innen eget kon-

sern. Der har vi vært utypiske. Fordelen er at 

folk da noen ganger får arbeid der vi prøver 

dem ut, sier Moen.

Han beskriver samarbeidet med de to 

 fysioterapiinstituttene i Trysil som helt ut-

merket. Mange av klientene til Tepas Perso-

nal går på til dels lange opptreningsopplegg 

hos fysioterapeut for fysiske skader etter 

operasjoner eller ulykker.

–Vi har nær kontakt. Er det noe vi lurer 

på så ringes vi bare, sier Moen.

Sammensatte problemer
Sigbjørn Moen har jobbet innen rehabili-

tering i 20 år. Han forteller at det i løpet av 

disse årene har skjedd en endring i årsakene 

til at folk blir stående utenfor arbeidslivet. 

Der det tidligere var klare somatiske plager 

som utslitte knær, rygg og hofter, er det i 

dag en blanding av somatikk, psykologi og 

 sosiale problemstillinger. 

– Arbeidslivet krever andre ferdighet-

er enn tidligere. For eksempel er det mye 

vanskeligere for den som ikke kan lese eller 

skrive, siden bruk av PC i dag er en naturlig 

del av jobben også i produksjonshallen. En 

undersøkelse fra 2011 viser at 46 prosent av 

de som søkes inn til en attføringsbedrift har 

lese- skrive- og/eller regnevansker, sier Moen.

232 personer ble avsluttet fra Tepas 

 Personal i 2011. Av disse gikk 38 direkte 

tilbake til arbeidslivet. 29 personer gikk til 

videre utdanning, 41 ble kjedet til andre til-

tak hos Tepas som kvalifisering eller formid-

lingstiltak, og er etter det klare for arbeid. 49 

gikk tilbake til medisinsk rehabilitering og 

22 ble erklært uføre. 

– Et resultat som viser at vi gjør en viktig 

og riktig jobb, sier Moen.

Tror på et godt liv
Tom Arne Løvås har ikke satt noen tidsfrist 

for fremtiden. Fremdeles sliter han med 

muskelspenninger i kroppen og kan ikke 

helt bli kvitt uroen inni seg. Han har imid-

lertid innsett at det er viktig å gi seg selv god 

tid til å heles. 

Etter overfallet som hittil har kostet han 

seks år utenfor arbeidslivet, har selvtilliten 

fått en knekk og må bygges opp igjen. Li-

kevel er han mer optimistisk enn på lenge. 

Han har gjort seg noen tanker om videre 

utdanning, trives med utfordringene han får 

på Tepas, og har fortsatt god hjelp fra psyko-

motoriker  Brattestad. Tom Arne er glad for 

at han bor i en kommune som på sikt kan 

hjelpe han  tilbake i fullt arbeid. 
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DET ER GJENNOMFØRT en rekke evalue-

ringer av tiltaket arbeidspraksis hvor tilta-

ket er ulikt innrettet og har ulike målgrup-

per. Denne oppsummeringen er basert på 

NOU 2012:6 – «Arbeidsrettede tiltak». 

I Sverige fant Försäkringskassan (2006) 

at arbeidspraksis øker sjansene for over-

gang til ordinært arbeid sammenlignet 

med ingen deltakelse i aktive tiltak. Ar-

beidstrening i denne studien foregikk ofte 

ved at den som ble rehabilitert var på sin 

gamle arbeidsplass, men med begrensede 

krav til produksjon. Arbeidstrening kunne 

også skje på en annen arbeidsplass, for ek-

sempel hvis det ikke virket realistisk eller 

hensiktsmessig at vedkommende gikk til-

bake til sin tidligere stilling. Før vedkom-

mende fikk innvilget arbeidstrening, skulle 

det først vurderes om vedkommende kun-

ne stå i sin tidligere stilling på deltid. Un-

dersøkelsen fant at arbeidstrening virket 

best for personer under 50 år. (1). 

I en studie fra Norge skilte Westlie mel-

lom Arbeidspraksis i henholdsvis ordinær 

og skjermet virksomhet. Konklusjonen var 

at Arbeidspraksis i ordinær virksomhet 

gav en moderat, men signifikant positiv 

virkning på sysselsetting. Begge praksis-

tiltakene gav økt sannsynlighet for at del-

takerne ble uføretrygdet. (2). I en annen 

norsk studie, evaluerte Møller (2005) flere 

ulike typer arbeidspraksis og kombinasjon 

av arbeidspraksis og andre typer tiltak. I 

motsetning til hos Westlie, kom arbeids-

praksis jevnt over dårlig ut som enkeltstå-

ende tiltak. (3). 

Bolvig (2003) fant at arbeidspraksis 

hadde en positiv effekt på deltakernes sys-

selsetting, mens opplæring hadde en ne-

gativ effekt. I denne studien var praksis i 

ordinær offentlig og privat virksomhet 

samt sysselsettingstiltak slått sammen til 

«arbeidspraksis». (4). 

I en studie fra Norge evaluerte Dahl 

(2003) obligatorisk arbeidspraksis for so-

sialhjelpsmottakere. Studien så både på 

seleksjon og effekt. Konklusjonen var, i 

motsetning til i de fleste andre studier, in-

gen tendens til at de som stod nærmest ar-

beidsmarkedet hadde størst sannsynlighet 

for å velges ut til tiltaket. Snarere var det en 

viss tendens for at de med lavest sannsyn-

lighet for å finne jobb som ble valgt ut. (5). 

I likhet med Bolvig, evaluerte også Dahl 

(2005) opplæringstiltak og arbeidspraksis, 

men kom nærmest til motsatt resultat. I 

Dahls studie hadde praksis ingen effekt på 

gjennomsnittsdeltakeren, mens opplæring 

hadde positiv effekt. Dahl fant imidlertid 

at arbeidspraksis hadde signifikant positiv 

virkning på sysselsetting for de med mid-

dels gode sjanser til å finne jobb uten til-

tak, men negativ effekt på sysselsetting for 

de som hadde størst eller minst sjanse til å 

finne jobb på egenhånd. (6). 

Flere studier tyder på at team med både 

medisinsk/helsefaglig og arbeidsmarkeds-

faglig kompetanse er mer effektive enn 

rendyrkede team for å bistå personer med 

nedsatt arbeidsevne. Disse studiene defi-

nerer sysselsetting som suksessmål, men 

enkelte av dem registrerer også helsemes-

sig utvikling. Studiene konkluderer med 

at helhetlige perspektiver er viktige. Ikke 

minst pekes det på at det er viktig med 

kontakt med og oppfølging fra medisinsk 

personale når personer med psykiske diag-

noser utplasseres i arbeidslivet. (7). 

Det er store problemer knyttet til data-

tilgang og metode som gjør det vanskelig å 

treffe sikre slutninger av den forskningen 

som finnes om effektene og samfunnsnyt-

ten av tiltak rettet mot personer med ned-

satt arbeidsevne. Det er også et problem at 

det er så lite norsk forskning på dette feltet.

Resultatene i de ulike evalueringene er 

sprikende. Det er allikevel en tendens til 

at tiltak som er sterkest knyttet opp mot 

ordinært arbeid, er mest effektive for å få 

deltakerne over i ordinær sysselsetting. 

For at tiltakene skal virke positivt, er det 

 avgjørende at man minimerer innlås-

ningseffekter. Disse er særlig sterke for 

personer som i utgangspunktet står nær-

mest arbeidsmarkedet. Studier kan tyde på 

at samme type tiltak kan gi svært forskjel-

lige effekter.  
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Arbeidspraksis bør tilknyttes arbeidslivet

Tiltak som er sterkest 

 knyttet opp mot vanlig 

 arbeid, er mest effektive 

for å få deltakerne over i 

 ordinær sysselsetting. 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

Gradert aktivitet kan redusere  
sykefraværet.
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Studier viser at vi sitter opptil 14 timer hver dag. Dette påvirker vår helse 
betydelig. Salli har nå en landsdekkende kampanje for å bidra til økt bevis-
sthet rundt ergonomi og sittefysiologi. Jeg besøker gjerne klinikken/avde-

vite mer om tilbudet eller ønsker du å bestille gratis ergonomiopplæring, 
vennligst send en epost til erlend@salli.com. Vi snakkes!

Erlend Bodin
Fysioterapeut
Markedssjef Salli

R

Registrer til erlend@salli.com 
for gratis ergonomiopplæring

og bli med i trekningen av en Salli-stol. 

Verdi 8.000,-

Verdens sunneste stol?

vite mer om tilbudet e
vennligst send en ep

Mange gravide er sykmeldt i 

kortere eller lengre tid under 

svangerskapet, men sykefra-

været er kortere hos dem som 

har fått tilpasset arbeidsopp-

gaver.

TEKST John Henry Strupstad, js@fysio.no

LEGETIDSSKRIFTET har nylig publisert en 

artikkel om bruk av sykmelding blant alle 

gravide kvinner registrert ved Akershus uni-

versitetssykehus i en 18 måneders periode 

(1). Kvinnene besvarte to spørreskjemaer, 

ett ved ultralydundersøkelse i uke 17 og ett 

postalt i uke 32.

2.918 kvinner inngikk i studien, hvorav 

2.197 (75%) var eller hadde vært sykmeldt 

i løpet av svangerskapet. Sykmeldingene 

varte vanligvis 4-16 uker, gjennomsnitt åtte 

uker. 14% var sykmeldt i hele svangerskapet, 

mens 63 % var sykmeldt i tredje trimester.

Tretthet og søvnproblemer var den grun-

nen flest kvinner (35 %) selv oppga som 

sykmeldingsgrunn, fulgt av bekkenløsning 

(32%) og svangerskapskvalme (23%). Angst 

og depresjon ble oppgitt som sykmeldings-

grunn av bare 2,1%, men ga de lengste syk-

meldingsperiodene – i snitt 20 uker. Kvin-

ner med fødselsangst hadde større risiko for 

å være sykmeldt i siste del av svangerskapet.

60% av kvinnene oppga at det var gjort 

tilpasninger for dem på arbeidsplassen. 

Disse kvinnene rapporterte i gjennomsnitt 

en til to ukers kortere sykmeldingsperiode 

sammenliknet med dem som ikke hadde 

hatt tilpasning av arbeidet.

Det var forskjellige risikofaktorer for syk-

melding knyttet til hvert trimester. Noen av 

disse faktorene var ikke relatert til gravidi-

teten som sådan. Både tidligere sykehisto-

rie, slik som kroniske smerter og tidligere 

depresjon, og sosioøkonomiske faktorer, 

slik som lavere utdanning, flere barn og lite 

mosjon, var knyttet til risiko for sykmelding. 

Kvinnens arbeidssituasjon var også en viktig 

faktor for sykmelding.

Litteratur:

Dørheim S, Bjorvatn B, Eberhard-Gran M. 

Sick leave during pregnancy: a longitudinal 

study of rates and risk factors in a Norwe-

gian population. BJOG 2012; e-publisert 7. 

11.2012.

Gravide bør få tilpasset arbeidsoppgaver
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informasjon fra NFF

Tittel
Regjeringen 
har en akilles-
hæl når det 
gjelder fysio-
terapi.

Både klare og uklare signaler

Eilin Ekeland
forbundsleder

informasjon fra NFF
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ET NYTT ÅR starter med nye muligheter, nye planer og ofte ekstra trøkk. Sentral 
ledelse i NFF startet året med et møte med helseminister Jonas Gahr Støre. Vi var 
godt forberedt, og opplevde en svært lyttende og engasjert helseminister som deler 
mange av våre synspunkter. 

Han in nledet med å peke på viktigheten av arbeidet fysioterapeuter gjør, og hen-
viste til møter med våre kollegaer ute i tjenesten. Han er enig i at det er viktig å satse 
på skolehelsetjenesten og at alle opplever glede og mestring ved fysisk aktivitet. Han 
ser også poenget med å tilby fysioterapi som alternativ til kirurgi for en del lidelser. 
Dessuten mener han som oss at eldreomsorg ikke bare handler om omsorg, men 
også trening og aktivitet.

Det er en god start på året at helseministeren så klart understreker betydningen av 
fysioterapi.  Vi håper han også greier å omsette dette i nødvendige tiltak for å styrke 
fysioterapitjenesten.

Men Regjeringen har likevel en akilleshæl når det gjelder fysioterapi. Heller ikke 
på dette møtet fikk vi en konkret avklaring på spørsmålet om offentlig spesialistord-
ning for fysioterapeuter, noe Helsedirektoratet har har anbefalt i flere utredninger.  
NFF sitter også på en delegert midlertidig fullmakt fra myndighetene til å vurdere 
og godkjenne hvem som kan heve kompetansetakstene i avtalefysioterapi. Det blir 
tydeligere og tydeligere for alle at dette er et ansvar for myndighetene, ikke for en 
medlemsorganisasjon som NFF. En medlems- og interesseorganisasjon skal støtte 
og hjelpe medlemmer fram til god kompetanse. Å vurdere kompetansen og sette et 
godkjenningsstempel på den, er et myndighetsansvar. En offentlig spesialistordning 
vil ivareta dette og andre utfordringer på en god måte. Og det haster med å få det 
på plass.

Dette har vi formidlet svært tydelig til myndighetene – vi har tatt det opp på Stor-
tinget, i departementet og med flere helsestatsråder og statssekretærer. Vår hoved-
organisasjon Unio har også løftet det fram i den offentlige debatten og i møtesam-
menhenger med ansvarlige politikere. Vi purrer, vi maser, vi kontakter og vi skriver 
brev – men enn så lenge får vi ikke annet svar enn at vi vil få svar.

Det er nærliggende å tenke at denne saken er vanskelig for Regjeringen fordi LO 
også har engasjert seg, og ønsker en egen autorisasjon for manuellterapeuter. Er det 
virkelig slik at det blir vanskelig for Regjeringen å følge klare råd fra Helsedirekto-
ratet, råd de selv har bedt om, bare fordi LO foreslår en annen løsning? I møtet med 
statsråden ga NFF uttrykk for at vi tar det for gitt at så ikke er tilfelle. 

Uansett årsak, er det etter hvert pinlig for både Regjeringen og departementet at 
det har gått så lang tid uten avklaring. Vil denne helseministeren kunne skjære gjen-
nom slik at vi får en beslutning? Slik at både departement og fagmiljø endelig kan 
bruke kreftene på å promotere manuellterapeutene og andre spesialister sin kompe-
tanse til beste for brukerne?
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NFF har tidligere ført en oversikt over utenland-

ske universiteter som tilbyr manuellterapiutdan-

ninger som har gitt midlertidig rett til å heve takst 

A8 underveis i veiledet praksis og mulighet for å 

gjennomføre praktisk prøve.

Å vedlikeholde en slik oversikt er blitt en for 

krevende oppgave. Utdanninger er dynamiske, og 

universiteter endrer sine studieplaner. Det er et 

meget omfattende arbeid å være ajour med inn-

holdet i ulike studieplaner ved universiteter rundt 

om i verden. NFF har derfor fjernet oversikten 

over universiteter som tidligere har ført frem til 

A8-kompetanse i Norge.

Studentene har selv ansvar for å sjekke at 

studiet de velger å gjennomføre i utlandet, er 

sammenlignbart med manuellterapistudiet (120 

stp mastergrad) ved Universitetet i Bergen (UiB). 

Det er viktig å huske at mastergradsstudiet i ma-

nuellterapi ved UiB er malen som utdanningen vil 

bli sammenlignet med for å kvalifisere til veiledet 

praksis/praktisk prøve. 

SOM tidligere kunngjort på NFFs nettsider og 

Facebook er NFF og strømleverandøren Fjordkraft 

enige om å forlenge medlemsfordelsavtalen 

«Fjordkraft Topp 5 Garanti» med to år fra 1. 

januar 2013. Innholdet i avtalen blir som tidligere, 

men selskapet øker rabatten på første faktura 

til 300 kroner for NFF-medlemmer som er nye 

abonnenter.

Vi gjør også oppmerksom på at medlemsfor-

delsavtalen mellom NFF og nettsideleverandøren 

Nettsett opphører fra 20. januar 2013.

En fullstendig liste over NFFs medlemsfor-

delsavtaler finner du på www.fysio.no under 

«MEDLEMSKAP/Medlemsfordeler NFF». 

Manuellterapi-oversikt fjernetNy hovedavtale i 
Spekter
UNIO og arbeidsgiverforeningen Spekter 

ble i desember 2012 enige om en ny hoved-

avtale for perioden 1. januar 2013 til 31. 

desember 2016. Protokollen fra forhand-

lingene ble lagt ut på NFFs nettsider 4. de-

sember. Som det fremgår av protokollen, ble 

den eksisterende hovedavtalen prolongert 

med få endringer. Ingen av endringene får 

konsekvenser for lokale parter. NFF legger 

ut den nye hovedavtalen på Spekter-sidene 

på www.fysio.no så snart den ferdigredi-

gerte teksten foreligger. 

Lønnsundersøkel-
sen 2012 – takk!
NFF vil få takke alle medlemmer som deltok 

i lønnsundersøkelsen for 2012. I skrivende 

stund (17. desember) har mange hundre 

deltakere allerede sendt sine svar. Alt tyder 

derfor på en meget stor oppslutning om 

undersøkelsen. Det er viktig for oss, hvert 

år! Undersøkelsen per desember 2012 

omfattet medlemmer i staten, KS-området, 

Oslo kommune, noen områder i Spekter (spe-

sialisthelsetjenesten) og ett område i Virke 

(Spesialist). 

Føring av HELFO-
regninger
VI MINNER OM at fra 1. januar 2013 gjel-

der nye regler i måten fysioterapeuter skal 

føre regningene sine til HELFO på. Dette føl-

ger av endringer i takstoppsettet i kapittel III 

i forskrift om stønad til dekning av utgifter 

til fysioterapi (fysioterapiforskriften). Det 

nye takstoppsettet gir ingen endringer i 

takstene eller i vilkårene for bruk av dem. 

Se artikkelen som ble publisert 5. 

desember 2012 på NFFs nettsider for mer 

informasjon og veiledning. 

Fordelsavtaler – forlenging og opphør
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Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25

Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no
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Forbundsleder: Eilin Ekeland
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eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth

Granheimtunet 15, 1406 Ski. Tlf. 64 87 63 66 a

Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p

ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55

Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51
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Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 22 93 30 71
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Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64
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Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62
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FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

ØNSKER du å bli spesialist etter 

reglene i overgangsordningen? 

Da har du stadig mindre tid til 

rådighet, og vi minner derfor om 

fristene som gjelder. Overgangs-

ordningen opphører 31. desember 

2015, men det er enda en frist å 

forholde seg til: 1. januar 2015. Du 

må nemlig ha ett års praksis innen 

spesialistområdet etter at du har 

fullført alt av kurs/videreutdan-

ning. Dermed må kurs/utdanning 

være avsluttet 1. januar 2015. 

– MELDINGEN er klar: NFF må arbeide for at 

behovet for fysioterapitjenester dekkes fullt 

ut, slik at nye fysioterapeuter møter et let-

tere arbeidsmarked. Dette sa forbundsleder 

Eilin Ekeland i sin kommentar til NFFs under-

søkelse av sysselsettingen blant medlemmer 

med autorisasjon fra 2012 eller 2011. Som 

i undersøkelsen i 2011 hadde rundt ni av ti 

fysioterapirelevant arbeid, og seks av ti full 

stilling/praksis. Her var det små forskjeller 

mellom årskullene (2012 vs. 2011-autoriser-

te). Imidlertid hadde bare én av ti 2012-auto-

riserte fast stilling, mens andelen var 23,7 % 

for 2011-autoriserte.

Det er generelt små endringer fra den 

tilsvarende undersøkelsen i 2011. En sam-

menlikning mellom undersøkelsene må imid-

lertid skje med store forbehold. Langt flere 

personer (288) deltok i 2012 enn i 2011 

(178). De to siste årskullene var dessuten 

ganske likt representert i 2012-undersøkel-

sen, mens bare et fåtall 2010-autoriserte 

deltok i 2011-undersøkelsen.

Flere kommer i faste stillinger

Rundt 87,2 % av dem som deltok i 2012-un-

dersøkelsen, oppga å ha fysioterapirelevant 

arbeid, og 62,5 oppga å ha full stilling/praksis 

innenfor slikt arbeid. Her var det små forskjel-

ler mellom de to årskullene. Det er imid-

lertid betydelige forskjeller når det gjelder 

midlertidig vs. fast arbeid. Hele 59,2 % av de 

2012-autoriserte hadde midlertidig arbeid, 

mot 42,7 % av de 2011-autoriserte. Videre 

hadde bare én av ti 2012-autoriserte (8,9 %)  

en fast stilling på hel-/deltid, mens andelen 

var oppe i 23,7 % for 2011-autoriserte. Ett 

år ekstra i arbeidslivet slår altså ut i betydelig 

grad når det gjelder muligheten for ferske 

fysioterapeuter til å få en fast stilling. 

Mer positive etter ett år

Alle med fysioterapirelevant arbeid ble i år 

også spurt om de hadde arbeid med det 

omfanget og innholdet som de ønsket for de 

nærmeste årene. Her vurderte de 2011-au-

toriserte situasjonen mer positivt (63,5 % 

«ja») enn de 2012-autoriserte (52,2 % «ja»). 

Dette harmonerer med at ett år ekstra i ar-

beidslivet også øker tilfredsheten med selve 

yrkesvalget. 

(Dette er en redigert og sterkt forkortet ver-

sjon av en nettartikkel publisert 6. desember 

2012 på www.fysio.no.)

Sysselsettingsundersøkelse

Fristene i 
spesialistordningen
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NFFs KURS OG MØTER

Annonsering av NFFs 
etterutdanningskurs
NFFs kurs annonseres i Fysioterapeuten ved hjelp 
av en kursoversikt som viser kursdatoer, kurssted og 
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema finner 
du i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/kurs. Der 
annonseres også nyheter og ledige plasser på kurs 
fortløpende.

Kurskalenderen på nettet er til enhver tid
oppdatert.

Annonser
etterutda
NFFs kurs annons
av en kursoversikt
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kur
du i kurskalendere
annonseres også n
fortløpende.

Kurskalenderen på
oppdatert.

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 2012 er det tildelt 6 millioner kroner som også omfatter ekstra 

midler for å holde kursavgiften på 2009-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding:
se www.fysio.no/kurs

Fysioterapeuter i bevegelse 
– forebygging, rehabilitering, samhandling

6.– 7.  juni 2013

 Stjørdalshallen, Stjørdal
(kun 6 minutter fra Trondheim lufthavn, Værnes)

 www.fysio.no/fagdager
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KURSOVERSIKT 2013

28. - 30. januar  
og 11.-12. april

Fortsatt ledige plasser! MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Alta

11.-13. februar Fortsatt ledige plasser! Hvordan kan fysioterapeuter bidra til å styrke pasientens selvfø-
lelse? Tema belyses med utgangspunkt i spiseforstyrrelser

Bergen

11.-12. februar og 15.-16. april Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

13.-15. februar Fortsatt ledige plasser! Geriatri: Forebygging av funksjonssvikt og fall Trondheim

14.-15. februar Fortsatt ledige plasser! MT - klinisk behandlingskurs Oslo

8.-10. april og 26.-27. august Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

15.-19. april Fortsatt ledige plasser! Onkologi - teoretisk grunnkurs Trondheim

15.-19. april 20. januar Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år del 1 Trondheim

15.-19. april 20. januar Bevegelsesutvikling del 1 Oslo

22.-25. april 24. januar Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

22.-24. april 24. januar BK - BARS SEMINAR Svarstad 

25.-27.  april og 3.-4. juni 27. januar Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

6.-8. mai og 14.-15. juni 10. februar MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Tromsø

27.-30. mai 3. mars Praktisk kurs NPMF Lillehammer

6.-7. juni NFFs fagdager: Fysioterapeuter i bevegelse - forebygging, 
rehabilitering, samhandling

Stjørdal

23.-27. september 9. juni Bevegelsesutvikling del 1 Trondheim

2.-4. september 
og 25.-26. oktober

9. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Sogn og Fjor-
dane

2.-4. september  
og 14.-15. november

9. juni Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser Oslo

9.-13. september,
7.-11. oktober og
2.-6. desember

9. juni Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander - Bobath-konseptet

Oslo

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

19.-20. september 22. juni Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk aktivitet Oslo

7.-9. oktober og  
22.-23. november

22. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Oslo

7.-9. oktober 22. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

7.-11. oktober 22. juni Terapiridning trinn I Oslo

14.-18. oktober 5. august Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger

21.-24. oktober og 
to dager i februar 2014

28. august Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker Oslo

21.-25. oktober 5. august Helse- og miljøarbeid – i et arbeidsmiljøperspektiv (HM 1) Tromsø

24.-28. oktober 5. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 30. august Treningslære Stavanger

4.-8. november 20. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

4.-8. november 5. august Elektiv ortopedi Oslo

4.-11. november og  
tre dager i 2014

18. august Fysioterapi til intensivpasienter Oslo

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper I Oslo

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager II Oslo
   
   
   

Det tas forbehold om endringer

SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS
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KURSOVERSIKT 2013 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

15.-19. april 20. januar Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år del 1 Trondheim

15.-19. april 20. januar Bevegelsesutvikling del 1 Oslo

23.-27. september 9. juni Bevegelsesutvikling del 1 Trondheim

4.-8. november 20. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

HELSE OG MILJØ

21.-25. oktober 11. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Tromsø

FYSISK AKTIVITET

14.-18. oktober 11. august Helhetlig hjerterehabilitering Stavanger

24.-28. oktober 11. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 30. august Treningslære Stavanger

7.-8. november 18. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

MANUELLTERAPI

28.-30. januar og  
11.-12. april

Fortsatt ledige plasser MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Alta

6.-8. mai og 14.-15. juni 10. februar MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Tromsø

2.-4. september og  
25.-26. oktober

9. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Sogn og  
Fjordane

7.-9. oktober og  
22.-23. november

22. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Oslo

ONKOLOGI

15.-19. april Fortsatt ledige plasser Onkologi - teoretisk grunnkurs Trondheim

19.-20. september 22. juni Kreft og fysisk aktivitet Oslo

GERIATRI

7.-9. oktober 22. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

KVINNEHELSE

22.-25. april 24. januar Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

NEVROLOGI OG ORTOPEDI

25.-27. april og 3.-4. juni 27. januar Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

2.-4. sept. og 14.-15. november 9. juni Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser Oslo

9.-13. sept., 7.-11. okt. og  
2.-6. desember

9. juni Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske til-
stander - Bobath-konseptet

Oslo

4.-8. november 18. august Ekektiv ortopedi Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

8.-10. april og 26.-27. august 8. januar Grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

22.-24. april 24. januar BK - BARS SEMINAR Svarstad

27.-30. mai 3. mars Praktisk kurs NPMF Lillehammer

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september 22. juni Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

  ULIKE FAGOMRÅDER

11.-12. februar og 15.-16. april 11. desember Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

7.-11. oktober 11. august Terapiridning trinn I Oslo

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

14.-18. oktober 5. august Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger
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Torsdag 7. mars 
09.15–09.45   Registering
09.45–10.00 Opning med musikalsk innslag frå  
 musikklina ved Fagerlia vidaregå-
 ende skole  
10.00–10.45  Kroppsopplevelser hos pasienter   
 som lever med uhelbredelig kreft.
 Lise Amundsen, spes. onkologisk   
 fysioterapi, Seksjon for smertebe-
 handling og palliasjon, Haukeland  
 Universitetssykehus, Bergen 
10.45–11.05 Pause med kaffi/te 
 Besøke utstillarar
11.05–12.00 Ødemutfordringar i palliativ fase 
 Ødem i palliativ fase
 Bente Hole Vik, fysioterapeut pal-
 liativt team, kreftavdelinga, Ålesund  
 Sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF
 Behandling av omfattande ødem hos  
 palliative kreftpasientar 
 Gry Håberg, fysioterapeut, Hareid  
 Fysikalske institutt, Hareid kommune
12.00–13.00  Lunsj
13.00–13.45 Ødemutfordringar i palliativ fase 
 Erfaringar frå ein kommunefysiotera-
 peut utan kompetanse innan lymf-
 ødembehandling
 Synnøve Nystøyl, kommunefysiote-
 rapeut, Sande kommune
13.30–13.45  Open dialog – erfaringar med ødem i  
 palliativ fase
13.45–14.45 Utstillarane har ordet
14.45–15.05 Pause med kaffi/te 
 Besøke utstillarar

15.05–15.45 NFF informerer
15.45–16.00 Pause og klargjering til årsmøtet
16.00–18.00  Årsmøtet 
20.00 Festmiddag på Kulinarisk spiskam-
 mer med noko attåt

Fredag 08. mars
08.30–08.45 Opning 
08.45–09.30 Prosjektframlegging  
09.30–10.00 Pause med kaffi/te 
10.00–11.30 Hjernetumorar -diagnostisering og  
 behandling. 
 Erik Schistad Staff, assistentlege,  
 kreftavdelinga, Ålesund sjukehus. 
11.30–12.30  Lunsj
12.30–13.30  Rehabilitering av pasientar med   
 hjernetumor. Pasientkasuistikk   
 Fysioterapeut, Mork Rehabiliterings-
 senter, Helse Møre og Romsdal HF
13.30–13.45 Open dialog – erfaringar med pasien-
 tar med hjernetumor
13.45–14.05 Pause med kaffi/te
14.05–15.00 Mindfulness – livsstyrketrening, til  
 stede i livet! 
 Britt Carlsen, spes. onkologisk fysio-
 terapi, Hospice Lovisenberg, 
 Lovisenberg Diakonale sykehus.
15.00–15.15 Evaluering og avslutning
15.30–> Spasertur/omvising i Ålesund som er  
 tilpassa vêr, føre og reisetider

Vi tar forbehold om forandringer i programmet.
 

NFFs  faggruppe for onkologi og lymfologi
 

Velkommen til årsmøteseminaret 7.-8. mars 2013 i Ålesund

Priser:  
Påmelding før 1. februar: kr 2.500

Påmelding etter 1. febebruar: kr 3.200
Ikke medlemmer: kr 4000       

Festmiddagen: kr 550
 

Påmelding på www.deltager.no/arsmoteseminaret_fol_7-8mars2013_07032013
 

Sted: Scandic Hotel, Molovegen 6, 6004 Ålesund.
Overnatting koster kr. 990, oppgi Faggruppe for Onkologi og Lymfologi som referanse ved bestilling.
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Mandag 11. februar

Tid Foredrag

08.30-09.00 Registrering, kaffe/te

09.00-09.15 Åpning

09.15-10.00 Ergospirometri – tolkning av resultater. Jon Hardie, 
lungelege, førsteamanuensis, Haukeland universi-
tetssjukehus (HUS), Universitetet i Bergen (UiB)

10.00-10.45 CPAP, BiPAP og hostemaskin – Eksempler på hvor-
dan disse apparatene kan benyttes i lungefysiote-
rapi? Tiina Andersen, fysioterapeut, MSc, HUS

10.45-11.15 Pause, utstillere

11.15-11.35 Presentasjon av Nasjonale retningslinjer for KOLS. 
Bente Frisk, fysioterapeut, ph.d.- student, Høgsko-
len i Bergen (HiB), UiB.

11.35-12.00 Hvordan implementere retningslinjene i klinikken? 
Paneldebatt ledet av Bente Frisk HiB, UiB og Anita 
Grongstad, fysioterapeut, MSc, Glittreklinikken. 

12.00-13.00 Lunsj 

13.00-13.30 Hvordan krydre luftveiene? Bruk av hypertont 
saltvann i lungedrenasje. Stian Hammer, fysiotera-
peut, MSc student, HUS

13.30-14.10 Effekt av intervalltrening etter hjertetransplanta-
sjon. Kari Nytrøen, fysioterapeut, ph.d. - student, 
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

14.10-14.45 Pause, utstillere

14.45-16.15 Det er ikke mer synd på deg enn andre. Et fore-
drag om ansvar og frigjøring. Ingvard Wilhelmsen, 
lege, professor. Institutt for indremedisin, UiB

16.15-17.00 Årsmøte og valg 

19.00- Middag

          NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi 

       Velkommen til Seminar og Årsmøte 

Mandag 11. og tirsdag 12. februar 2013, Høgskolen i Bergen

Praktiske opplysninger:
Kurssted: Høgskolen i Bergen, Møllendalsveien 6, 5009 Bergen
Kursavgift medlem faggruppen: Kr. 1700,-. Én dag kr.1000,-
Kursavgift ikke-medlem: Kr. 2200,-. Én dag kr. 1500,-
Studenter og turnuskandidater: Kr.   900,-. Én dag kr. 500,- 
Felles 3-retters middag på Hotel Agustin: Kr. 400,-  
(se påmeldingslink under)
Kursavgiften inkluderer kaffe, te, frukt og lunsj. 
Hotell: Rica, bestilling via http://eventus.trippus.se/nffhjertel-
unge2013/deltagerregistrering
Priser: Delt dobbeltrom: Kr 795,-  Enkeltrom: Kr 1295,-
 
Kontaktperson i faggruppen: Nina Steckmest, tlf. 990 24 608, 
nsteckmest@gmail.com

Tirsdag 12. februar

Tid Foredrag

08.30-09.00 Registrering, kaffe/te

09.00-09.15 Åpning 
Presentasjon v/sponsorer

09.15-09.45 Premature barn – fremtidens hjerte- eller lunge-
pasienter? Ola Drange Røksund, fysioterapeut, 
førsteamanuensis HUS og HiB

09.45-10.00 Pause, utstillere

10.00-11.00 Hjertesvikt og søvnapné. Sverre Lehman, lunge-
lege, førsteamanuensis, HUS

11.00-11.15 Pause, utstillere

11.15-12.15 Helhetlig bilde innen ernæring til kritisk syke 
pasienter og pasienter med sepsis. Anne Berit 
Guttormsen, anestesilege, professor, HUS

12.15-13.15 Lunsj

13.15-14.45 Zumba trening (ta med treningstøy). Håvard 
Breistein, fysioterapeut og prestasjonsfremmer, 
Bergen idrettsklinikk

14.45-15.15 Oppsummering/Evaluering

Med forbehold om endringer i programmet.

Påmelding snarest (bindende påmelding) til:
http://eventus.trippus.se/nffhjertelunge2013/deltakerregistrering

Husk også å melde deg på til felles middag!

følg med... følg med... følg med... følg med...
Fysioterapeuten har fått nye nettsider!

www.fysioterapeuten.no



FYSIOTERAPEUTEN  1/13     47

NFF avdeling Oslo – årsmøte 2013
Tirsdag 5. mars 2013 kl.17-19
Sted: Stensberggt. 27.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 2. februar 
2013. Sendes på mail: nff.oslo@fysio.no

Årsmøtepapirene vil bli lagt ut på NFF Oslo sine nettsider 3 uker 
før årsmøtet.

Årsmøtet skal blant annet velge delegater til NFFs landsmøte, 
som i 2013 skal ta stilling til en mulig, stor omorganisering av 
organisasjonen. Møt opp og bruk stemmeretten din!

Har du ikke tilgang på mail/ internett og ønsker årsmøtepapirer i 
papirutgave, gi beskjed til avdelingskontoret på tlf. 22 93 30 80 
eller 47 71 74 07.

PROGRAM  mandag 11. mars:  
09.30-10.00 Registrering
10.00-10.15 Velkommen  
10.15-11.05 ½ gruppe: Balanseøvelser v/K. A. Bruusgaard 
 og I. Kleffelgård
 ½ gruppe: Ganghastighet v/Pernille Thingstad
11.10-12.00 ½ gruppe: Balanseøvelser v/K. A. Bruusgaard 
 og I. Kleffelgård
 ½ gruppe: Ganghastighet v/Pernille Thingstad
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00 Behandling av svimmelhet, med program for hjem-
 metrening. Klinikk for alle v/Anna Lejersted
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Hverdagsrehabilitering - hvor går vi? 
 v/Eilin Eikeland
14.45-15.45 ÅRSMØTE
15.45-16.00 Pause
16.00-16.30 Utstillerne presenterer seg 
16.30-17.00 Fra praksis til praksis, 2 stykker
17.00-17.15 Vi oppsummerer

Klinikk for Alle er landets største kjede for behandling av hode-
pine/migrene og muskel- og skjelettplager med 250 000 behand-
linger i året. Klinikkene har et tverrfaglig behandlingsmiljø, og 
pasientene får sin egen «fast-kiropraktor» som stiller diagnose, 
skreddersyr behandling og lager en tilpasset behandlingsplan.

PROGRAM tirsdag 12. mars: 
08.30-09.00 Lokalkontaktene møtes
09.00-09:45 Fra praksis til praksis, 3 stykker
09:45-10:00 Pause
10.00-11.00 Diagnostisering og behandling av sykdommer i  
 balanseapparatet. Balanselaboratoriet i Bergen 
 v/F. Goplen og fysioterapeut
11.00-11.15 Pause
11.15-12.15 Balanselaboratoriet fortsetter
12.15-13.15 Lunsj
13.15-14.15 Balanselaboratoriet fortsetter
14.15-14.30 Pauseinnslag 
14.30-15.30 Balanselaboratoriet fortsetter
15.30-16.00 Oppsummering og takk for denne gang!

Balanselaboratoriet er knyttet til Øre-nese-halsavdelingen ved 
Haukeland universitetssykehus i Bergen og fungerer i tillegg som 
Nasjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer. Det er 
ansatt flere fysioterapeuter der. 

Vi forbeholder oss retten til å forandre programmet.

Følg med på www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Geriatri for 
endringer og oppdateringer. Vi jobber for å legge ut støttearkene til 
årsmøteseminaret her. 

Programposten «Fra praksis til praksis» er også med på årets 
seminar. Her inviteres du til å fortelle fra din praksis/prosjekt innen 
fysioterapi til eldre. Ved dette seminaret vil vi prioritere de som kan 
presentere gode eksempler på hverdagsrehabilitering. Nå har du 
sjansen til å presentere ditt «hjertebarn» til oss andre fysioterapeu-
ter som jobber med eldre. Et innlegg på 15 minutter gir 25 % avslag 
på seminarprisen. Ta kontakt!  

Pris:  Medlemmer i Geriatrigruppa: kr. 1.900,- 
Ikke-medlemmer kr. 2.500,-
Ingen reduksjon av seminaravgiften ved deltagelse en dag. 
Lunsj, kaffe, te og frukt er inkludert i prisen.

Bindende påmelding til: www.deltager.no innen 11.02.13.
Ved avmelding etter denne fristen, må utgifter dette medfører bli 
betalt.

Husk også at det er mulig å søke Fondet i NFF om tilskudd til reise 
og overnatting.

Spørsmål om seminaret kan rettes til kursansvarlig.

Lokalkontakter og andre som har rett på gratis seminar bes 
melde seg på til:

Grethe Oksholen, Gjømleåsen 30, 3970 LANGESUND
gokshole@online.no. Telefon 35 96 54 58 eller 48 16 50 38 

VEL MØTT!

NFFs faggruppe for geriatri – Årsmøteseminar
11. og 12. mars 2013

Sted: Thon Hotell Oslofjord, Sandviksveien 184, 1337 Sandvika

TEMA: Diagnostisering og behandling av svimmelhet og sykdommer i balanseapparatet

NFF avdeling Akershus – årsmøte 2013 
Torsdag 7. mars 2013. kl. 18.00

Sted: Herrebadet kurs og konferansesenter, Kurbadet,  
Akersgata 74, 0180 Oslo 
  
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 21. Januar 
2013. Sendes på mail: infoakershus@gmail.com 
  
Årsmøtepapirene blir lagt ut på avdelingens nettsider 3 uker før 
årsmøtet og kan bli tilsendt per post ved forespørsel. 
  
Kontakt Valgkomiteen:
Ellen Marie Åsprang, tlf: 958 38 636 
Mail. ellen.marie.asprang@gmail.com
Camilla Brodtkorb 
Mail: camilla.brodtkorb@gmail.com 
 
Vi minner om at delegater til landsmøtet 2013  
velges på årsmøtet! 
Velkommen til årsmøtet! www.fysioterapeuten.no
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Manuellterapi

Fagseminar 2013
MANUELLTERAPI 2.0 – UPDATED VERSION

Thon Hotel Bristol, Oslo
Fredag 8.2. - Lørdag 9.2. 2013

Se www.manuellterapeutene.no for fullt program og praktisk informasjon

Foredragsholdere som
Dr. Jeremy Lewis
Roger Kerry/Alan Taylor
Dr. Jan Pool
Dr. Kjartan V. Fersum                                                        

Forelesninger – Keynotes – 
Workshops

ProMed-prisen til beste frie 
foredrag

Fyldig sosialt program

Seminaravgift
Medlem FFMT 3500,-
Medlem NFF    4000,-
Ikke medlem    4500,-
Student            2000,-

Faggruppa for Manuellterapi oppfor-
drer interesserte Manuellterapeu-
ter og Manuellterapi-studenter til 
å presentere sitt akademiske arbeid 
i et kollegialt miljø. Over det siste 
tiåret har det blitt utdannet mange 
manuellterapeuter i inn- og utland 
ved kliniske masterutdanninger. 
Felles for dem er at de, ved siden av 
grundig klinikk, har hatt mye tid og 
fokus rettet mot akademisk arbeid.

Faggruppen for manuellterapi i 
NFF ønsker i samarbeid med Pro-
Med å introdusere en arena hvor 
du har mulighet å dele din erver-
vede kunnskap med dine likemenn. 
Meningen er at dette skal bli et fast 
innslag ved framtidige fagseminarer 
som skal gi klinikere og framtidige 
forskere i manuellterapi mulighet til 
å presentere sine arbeid i et faglig 
fellesskap.

Faggruppa for Manuellterapis Fagseminar - Manuellterapi 2.0 updated version

ProMed-prisen

I programmet til fagseminaret har det blitt 
reservert 6 x 15 minutter for interesserte 
forelesere.

Symposiumformat for presentasjonen på lørdag 
9. februar 2013 fra 13.30 – 15.45:

Den beste presentasjonen belønnes med «Pro-
Med prisen» til en verdi av 10.000 NOK. 

Påmelding har frist 25.01.2013 og bør 
inneholde
- Presentasjonens tittel (arbeidstittel)
- Læringsmålsetninger  
- Oppsummering
- Implikasjoner / Konklusjon 
- Nøkkelord
- Kontaktdetaljer

Vi ønsker alle vinklinger innenfor vitenskap-
lig arbeid av Manuellterapeuter uavhengig av 
emne, metodikk og resultater velkommen!

PÅMELDING TIL MTKONGRESS@FYSIO.NO

Fo
to

: E
ri

k 
B

e
rg

Fo
to

: E
ri

k 
B

e
rg



FYSIOTERAPEUTEN  1/13     49

NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi inviterer til 
årsmøte og årsmøteseminar i Bergen 7. og 8. mars 2013

TEMA: Dosering
Fra et nevrologisk, ortopedisk og revmatologisk perspektiv

Sted: SCANDIC BERGEN CITY

Priser (inkludert lunsj):
2500,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR for begge dager
2000,- for medlemmer av Faggruppen NOR begge dager 
1250,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag
1000,- for medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag

Bindende påmelding innen tirsdag 19. februar 2013 til: 
Birgit Gran
Øvre Sædalsv. 47
5099 Bergen, 
55561216 (jobb), 95808531 (mobil)
Birgit.gran@bergen.kommune.no

Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:
Navn, adresse, arbeidsplass, tlf., e-post, navn på betaler og 
medlemskap i faggruppe NOR  - ja/nei, påmelding en eller begge 
dager.

Betalingsfrist 6. mars 2013– innbetaling til:
NFFs Faggruppe NOR
v/Birgit Gran
Øvre  Sædalsv. 47
5099 Bergen
Kontonr. 1602.59.25665
Faktura sendes ut ved påmelding per mail.

Dersom det er ønskelig, kan faggruppen formidle kontakt med  
Scandic for overnatting.

Saksliste til årsmøtet og årsberetning vil bli sendt ut i forkant av 
årsmøteseminaret.

Faggruppe NOR forbeholder seg retten til å endre programmet.

Tid Tema Foredragsholder

09.30–10.00 Registrering m/mat

10.00–10.50 Treningsfysiologi…. Dose/
respons

Terje Gjøvåg

10.50–10.55 Pause

10.55–11.35 Treningsfysiologi…. Dose/
respons

Terje Gjøvåg

11.35–11.45 Pause

11.45–12.30 Intensitet i trening ved opp-
trening etter hjerneslag

Fysioterapeut 
PhD, forsker og 
førsteamanuen-
sis, Torunn Askim

12.30–13.30 Lunsj

13.30–14.30 Tidlig opptreningsfase – 
hvilke utfordringer møter vi? 
Smerte? Hevelse? Vevsreak-
sjoner?

Spesialfysiotera-
peut Haldis Haug 
Dahl

14.30–14.50 Pause m/mat

14.50–15.55 Hverdagsrehabilitering og 
fysioterapeutens rolle

Fysioterapeut 
spesialist og pro-
sjektleder  Randi 
Granbo

16.00–17.00 Årsmøte

Tid Tema Foredragsholder

09.00–09.45 Traksjon vs dekompresjon. 
Skal vi traksjonere, eller skal 
vi heller forhindre faktorer 
som fører til  for mye kom-
presjon?

Fysioterapeut/
manuell terapeut  
Eirik Hammer 
Østvold

09.45–10.00 Pause

10.00–10. 50 Styrketrening etter hofte-
brudd

Fysioterapeut 
PhD Hilde Sylliås

10.50–11.00 Pause

11.00–11.45 Dosering av fysiske virke-
midler

Professor/Fysio-
terapeut/ Jan M. 
Bjordal

11.45-12.00 Innlegg utstillere?

12.00–13.00 Lunsj

13.00–13.50 «Hvor mye er nok?» - fysisk 
aktivitet og trening ved rev-
matisk sykdom?

Fysioterapeut 
Msc Camilla Fon-
gen

13.50–14.00 Pause

14.00–14.45 Nevro…. Kommer….

14.45–15.00 Pause m/mat

15.00–15.50 Kommer… Kommer…

15.50–15.55 Avslutning – vel hjem!

TORSDAG 07.03.13 FREDAG 08.03.13

Foreløpig program:
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NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysio- 
terapi ønsker velkommen til 

årsmøte og fagseminar 11.03.2013.

«Barn og trening; gir det mening?!»
Sted:  Thon Hotell Oslofjord, Sandvika.

Endelig program vil bli lagt ut på faggruppens nettside men 
noen av temaene er:
- barn og styrke
- barn i utvikling - vekst, kondisjon og fysiologi.
- inkludering av alle.
- motivasjon, lek som trening.
- nyere forskning på området.
Det legges også opp til paralellsesjoner.

Onsdag er det satt av tid til flere korte frie foredrag. Har du tatt 
en master eller gjort noe annet faglig spennende som du ønsker 
å presentere for andre kollegaer? Send et kort sammendrag/link 
e.l til seminarkomiteen v/Brit Hov på UXBROV@ous-hf.no (fortest 
mulig).
Blir du trukket ut til å presentere, får du fri kursavgift den ene 
dagen du holder innlegget eller 1/3 redusert kursavgift.  Det vil 
også bli plass hvis noen ønsker å presentere poster på seminaret. 
En poster vil bli symbolsk premiert :) 

Påmeldingsfrist: 11.2.13.
www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Barne-og-ungdoms-
fysioterapi

Seminaravgift: 
Medlemmer 2600,- for hele eller:  1000 for mandag/1300 for 
tirsdag/1000 for onsdag
Ikke-medlemmer 3800,- for hele  eller: 1400,- for mandag/1700,- 
tirsdag/1400,- for onsdag.

Fagforum for medisinsk akupunktur 
inviterer til kurs i bruk av nåler  
i smertebehandling - trinn 1                                      

Kurs i diagnostikk og behandling av smerter i muskel- og skjelett-
systemet  i regi av NFFs fagforum for medisinsk akupunktur.

Nålebehandling er blitt en del av fysioterapeuters virksomhet. 
Vårt mål er derfor å gi et godt teoretisk og praktisk grunnlag for 
at fysioterapeuter kan gi faglig forsvarlig behandling av smerter 
ved bruk av nåler. Kurset er trinn 1 i kurstilbudet som fører til 
NFFs anbefalte minimumskompetanse for fysioterapeuter som 
vil bruke nåler i behandling av smerter i muskel – og skjelettsys-
temet.

Trinn 1 inneholder teori og nyere viten om bruk av nåler i 
behandlingen av smerter i muskel og skjelettsystemet . Det vil 
også inngå undersøkelse, praktisk trening og ulike nåleteknikker.  

Dato: 1. – 3. mars -13
Arr: NFFs fagforum for medisinsk akupunktur
Kursledere: Bosko Gardasevic privatpraktiserende fysioterapeut i 
Kristiansand, Ivar Stedjan privatpraktiserende fysioterapeut. 
Sted: Oslo (Medinors lokaler)
Kursavgift: 4250 kr inkluderer lunsj og utstyr.
Max. deltagerantall: 14
Påmelding til: Styremedlem Bjørg Vada, bjorgchr@gmail.com eller 
tlf. 950 53 526 (Bosko) innen 15.02.13.

Faggruppen for Terapiridning
ønsker alle medlemmer og interesserte fysioterapeuter 

velkommen til
Årsmøte og seminar/workshop

Fredag 1. mars – søndag 3. mars 2013
Sted: Dysjaland Gard, Sola 

Program: 
Fredag 1. mars 
16.00-16.30 Registrering og presentasjon av deltakere 
16.30-17.15  Innføring i Basal Kroppskjennskap (BK) på hest v.  
 Petra Gunnarzon 
17.15-18.00  Middag 
18.00-20.00  Praksis med BK på hest v. Petra og Birgitte  
 
Lørdag 2.mars
09.00-10.15 Liv Larsen Stray: Differensiering av Atferds og
 konsentrasjonsvansker. Hva er karakteristisk for  
 funksjonsproblemer hos personer med ADHD og 
 Aspergers syndrom?
10.15-10.30 Pause 
10.30-11.30  Motoriske vansker hos personer med ADHD. MFNU 
 undersøkelsen og tiltak. Presentasjon av forsk-
 ning. 
11.30-11.45 Pause 
11.45-13.00  Liv Larsen Stray fortsetter 
13.00-14.00  Lunsj 
14.00-14.45     Praksiseksempler ADHD v. Petra Gunnarzon og 
 Birgitte Hokkerup 
14.45-15.00 Pause 
15.00-16.00 Petra og Birgitte fortsetter. Diskusjon 
16.15-17.45  Ridetur på islandshest for de som ønsker det,
 Tryggvi Islandshestgård. 
20.00 Middag på Sola Strandhotell 
 
Søndag 3. mars 
09.00-10.30  Årsmøte 
10.30-10.45 Pause 
10.45-12.15 Introduksjon til casestudy-arbeid
12.15-13.00  Fra terapiridning til FH-konkurranserytter. 
 Tina Marie. 
13.00-14.00  Lunsj og oppsummering 

 
Overnatting på Sola Strandhotell, med egen spa-avdeling: 
Dobbeltrom:  kr.1175,00 per natt 
Enkeltrom:  kr.  940,00 per natt
 
Vi forbeholder oss retten til endringer i programmet.

Seminaravgift: kr. 2500,- for medlemmer, kr. 2800,- for ikke-med-
lemmer. Seminaravgift inkluderer middag fredag og lunsj lørdag og 
søndag. Middagen lørdag kveld på Sola Strandhotell og rideturen på 
islandshest er ikke inkludert. 

Påmelding innen 1. februar til Sue Maun: masc@sus.no og beta-
ling av seminaravgift til FTR v. Hanne Lindebø Kvæner på konto-
nummer. 1503 05 01818 merket med seminardeltakers navn.
Avbestilling senere enn 22.02.2013 belastes med 50% av semina-
ravgift.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt leder 
Eileen Strand, Vassbonvn. 7, 1410 Kolbotn, e-post terapiridning@
fysio.no senest 3 uker før årsmøtet, dvs. innen 08.02.13. 
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UTLYSNINGER FRA FONDET VÅREN 2013
Fondet har lagt om alle søknadsprosesser til elektronisk søk-
nadsportal, og det er bare søknader som sendes gjennom porta-
len som blir behandlet. Tilgang til søknadsportalen er fra Fondets 
nettside www.fysio.no/fondet. 

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema for åpne utlysnin-
ger er tilgjengelig i søknadsportalen.

Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, 
formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

De fire stipendkategoriene videreføres med søknadsfrist to 
ganger i året.

Stipendkategoriene skal bidra til:
forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap
kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet
dokumentasjon og formidling av fysioterapifaglig kunnskap og 
praksis
å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader 
om midler til forskningsprosjekt hos andre enn Fondet og til 
prosjekter som senere inngår i søknad til Fondet fra Miljøer for 
forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi  

Søknadsfrist er 1. mars 2013 kl. 12.00.                                                    

Utdanningsstipend
Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på 
høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, 
evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen. Derfor ønsker Fond 
til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter å dele ut stipend 
til studier som gir minimum 30 studiepoeng. Søknadsfrist er 15. 
mars 2013 kl. 12.00. 

Reisestipend
Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal 
faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode. 
Søknader behandles fortløpende og må sendes senest 3 måneder 
etter avsluttet tiltak.

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

Fagforum for ledere i  
kommunehelsetjenesten  2013

Fagforum for fysioterapiledere i spesialist-
helsetjenesten  2013

For  første gang avholdes felles Fagforum med årsmøter.
Tid:  13.- 15. mars 
Sted:  Scandic Hotel, Hamar
Tema:  Samhandling, ansvarsfordeling og prioriteringer

Nærmere informasjon og  program:
www.fysio.no/ORGANISASJON/Forum for ledere i kommunehel-
setjenesten
www.fysio.no/ORGANISASJON/Forum for fysioterapiledere i 
spesialisthelsetjenesten

www.fysio.no/fondet

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

Kurs i Fysio-Pilates
Kursserie i tre deler som gir sertifisering som Fysio-Pilatesinstruktør. 

Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester 

Kursledere: Åse Torunn Bergem Odland og en erfaren instruktør fra 
instituttet. 

Tid:  19-21 april 2013, 20-22 september 2013, 24-26 januar 2013 

Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen. 

Kursavgift: kr  5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,-  

Påmeldingsfrist: først til mølla 

Påmelding: tlf:55203360 eller  e-post: post@studiopilates.no 

35 års jubileumsmøte 
for klasse A og B - årskullet 1976-78
For påmelding vennligst kontakt: tina.hessel@c2i.net eller  
ellen.bjerknaes@me.com

DELTA PÅ

påmelding  www.hjerneslag.no
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Benamputasjon - Tverrfaglig rehabilitering
Tid: 7. og 8. mars 2013
Sted: Sophies Minde Ortopedi
 
Kurset vil bl.a. inneholde  foredrag om kirurgiske og psykologiske 
aspekter, fysioterapeutisk undersøkelse, fysisk yteevne, trening, 
ulike hylsedesign, alignment, «hva må til for å bli protesebruker» 
(med forbehold om endringer). 

Blant foreleserne er ortoped Håvard Dale, prest og kjent fore-
dragsholder Per Anders Nordengen,  fysioterapeutene Grete 
Tveiten,  Jette Schack, Terje Gjøvåg. Ortopediingeniørene Rune 
Nilsen, Inger Marie Starholm,  Magnus Lilja, Nana Broch samt bru-
kerrepresentanter.  
 
Målgruppe: Helsepersonell som jobber med amputerte
Pris: 1.950  kr for begge dager
Påmelding innen 15.02.13: lennart.jonsson@sophiesminde.no
Arr.: Sophies Minde Ortopedi AS 

Kurs i konkrete fysioterapitiltak for barn med 
asymmetri fra spedbarn til skolebarn

Tema
Formidling av konkrete behandlingstiltak med fokus på 
praksis for barn med asymmetri:

Håndtering
Stimuleringstiltak
Facilitering av spinal muskulatur
Balansetrening
Tilrettelegging i hverdagen

Det tas hensyn til aktuelle vitenskaplige teorier om motorisk 
utvikling og læringsprinsipper.

Gjennomføring: 
Praktisk-øving, demonstrasjon med pasienter og video.  Aktiv del-
takelse ønskes velkommen! Det er anledning å ta med egne video 
til analyse. Praktiske øvelser for symmetri, balanse og posturalitet.

Forelesere: 
Anke Helgar, Spesialist i barnefysioterapi
Ute Imhof, Spesialist i barnefysioterapis
Håvard Engell, Biomekaniker/Balansekunstner

Tid: Torsdag 14. mars 2013, kl. 09:30 -16:00
Fredag   15.mars 2013, kl. 09:00 - 15:30
 
Sted: Olympiatoppen Sportshotell, Sognsveien 228, 0863 Oslo

Kursavgift: Kr. 2900,-. 
Det serveres lunsj og kaffe/frukt underveis.

Påmelding:
Sendes på e-post: barnekurs@yahoo.no med navn, stilling, 
arbeidsadresse, telefon og e-post adresse.  Spørsmål kan rettes til 
Ute Imhof på tlf. 91193628 eller på e-post.
Påmeldingsfrist: 1. mars 2013. Det sendes ut giro etter påmel-
dingen. Kursplass bekreftes når kursavgiften er innbetalt.

Arrangør: Ute Imhof, Barnasfysioterapeut,  orgnr. 988592862

SHOULDER REHABILITATION
WHAT’S NEW FROM A BIOMECHANICAL AND CLINICAL 
POINT OF VIEW?

Prof dr Ann Cools, PT, PhD
Oslo 22.-23. mars 2013

For info: www.smertebehandling.info eller 
knut@smertebehandling.info - Tlf. 936 52 043.

Kurs i Aktiv Lungerehabilitering
27.- 29. mai 2013

Målgruppe: Autoriserte fysioterapeuter som møter pasienter 
med lungesykdom.

Målsetting ved kurset:
Kurset tar sikte på å gi fysioterapeuter med interesse for rehabi-
litering av pasienter med lungesykdom økt kunnskap og trygghet 
i behandling og-/ veiledning av denne pasientgruppen. Etter endt 
kurs skal deltakerne:

Ha oppdatert kunnskapsbasert kjennskap til bruk av aktiv 
rehabilitering for pasienter med astma, kols og andre kroniske 
lungesykdommer
Kunnskap om og forståelse for ulike begrensninger og-/mulig-
heter hos lungesyke i forhold til funksjon
Kunnskap om ulike treningsprinsipper og tilrettelagt trening 
for denne pasientgruppen. Større grunnlag for å veilede lunge-
syke individuelt og i grupper
Mestringsstrategier. Compliance eller allianse?

Sted: Glittreklinikken AS, Glittreveien 31, Hakadal

Godkjenning: Kurset søkes godkjent av NFF som 21 timer gjel-
dende for spesialiteten i hjerte- og lungefysioterapi

Påmelding, antall: Maks 26 deltakere
Påmelding via www.glittreklinikken.no

Form: Undervisning, praktisk demonstrasjon, veiledning, fysisk 
aktivitet
Opphold/ kost: Klinikken kan tilby overnatting med kost, begren-
set antall rom. Dette kan bestilles ved påmelding. Betaling kom-
mer i tillegg til kursavgift.

Pris: 3900,-, dette er inkl. kursavgift, lunsj og pauseservering. 
Sosialt samvær med middag kan tilbys, dette kommer eventuelt i 
tillegg (cirka 300,-). Dette vil bli annonsert på klinikkens nettside 
nærmere kurset. 

Kurs i funksjonell danseanatomi
2.-3. mars

Vi bruker boken «Funksjonell danseanatomi»

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeser-
faring med behandling av dansere.
Kursleder: fysioterapeut og lektor Tina Hessel spesialist i 
fysikalsk dansemedisin
Sted: Links Oslo Fysio og Danseklinikk, Oscars gate 12, 
0352 Oslo
Kursavgift: 3000.- 
Påmeldingsfrist: 15. februar 2013
Skriftlig bindende påmelding til tina.hessel@c2i.net
Se: www.links-ofd.no for mer informasjon

MEDIYOGA

Utdannelse for helsepersonell
OSLO - STAVANGER 
TRONDHEIM - TROMSØ

mediyoga.com  +46 85 40 882 80

- medisinsk yoga
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Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
14.-16. mars 2013 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 4.950,- 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

Kurs i lungefysioterapi - slimmobiliserende 
behandling

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med 
lungepasienter, barn og voksne
Tidspunkt: 8.-12. april 2013
Kursansvarlig og foreleser: Sandra Gursli, 
Spesialist i hjerte – og lungefysioterapi, MNFF
Sted: OUS, Radiumhospitalet, Oslo
Kursavgift: kr 5.000

Bakgrunn og målsetting for kurset:
Individuell tilpasning og sammensetning av behandling er en 
forutsetning for god effekt. For å oppnå dette må valg av verktøy 
relateres til pasientens patofysiologi, forutsetninger og problem-
stillinger. 

Kursinnhold - teoretisk og praktisk gjennomgang av 
følgende: 

Grunnleggende fysiologiske prinsipper: LFF- prinsippet  
(Løsne – Flytte – Fjerne) 
Grunnleggende kombinasjoner, herunder bruk av inhalasjon, 
stillinger, ekspiratorisk motstand og fysisk aktivitet
Aktuelle teknikker/metoder: Aktiv syklus, Autogen drenasje, 
PEP og Oscillerende PEP. 

Kurset skal bidra til å gi deltakerne: 
Kunnskap om fysiologiske prinsipper og virkningsmekanismer, 
og hvilke kriterier som ligger til grunn for valg, tilnærmings-
måte og kombinasjoner. 
Grunnlag for å tilpasse og anvende prinsipper, teknikker/meto-
der på en forsvarlig og kvalitativt god måte.

Kontaktperson: Sandra Gursli: 951 23 047
Påmelding: Sendes på e-post til: sandra.gursli@online.no 
med navn, stilling, arbeidsadresse og telefon. 

Påmeldingsfrist: 8 mars 2013. 
Det sendes ut giro etter påmelding, og deretter bekreftelse og 
program.

NUFLEX massasjeolje 
Massasjeolje spesielt 
utviklet for terapeuter. 
Oljen gir et godt
grep og god viskositet 
samtidig som den er 
mild mot hendene
og har en mild lukt. 

NUFLEX varmende 
gel og spray 
NUFLEX varmende 
produkter trekker dypt 
inn i muskulaturen og 
øker blodsirkulasjonen.

NUFLEX kjølende gel 
og spray 
Kjøler ned lokalt, 
7 grader under normal 
kroppstemperatur i 
inntil 2 timer.

Vi  introduserer NUFLEX:
Nyutviklet sveitsisk kvalitetsserie 
for muskler og ledd 

”Jeg er veldig fornøyd 
med NUFLEX serien og
anbefaler den på det
varmeste. Oljen er veldig 
god å jobbe med og jeg 
har fått svært gode
tilbakemeldinger fra
mine pasienter.”

Fysioterapeut 
Erik Furseth 
Arendals fysikalske institutt

Ta kontakt for gratis prøver og gode introtilbud. 
Telefon 370 60161 eller post@vitapharma.no. 
For mer informasjon se nufl ex.no.

TOPP

Garanti
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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

Kjøp – salg – leie

Asker kommune 
 
Ledig driftstilskudd
Ledig driftstilskudd fysioterapi 36 t/uke fra 01.06.13.

Fullstendig utlysningstekst finner du på www.asker.kommune.no 
under ledige stillinger. 

HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN

Ledig 100 % stilling som 
kommunefysioterapeut
Nærmere opplysninger om stillingen ved sjeffysioterapeut Mål-
frid Rakstang Rød, tlf. 71 69 90 50 eller helsesjef Kari Thesen 
Korsnes, tlf. 957 27 846.

Fullstendig utlysningstekst for stillingen er lagt ut på, www.
sunndal.kommune.no Elektronisk søknadsskjema skal benyttes 
og dette finner du sammen med utlysningsteksten. 

Søknadsfrist 1. februar 2013.

Nissedal kommune i Vest-Telemark 
har ledig vikariat som

FYSIOTERAPEUT  –  ID 268
Det er ledig svangerskapsvikariat som kommunefysioterapeut 100% 
i Nissedal kommune frå 09.04.13 og i eit år framover. For fullstendig 
utlysingstekst, sjå: www.nissedal.kommune.no 
Søknadsfrist: 01.02.13.

Fysioterapeut søkes
Til spennende tverrfaglig klinikk på Nøtterøy.
Samarbeid med kiropraktor, akupunktør og massør.
Kontakt Otto Torvik på post@kiropraktoren.no

Notodden kommune

Terapeuter/spesialterapeuter til hverdags- 
rehabilitering – sak 1200118

Notodden kommune skal etablere et hverdagsrehabiliteringsteam og 
søker (spesial)fysio-/ergoterapeuter.  
For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt virksomhetsle-
der Hjemmebaserte tjenester, Liv R. Myhre tlf. 970 53 435 eller 
virksomhetsleder Fysio-  ergoterapitjenesten, Gunnar Sjursen tlf. 
970 53 437.  
 
Søknadsfrist: 01.02.2013. 
 
Fullstendig kunngjøring: www.notodden.kommune.no med link til 
elektronisk søknadsskjema.  

Fullt utstyrt fysikalsk inst. til salg (evt.leiga) i sentrum av Voss
Høver for 1-2 terapeutar. Inst. har i dag ingen driftsavtale med kommunen, 
og er ledig omgåande.
Henv. Egil Aas 0034 975 44 551/Mail: egil.aas@hotmail.com

LOGIQ e, bærbar ultralydscanner med 12L probe, tralle og reise-
koffert til salgs
Kjøpt av Medinor for kr. 250.000 inkl. mva i juni 2011. Hadde da vært 
brukt noe som demomodell. Selges for kr. 170.000. Pga. endret arbeidssi-
tuasjon etter kjøpet er apparatet lite brukt og i veldig god stand.
Henv. post@optimafysioterapi.no og tlf. 467 87 444.
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Fysikalsk institutt mv selges, Lunner kommune
Aksjeselskap med opparbeidet institutt i kombinasjonsbygg selges. 
Institutt med treningssal, fire behandlingsrom, behandlingsbasseng 
mv. Boligdel med særpreg som bør oppleves. Beliggende på Hare-
stua, ca 40 min til Oslo sentrum. 
Se finnkode 38360631 - www.micheletsfysikalske.no
Kontakt megler advokat Terje Døvik, 458 86 300, 
td@advokatdovik.no

Fond til etter- og videre utdanning av fysioterapeuter er 
hjemlet i lov om folketrygd med nærmere bestemmelser i forskrifter. 
Fondet arbeider for kontinuerlig kunnskapsutvikling i fysioterapi og økt 
kompetanse hos fysioterapeuter. Tildelinger fra Fondet skal medvirke til 
økt kvalitet i fagutøvelsen og styrking og utvikling av faget i tråd med 
helsepolitiske utfordringer. Fondets prioriterte satsingsområde er for 
tiden primærhelsetjenesten. 

I 2012 behandler Fondet omkring 550 søknader og tildeler nærmere 
35 millioner kroner.

Søknadsprosessen foregår elektronisk. Fondet har en forvaltningska-
pital med markedsverdi på ca. 220 millioner.

Fondet tildeler stipend til reiser, utdanning, kvalitetssikrings- og 
forskningsprosjekter og formidling og bidrar med finansiering til etablering 
av masterstudier for fysioterapeuter og til kvalifisering av fysioterapeu-
ter på doktorgrads- og post doktornivå. Søknader om midler behandles 
administrativt eller forberedes for styrets endelige behandling. 

Fondet holder til samme sted som Norsk Fysioterapeutforbund i 
Stensberggt. 27, Oslo.

Fondets sekretariatsleder gjennom nærmere 30 år ønsker nå å fratre 
sin stilling, og vi søker derfor hennes etterfølger.

Leder av Fondets sekretariat
Leder av Fondets sekretariat må være fysioterapeut.
Det er ønskelig at søker har hovedfag/mastergrad eller doktorgrad.
Det vil være en fordel med noe økonomisk og administrativ kompe-
tanse og ledererfaring.

Fondet legger stor vekt på søkernes personlige egenskaper og 
ønsker å komme frem til nærmere tilpasninger i stillingsutformingen 
sammen med relevante søkere. 

Leder av sekretariatet står for den daglige ledelse av Fondets virk-
somhet og representerer Fondet utad der dette er hensiktsmessig. 
Sekretariatet har i alt tre ansatte. 

Lønn etter avtale. Fondet har gode pensjons- og forsikringsordnin-
ger, fleksitid, fri mellom jul og nyttår og i påskeuken.                 

Spørsmål om stillingen kan rettes til sekretariatsleder Birthe C. 
Hansson,tlf: 22 93 30 90 (mandag-torsdag), mobil 91 12 17 35, 
eller til fondsstyreleder Nina Emaus, mobil 94 13 77 63.

Søknad og CV sendes: b.c.hansson@fondet.fysio.no    
Søknadsfrist: 30. januar 2013.

LUNNER KOMMUNE

Nedtrapping av driftstilskudd for 
2 fysioterapeuter                      

Lunner kommune har 8874 innbyggere, ligger sentralt på Hadeland, 50km 
nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen. Basisnæringen er 
jord- og skogbruk, men kommunene har også mange pendlere. Distriktet er 
med sin natur og sitt vakre kulturlandskap allerede en attraktiv bo-region. 
Kommunens visjon er: Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen 
–  Nær byen.                                                             

Generell beskrivelse av ledig driftstilskudd      
To av kommunens fysioterapeuter planlegger nedtrapping av sitt 
driftstilskudd. Lunner kommune har derfor ledig to 40 % drifts-
tilskudd for fysioterapeuter fra 1.6.2013. Det foreligger nedtrap-
pingsplan med øking til 60 % fra 01.12.2013 og full overdragelse 
fra 1.6.2014. Avtroppende fysioterapeuter er åpne for forkorting av 
totalperioden eller endring av datoer etter forhandlinger.                                                            
                                                                        
Driftstilskuddene er lokalisert på Michelets Fysikalske institutt AS. 
Det er i dag 200 % driftstilskudd fordelt på 2 fysioterapeuter ved 
instituttet.                                                              

Kvalifikasjoner/utdanning: Offentlig godkjent fysioterapeut.

Det søkes etter fysioterapeut med:
Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi.                   
Kompetanse, erfaring og interesse for Hydroterapi.                  
Erfaring fra og interesse for gruppebehandling.       
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 
Erfaring, interesse og evne til å drive privat praksis.         

Generell informasjon:                                                     
Personlig egnethet vil bli vektlagt.                                
Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjenesten i kom-
munene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som 
fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.                  
Kommunen kan stille krav om at inntil 1/5 av avtalt hjemmel skal 
rettes mot brukere med særskilte behov (behandling i pasientens 
hjem, barnehage eller skole).                                       
Tildeling av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av  
ASA 4313.                                                               

Kontaktpersoner:                                                          
Tjenesteleder Familie og oppvekst, Janicke Brechan, 
tlf: 61324218 /93461432                                                                  

Spørsmål vedrørende lokaler og drift kan rettes til:                
Jens Ivar Michelet tlf: 92 24 16 40                                       
Se hjemmeside: www.micheletsfysikalske.no                                 

Søknad m/CV sendes Lunner kommune, Sandsveien 1, 2740 Roa 
eller post@lunner.kommune.no søknaden merkes 12/2446                          
                                                                        
Søknadsfrist: 8.2.2013 
Saksnr: 12/2446

www.fysioterapeuten.no
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bransjeregisteret
Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 928 31 651 

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

Kurs Kristiansand 
12.-13. januar
www.saits.no

MID-Laser

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

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

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

www.medictinedic.no – post@medictinedic.no

Tlf. 69 16 97 11 / 99 69 97 80

Medictinedic
Behandlingsutstyr og forbruksmateriell 

til din klinikk

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70

  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

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

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

Trykkbølge

Super pulsert laser

Biofreeze

3DRX

Behandlingsbenker

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

info@altiusgruppen.no

Elektroterapi

Kinesiotape

Ortoser

Treningsutstyr

Sirex treningsmatter

AkuMed AS  |  T 22 07 52 20  |  www.akumed.no  |  post@akumed.no

LiteGait

E-S Otto Preiss AS

Størst utvalg – lengst erfaring!

E-butikk
www.fysioett.no

by

w

Du har kompetansen  
 –vi har redskapene!

alere.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.

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

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

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

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

Liten modul, 57x20
 11 utgaver: kr. 5.700

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.400

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 9.600

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@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

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no

Kontakt oss på tlf. 66 85 04 60

Solid og prisgunstig utstyr

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

Gymline AS I Tlf: 69 34 36 20 I post@gymline.no I www.gymline.no   

30 år som totalleverandør av 
TRENINGSUTSTYR

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 

største og beste annonseorgan for 

fysioterapeuter, både når det gjelder 

produktannonser, stillingsannonser og 

annonser for møter, kurs og konferanser. 

Støtteprodukter og treningsutstyr

Størst utvalg – lengst erfaring!

Mail: mail@ottopreiss.no
Web: www.elektro-stim.no

Tlf.: 67 92 76 00
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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

JANUAR
24.-25. Oslo 
Kostholdskonferansen 2013 

– Godt for hjertet? Fakta og 

myter om fett, karbohydrater, 

kolesterol og hjertehelse 

Arr.: LHL i samarbeid med UiO 

og UMB 

Info: www.lhl.no/

kostholdskonferansen 

 

25. Oslo
CP-Konferansen 2013 

info: www.cp.no

25.-27. Sundvolden
PFGs vinterseminar 2013

FEBRUAR
8.9. Oslo 
Årsmøteseminar 2013 

Arr.: Faggruppen for 

manuellterapi

11.-12. Bergen 

Seminar og årsmøte 

Arr.: Faggruppen for hjerte- og 

lungefysioterapi

14.-15. Oslo
4. Nasjonale Konferanse om 

hjerneslag 

Info: www.hjerneslag.no

18.-19. London
8th national conference: 

Orthopaedics and Sports 

Medicine 2013 

Arr.: British Journal of Hospital 

Medicine 

Info: www.mahealthcareevents.

co.uk/ortho2013 

MARS
7.-8. Oslo
Fagseminar

Arr.: Faggruppen for 

kvinnehelse

7.-8. Ålesund 
Årsmøteseminar 

Arr: Faggruppen for onkologi og 

lymfologi

7. Gardermoen 

Fagdag 

Arr.: Faggruppen for ergonomi

7.-9. Sandnes
Årsmøtekonferanse

Arr.: Faggruppen for 

psykomotorisk fysioterapi

14.-16. Halvorsbøle 

Stressmestring 

Arr.: Fagakademiet, Acem og 

Norsk Yogaskole 

info: www.acem.no – www.

halvorsbole.no 

MAI
30.5 - 1.6. Amsterdam
1st  World Congress on Pelvic 

Pain. Info: www.pelvicpain-

meeting.com 

JUNI 

5. Tromsø
CP-Konferansen 2013 

info: www.cp.no

6.-7. Oslo
NFFs fagdager

Info: www.fysio.no/fagdager

18.-20. Oslo
38th World Hospital Congress: 

Future Healthcare 

Info: www.oslo2013.no  

OKTOBER
24. Oslo
Fagdag for fysioterapeuter som 

arbeider med pasienter med 

revmatiske sykdommer 

Info: camilla.fongen@diakonsyk.

no 

Årsabonnement 2013:

Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 

Offentlige institusjoner: 950 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2013

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: 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.: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.000.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.000. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2013

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

2    21/01     25/01 15/02

3    18/02     22/2 15/03

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

Randi Oppegård, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 69 76, e-post: ro@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



RIKTIG UTSTYR 
ER EN VIKTIG 
SUKSESSFAKTOR.
Derfor velger Skiforbundet 
trykkbølgebehandlingsutstyr 
med dokumentert effekt. 

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal.Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.

Importør / distributør:

Det eneste trykkbølgeutstyret i Norge med 
dokumentasjon på klinisk effekt
SWISS DOLOR CLAST fra den sveitsiske 
kvalitetsprodusenten EMS er det eneste utstyret 
og metoden på det norske markedet som kan 
dokumentere resultater fra en rekke 
vitenskapelige, randomiserte, uavhengige og 
kontrollerte kliniske undersøkelser. Det vises til 
«evidence class 1»-dokumentasjon fra studier i 
flere land. Utstyret er blant annet godkjent 
av det meget strenge amerikanske 
godkjenningsorganet FDA – Federal Food and 
Drug Administration. Referanser og utfyllende 
dokumentasjon, finnes på nettsiden 
trykkbølgebehandling.no

Det komplette behandlingsutstyret 
Swiss DuoClast® består av modulene Swiss 
DolorClast® og Swiss PiezoClast®, utstyr og 
metoder som sammen utgjør en fullkommen 

“trykkbølgeduo” basert på den nyeste 

teknologien. Med en kombinasjon av klassisk 
(i vifteform mot et bredt penetrasjonsfelt) og 
dyptvirkende (fokusert mot et mindre område) 
trykkbølgebehandling, gjøres behandlings-
metoden optimal effektiv.

Enimed er importør og distributør
Enimed sørger for opplæring i bruk og metode, 
kalibrering av utstyr, service og reservedeler ved 
behov. En rekke klinikker over hele Norge innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering, tilbyr nå 
trykkbølgebehandling med vårt utstyr. 

For mer informasjon og dokumentasjon, 
se trykkbølgebehandling.no

Trykkbølgebehandling (ESWT) er en effektiv metode for behandling av 
kroniske senelidelser. Musearm, akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee 
og plantar fasciitis behandles uten operasjon, kortison eller medisinbruk (1–8).
Nyere erfaringer og studier viser også gode resultater av trykkbølgebehandling 
på stimulering av vekst og tilhelning av benvev (9).

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

Litteratur: 1. Am J Sports Med 2008;36:2100-2109 - Gerdesmeyer L, Frey C, Vester J. m.fl.   2. Am J Sports Med 2009;37:463-470 - Rompe JD, Furia J, Maffulli N.   3. J Bone Joint Surg Am 2008;90:52-61 - Rompe JD, 
Furia J, Maffulli N.   4. Am J Sports Med 2007;35:374-383 - Rompe JD, Nafe B, Furia JP, Maffulli N   5. Am J Sports Med 2009 Sep 23 [Epub ahead of print] - Rompe JD, Caccio A, Furia JP,  , m.fl.   6. Am J Sports Med 
2009;37 1981-1990 - Rompe JD, Segal NA, Cacchio A, m.fl.   7. Am J Sports Med 2009;37:1806-1813 - Furia JP, Rompe JD, Maffulli N.   8. Brit Med J 2009;339:b3360. doi: 10.1136/bmj.b3360. - Engebretsen K, Grotle 
M, Bautz-Holter m.fl.   9. Arch Orthop Trauma Surg. 2011 Mar;131(3):303-9. Epub 2010 Aug 22. Hausdorf J, Sievers B, m.fl. 
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