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JUDITH (80), Lill (75), Gunther (73) og instruktør Tor (74). Alle definitivt godt voksne. Når 

gruppetreninga dras i gang til «Sex bomb» med Tom Jones blir det liv i salen. Deltakerne skal 

hoppe, løpe, dra og skyve seg gjennom 45 intense minutter. Helse- og livsstilsenteret Best 

Helse på Nordstrand i Oslo satser mye på styrketrening og andre former for gruppetrening 

for godt voksne. 

Hva er det som inspirerer 70- og 80-åringer til å trene regelmessig? Dette er viktig kunnskap, 

ettersom andelen eldre i befolkningen øker. En ting er sikkert; det bør være tilrettelagte og 

tilpassede tilbud. Eldre har andre behov enn unge mennesker, selv om de slett ikke er en 

homogen gruppe. Det fins spreke og aktive eldre, og mange som er for dårlige til å møte opp 

på treningssenteret for å delta i grupper. Hvordan fange opp dem?

Vi etterlyser en systematisk satsing på treningstilbud for eldre. Både for slike som Judith og 

Gunther, og for de som ikke klarer å komme seg ut på egenhånd. Det handler om glede og 

livskvalitet, forebygge funksjonssvikt og fall, opprettholde funksjon, og å klare seg selv lengst 

mulig.

Private treningssentre og andre aktører over hele landet gjør et viktig arbeid med tilrettelagte 

treningstilbud for godt voksne. Men kommunene må trå til i langt større grad enn i dag for 

å nå eldre som er inaktive og ikke kommer seg ut på egenhånd. Og tilpasset trening av god 

kvalitet, også hjemme hos pasienten, krever flere fysioterapeuter.

 

Var det noen som sa at dette blir for dyrt? Det er om lag 9.000 hoftebrudd i Norge i året, med 

samlede kostnader på 1,1 – 1,5 milliarder kroner. I tillegg kommer plagene for den enkelte i 

form av smerter og funksjonssvikt. Det er dyrt, det.

En beregning av totalkostnadene ved lårhalsbrudd som økonomene Harald Bergland og 

Thomas Gressnes ved Høgskolen i Harstad la fram i 2010, viser at ett lårhalsbrudd koster 

samfunnet 167.000 kroner i gjennomsnitt, inkludert sykehuskostnader og produksjonstap. 

For lårhalsbrudd hos innbyggere i Harstad beløper de årlige kostnader seg til ca. 6,7 millio-

ner. Ut i fra hva man kjenner til av effekt av kjente metoder, vil det faktisk være samfunns-

økonomisk lønnsomt å ha en fulltidsstilling som bare jobbet med forebygging av lårhals-

brudd i denne kommunen.

Men til tross for de store kostnadene har hoftebruddreha-

bilitering vært satt lite i system i Norge. Det påpeker Jorunn 

Helbostad, fysioterapeut og professor ved NTNU. Uten å 

sette rehabiliteringen i system får man ikke nok trening til 

disse pasientene. 

Hun understreker også at fysioterapeuter som oppretter 

treningstilbud, må være bevisste på hvilke målgrupper de 

ønsker å nå, og ha kriterier for å velge riktige deltakerne 

til riktige grupper.  Da kan treningstilbudet målrettes og 

gi god gevinst.

Som det heter på skattespråket – utgifter til inntekts erver-

velse. 
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aktuelt
Rehabilitering bør gjøre som 
kultur, sikre en opptrapping. Side 8

ULLENSAKER i Akershus har hatt en sterk 

befolkningsvekst i årene etter at Oslo Luft-

havn Gardermoen ble etablert i kommunen. 

Selv om befolkningen i gjennomsnitt er 

 ganske ung, har behovet for helsetjenester 

økt. På tampen av fjoråret vedtok politikerne 

å opprette 4,8 nye avtalehjemler i fysioterapi, 

og å oppjustere flere eksisterende deltids-

hjemler. Budsjettposten for fysioterapitje-

nester ble totalt sett økt med 2,5 millioner 

kroner. 1,8 millioner skal gå til nye drifts-

avtaler, mens resten skal gå til oppjustering 

av eksisterende deltidshjemler. 

Annonser med tittelen «Flere ledige 

 fysioterapistillinger – 480 % nye avtalehjem-

ler i fysioterapi» er ikke hverdagskost. Den 

spreke utlysningen står i dette nummeret av 

Fysioterapeuten. 

Drift av grupper
Kommunen er tydelig når det gjelder hva 

slags kompetanse den ønsker: 80 prosent 

spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og 

100 prosent spesialist i psykomotorisk fysio-

terapi. I tillegg opprettes tre 100 prosent av-

taler for fysioterapeuter med bred generell 

Ullensaker satser stort på fysioterapi
4,8 helt nye driftsavtaler, 

pluss oppjustering av flere 

deltidshjemler. Den FrP-  

styrte kommunen vedtok i 

 desember å øke budsjett-

posten  fysioterapi med 2,5 

millioner kroner.  

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

GRUPPETRENING Linda Müller og Jan Janssen har jobbet systematisk over tid for å få politikerne i Ullensaker til å satse på mer fysioterapi. De ønsker blant 
annet å satse mer på treningsgrupper. Foto: Linda Ingier, Romerikes Blad
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kompetanse og erfaring med drift av grup-

per, hvorav en helst skal ha mensendieck-

utdanning.

I annonsen blir det understreket at 

 Ullensaker i dag har avtaler med tre spe-

sialister i manuellterapi, og at kommunens 

behov for denne kompetansen dermed er 

dekket. Kommunen ønsker med andre ord 

ikke manuellterapeuter til de utlyste avtale-

hjemlene.

– Klare meldinger
Fysioterapeuten har spurt Linda Müller, av-

delingsleder for fysio/ergoterapi, og fysiote-

rapeut/rådgiver Jan Janssen hvordan de har 

fått politikerne med seg på denne satsingen. 

– Vi har i flere år gitt klare meldinger til 

politikerne i kommunen om at fysiotera-

pitjenesten ikke er i takt med befolknings-

utviklingen. Tilflytningen til Ullensaker har 

vært veldig stor, og folketallet er nå oppe i 

32.000, sier Jan Janssen.

Han legger til at de har jobbet systematisk 

for å få gehør for satsingen, blant annet gjen-

nom årlige rapporter til politikerne.

KOSTRA
– KOSTRA-tallene har vist at dekningen av 

fysioterapi i kommunen har blitt stadig dår-

ligere på grunn av befolkningsøkningen. Vi 

har lagt fram fire saker for politikerne som 

viser hvilken kapasitet vi faktisk har og hva 

vi kan få utrettet med større fysioterapires-

surser. Samhandlingsreformen og målet om 

økt satsing på forebygging og fysisk aktivitet 

har også vært viktig, sier Janssen.

– Er det snakk om å redusere antallet fast 

ansatte fysioterapeuter og satse mer på pri-

vate løsninger? 

– Nei, man jobber med en annen tilnær-

ming og på ulike arenaer. Det er behov for å 

opprettholde og styrke (på lengre sikt) tje-

nesten blant de fast ansatte fysioterapeutene, 

i takt med befolkningsveksten.

– Halvere ventetida
Linda Müller opplyser at kommunen i dag 

har ti avtalehjemler med privatpraktiseren-

de fysioterapeuter, og 8,5 stillinger fast an-

satte fysioterapeuter.

– Med utlysningen av 4,8 nye avtalehjem-

ler kommer vi opp i 15 hjemler. I tillegg vil 

5-6 eksisterende deltidshjemler bli oppjus-

tert til 100 prosent, sier hun.

– Det er lang ventetid på fysioterapi i 

mange kommuner. Hvordan er situasjonen i 

Ullensaker?

– Ventetida for pasienter med kroniske 

 lidelser er ca. åtte måneder. Med disse tiltak-

ene håper vi å få ventetida halvert.  Vi har i 

dag to spesialister i psykomotorisk fysiote-

rapi med 50 prosent avtalehjemler, og vente-

tiden der er på over ett år. Også her håper vi 

å få redusert ventetiden. Det er også snakk 

om å ivare ta kompetansen på dette områ-

det over tid, fordi de to hjemlene vi allerede 

har vil bli nedtrap-

pet i løpet av få år på 

grunn av alder. Vi ser 

en stor verdi i psyko-

motorisk fysioterapi 

innen psykisk helse-

vern, sier Jan Jans-

sen.

Mindre individuell 
behandling
– Tre av utlysningene 

er knyttet til drift av 

grupper. Hvilke pla-

ner har dere for dette?

– Målet er å redu-

sere behovet for in-

dividuell behandling 

og satse mer på tre-

ningsgrupper av ulik 

størrelse. Vi ønsker 

å inspirere folk til å 

drive fysisk aktivitet 

og ta ansvar for egen 

helse. Dette gjelder 

særlig pasienter med 

 kroniske lidelser, 

som det er flest av på 

vente listene. 

Linda Müller 

forteller også at de 

har opprettet samarbeidsutvalg, der alle 

fysioterapeut er i kommunen skal være re-

presentert – både ansatte og fysioterapeuter 

med driftsavtale.

– Vi ønsker å se hele fysioterapitjenesten 

under ett, både ansatte og fysioterapeuter i 

privat praksis. Det er viktig å sette inn res-

sursene der behovet og presset er størst, sier 

Müller. 

Ullensaker kommune
Ligger i Akershus fylke

Ca. 32.000 innbyggere 

Fra 2000 til 2012 steg innbyggertallet med over 11.000 

Kommunesenteret er Jessheim

Oslo Lufthavn ligger i Ullensaker

Politikk: Ved siste valg var Ullensaker en av land ets sterkeste FrP-kommuner, og Harald Espe-

lund (FrP) har vært ordfører siden 2003. FrP og Høyre samarbeider om styret i kommunen.

Partifordeling: FrP 17, Arbeiderpartiet 15, Høyre 8, Sp 2.  SV, KrF og Venstre har 1 representant 

hver. 

Kilder: Wikipedia og www.ullensaker.kommune.no

PASIENTKØ – Vi håper å halvere ventetida, sier Linda Müller og Jan Janssen i 
Ullensaker kommune. Foto: Linda Ingier, Romerikes Blad
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DET ER Berit Bongo, sykepleier og høyskole-

lektor ved Høgskolen i Finnmark, som ny-

lig har avsluttet sin doktorgrad om dette 

 temaet. Hun forteller i et intervju på uit.no 

at dette ikke handler om tabu eller skam, 

men at man ikke skal belaste andre med sine 

problemer. Man skal ha styrken til å bære 

problemene selv.

Bongo har intervjuet 21 samisktalende 

samer i Finnmark, og funnene er sammen-

fallende. Hun understreker at funnene ikke 

kan generaliseres til alle samer. Resultatene 

viser at hvis en samisk person blir syk, gir 

familiemedlemmer omsorg uten at det blir 

bedt om det, og uten at man snakker om 

sykdommen. Nærhet og taushet betraktes 

som god og passende kommunikasjon.

Fysioterapi?
– Jeg har ikke fokusert på grupper av helse-

personell, men på helse- og sosialarbeidere 

generelt. Dette gjelder selvsagt også fysio-

terapeutene og deres samiske pasienter, sier 

Berit Bongo i en kommentar til Fysiotera-

peuten.

– Det er i hovedsak kommunikasjon 

dette handler om. I tillegg er det en stor ut-

fordring at dette er skjult kunnskap, som det 

ikke er fokusert på i utdanningene. Det gjel-

der også her i Finnmark.

– Det fins svært lite samlet kunnskap om 

den samiske befolkningen og deres forhold 

til sykdom og helse. Min drøm er at arbeid-

et med denne doktorgraden virkelig kan 

komme til nytte, sier Bongo, som håper å få 

skrevet en lærebok om dette temaet.

Upassende
Ifølge avhandlingen betraktes det som upas-

sende i samisk kultur å snakke åpent om 

sykdom. Helsepersonell må derfor ha obser-

vasjonsevnen på topp overfor denne grup-

pen med pasienter. Samer sier 

ofte ting indirekte, aldri direkte.

– Derfor må man se bak or-

dene. Legen kan ikke forvente at 

pasienten skal ut levere alt selv. 

Derfor må de nesten se med 

røntgen blikk på pasienten, høre 

godt etter og observere. De må 

bruke tid selv om det er akutt. 

Hvis ikke kan det i verste fall bli 

stilt gal diagnose, sier Bongo til 

uit.no.

Naturens gang
Når det gjelder årsaker, peker 

hun på at man i samisk kultur 

aksepterer det som skjer på en 

annen måte enn i den norske 

kulturen. De overgir seg til na-

turens gang. Her blir det fort 

kulturkollisjoner i møte med det norske hel-

sevesenet. Diagnostiske sykdomsbegreper 

avvises som dømmende.

– Mine informanter stilte spørsmål 

til hvorfor man måtte fortelle pasientene 

om diagnose og forventet levetid. Spesielt 

innenfor kreftomsorgen. For dem er det 

harde og dømmende ord. Hvis kroppen ikke 

har det bra, så venter man og ser. De gjør seg 

ikke til herre over kroppen.

Psykiatrien
Et annet område hun peker på er psykia-

trien, der pasientene ofte sitter i grupper og 

snakker om sykdommen. 

– Der blir den samiske pasienten ofte 

usynlig. Som en gjest. Det er ingen tradi-

sjon for å utlevere seg til fremmede. Psykisk 

sykdom fins heller ikke. Det er andre men-

nesker som har satt vonde ånder på dem, 

forteller Bongo.

Hun understreker at denne kunnskapen 

må ut i helsevesenet, og at samiske forståel-

ser skal bli skriftliggjort og tatt inn i utdan-

ningene.

Utdanningene
Inger Njølstad, professor i samfunnsmedi-

sin, sier at Helsevitenskaplig fakultet i Trom-

sø er veldig oppmerksom på dette temaet.

– Vi har med noe rundt denne proble-

matikken i den nåværende studieplanen på 

medisinstudiet. I den reviderte studieplanen 

som vi arbeider med, skal vi ha spesifikt om 

samisk helse og kulturelle forskjeller når det 

kommer til sykdoms- og helseforståelse, sier 

hun.

Njølstad forteller også at en utdannings-

konferanse er under planlegging der nett-

opp møtet mellom kulturer i helsevesenet er 

temaet. Konferansen arrangeres den 25. og 

26. april. 

Kilde: www.uit.no

Samer vil helst ikke snakke sykdom

Samer er lite glad i å prate om sykdom og helse, heller 

ikke med legen sin. Dette fører ofte til kulturkollisjoner 

i helsevesenet, ifølge en doktorgrad fra Universitetet i 

Tromsø (UiT).

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

SKJULT – Det fins lite kunnskap om samers forhold til sykdom og 
helse, sier Berit Bongo, høgskolelektor ved sykepleierutdannin-
gen, Høgskolen i Finnmark. Foto: Inger Elin Utsi, HiFM
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– En bra valgkampsak?

– Ja, kanskje det! 

I et intervju med Fysioterapeuten sier Jan 

Grund at hans viktigste mål som leder for rev-

matikerne er å styrke et stort og viktig område 

som ofte faller mellom to stoler i norsk helse-

vesen – rehabilitering.

Han har i flere år hatt ulike verv og opp-

drag innen kultursektoren. Gjennom dette 

arbeidet har han sett hvilket løft denne sek-

toren har vært gjennom. Den rødgrønne 

regjeringen valgte å styre bevilgningene til 

kultur gjennom en opptrappingsplan som 

innebar en økning på 4.9 milliarder kroner i 

perioden 2005-2013. Målet er at én prosent 

av statsbudsjettet skal gå til kultur i 2014. 

– Et rehabiliteringsløft
– En viktig oppgave for alle oss som jobb-

er innen rehabilitering burde være å få til 

et  rehabiliteringsløft. Så vidt jeg har forstått 

utgjør rehabilitering rundt 1.5 prosent av de 

totale bevilgningene til helse. Et mulig mål 

er å skape politisk aksept for at denne ande-

len kan øke til to prosent i løpet av noen år. 

Det vil kreve at den regjeringen som tiltrer 

høsten 2013, på samme måte som Stolten-

berg-regjeringen gjorde på kulturområdet i 

2005, forplikter seg til å lage en strategi for 

å styrke kvalitet, kompetanse og kapasitet 

innen habilitering og rehabilitering, innen 

en økonomisk ramme, sier Jan Grund.    

Kamp om ressurser
Han understreker at revmatikerne i alle år 

har kjempet om ressurser og prioritering i 

konkurranse med pleie og omsorg og akut-

tjenester. 

– Faget, forskningen og tjenestene for 

denne pasientgruppen må styrkes betydelig! 

Jan Grund ble i oktober valgt til for-

bundsleder i Norsk Revmatikerforbund 

for ett år. Dette er et deltidsverv, som han 

vil kombinere med deltidsprofessorater ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og 

Campus Kristiania. Etter flere tiårs arbeid 

på toppene, med helseledelse, helsepolitikk, 

planlegging av helsetjenester,  sykehusreform 

og mye annet helserelatert, har han valgt 

å prioritere en pasientgruppe som sjelden 

opplever å bli akkurat det – prioritert. 

Hans andre hovedmål er å profesjonali-

sere forbundet og tilbudet til medlemmene. 

Som flere andre organisasjoner opplever 

Revmatikerforbundet blant annet at med-

lemstallet synker, og at gjennomsnittsalde-

ren stadig blir høyere. 

– Skjer lite
Jan Grund understreker at politikere i alle 

år har uttalt at de vil satse på rehabilitering, 

men at resultatet av alle disse løftene er hel-

ler dårlig. 

– Det er godt dokumentert, blant annet i 

en rapport fra Riksrevisjonen, at ventetiden 

på rehabilitering, fysioterapi og ergoterapi 

har økt, og at det er behov for en sterk øk-

ning av kapasiteten innen rehabilitering. Det 

gjelder både i kommunene og i spesialisthel-

setjenesten. Gode fysioterapitjenester i kom-

munene hører med i dette bildet. Fysioterapi 

er helt avgjørende for våre medlemmer.

Rehabilitering og forebygging er prio-

riterte områder i samhandlingsreformen, 

som Grund mener er en reform med gode 

intensjoner. Likevel er han redd for at kon-

sekvensene av reformen kan bli negative. 

Det gjelder blant annet tidlig utskrivning 

fra sykehus og for dårlige tjenester i kom-

munene.

– Uten forpliktende finansiering, kan 

 pasientgrupper som revmatikerne igjen falle 

mellom to stoler. Kommunene har for dårlig 

kompetanse, er for dårlig koordinert og har 

for lavt volum på sine rehabiliteringstjenes-

ter.  Kommunene er også i de fleste tilfeller 

for små til å klare å innfri forventningene i 

reformen. De store politiske utfordringene i 

samhandlingsreformen ligger her, påpeker 

en engasjert Jan Grund.

Driftstilskuddsordningen
Prioritering og ledelse av helsetjenester kan 

Jan Grund mye om. Han var planleggings-

sjef i Helsedirektoratet og spesialrådgiver i 

Sosial- og helsedepartementet på 1970- og 

80- tallet. Han deltok også i arbeidet med det 

første prioriteringsutvalget for helsetjenes-

ten i 1986 (Lønning I).  og ga ut boka «Sy-

kehusledelse og helse politikk, Dilemmaenes 

tyranni» i 2006. 

I 1982 kom «Helseplan for 1980-åra»
– I denne boka tok vi blant annet opp 

betydning en av å styrke kommunehelset-

Helseprofessor vil slåss for revmatikerne
– Rehabiliteringsfeltet bør gjøre som kultursektoren – sikre seg en opptrappingsplan, 

sier Jan Grund, professor i helseledelse og ny leder i Revmatikerforbundet. I 2014 

skal én prosent av statsbudsjettet gå til kultur.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

Jan Grund (66)
Ble nylig valgt til forbundsleder i Norsk 

Revmatikerforbund.

Professor i helseledelse ved HiOA  

og Campus Kristiania.

Tidligere:
Rektor ved Høgskolen i Akershus 2008- 

2011. (Mål: Slå sammen HiAK og HiO).

Professor i helseledelse ved BI 1986- 

2008 – prorektor 1997-2005.

Professor i internasjonal helsepolitikk 

ved Nordiska Helsevårdshøgskolan 

1985- 1986.

Spesialrådgiver i Sosial- og helsedepar-

tementet 1981-1985.

Planleggingssjef i Helsedirektoratet 

1977-1981.

Styreleder Oslo Nye Teater i 20 år. og 

styremedlem Oslo kino i 12 år.

Forfatter av flere bøker:
Kulturpolitikk er kunst (2008).

Sykehusledelse og helsepolitikk. Dilem-

maenes tyranni (2006).

Helseplan for 1980-åra (1982). 
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jenesten, som vi kalte grunnmuren i helse-

tjenesten. Boka var nok en viktig premiss 

for Kommune helsetjenesteloven som kom 

i 1986. Vi understreket hvor avgjørende det 

var å få et godt samarbeid mellom de mange 

aktørene i kommunene, som leger, sykeplei-

ere og fysioterapeuter. I den forbindelse dis-

kuterte vi et spørsmål som fysioterapeutene 

har vært opptatt av i alle år – hvordan få 

til en best mulig samordning av private og 

offentlige tilbud. Jeg husker enda de sterke 

diskusjonene vi hadde om hva som er best 

for kommunene – privat praksis eller kom-

munale stillinger med fast lønn. Det var 

imidlertid ikke vi som kom med forslaget til 

driftstilskuddsordningen. Det kom som et 

resultat av den politisk-administrative pro-

sessen, sier Grund.

Noen klare meninger om hvordan denne 

ordningen fungerer i dag, ønsker han ikke å 

komme med. Han husker imidlertid period-

en på 1980-tallet, da mange fysioterapeuter 

meldte seg ut av Norsk Fysioterapeutfor-

bund i protest og dannet PFF, Privatprak-

tiserende Fysioterapeuters Forening. I dag 

som den gang har han et pragmatisk syn på 

forholdet privat og offentlig helsetjeneste. 

– Det offentlige må ha hovedansvaret, 

men utfordringene er så store at vi også 

trenger det engasjementet og den kompe-

tansen som  private tilbud kan gi. 

– Systemer perverteres 
Fysioterapeuten ber Jan Grund om å opp-

summere de ulike fasene som politikk og 

byråkrati har gått igjennom fra 1970-tallet 

og fram til i dag. Han mener at alle systemer 

og forsøk på styring over tid blir pervertert 

og må fornyes.

– 1970-tallet og begynnelsen av 80-tal-

let var preget av tro på plan og styring og en 

sterkt sentralisert stat. Som planleggingssjef 

i Helse direktoratet husker jeg enda de (for) 

store ambisjonene vi hadde for å styre ut-

viklingen. Det er derfor ikke så rart at det 

nå ikke finnes slike planleggingsavdelinger 

i departementssystemet. 1980- og 90-tallet 

var insentivenes tid, preget av New Public 

Management, arven etter Thatcher og Rea-

gan, og stykkpris og konkurranse for å få 

opp effektiviteten i offentlige tjenestetilbud.

FARTSTID Jan Grund husker ennå de sterke diskusjonene på 80-tallet om hva som var best for kommunene – privat praksis eller fast ansatte fysioterapeuter. 
«Men det var ikke vi som foreslo driftstilskuddsordningen.»



10     FYSIOTERAPEUTEN  2/13

AKTUELT

Det etiske hjørnet
Problemstillinger til ettertanke og diskusjon fra NFFs etiske utvalg

For å være en god fysioterapeut holder det ikke å være enten faglig 

oppdatert og ha mye kunnskap, eller å møte pasienten på en forståel-

sesfull og ivaretakende måte. Høy kvalitet i yrkesutøvelsen handler om 

at de ulike dimensjonene er integrert: Faglig kompetanse, forståelse 

for den unike situasjonen og en etisk væremåte overfor pasienten. Da 

er man profesjonell i ordets rette betydning. Vi må bidra med det vi kan 

og kunne det vi bidrar med – på en omsorgsfull og støttende måte. 

I klagesaker mot fysioterapeuter er det sjelden at det er mangel på 

fagkompetanse som er grunnlaget for klagen. Nei, de fleste klagene 

handler om hvordan vi opptrer i relasjon til pasienten. Det kan være 

grunn til å spørre seg: Lytter jeg godt nok? Blir jeg privat? Går jeg 

utover pasientens kroppslige grenser? 

Fysioterapeuter er som autorisert helsepersonell bundet av kravet 

om «faglig forsvarlighet» i Helsepersonelloven. Det innebærer at vi må 

holde oss faglig oppdatert innen eget fagområde og holde høy kvalitet 

på fagutøvelsen. Vi må reflektere over hva vi gjør, hvordan – og hvorfor 

vi gjør det vi gjør, og hvordan vi opptrer som fagperson og medmen-

neske. 

Spørsmål å tenke over:
Hvordan bruker jeg empati som fysioterapeut? 

Hvordan lytter jeg?

Hvordan fremmer jeg mitt budskap som fysioterapeut?

Hvordan holder jeg meg faglig oppdatert?

Hva er en god fysioterapeut?

Pragmatiske tider
– Og i dag?

– I dag er det mer pragmatiske tider. Det 

handler, som Gjørv-kommisjonen så godt 

har sagt det, først og fremst om  ledelse, 

 kultur, holdninger, verdier og innova-

sjon. En pragmatisk kombinasjon av ulike 

styrings instrumenter hvor det må legges 

spesiell vekt på å få menneskene og profe-

sjonene med seg.  

 Min grunnleggende overbevisning er at 

vi må jobbe for at de svakeste blant oss skal 

få det bedre. Samtidig må vi arbeide for et 

mest mulig effektivt samfunn. Målene må 

ligge fast, men virkemidlene må tilpasses 

tiden vi lever i. Jeg er nok fortsatt sosialist i 

hjertet, men blir ofte beskyldt for å ha en ka-

pitalistisk hjerne! Det å være så opptatt av å 

effektivisere virksomheter er ikke alltid like 

populært blant fagforeninger og profesjoner, 

men det er like fullt nødvendig.

– Hva tror du skjer i Helse-Norge med et 

regjeringsskifte etter valget?

– Jeg tror ikke det blir så store endringer 

med en borgerlig regjering. De grunnleg-

gende trekkene i det norske samfunnet og i 

norsk helse politikk er det tverrpolitisk enig-

het om. Min konklusjon etter mange års 

arbeid med disse spørsmålene, er at alle må 

slåss for sine. Nå har jeg tatt på meg å slåss 

for revmatikerne. 

NFF og KS har kommet fram til en ny ASA 4313 – avtalen som regulerer drift av privat 

praksis for fysioterapeuter. 

Ifølge Elin Engeseth, nestleder i NFF og leder av forhandlingsdelegasjonen, har selvstendig 

næringsdrivende fått større medbestemmelsesrett når det gjelder fordeling av oppgaver mel-

lom ansatte og næringsdrivende fysioterapeuter i kommunene.

I forbundets leder i dette nummeret av  Fysioterapeuten skriver Engeseth at fordeling en av 

oppgaver skal ta utgangspunkt i kommunens samlede behov. Det skal utarbeides retningslinjer 

lokalt for hvordan oppgaver kan fordeles, med tidsangivelse. 

– Først når retningslinjer er på plass, og i de tilfeller kommunen har et udekket behov, kan 

avtalefysioterapeuter tilkalles i inntil 1/5 av avtaletiden. Det er også presisert at oppgaver 

som tildeles selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter må kunne utløse takster, skriver 

Engeseth.

Den reviderte avtalen åpner også for permisjon for fysioterapeuter som driver med fors-

kning eller har verv i NFF. 

Les mer: www.fysio.no

Endringer i ASA 4313
Norsk Revmatikerforbund 
(NRF)

Generalsekretær er Tone Granaas.

Stiftet 1951.

Ca. 37.000 medlemmer. 

19 fylkeslag og 225 lokalforeninger.

Egne grupper for de største diagnosene. 

Medlemsbladet Revmatikeren. 

Behandlings- og feriestedet Reuma-Sol 

i Spania.

Ca. 300.000 nordmenn har en revmatisk 

diagnose.

Ca. 150 barn får en revmatisk diagnose 

hvert år.

Les mer: www.revmatiker.no
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Betennelse kan  
utløse depresjon 

Inflammasjon i kroppen på grunn av sykdom 

eller usunn livsstil skader deg ikke bare fysisk, 

det kan også gjøre deg deprimert. Ved økt 

nivå av betennelsesproteinet CRP er risikoen 

for depresjon to til tre ganger større. Det viser 

en studie fra Herlev Hospital og Københavns 

Universitet.

– Risikoen for inflammasjon stiger ved 

usunn livsstil, overvekt og kronisk sykdom, sier 

prosjektleder Børge Nordestgaard.

Resultatene er publisert i det vitenskape-

lige tidsskriftet Archives of General Psychiatry, 

og er basert på opplysninger fra 73 000 

personer.

Kilder: www.videnskab.dk og www.

forskning.no

Hjernehjelp for barn 
Barn.hjernehjelp.no er en ny nettside med 

 informasjon om barn med kognitiv svikt. Her 

finner du informasjon om hjerneskader, og 

pårørende kan få hjelp til å følge opp barn som 

har fått en skade.

Bak den nye nettsiden står Personskade-

forbundet LTN, som i 2012 fikk midler til 

prosjekt et Hjernehjelp for barn fra Helsedirek-

toratet og Nevroplan 2015. 

Les mer: www.barn.hjernehjelp.no 

– For å fatte best mulig kli-

niske beslutninger, er det 

nødvendig med kjennskap til 

samtlige studier som er gjort 

på det aktuelle området, skri-

ver Kunnskapssenterets di-

rektør Magne Nylenna i sin 

blogg på nettsidene til Dagens 

Medisin.

Nylenna er også redaktør 

for Helsebiblioteket.no og 

professor II i samfunnsmedi-

sin ved Universitetet i Oslo og 

NTNU. Han påpeker i innleg-

get at virkeligheten dessverre 

er helt annerledes. Det er ikke slik at alle stu-

dier publiseres. Ifølge en fersk lederartikkel 

i British Medical Journal (BMJ) blir trolig så 

mye som halvparten av alle gjennomførte 

kliniske studier aldri publisert i indekserte 

og søkbare tidsskrifter. 

Han viser til et internasjonalt initiativ for 

å få myndigheter og beslutningstakere til å 

innføre mer effektive tiltak for å løse pro-

blemet. Bak aksjonen +AllTrials står blant 

annet BMJ og Centre for Evidence-based 

Medicine i Oxford. Initiativtakerne oppfor-

drer så mange som mulig til å signere en ut-

talelse, som du finner på dagensmedisin.no/

blogg.

Les mer: 

www.dagensmedisin.no

Randomiserte studier gir den beste doku-

mentasjonen på relativ effekt av behandling. 

Beregninger for å finne den absolutte effek-

ten er et forsømt område, ifølge norsk forsker.

Mens randomiserte kontrollerte studier 

(RCT) regnes som gullstandard i medisinsk 

forskning, har denne typen studier også 

svakheter. Det er primært den relative effek-

ten som måles, og pasientene er ofte svært 

selekterte. I de fleste tilfeller fører det til en 

overvurdering av den absolutte effekten.

Førsteamanuensis Per Olav Vandvik, for-

sker ved Kunnskapssenteret og overlege ved 

Sykehuset Innlandet, er en av medforfatterne 

til en studie publisert i British Medical Journal 

(Spencer et al). Forfatterne mener også at 

det bør stilles like strenge metodiske krav til å 

beregne absolutt risiko som relativ risiko.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Relativ og absolutt effekt

Hjerterytmeforstyrrelser:  
Usikre anbefalinger

 Hva skal en idrettsutøver 

gjøre av aktivitet etter hjerte-

rytmeforstyrrelser? Forskning 

med entydige resultater man-

gler på dette feltet, og anbe-

falingene som gis er derfor 

usikre.

– Det er helt riktig å opp-

søke lege når du merker at noe 

er unormalt, sier Hilde Mo-

seby Berge til NIH.no. Hun er 

doktorgradsstudent ved Nor-

ges idrettshøgskole og forsker 

på hjertescreening av elitefot-

ballspillere.

– Avhengig av hva legene 

finner av hjerterytmeforstyrrelser, så fin-

nes det anbefalinger for hva slags fysisk 

aktivitet, amatøridrett eller konkurranse-

idrett en idrettsutøver eller mosjonist bør 

fortsette med. Disse er utarbeidet av både 

amerikanske og europeiske eksperter på 

idrettshjerter, men de er sjelden basert på 

sikker kunnskap. Det finnes dessverre ikke, 

forteller hun.

Berge er spesialist i allmennmedisin og 

overlege ved Hjelp24 NIMI, men har for 

tiden forskningspermisjon og er tilknyttet 

Senter for idrettsskadeforskning på NIH.

Les mer: 
www.fysioterapeuten.no

– Alle studier må publiseres
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Utdanner  
fysioterapeuter  
i Malawi

I Malawi er det 16 millioner innbyggere og 20 

 fysioterapeuter. Et prosjekt som  Universitetet i Tromsø 

(UiT) støtter vil bidra til å fordoble antallet fysioterapeuter,  

opplyser uit.no.

Universitetslektor Trond Wiesener satte seg på flyet 

til Malawi den 4. januar, der han skal undervise fysioterapi-

studenter. Utdanningsprosjektet startet i 2007, og de 

første studentene er nå i sitt andre og tredje år. Når 

det første kullet på 30 uteksamineres om halvannet år, 

 fordobles antallet fysioterapeuter. 

Nanna Hauksdottir, prodekan utdanning og universi-

tetslektor i fysioterapi, har vært sentral i prosjektet.

– Først og fremst ønsker vi at Malawi skal bli i stand til 

å drive utdanningen selv. Men i en overgangsfase trenger 

de hjelp med lærere både fra oss og andre, sier Hauksdottir 

til uit.no.  

Les mer: 
www.fysioterapeuten.no

Fremtidsutsikter
Emilie Holmseth Risberg:  

Fysioterapi omfatter kropp, hode, 

funksjon og bevegelse, men også 

samfunn og kultur i sammen-

heng med kropp; så lett og så 

komplisert. Like komplisert som 

for en fysioterapistudent å skulle 

dele tanker om studiet, faget og 

ikke minst; fremtiden. 

Et tradisjonelt  
håndverksyrke?
Sigurd Mikkelsen: Å beherske 

manuelle behandlingsteknikker 

er vel og bra, men hvis det er 

denne tankegangen som skal 

dominere definisjonen på en 

muskel- og skjelettekspert, så 

er vi godt på vei mot livsfiloso-

fien til verdens mest trivelige 

håndverker: «Byggmester Bob, 

kan det fikses? Byggmester Bob: 

klart det kan!»

For mye strekk i feltet? 
Jan Magnus Bjordal: NFF bør 

differensiere ved å gå inn for at 

fysioterapeuter bør ha master-

grad for å kunne fungere godt 

som primærkontakt. Dette kan 

vise seg å bli utslagsgivende for 

å holde feltet samlet. 

Fremtidens verktøy?
Jan Kattenberg: Diagnostisk 

muskel-skjelett ultralyd gir 

fysioterapeuter mulighet til 

presis diagnostisering av en lang 

rekke tilstander. Det gjør oss 

langt mindre avhengig av dyrt 

og tidskrevende MR-, og annet 

billed-diagnostisk utstyr. 

Følg med på våre  
bloggsider!
www.fysioterapeuten.no/

aktuelt/blogg

Smakebiter fra bloggen – Samarbeidet med NAV må styrkes
68 prosent av 

norske manuellte-

rapeuter har ikke 

samarbeidsmøter 

med NAV. Samtidig 

kan de sykemelde i 

inntil tolv uker, opp-

lyser Faggruppen 

for manuellterapi i 

en pressemelding.

– Skal vi ivareta 

pasientens interesser er slike møter svært viktige. Vi må derfor 

styrke samarbeidet med NAV, sier Fred Hatlebrekke, faggruppens 

leder.

Til sammenligning er det bare 24 prosent av manuellterapeutene 

som ikke har samarbeidsmøter med andre fysioterapeuter. Resul-

tatene kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI 

på vegne av faggruppen i november 2012. 234 manuellterapeuter 

besvarte undersøkelsen.

– Vi er kjent med at fastlegene har opprettet en ordning med 

uformelle møter med NAV. På den måten oppnår de bedre oppfølg-

ning av sykemeldte pasienter. Målet må være at manuellterapeu-

tene er like nødvendige og nyttige for NAV som fastlegene, sier 

Hatlebrekke.

STORT BEHOV Barn får hjelp på en klinikk drevet av SOS barnebyer i Lilongwe, Malawi. 
Foto: Bjørn-Owe Holmberg, Samfoto/NTB SCANPIX
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– MÅLET ER Å GI kandidatene en nyansert og 

forskningsbasert forståelse av fysioterapien 

på dette feltet, sier professor Astrid Bergland 

og førsteamanuensis Birgitta Langhammer 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 

Den nye studieplanen er bygget om etter 

kvalitetsreformen. Den skal gi solid kompe-

tanse for å velge relevante tiltak i fysioterapi 

for ulike grupper eldre mennesker og kan 

inngå som en del av masterstudiet i fysiote-

rapi ved HiOA. 

– Fysioterapeuter må være innovative for 

å sørge for at de har en fremtid. Det å opp-

datere seg er en del av det å være en profe-

sjonell  arbeidsutøver, sier Bergland.

Studiet er praktisk rettet, og fokuserer på 

fysioterapi som en sentral del av kommuna-

le tjenester overfor hjemmeboende brukere 

og eldre mennesker som er på institusjon. 

Utdanningen gir en grundig kompetanse 

i fagområd et basert på fysioterapi, og skil-

ler seg på den måten ut fra de tverrfaglige 

videre utdanningene der det fysioterapispe-

sifikke ikke er så fremtredende. 

For klinikeren som ikke ønsker å gå vi-

dere på et masterstudium, er videreutdan-

ningen et solid verktøy for oppdatering av 

forsknings basert kunnskap og ‘beste prak-

sis’. Studiet tas på deltid over ett år og gir 30 

studiepoeng. Både den gamle og nye studi-

eplanen gir tilgang til masterprogrammet. 

Forskningsbasert  
kunnskap og ‘beste praksis’
De nye kravene i kvalitetsreformen er knyt-

tet til måter man beskriver mål på. Studi-

eplanen skal uttrykke det totale læringsut-

byttet definert i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse. Fysioterapitjenestens 

ansvarsområde krever oppdatert og evidens-

basert kunnskap innenfor gerontologi og 

geriatri generelt, og med fokus på bevegelse, 

fysisk-, psykisk og sosial funksjon spesielt. 

Eldre mennesker er en heterogen gruppe, 

og det er derfor viktig å sette inn forskjel-

lige tiltak etter behov, basert på ulike typer 

funksjonsvurderinger. Under utdannelsen 

får studentene mange redskaper knyttet til 

ulike måleinstrumenter og intervensjoner 

som de prøver ut i egen praksis. 

Ifølge Bergland og Langhammer må 

 fysioterapeuter bli flinkere til å dokumen-

tere og evaluere effekt og/eller virkning av 

de tiltakene de setter i verk for å gjøre seg 

selv mer synlige. Det er viktig å vise at fy-

sioterapeuter besitter spesiell kunnskap med 

hensyn til helse fremmende-, forebyggende-, 

behandlende og rehabiliterende tiltak for 

eldre, som er av stor betydning i samhand-

lingen med brukere og andre yrkesgrupper i 

helse- og sosial tjenesten. 

Et annet viktig poeng er å sørge for at 

praksis miljøene ser relevansen av utdan-

ningen og videreutvikling av egen kom-

petanse. Alle arbeidsoppgavene knyttet til 

videreutdanningen fysioterapi for eldre tar 

utgangspunkt i praktiske problemstillinger 

som skal knyttes til evidensbasert kunnskap, 

teorier og modeller. Samtlige studenter i det 

forrige kullet opplevde at det de hadde lært 

var svært praksisrelevant, noen erfarte til og 

med at de fikk nye jobber som et resultat av 

kompetansen sin, og at de ble inspirert til å 

starte på mastergrad. 

De eldre er 
fremtiden
Høsten 2013 innføres en ny studieplan i fysioterapi  

for eldre ved HiOA.  Studieplanen er tilpasset en master og  

omfatter både geriatri og gerontologi. 

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen

tg@fysio.no
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– Ved hjelp av måleinstrumenter skal 

studentene blant annet lære å identifisere 

risikogrupper innen fallforbyggende arbeid, 

ADL eller ved gjeninnleggelse. De opplever 

at de blir lyttet til i det tverrfaglige teamet 

på en helt annen måte når de behersker slike 

verktøy, forteller Langhammer.

Kunnskap inspirerer
Interessen for å jobbe med eldre mennesker 

er økende blant fysioterapeuter. Mange ser 

karriere muligheter innen feltet, og unge av 

begge kjønn søker seg inn på videreutdan-

ningen. Den primære, iboende aldringen 

kan man ikke gjøre så mye med. Men den 

sekundære, som kan skyldes livsstil og man-

gel på fysisk aktivitet og trening, kan man 

påvirke. Hvis det som tidligere har blitt ob-

servert som primær aldring faktisk er se-

kundær, gir det grunn til optimisme.

Studentene får evalueringsredskaper som 

kan teste og kartlegge kapasitet og funk-

sjonsnivå, evaluere forskjeller mellom grup-

per, og måle om intervensjonene de iverk-

sette bidrar til positiv endring for eksempel 

med hensyn til livskvalitet, fysisk funksjon 

og selvhjulpenhet i dagliglivet. 

 – De eldre som deltar på evaluering av 

ulike typer funksjon opplever at det å bli tes-

tet kan motivere til ekstra innsats for å bedre 

test resultatet ved neste evaluering. Det er 

inspirer ende, sier Bergland.

Det er et mål at studentene skal bli mer 

oppdaterte på den evidensbaserte kunn-

skapen og bli bevisste på kritisk bruk av 

litteraturen, noe man lett kan glemme i en 

hektisk hverdag.  Studentene gir tilbakemel-

ding om at praksis gir litteraturen mening 

og vice versa.

– Kunnskap er ferskvare. Det Astrid og 

jeg lærte på grunnutdanningen i sin tid er 

nå nesten utdatert, sier Langhammer.

Fremtidsrettet
HiOA er et ressurssenter innen fysioterapi 

for eldre i Norge og i Norden.  Høgskolen 

har mange forskere, PhD-stipendiater og 

postdoktorstipendiater med fysioterapi-

bakgrunn som bidrar inn i undervisningen, 

og som leverer både kvalitative og kvan-

titative studier knyttet til produksjon av 

praksis relevant kunnskap innen helse- og 

sosialtjenesten for eldre. HiOA er også en 

del av et stort nasjonalt og internasjonalt 

nettverk i arbeidet for å fremme bedre helse 

blant eldre, blant annet gjennom flere sam-

arbeidsprosjekter med EU, utenfor Europa 

og innen Norden.

De fleste som skal ha rehabilitering, er 

 eldre mennesker. Fysioterapeutens rolle 

med hensyn til fallforebygging, slagreha-

bilitering og rehabilitering av brudd er helt 

udiskutabel, samtidig som vi vet at eldre-

bølgen er på vei. 

– Skal man satse på en karriere som 

 fysioterapeut, så bør man satse på en vi-

dereutdanning innen fysioterapi for eldre 

og gjerne et mastergradsarbeid.  Samfun-

net trenger forskning knyttet til helse- og 

 sosialtjenesten for eldre, og fysioterapeuter 

er sentrale fagpersoner, sier Bergland. 

Les mer: 

www.hioa.no/Studier/HF/Evu/Fysioterapi-

for-eldre

Geriatri – gerontologi
 Geriatri; av gr. geras (alderdom)  

og iatreia (helbredelse). 

Geriatri er læren om eldre menneskers syk-

dommer, årsakene og behandlingen av dem. 

 Gerontologi; av gr. gerontes (de gamle) og 

logos (læren om). 

Gerontologi er et tverrfaglig felt som stu-

derer aldringsprosessen og egenskaper ved 

eldre og deres livssituasjon.

FOR ELDRE – Fysioterapeuter må være inno-
vative for å ha en framtid, sier professor As-
trid Bergland (th). Førsteamanuensis Birgitta 
Langhammer og Bergland har ansvaret for ny 
studiplan i fysioterapi for eldre ved HiOA.
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I fjor vår fikk Høgskolen i Oslo og 

Akershus (HiOA) nei til godkjenning 

av en ny master i fysioterapi. Men 

høgskolen fikk medhold i Klage-

nemnda, og saken ble sendt tilbake 

til NOKUT for ny behandling.

TEKST Dagrun Lindvåg FOTO Hege Bentzen
dl@fysio.no 

INGRID NARUM, fungerende leder ved 

 Institutt for fysioterapi, HiOA, opplyser at 

saken er sendt tilbake til NOKUT for videre 

saksbehandling. Hun håper at en avgjørelse i 

høgskolens favør er «rett rundt hjørnet».

– Ordinært opptak kan ikke starte før 

høsten 2014. Dersom vi får masteren god-

kjent i løpet av våren, kan vi imidlertid starte 

videreutdanning barn og videreutdanning 

eldre som masteremner allerede til høsten. 

Disse videreutdanningene er identiske med 

Emne 1 og 2 i masterstudiet i fysioterapi, 

og studentene kan fortsette videre i master-

studiet dersom de ønsker det, skriver  Narum 

i en e-post til Fysioterapeuten.

Begrunnelsen for avslaget er ifølge Nasjo-

nalt organ for kvalitet i utdanningen (NO-

KUT): «Det er uklart hvilken rolle praksis 

eller feltarbeid i et så stort omfang som det 

beskrives i planen skal spille for å nå målene 

for studiet, og vi ser ikke at det er klargjort 

i redegjørelsen fra Høgskolen.» Uklarhetene 

som NOKUT peker på gjelder inkluderin-

gen av fem ukers feltarbeid, hvor det forelig-

ger samarbeidsavtaler med ulike kommuner 

og rehabiliteringsinstitusjoner.

Klagenemnda påpeker i sitt svar at det 

er uklart om komiteen og NOKUT har lagt 

riktig forståelse av kriteriet som legges til 

grunn for avslaget. Klagenemnda mener at 

den uklare begrunnelsen er en saksbehand-

lingsfeil som kan ha hatt betydning for ved-

taket. NOKUTs vedtak ble dermed opphe-

vet. 

Ny sjanse for fysiomaster

HUN OVERTAR stillingen etter Nina Bugge Ri-

gault, som valgte å fratre i fjor, kort tid  etter at 

høstsemesteret hadde startet.

– Det skal bli spennende å være med og 

forme en utdanning som er tilpasset  dagens 

og framtidens helseutfordringer, både på 

 individnivå og samfunnsnivå, sier Hege Bent-

zen til Fysioterapeuten. Hun er også svært 

opptatt av å bidra til videreutvikling av forsk-

ningen ved HiOA. 

Bentzen er nå koordinator for forsk ning 

og fagutvikling ved Diakonhjemmet  sykehus i 

Oslo, en stilling hun har hatt siden 2008. Hun 

var ferdig utdannet fysioterapeut i Oslo i 1983. 

Etter flere år med variert  klinisk praksis innen 

primærhelsetjenesten, tok hun hovedfag i hel-

sefag ved Universitet et i Oslo i 2003. 

I 2009 disputerte Hege Bentzen med en 

avhandling om forebygging av hoftebrudd 

i sykehjem; «Prevention of hip fractures in 

nursing homes. A comparative study of the 

adherence with and effect of soft-shelled and 

hard-shelled hip protectors». 

Hege Bentzen ny instituttleder

Den 8. april begynner Hege Bentzen (54) som ny leder ved Institutt 

for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus.

TEKST Dagrun Lindvåg FOTO Hege Bentzen 
dl@fysio.no
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Frigjort kapasitet på sykehusene, bedre sam-

arbeid mellom  kommuner og sykehus, men for lite 

fokus på alternativ til inn leggelse. Dette er en del av 

oppsummeringen av samhandlings reformen i 2012.

Dagens Medisin har intervjuet Tor Åm, leder for 

den nasjonale nettverksgruppen som skal bidra 

til å implementere reformen. Han er representant 

for Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og 

samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital.

Ifølge Åm snakker partene mer sammen enn før, 

og de plan legger i større grad tjenester i fellesskap. 

Han mener at dette er i ferd med å gi bedre og mer 

koordinerte tjenester til pasientene. 

Antallet liggedøgn for utskrivningsklare pasien-

ter ble halvert i 2012. Tor Åm mener imidlertid at 

det har vært for lite fokus på alternativer til innleg-

gelse på sykehus, og at både kommunale tiltak og 

tiltak på sykehusene kan bidra til at mer kan gjøres 

i kommunene.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Film fra WCPTs første  
kongress
 

En 60 år gammel film fra den første 

verdenskongressen for fysioterapeuter 

ble i høst funnet i et privat kinoarkiv 

på New  Zealand. Du kan se filmen på 

www.youtube.com/theWCPT.

The World Confederation for Phy-

sical Therapy (WCPT) holdt sin første 

kongress i London i 1953. Den 17 

minutter lange filmen ble tatt opp av 

arrangørene, det britiske forbundet CSP, 

og viser både talere, publikum i salen 

og demonstrasjoner av gymnastikk på 

scenen – med både voksne og barn. 

Og en mengde flotte kjoler og hatter i 

beste 50-tallsstil.

WCPT ble grunnlagt under et møte 

i København i 1951, der 11 land  deltok; Australia, Canada, Danmark, Finland, Storbritannia, New 

Zealand, Norge, Sør-Afrika, Vest-Tyskland, Sverige og USA.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

WCPTS første president, Mildred Elson,  under kongressen i 
London. Foto: CSP/WCPT. 

– Lite fokus på alternativ 
til sykehus 

DVD Sykegrep 2012
Dobbelt dvd-en viser utførelsen av de ulike sykegrepene /
behandlingsgrepene innen mensendieckfysioterapi. Det gis 
veiledning og indikasjoner for bruk av grepene i behandling. 
Dvd-en bygger videre på boken Sykegrep, utgitt på forlaget 
Vett og Viten i 2001.

Dvd-en henvender seg til 
studenter og terapeuter i praksis.
Høgskolelektor Gretha Halvorsen 
og høgskolelærer Kristina 
Lingsten har stått for manus 
og gjennomføring. De har flere 
tiårs erfaring fra undervisning i 
sykegrep.

Læringssenteret, AV-avdelingen 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
har hatt ansvaret for produksjonen.

Forlag: Vett & Viten 2012
Pris: 400 kroner 
ISBN: 978-82-412-0699-3

Mensendieckutdanning 
i Norge 1912-2008 
En faghistorisk reise

Boken beskriver hvordan 
mensendiecktradisjonen har utviklet seg 
her i landet. Den gir et portrett av Bess 
Mensendieck og den tenkningen hun la til 
grunn for sitt bevegelsessystem. Planarbeid 
og faglige valg i ulike tidsepoker er beskrevet 
og de typiske mensendieckfagene beskrives 
i detalj.

Forholdet mellom tradisjonell fysioterapi og mensendieckfysioterapi går 
som en rød tråd gjennom boken. Her omtales historiske hendelser og 
samarbeid  mellom fysioterapeututdanningene.
Oversikt over alle studenter uteksaminert til og med 2008 er tatt med.

Forfatter: Gretha Halvorsen, høgskolelektor
Forlag: Vett & Viten 2009
Pris: 398 kroner
ISBN: 978-82-412-0532-3

ensendieck – Historiebok og DVD

Både historieboken og dvd-en fås kjøpt på Forlaget Vett & Vitens nettbutikk: www.forlagetvettviten.no. 
De kan også kjøpes på HiOAs bokhandel Akademika eller bestilles i nærmeste bokhandel.
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OVERLEGE og kardiolog Erik 

 Ekker Solberg ved Diakonhjem-

met Sykehus er åpen for at flere 

bør testes enn i dag.

– Bør all idrettsungdom 

screen es for hjertesykdom?

– Svaret for Norge bør være 

nei. Vi har ingen kultur for 

screen ing, og det vil være å teste 

for mange gitt utbyttet. Jeg vil 

heller anbefale den svenske mo-

dellen som er å teste eliteutøvere 

på junior- og seniornivå, samt 

å teste der hvor det er betydelig 

risiko med hensyn til arvelighet 

eller symptomer. 

– I Italia testes alle som deltar 

i organisert idrett, i USA er an-

befalingen å teste annet hvert år 

på college?

– Hvis man skal gjøre screen-

ing, bør man starte med de mest 

utsatte gruppene som er toppi-

drettsutøvere og de med arvelig 

belastning. Derfra bør man gjø-

re seg noen erfaringer og bygge 

opp et forhold til screening ved 

å implementere det i en liten del 

av kulturen på en fornuftig måte. 

– Bør det være en minimums-

alder for screening?

– Italiensk forskning og an-

dre internasjonale data tyder på 

at plutselig død i idrett starter 

sam tidig med at fenotypen be-

gynner å bli utviklet, altså fra 12 

– 14 års alder. Man skulle ønske 

det var annerledes, men fors-

kningen  peker dessverre i den 

retningen.

– Er screening som metode 

grundig nok slik den foreligger i 

dag?

– Det er den beste vi har. Me-

toden er ikke ideell, og det fore-

går et kontinuerlig utviklingsar-

beid. Jeg er ikke bare opptatt av 

ja eller nei til screening. Jeg sy-

nes det er interessant å forsøke å 

fange opp sykdom i en tidligere 

fase enn det vi gjør i dag, hvorav 

screening en av flere metoder. 

– Er det ikke en risiko for at 

man ved screening vil ekskludere 

friske folk fra å drive idrett?

– Hvis man finner noe 

ved screening, vil man utrede 

utøver en nærmere og forsøke 

å stille en diagnose. Det kan da 

bli gitt råd om ikke å drive topp-

idrett på grunn av underlig-

gende sykdom. Det er et frivill-

ig valg, og kun en metode for å 

forsøke å unngå at noen skal ta 

skade av å drive idrett på høyt 

nivå. Det er uansett viktig at folk 

oppretthold er helse og livskvali-

tet gjennom trening.

– Det kan være vanskelig å 

fange opp koronarsykdom ved 

hjelp av screening?

– Høye kolesterolverdier 

hos en idrettsutøver som driver 

kondisjonstrening og har arvelig 

belastning, kan bli fanget opp i 

en screening hvis det gjøres en 

god anamnese og blodprøver 

tas. Det siste er imidlertid ikke 

standard ved screening. Ved 

koronarsykdom vil man ofte 

ikke se EKG-forandringer i hvi-

le, men dette vil kunne bli fanget 

opp i en enkel arbeidstest. I dag 

er ikke arbeids testen en del av 

førstehånds screening, i alle fall 

ikke i europeiske anbefalinger.

– Burde den være det?

– Nei, ikke ennå. Men det bør 

gjennomføres der hvor man har 

spesifikk mistanke. 

Gjennom et pro et contra-foredrag på Idrettsmedisinske høstkongress i Trysil, 

ble det satt fokus på hjertescreening for unge idrettsutøvere. 

TEKST Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no

Anbefaler hjertescreening  
for eliteutøvere på junior-nivå

IKKE ALLE Norge bør ikke screene all idrettsungdom for hjertesykdom, 
mener kardiolog Erik Ekker Solberg. Men han er åpen for at flere bør testes 
enn i dag. Foto: privat
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Sammendrag 

 Hensikt: Å undersøke innholdsvaliditet, reliabilitet og responsivitet av Pasient-Spesifikk 

Funksjonsskala (PSFS), brukt som kartleggings- og evalueringsverktøy for pasienter med 

muskelskjelettplager i  behandling hos fysioterapeut i primærhelsetjenesten. 

Design: En metodestudie med tverrsnittdesign for undersøkelse av innholdsvaliditet og 

reliabilitet og et prospektivt kohortedesign for undersøkelse av responsivitet.

Materiale: Det ble inkludert 81 pasienter for undersøkelse av innholdsvaliditet og reliabili-

tet og 180 pasienter for undersøkelse av responsivitet.  

Metode: Innholdsvaliditet ble undersøkt ved å kategorisere oppgitte aktiviteter etter ICF. 

Reliabilitet ble undersøkt med Intraclass Correlation Coefficient (ICC), målefeil (SEM) og 

minste oppdagbare forskjell (SDC). Responsivitet ble undersøkt gjennom kriterietilnærming 

og bruk av endringsspørsmål. Area Under the Curve (AUC) og instrumentets sensitivitet, 

spesifisitet og minste viktige endring (MIC) ble beregnet med Receiver Operating Charac-

teristics (ROC) analyse.

Resultater: Pasientene rapporterte i hovedsak problemer på ICF aktivitetsnivå. Reliabilitet 

var akseptabel for den første aktiviteten (ICC>0.7), men dårligere for aktivitet 2 og 3 

(ICC<0.7). Basert på SDC og MIC, kan en endring i PSFS skåre ≥ 2 poeng betraktes som 

klinisk og statistisk relevant. 

Konklusjon: PSFS er et reliabelt og responsivt verktøy til bruk i kartlegging og evaluering 

av aktivitetsproblemer hos pasienter med muskelskjelettplager i  behandling hos fysiotera-

peut i primærhelsetjenesten. 

Nøkkelord: PSFS, primærhelsetjenesten, muskelskjelettplager, validitet, reliabilitet, 

responsivitet.

Pasient-Spesifikk Funksjons Skala: 
Et nyttig verktøy for fysioterapeuter 
i primærhelsetjenesten

fag

Tuva Moseng, 
fysioterapeut, Msc, 
forsker, Universite-
tet i Oslo. E-post: 
tuva.moseng@
medisin.uio.no 

Anne Therese Tveter, fysioterapeut, 
phd stipendiat, Universitetet i Oslo 

Inger Holm, fysioterapeut, professor, 
Oslo Universitetssykehus og Universi-
tetet i Oslo 

Hanne Dagfinrud, fysioterapeut, 
dr. philos., forsker, førsteamanuensis, 
Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- 
og kompetansesenter, Diakonhjemmet 
Sykehus og Universitetet i Oslo

Denne vitenskapelige originalartik-
kelen ble først mottatt 11.09.2012 
og godkjent 24.10.2012. Artikkelen er 
fagfellevurdert etter Tidsskriftet Fy-
sioterapeutens retningslinjer på www.
fysioterapeuten.no.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen
Studien er godkjent av Regional Etisk 
komite (REK).

Innledning
En stor andel av pasientene som søker be-

handling hos fysioterapeuter i primærhel-

setjenesten har muskelskjelettplager som 

resulterer i ulike typer og grader av funk-

sjonsbegrensninger (1). Mange har lang-

varige eller kroniske plager, for eksempel 

revmatiske sykdommer, artrose eller lang-

varige ryggplager, og for disse vil gjerne 

behandlingsforløpet hos fysioterapeuten 

strekke seg over lang tid. Behandlingen vil 

i disse tilfellene ikke ha som mål å gjøre 

pasienten frisk, men å bedre funksjon el-

ler begrense funksjonstap over tid innenfor 

de rammer og begrensninger sykdommen 

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Bruk av PSFS som verktøy i anamneseopptak kan 
bidra til å sikre at pasienten involveres i vurderinger 
og betraktninger om sine funksjonsproblemer. 

FYSIOPRIM er et forskningsprogram med fokus på 
fysioterapi i primærhelsetjenesten
Programmets tre hovedformål er å:

skape ny kunnskap om og for klinisk praksis

utvikle verktøy og etablere grunnlag for systematisk registrering av data relevant 

for klinisk praksis 

skape grunnlag for varige samarbeidsmiljøer mellom klinikere i primærhelsetje-

nesten og forskningsmiljøer 

Det gjennomføres et sett av ulike forskningsprosjekter for å bedre kunnskapen om 

muskelskjelettplager og fysioterapi i primærhelsetjenesten. Prosjektene benytter ulike 

forskningsdesign og metoder og omfatter et bredt spekter av temaer. Det legges vekt 

på å finne frem til og prøve ut metoder og verktøy som kan være nyttige og anvend-

bare i klinisk praksis.  I tillegg gjøres det effektstudier og helseøkonomiske analyser, 

samt studier av klinisk fysioterapipraksis.  

FYSIOPRIM er forankret ved Universitetet i Oslo, og gjøres i samarbeid med Dia-

konhjemmet Sykehus, NTNU og Oslo Universitetssykehus. Fysioterapeuter fra flere 

fylker deltar i utforming og gjennomføring av forskning og formidling. 

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har bevilget 32 millioner kro-

ner til programmet.

www.med.uio.no/helsam/fysioprim/

setter (2). Omfattende tiltak kan være nød-

vendig, og disse kan innbefatte vesentlige 

endringer av daglige funksjoner, rutiner og 

tidkrevende egeninnsats i form av for ek-

sempel målrettet fysisk trening. For at slike 

omfattende behandlingsopplegg skal lykkes, 

er det nødvendig at pasientens forståelse av 

egen funksjon og funksjonsproblemer er ut-

gangspunktet for målsetting og behandling. 

Dersom mål og prioriteringer skapes i tett 

samarbeid mellom pasient og fysioterapeut, 

øker sjansene for at behandlingen lykkes 

(3,4). 

Fysioterapeuter baserer mange av sine 

kliniske beslutninger på evaluering av pasi-

entens fysiske funksjon. Det er derfor vik-

tig at evalueringsmetodene som benyttes er 

standardiserte og egnet for bruk i fysiotera-

peuters kliniske praksis (5). Det finnes en 

rekke diagnosespesifikke instrumenter for 

vurdering av pasienters fysiske funksjon; 

disse er innholdsmessig tilpasset spesifikke 

diagnosegrupper. Med tanke på den svært 

heterogene pasientgruppen som behandles 

av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, 

kan imidlertid denne typen instrumenter 

være lite hensiktsmessige. De senere årene 

har det blitt utviklet flere pasientspesifikke 

instrumenter for kartlegging og evaluering 

av fysisk funksjon. Pasientspesifikke instru-

menter kjennetegnes ved at pasienten ikke 

stilles standardiserte spørsmål om predefi-

nerte tema eller problemområder, men selv 

identifiserer og skårer sine egne spesifikke 

aktivitetsproblemer. Den enkelte pasient 

formulerer altså selv hva som er relevante og 

gyldige problemstillinger, men metoden for 

å skåre grad av problem på, er standardisert 

(6). Denne typen instrumenter kan derfor 

brukes uavhengig av pasientens diagnose. 

Pasient-Spesifikk Funksjons Skala (PSFS) 

er et pasientspesifikt måleinstrument som er 

mye brukt i kartlegging og evaluering av pa-

sienter med muskelskjelettplager (7). Bruk 

av PSFS som et verktøy i anamneseopptak 

kan bidra til å sikre at pasienten involveres i 

vurderinger og betraktninger om sine funk-

sjonsproblemer. Dette er et godt utgangs-

punkt som kan medvirke til at pasientens 

egne vurderinger av sine aktivitetsproble-

mer legges til grunn for utforming av mål og 

tiltak i behandlingen. 

PSFS har vist gode måleegenskaper i et 

begrenset utvalg av definerte muskelskjelett-

relaterte diagnoser (8), mens egnethet for 

den heterogene pasientgruppen som går til 

behandling hos fysioterapeut i primærhelse-

tjenesten ikke er undersøkt. 

Hensikten med denne studien var å un-

dersøke innholdsvaliditet, reliabilitet og re-

sponsivitet (sensitivitet for endring) av PSFS 

brukt som kartleggings- og evaluerings-

verktøy for pasienter med ulike typer mus-

kelskjelettplager som går til behandling hos 

fysioterapeut i primærhelsetjenesten.

Materiale og metode
Deltakere
Deltakerne i studien ble rekruttert med 

tanke på å skulle representere den store 

spennvidden av pasienter med muskelskje-

lettplager som går til behandling hos fysio-

terapeut i primærhelsetjenesten i forhold til 

ulike diagnoser, varighet og prognose. Med 

muskelskjelettplager menes plager som pri-

mært påvirker muskelskjelettsystemet (for 

eksempel nakke- og ryggplager, revmatiske 

sykdommer og skader). Sykdommer med 

annet utgangspunkt, eksempelvis nevrolo-

Bruk av PSFS i fysioterapipraksis i primærhel-

setjenesten vil kunne:

Kartlegge pasienters aktivitetsproblemer 

og alvorlighetsgraden av disse.

Sikre pasientinvolvering i utarbeidelse av 

mål og prioriteringer for behandlingen.

Fange opp endringer i pasientens egen-

definerte aktivitetsproblemer gjennom 

behandlingsforløpet.

Kort sagt
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giske tilstander som slag og MS er ikke in-

kludert. Inklusjonskriteriene var at pasien-

tene skulle være over 18 år, gå til behandling 

hos fysioterapeut i primærhelsetjenesten på 

testtidspunktet, ha en muskelskjelett-relatert 

primærdiagnose og være i stand til å gå med 

eller uten hjelpemiddel. Aktuelle pasienter 

ble rekruttert til studien av sin behandlende 

fysioterapeut. 

Design og prosedyre
Studien er en metodestudie der et tverr-

snittsdesign ble benyttet for å undersøke 

innholdsvaliditet og reliabilitet, og et ko-

hortedesign ble benyttet for å undersøke 

responsivitet. Studien er et delprosjekt i FY-

SIOPRIM (se faktaboks).

For å undersøke innholdsvaliditet og 

reliabilitet ble det inkludert pasienter som 

gikk til behandling ved forskjellige klinikker 

i Oslo-området (utvalg 1). Pasientene fylte 

ut PSFS to ganger, med en ukes mellomrom. 

For å undersøke responsivitet ble det in-

kludert pasienter som gikk til behandling 

ved FYSIOPRIM-klinikker flere steder i 

Norge (utvalg 2). Pasientene besvarte PSFS 

hos sin behandlende fysioterapeut første 

gang ved inklusjonstidspunktet og deretter 

ved behandlingslutt. 

Ved andre gangs utfylling fikk pasientene 

utdelt en kopi av det PSFS-skjemaet de had-

de fylt ut første gang. Denne kopien inne-

holdt de samme aktivitetene som pasienten 

hadde fylt ut første gang, men skåringene fra 

første utfylling var fjernet, og pasientene ble 

bedt om å skåre de samme aktivitetene på 

nytt. Pasientene fylte ut PSFS selvstendig, 

men fikk hjelp ved behov. Dersom PSFS li-

kevel ble mangelfullt utfylt, ble ikke pasien-

ten inkludert i analysene.

Variabler
Bakgrunnsvariabler er kjønn, alder, hoved-

problem (kroppsområde) og varighet av det 

aktuelle problemet. Variablene ble registrert 

gjennom et halvstrukturert intervju. 

Pasient-Spesifikk Funksjons Skala (PSFS)
I PSFS rapporteres aktivitetsbegrensninger 

ved at pasientene definerer mellom 3 og 5 

aktiviteter som de har problemer med å ut-

føre, eller ikke kan utføre i det hele tatt på 

grunn av sine plager. Grad av vanskelighet 

med å utføre hver av de egendefinerte akti-

vitetene angis så på en skala mellom 0-10, 

der 0 representerer «ingen problemer» og 

10 representerer «kan ikke utføre aktivite-

ten» (figur 1). Det lages ingen sumskåre av 

pasientenes graderinger av egne aktivitets-

problemer. 

Endringsspørsmål
Pasientene både fra utvalg 1 og 2 fylte ut 

PSFS ved to tidspunkt. For å registrere even-

tuelle endringer i plager fra første til andre 

utfylling besvarte pasientene ved andre ut-

fylling også et såkalt endringsspørsmål. På en 

syvdelt skala med skaleringen «mye verre», 

«verre», «litt verre», «uendret», «litt bedre», 

«bedre» og «mye bedre» vurderte pasientene 

sine plager sammenliknet med forrige utfyl-

ling. For undersøkelse av reliabilitet (utvalg 

1) ble spørsmålet formulert: «Sammenlignet 

med forrige gang du var her, hvordan vurde-

rer du dine plager nå?» For undersøkelse av 

responsivitet (utvalg 2) var formuleringen: 

«Sammenlignet med før behandlingen startet, 

hvordan vurderer du plagene dine nå?» 

Databearbeiding og analyse
Innholdet i PSFS er spesifikt for den en-

kelte pasient, og er derved ikke forhånds-

bestemt. ICF-modellen ble derfor benyttet 

til å kategorisere pasientenes beskrevne 

aktivitetsproblemer inn under områdene 

kroppsfunksjon, aktivitet eller deltakelse 

(innholdsvaliditet) (9).

Instrumentets reliabilitet (test-retest sta-

bilitet) ble beregnet med Intraclass Corre-

lation Coefficient 2.1 (ICC). ICC ≥0.70 ble 

vurdert som akseptabel reliabilitet (10). 

Instrumentets målefeil (Standard Error 

of Measurement, SEM) ble estimert ved å 

dividere standardavviket av endringsskå-

ren fra første til andre utfylling av PSFS på 

kvadratroten av 2 (SEM=SD/√2). Minste 

oppdagbare forskjell med 90 % sikkerhet 

(Smallest Detectable Change, SDC90) ble 

beregnet etter formelen: SDC90 = 1.68 x 

√2 x SEM (10). I analysene av reliabilitet er 

det bare pasienter som har skåret at deres 

tilstand er «uendret» som er inkludert (11). 

Responsivitet ble undersøkt ved kri-

terietilnærming der endringsspørsmålet 

ble benyttet som «gullstandard» (12). For 

analyseformål ble responsene på endrings-

spørsmålet kategorisert i to grupper: pasien-

ter som rapporterte «mye bedre» og «bedre» 

ble kategorisert som bedret, og pasienter 

som rapporterte «litt verre», «uendret» eller 

«litt bedre» ble kategorisert som liten/ingen 

endring. Receiver Operating Characteristic 

(ROC) analyser ble gjort for å undersøke i 

hvilken grad PSFS diskriminerer mellom 

disse to gruppene. Sensitivitet, spesifisitet og 

«minste viktige endring» (Minimal Impor-

tant Change, MIC) ble estimert ved hjelp av 

ROC-analyse. Arealet under ROC-kurven 

(AUC) ble beregnet for å undersøke testens 

diskriminerende evne, og AUC  ≥0.70 ble 

vurdert som akseptabel (12). 

Signifikansnivået ved undersøkelse av 

skåringene ble bestemt til 5%. Data for un-

dersøkelse av reliabilitet og responsivitet ble 

analysert ved hjelp av statistikkprogramva-

ren IBM SPSS Statistics versjon 20. 

Etikk
Studien er godkjent av Regional Etisk Ko-

mité (REK). Alle deltakerne fikk skriftlig 

og muntlig informasjon og skrev under in-

Aktivitet Vanskelighetsgrad
Tidspunkt 1

Vanskelighetsgrad
Tidspunkt 2

1. Løpe 6 4

2. Sitte på huk 7 8

3. Støvsuge 8 6

4.

5.

FIGUR 1 Pasient-Spesifikk Funksjons Skala, med eksempler på aktivitetsproblemer og skåringer.

Pasient-Spesifikk Funksjons Skala, PSFS
Du skal her beskrive mellom tre og fem viktige aktiviteter som du har problemer med å utføre eller ikke kan utføre i 
det hele tatt på grunn av dine plager. Deretter skal du angi det sifferet på skalaen som svarer til hvor vanskelig du 
syns det er å utføre aktiviteten, der 0 er ingen vansker og 10 er at du ikke kan utføre aktiviteten.

Vanskelighetsgrad
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Kan utføre aktiviteten uten 
vanskelighet eller som før 

plager/sykdom.

Kan ikke utføre aktiviteten.
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formert samtykke før testingen startet. Alt 

datamaterialet er blitt kodet og behandlet 

anonymt.

Resultater
Bakgrunnsvariabler
I utvalg 1 ble det inkludert 81 pasienter. Del-

takerne hadde en gjennomsnittsalder på 57 

år (range 20 til 82) og 71% var kvinner. Ut-

valget representerte en bred variasjon i for-

hold til områdespesifikt hovedproblem og 

varighet av plager, men hoveddelen av pasi-

entene rapporterte sitt hovedproblem tilhø-

rende underekstremitetene (44%) (Tabell 1).   

Utvalg 2 besto av 180 pasienter med gjen-

nomsnittsalder 55 år (range 19-86) og 70% 

kvinner. Også i utvalg 2 var variasjon i ho-

vedproblem og varighet stor, men den stør-

ste andelen rapporterte sitt hovedproblem 

fra underekstremitetene (55%) (Tabell 1).

Undersøkelse av innholdsvaliditet
Totalt oppga de 81 pasientene i utvalg 1 153 

forskjellige aktiviteter de hadde problemer 

med å utføre. De fleste pasientene i studien 

hadde ikke fylt ut og skåret mer enn tre ak-

tiviteter. Kategoriseringen er derfor basert 

på de tre første aktivitetene. Av disse kunne 

90% klassifiseres som aktivitet i ICF-model-

len, 3% kunne klassifiseres som kroppsfunk-

sjoner og 7% kunne kategoriseres under del-

takelse (figur 2).

Undersøkelse av reliabilitet
Reliabilitet er undersøkt for skåringene av 

de tre første aktivitetene. Analysene er ba-

sert på 55 av de 81 pasientene som rappor-

terte sin tilstand som «uendret» (utvalg 1). 

Pasientene rapporterte størst grad av van-

skelighet med aktivitet 1 (gjennomsnitt(SD) 

7.3(2.2)) (Tabell 2). Bare aktivitet 1 oppnådde 

akseptabel reliabilitet (ICC 0.83). Instrumen-

tets målefeil (SEM) ble estimert til 0.9 poeng, 

og den minste oppdagbare forskjell (SDC90) 

var 2.1 poeng (Tabell 2). SEM er et uttrykk 

for den gjennomsnittlige målefeilen, mens 

minste oppdagbare forskjell er usikkerheten 

knyttet til dette gjennomsnittet. Det vil si at 

den gjennomsnittlige målefeilen er på 0.9 po-

eng, men for å være 90% sikker på at en reell 

endring utover målefeilen har skjedd så må 

pasienten endre seg med 2.1 poeng.  

Undersøkelse av responsivitet
Basert på resultater av reliabilitetsanalysene, 

ble responsivitet bare undersøkt for aktivitet 1.

PSFS viste tilfredsstillende evne til å 

skille mellom gruppen som rapporterte li-

ten/ingen endring (n=65) og gruppen som 

rapporterte bedring (n=113) (AUC (95% 

KI)=0.70 (0.62,0.78)). Sensitivitet og spesi-

fisitet ble beregnet til hhv 63 og 65%. Det vil 

si at 63% av dem som er bedre på endrings-

Utvalg 1
Innholdsvaliditet og reliabilitet (n=81)

Utvalg 2 
Responsivitet (n=180) 

Generelle karakteristika Gj.snitt (SD) n (%) Gj.snitt (SD) n (%)

Alder 57 (14)  55 (15)

Kjønn  

  – kvinne 58 (71) 124 (70)

  – mann  23 (29)    54 (30)

Områdespesifikt hovedproblem     

Overekstremiteter / nakke   9 (11) 40 (23)

Rygg / bekken 11 (14) 17 (10)

Underekstremiteter 36 (44) 97 (55)

Kroniske tilstander (eks: revmatiske sykdommer, osteoporose) 10 (12) 21 (12)

Multiple områder (eks: rygg og skulder)  15 (19)     0   (0)

 Median (range) Median (range)

Varighet av hovedproblem 10 år (16 uker – 55 år) 4 år (4 uker – 50 år)

SD=Standard avvik

TABELL 1  Bakgrunnsvariabler.

FIGUR 2 Fordeling av aktiviteter rapportert i PSFS kategorisert etter ICF-modellen. De oppgitte aktivite-
tene er eksempler. 
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spørsmålet også oppgir bedring i PSFS, 

mens 65% av dem som oppgir liten/ingen 

endring på endringsspørsmålet også oppgir 

tilsvarende skåre i PSFS.

Minste viktige endring (MIC) for ak-

tivitet 1 ble beregnet til 1.25 PSFS-poeng. 

Pasientene som skåret «mye bedre» eller 

«bedre» på endringsspørsmålet, rapporterte 

også signifikant bedring på PSFS fra før til 

etter behandling (gjennomsnitt (95% KI)) 

3.4 (2.5,4.2) og 2.2 (1.6,2.9), p<0.001) (Ta-

bell 3). Gruppene som skåret «uendret» eller 

«litt bedre» derimot, hadde endringsskårer 

som var lavere enn instrumentets målefeil 

og minste viktige endring, henholdsvis 0.5 

(-0.1,1.2, p=0.094) og 0.8 (0.1,1.5, p=0.023). 

Få pasienter rapporterte forverring, så be-

regning er ikke gjort for disse.

Diskusjon
Bruk av PSFS som kartleggingsverktøy viste 

at pasienter med muskelskjelettplager som 

behandles av fysioterapeuter i primærhel-

setjenesten i all hovedsak rapporterer pro-

blemer på ICF aktivitetsnivå. Instrumen-

tets reliabilitet var akseptabel for den første 

aktiviteten pasienten oppgav, men ikke for 

aktivitet 2 og 3 (10). PSFS var egnet til å 

skille mellom de pasientene som opplevde 

bedring etter behandling og de som ikke 

gjorde det. Endring av PSFS-skåre må være 

minimum 2 poeng for sikkert å være større 

enn instrumentets målefeil og større enn 

minste viktige endring (MIC). 

Gjennom pasientspesifikke måleinstru-

menter, som PSFS, definerer og vurderer 

pasienten selv sine aktivitetsproblemer. 

Instrumentets validitet styrkes gjennom 

at den enkelte pasient fyller inn sitt unike 

innhold og derved sikrer at innholdet er 

viktig og relevant (innholdsvaliditet) (5). 

Den individuelle tilpasningen gjør instru-

mentet velegnet for bruk i en praksis som 

skal ivareta en sammensatt pasientgruppe, 

siden det samme instrumentet kan brukes 

for alle pasienter. Instrumentet er godt egnet 

til å følge individuelle pasientforløp, men 

det individuelle designet gjør det vanskelig 

å sammenligne resultater mellom pasienter, 

i og med at innholdet ikke kan sees på som 

standardisert og skåringene derved heller 

ikke kan sammenlignes med hverandre (13). 

ICF-modellen ble brukt for å analysere 

og kategorisere de forskjellige aktivitetene 

som ble rapportert av pasientene i denne 

studien, og resultatene bekrefter funn i en 

tidligere studie, der også hoveddelen av pa-

sientenes rapporterte aktiviteter befant seg 

på ICF aktivitetsnivå (14). Det er viktig å 

understreke at PSFS etterspør hvilke aktivi-

teter pasienten har problemer med å utføre, 

og slik spørsmålet er utformet, vil det an-

takelig bidra til at respondentene i mindre 

grad rapporterer problemer på kroppsfunk-

sjon- eller deltakelsesnivå (13,14). Bruk av 

standardiserte måleinstrumenter i klinisk 

praksis bør optimalt sett reflektere alle ICF 

nivå (kroppsfunksjon, aktivitet og deltagel-

se) for å sikre at alle disse aspektene av pa-

sienters helsemessige forhold berøres (14). 

I kartlegging av funksjonsproblemer er det 

viktig å ta i betraktning hvordan den enkelte 

pasient forstår og definerer sine plager, slik 

at målsetting og tiltak utformes i forhold til 

om problemet kategoriseres på kroppsfunk-

sjons-, aktivitets- eller deltakelsesnivå. For 

å sikre en helhetlig vurdering av pasienten 

kan det være nødvendig å supplere med in-

formasjon innenfor andre ICF-nivåer enn 

det pasienten opplever som sitt hovedpro-

blem. Et eksempel kan være at en pasient i 

PSFS rapporterer problemer med «å løpe». 

Dette problemet befinner seg på ICF-akti-

vitetsnivå. Fysioterapeuten vil så supplere 

denne informasjonen gjennom undersøkel-

ser på kroppsfunksjonsnivå, for eksempel 

undersøkelse av underekstremitetens ledd 

og muskler, og videre etterspørre hvordan 

løpeproblemene virker inn på deltagelse. 

Kanskje kan ikke pasienten delta i sitt vanli-

ge sosiale miljø siden han ikke greier å løpe? 

Alle disse opplysningene er viktige for fysio-

terapeuten. For å sikre pasientinvolvering, 

måloppnåelse og pasientens motivasjon er 

det likevel avgjørende at målet med behand-

lingen befinner seg tett opptil det pasienten 

selv oppfatter som sitt hovedproblem – i 

dette tilfellet å løpe. 

 Ved undersøkelse av reliabilitet i en he-

terogen pasientgruppe må man forvente en 

større variasjon i utfyllingene sammenlignet 

med for eksempel tekniske laboratorietester, 

der variasjon i større grad kan kontrolleres. 

Minste oppdagbare forskjell (SDC) ble der-

for beregnet med 90% konfidensintervall, 

og ikke 95% som er vanligst. Tidligere stu-

dier har undersøkt reliabilitet av PSFS som 

gjennomsnittet av skåringene av de oppgitte 

aktivitetene, og ikke for hver enkelt aktivitet. 

Resultatene av reliabilitetsanalysene i denne 

studien er gode for aktivitet 1, men svakere 

 Aktivitet 1 Aktivitet 2 Aktivitet 3

Testskåre gj.snitt (SD) 7.3 (2.2) 6.9 (2.5) 6.4 (2.3)

Re-testskåre gj.snitt (SD) 7.3 (2.3) 6.5 (2.4) 6.1 (2.5)

Gj.snitt endring (95% KI) 0.05 (-0.3 , 0.4) 0.4 (-0.2 , 1.0) 0.2 (-0.3 , 0.8)

ICC 2.1 (95% KI) 0.83 (0.72 , 0.90) 0.52 (0.30 , 0.69) 0.65 (0.47 , 0.79)

SEM 0.9 1.7 1.4

SDC
90

2.1 4.0 3.3

SD= Standard avvik. KI= Konfidensintervall. ICC 2,1= Intraclass Correlation Coefficient type 2.1. SEM = Standard Error of Measure-
ment. SDC90 = Smallest Detectable Change, oppgitt med øvre grense av 90% konfidensintervall

TABELL 2 Skåre, endringsskåre og reliabilitet for aktivitet 1, 2 og 3 av PSFS hos pasienter som rapporte-
rer «uendret» tilstand (n = 55).

PSFS 1. utfylling
Gj.snitt (SD)

PSFS 2. utfylling
Gj.snitt (SD)

Endringsskåre
Gj.snitt (95% KI)

P-verdi

Mye bedre (n= 46) 7.0 (2.4) 3.6 (2.9) 3.4 (2.5 , 4.2) <0.001

Bedre (n= 67) 7.1 (2.4) 4.8 (3.0) 2.2 (1.6 , 2.9) <0.001

Litt bedre (n= 38) 7.2 (2.3) 6.4 (2.4) 0.8 (0.1 , 1.5)   0.023

Uendret (n= 20) 7.9 (2.1) 7.4 (2.3) 0.5 (-0.1 , 1.2)   0.094

SD= Standard avvik. KI=Konfidensintervall

TABELL 3 Skåre og endringsskåre av PSFS aktivitet 1, presentert for grupper basert på endringsspørs-
målet.
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for aktivitet 2 og aktivitet 3 (lavere ICC) 

(7,15-17). Vi fant at pasientene rapporterte 

størst problemer med å utføre den aktivitet 

de oppga først, og beregninger gjort på gjen-

nomsnitt av aktivitetene ville derved ikke gi 

et korrekt bilde. Dette, sammenholdt med at 

aktivitet 1 også hadde bedre test-retest egen-

skaper, kan indikere at den aktiviteten som 

oppgis først er den som oppleves «viktigst». 

Basert på erfaringer og analyser i denne stu-

dien anbefaler vi derfor at PSFS brukes til å 

kartlegge og evaluere ett aktivitetsproblem, 

nemlig pasientens hovedproblem, fremfor 

tre til fem aktivitetsproblemer slik PSFS 

opprinnelig er formulert. 

For at et måleinstrument skal være egnet 

til å evaluere effekt av en intervensjon må det 

kunne fange opp en reell endring i tilstan-

den (responsivitet). Responsivitet betegnes 

ofte som longitudinell validitet, som et ut-

trykk for at endringen i det fenomenet pa-

sienten bes om å vurdere må oppleves som 

relevant, gyldig og aktuelt. Det individuelt 

tilpassede innholdet i PSFS må antas å gi 

gode betingelser for longitudinell validitet, 

fordi pasienten bes om å vurdere endring på 

et problem han har definert som viktig og 

aktuelt. Resultatene i denne studien bekref-

ter at PSFS er egnet til å fange opp endring i 

en heterogen gruppe pasienter med muskel-

skjelettplager. Minste oppdagbare forskjell 

(SDC
90

) var høyere enn beregnet minste 

viktige endring (MIC), med henholdsvis 2.1 

og 1.25 poeng. Dette forholdet burde ideelt 

sett vært motsatt, men kan likevel forsvares 

da PSFS måleskala består av hele tall. To 

poeng blir i praksis den naturlige størrelsen 

for å vurdere om reell og viktig endring har 

skjedd.  Resultatene samsvarer også med 

tidligere studier av definerte pasientgrupper 

med diagnoser som kneplager, nakkeplager 

eller ryggplager (8). 

Gjennom de siste tiårene har forholdet 

mellom pasient og helsearbeider endret seg 

i retning av at pasienter i økende grad invol-

veres i beslutninger om egen helse (4,18,19). 

Den økte tilgangen til kunnskap og infor-

masjon om helsespørsmål bidrar også til 

at pasienter generelt har bedre grunnlag 

for å ta avgjørelser om egen helse og sette 

mål for tiltak og behandling. Det er vist at 

det å lage relevante mål for behandling og 

rehabilitering kan være viktig for å oppnå 

ønskete resultater (20), og det er avgjørende 

at målene defineres i samarbeid og gjennom 

delt beslutningstaking mellom pasient og 

behandler (3). 

Konklusjon
PSFS ble utviklet som et verktøy til å identifi-

BEDRET GRUNNLAG PSFS kan bidra til en mer pasientsentrert tilnærming i behandling av pasienter med kroniske muskelskjelettplager.
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Title: The Patient-Specific Functional Scale: A useful tool for physiotherapists working 
in primary care 
Abstract 

 Purpose: To examine content validity, reliability and responsiveness of the Patient-Specific 

Functional Scale (PSFS), for patients with musculoskeletal disorders receiving physiotherapy 

in primary care.

Design: A methodological study with a cross-sectional design for the investigation of 

content validity and reliability and a prospective cohort design for the investigation of 

responsiveness.

Materials: For the study of content validity and reliability 81 patients were included. For 

the study of responsiveness 180 patients were included. 

Methods: Content validity was examined by categorizing the reported activities according 

to ICF. In the study of reliability Intraclass Correlation Coefficient (ICC), Smallest Error of 

Measurement (SEM) and Smallest Detectable Change (SDC) were calculated. Responsive-

ness was examined through a criterion approach. Area under the curve (AUC), sensitivity, 

specificity and Minimal Important Change (MIC) were calculated with Receiver Operating 

Characteristics (ROC).

Result: Patients mainly reports problems at ICF-activity level. Reliability was acceptable for 

first reported activity (ICC>0.7), but poorer for activity 2 and 3 (ICC<0.7). Based on SDC and 

MIC, 2 points change in PSFS score can be considered clinically and statistically relevant. 

Conclusion: PSFS is a reliable and responsive tool when used to map and evaluate activity 

problems in patients with  musculoskeletal disorders seeking physiotherapy in primary care.

Keywords: PSFS, primary care, musculoskeletal disorders, validity, reliability, responsive-

ness.

sere og evaluere pasienters egne beskrivelser 

av sine aktivitetsproblemer (7). De ekspli-

sitte, egenformulerte problemene kan danne 

et godt grunnlag for å definere en målrettet 

behandlingsprosess, og slik kan PSFS bidra 

til en pasientsentrert tilnærming i behand-

ling av pasienter med kroniske muskelskje-

lettplager. Resultatene fra denne studien 

viser at pasienter med muskelskjelettplager 

hovedsakelig rapporterer problemer på akti-

vitetsnivå, og at PSFS har god reliabilitet og 

responsivitet brukt i denne pasientgruppen. 

Basert på dette anbefaler vi at PSFS brukes 

i kartlegging og evaluering av aktivitetspro-

blemer hos pasienter med varierte muskel-

skjelettplager som går til behandling hos 

fysioterapeut i primærhelsetjenesten.
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FYSIOPRIM er halvveis i sin 5-års periode, 

og vi presenterer i dette nummeret av Fysio-

terapeuten vår første artikkel med resultater 

(Tuva Moseng m. fl). Det er en god anled-

ning til å presentere hva FYSIOPRIM er, 

hvilke mål og ambisjoner vi har og litt om 

hvordan vi arbeider.

Bakgrunnen for etableringen av FYSIO-

PRIM var en utlysning fra Fondet som et 

ledd i satsningen på å styrke forskning innen 

fysioterapi i primærhelsetjenesten. Det var 

definert et bredt spekter av resultatmål el-

ler suksesskriterier.   FYSIOPRIM er lagt 

opp for å favne hele dette spekteret gjennom 

arbeid innenfor tre hovedområder som be-

skrives nedenfor. 

Metoder og verktøy
Ett hovedmål er å utvikle og etablere me-

toder for standardisert registrering av data 

som er relevante for klinisk praksis. Dette 

gjør vi gjennom å utvikle og teste ut kjer-

nesett av metoder som gir relevante opplys-

ninger om pasientene, hvilken behandling 

de får og hvordan de responderer på be-

handlingen. I ett delprosjekt har vi et særlig 

fokus på måleinstrumenter for fysisk form, 

der metodiske egenskaper for aktuelle spør-

reskjemaer og fysiske tester undersøkes. 

Muligheten for klinisk nytte og anvendelse 

er førende for utviklingen og etableringen 

av metodene, samtidig som en systematisk 

registering av kliniske data også vil kunne gi 

bedre grunnlag for forskning i primærhel-

setjenesten. 

Kliniske studier og forløpsstudier
I FYSIOPRIM gjennomføres flere kliniske 

studier som har til hensikt å skape kunn-

skap om kliniske forløp,  samhandlings-

prosesser og behandlingseffekter (inkludert 

kost:nytte). Tre studier er lagt opp som ran-

domiserte kontrollerte kliniske (RCT) stu-

dier, hvorav to undersøker effekten av inter-

vensjon for personer som har artrose i knær 

og/eller hender. Videre skal det undersøkes 

om behandlingen av artrosepasienter føl-

ger anbefalinger i gjeldende internasjonale 

retningslinjer. I en annen RCT undersøkes 

bevegelsesmønster og motorisk kontroll hos 

pasienter med nakkesmerter, om ordinær 

fysioterapibehandling påvirker motorisk 

avvik og om avviksmønster kan knyttes til 

symptomendringer. For å få mer innsikt i 

samhandlingsprosessene mellom pasient 

og terapeut og i de individuelle forløpene, 

har vi også en studie av nakkepasienter der 

kvalitativ og kvantitativ tilnærming kombi-

neres. Til sammen vil disse kliniske studiene 

kunne gi et fundament for videreutvikling 

av klinisk praksis og muligheter for mer til-

passet behandling. 

Det er lagt opp til to forløpsstudier, der 

den ene tar utgangspunkt i en befolknings-

studie (HUNT3) og følger en gruppe perso-

ner med nyoppståtte rygg- og nakkeplager 

gjennom ett års tett oppfølging. Den andre 

forløpsstudien vil ta utgangspunkt i pasien-

ter som søker behandling hos privatprakti-

serende fysioterapeuter og vi vil følge dem 

gjennom og etter en behandlingsperiode. 

Her benyttes registreringsmetodene vi har 

utviklet (se ovenfor). Antallet pasienter 

i denne gruppen vil bli så stort at vi kan 

studere forskjellige pasientgrupper (f. eks. 

nakke- eller ryggplager), og derved sam-

menligne med andre studier i FYSIOPRIM 

(og utenfor). Gjennom forløpsstudiene vil vi 

også identifisere prediktorer for langvarige 

plager.  

Modeller for samarbeid mellom 
primærhelsetjenesten og forskning
Et helt sentralt mål for FYSIOPRIM er å 

prøve ut ulike samarbeidsmodeller mel-

lom fysioterapeuter i primærhelsetjenesten 

og forskere. Slik vil vi skape grunnlag for 

bedre samarbeid og derved sikre varig økt 

forskningsinnsats i primærhelsetjenesten, 

og bedre tjenester i fremtiden. Dette gjøres 

på flere måter. For det første har vi gjen-

nom hele prosjektperioden et formalisert 

samarbeid med fysioterapeuter fra primær-

helsetjenesten. Disse deltar regelmessig i 

diskusjoner i alle faser av prosjektet og har 

derved en gjennomgående påvirkning på 

forskningen. Samarbeidet har også ført til at 

forskerne har deltatt i samtaler med admi-

nistrasjonen i kommunene om hvordan vi 

best kan samarbeide om forskning og bruk 

av forskningsresultater. 

Vi har nylig utlyst hospitantstillinger for 

å prøve ut samarbeidsformer mellom kli-

nikere og forskere enda bredere. Det er vår 

ambisjon at det nære samarbeidet mellom 

forskere og klinikere vil synliggjøre gevin-

ster i form av positive effekter for klinisk 

praksis, og at det bidrar til at viktige spørs-

mål fra primærhelsetjenesten blir tatt opp av 

forskerne. 

FYSIOPRIM – for å styrke primærhelsetjenesten 
gjennom forskning
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The P value is a pillar of statistics [1]. It ap-

pears in the majority of research papers, and 

both researchers and journal editors feel 

comfortable with it. Yet at the same time, 

there are many who argue that it is misun-

derstood and improperly used [1, 2]. With 

the rise of evidence-based practice, [3] cli-

nicians need to be able to use published re-

ports to guide their practice, understanding 

and interpreting P values is therefore impor-

tant. 

To illustrate the use of the P value the 

data in Table 1 will be used. This fictitious 

data set shows the results of a standard care 

and a treatment group. The treatment group 

has undergone a new therapy for low back 

pain, and the visual analog scale (VAS) pain 

scores are reported. From the table it can be 

seen that in the standard care group VAS 

score changed by 0.1 (0.3) and by 2.4 (0.5) in 

the treatment group. 

Extensive use of the P value was first be-

gan in the 1920s when Fisher proposed the 

Significance test [4]. The significance test 

used the P value as an index to measure the 

strength of evidence against the null hy-

pothesis [5, 6]. For the data in Table 1, the 

null hypothesis would be «There will be no 

difference between the standard care and 

treatment groups, post intervention». This 

null hypothesis can be tested using an in-

dependent t-test of the change scores. This 

produces the result t18 =−12.01, P = 0.001. 

Fisher suggested the criteria of signifi-

cance at P < 0.05 as a standard test and P< 

0.01 as a more stringent alternative level at 

which to reject the null hypothesis [7]. From 

the example, the P value produced is less 

than P < 0.05 and P < 0.01. Yet, the P va-

lue assesses the agreement between the data 

and the null hypothesis, so the smaller the P 

value, the stronger the evidence [8]. The P 

value from the example gives stronger evi-

dence against the null hypothesis than either 

suggested criteria.

Using the P value like this is a subjective 

evaluation which allows the researcher to 

decide upon the interpretation of the P value 

[6]. Once a P value had been calculated, Fis-

her expected researchers to consider it in the 

specific scientific context, [5] adding that 

the context may change depending upon the 

evidence. 

Later, Neyman and Pearson proposed the 

Hypothesis test. This replaced the subjec-

tivity of significance testing with objective 

decision making. Whereas Fisher tested the 

null hypothesis, Hypothesis testing requi-

red the stating of an alternative hypothesis, 

against which the null could be tested. It also 

established type I errors, or, the probability 

of rejecting the null hypothesis when it is 

true, and type II errors, accepting the null 

hypothesis when it is false. If these levels 

were set a priori, then calculating a test sta-

tistic would enable either the acceptance or 

the rejection of the null hypothesis. 

For the data in Table 1, the alternate hy-

pothesis could be, «The new treatment will 

result in lower VAS scores compared to stan-

dard treatment». Again, this can be tested 

with an independent t-test of the change sco-

res, again this yields the result t18 =−12.01. 

The critical value of t18 = |2.1|, when the 

probability of making a Type I error = 5%. 

As the computed value is larger than the cri-

tical value, the alternate hypothesis is accep-

ted. Please note, there is no P value involved. 

Modern science has imposed the P value 

on hypothesis testing, elevating its status 

and causing some confusion as to its mea-

ning. Anyone who is involved in either read-

ing or conducting research has to consider 

the P value [1]. Specifically, it means «the 

probability of the observed result, plus more 

extreme results, if the null hypothesis were 

The P value, do you know what it means?

Standard care Treatment

Pre Post Change Pre Post Change

1 4 4 0 4 1 3

2 4 4 0 6 3 3

3 5 5 0 5 3 2

4 3 3 0 3 1 2

5 6 5 1 6 3 3

6 4 4 0 4 2 2

7 2 2 0 3 1 2

8 3 3 0 3 1 2

9 6 6 0 4 1 3

10 2 2 0 3 1 2

Mean 3.9 3.8 0.1 4.1 1.7 2.4

SD 1.4 1.3 0.3 1.2 0.9 0.5

TABLE 1 Visual analogue scale pain scores for standard care and treatment groups, pre and post.

Conor Gissane, School of Sport, Health 
and Applied Science, St Mary’s University 
College, Twickenham, Middlesex, 
TW1 4SX, UK.  
E-mail: gissanec@smuc.ac.uk

Reprinted from Physiotherapy Practice 
and Research, C. Gissane: The P Value, 
do you know what it means? 2012;3 
(105-106). With permission from IOS 
Press.

fag



FYSIOTERAPEUTEN  2/13     29

Anyone who is involved in either reading or 
conducting research has to consider the P value.

true» [2, 4, 9]. Goodman [2] reported that 

there have been a number of is conceptions 

as to what the P value actually is. Fisher, ne-

ver explained its actual meaning, and today 

it is an accumulation of ideas which are in-

terpreted in slightly differing forms across 

differing disciplines [4]. 

The situation has both its supporters [10] 

and its critics [1, 2, 4]. Nevertheless, rese-

archers and clinicians need to know what 

information they can get from the P value. 

The P value gives information as to whether 

the observed result was due to chance [3]. If 

it passes a predefined threshold, usually P < 

0.05 or sometimes P < 0.001, it is said to be 

significant. It is a binary decision to either 

accept or reject, [4] so a result is never ne-

arly significant, very significant, or highly 

significant. Similarly, it should never be an 

inequality 0.05 > P > 0.01. 

When reading a paper, it is impossible to 

make a decision about a given result with 

a P value alone. It makes a statement abo-

ut whether the observed result was due to 

chance, [3] but says nothing about the mag-

nitude of the effect. Reading a results section 

that says «This is significant (P < 0.05). That 

was not significant (P > 0.05)» is uninfor-

mative. Readers need more information to 

make a clinical decision about the results 

placed before them. 

A P value does not take into account the 

magnitude of a reported effect, but it does 

take into account the sample size (n). As it 

takes n into account, a small effect in a large 

study or a large effect in a small study can 

have the same P value [4]. Similarly, the 

same result could give two different P values 

in two separate studies, simply because one 

has a larger n [2]. 

Significant does not imply either clinical 

or biological importance. That can only be 

done by an effect size estimate, a confiden-

ce interval, [2] or at the very least a mean 

difference. A confidence interval is a good 

choice it gives a range of values that are 

compatible with the study data. This range 

will be in the original units of measurement, 

which will make it easier for clinicians to in-

terpret. A clinician wants to know if, and by 

how much, a new treatment improves pati-

ent outcomes [11]. From the data in Table 

1, there was a mean difference between the 

groups of 2.3 (95% CI 1.9 to 2.7) points. Is 

this clinical important? 

Clinicians use several approaches to in-

form their practice [12]. To maximize the 

ability to interpret and use information from 

empirical evidence, the following should be 

considered. Exact P values should be repor-

ted, [2] for example P = 0.039.  This allows 

clinicians to make their own interpretations, 

as Fisher intended. Sterne suggested that 

P = 0.05 may not provide strong evidence 

against the null, but P = 0.001certainly does 

[6]. In addition to the P value, the magni-

tude of the effect should be reported, prefe-

rably, with a confidence interval. Lastly, pro-

perly designed studies with adequate sample 

sizes are always welcome.
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Neuromuscular electrical stimulation appears to be useful in people with 
severe chronic obstructive pulmonary disease

Synopsis
Summary of: Vivodtzev I et al (2012) Func-

tional and muscular effects of neuromus-

cular electrical stimulation in patients with 

severe COPD: a randomised clinical trial. 

Chest 141: 716–725. [Prepared by Kylie Hill, 

CAP Editor.]

Question: In patients with chronic ob-

structive pulmonary disease (COPD), what 

effect does neuromuscular electrical stimu-

lation (NMES) have on muscle function and 

walking endurance? 

Design: Randomised, controlled trial in 

which the patients and those who collected 

outcome measures were blinded to group al-

location. 

Setting: Home-based intervention with 

outcomes collected at a hospital in Quebec 

City, Canada. 

Participants: Patients who were clinically 

stable, sedentary and able to travel to the 

hospital with: (a) a smoking history > 20 

pack-years, (b) severe airflow obstruction, 

and (c) a six-minute walk distance < 400 m. 

Exclusion criteria comprised any co-morbid 

condition associated with muscle wasting. 

Randomisation of 22 patients allocated 13 

to the intervention group and nine to the 

control group. 

Interventions: Both groups received elec-

trical stimulation five times a week for six 

weeks. Each session comprised 35 min of 

bilateral stimulation for the quadriceps and 

25 min of bilateral stimulation for the calf. 

Stimulation was applied with the patient in 

sitting. They were encouraged to increase 

the intensity to the maximum they could to-

lerate. Patients were visited weekly at home 

by a research nurse to monitor progress. 

Parameters used by the intervention group 

were 50 Hz frequency, 400 μs pulse durati-

on, and six sec/16 sec duty cycle. Parameters 

used by the control/sham group were five 

Hz frequency, 100 μs pulse duration, applied 

continuously. 

Outcome measures: The primary outco-

me was quadriceps strength. The secondary 

outcomes included quadriceps endurance 

and performance during the endurance 

shuttle walk test. 

Results: Data were available on 12 and 

eight patients in the intervention and con-

trol groups, respectively. Current intensity 

increased over the training period in the 

intervention group from 20 ± 4 mA to 31 ± 

10 mA (p < 0.001). Compared with the con-

trol group, the intervention group conferred 

greater gains in quadriceps force (difference 

in mean percent change from baseline 14%, 

95% CI 1% to 26%) and endurance (42%, 

95% CI 4% to 80%), but not walking endu-

rance. 

Conclusion: In patients with severe 

COPD, NMES delivered at home enhanced 

muscle function but not walking endurance.  

[95% CIs provided by primary author on 

request]

Commentary
Neuromuscular electrical stimulation (NMES) has increasingly 

been used in patients with chronic heart failure and chronic 

obstructive pulmonary disease with or without volitional exer-

cise (Sillen et al 2009) and more recently in critically ill patients 

(Gerovasili et al 2009a). This well-designed, randomised study 

addressed some of the issues raised by the heterogeneity of NMES 

protocols and elucidated the mechanisms involved in the chan-

ges in muscle function. Despite the small sample size, this study 

carries some important clinical messages. First, the effectiveness 

was proportional to current intensity, which is clinically relevant 

when selecting patients for NMES. Namely, patients unable to 

tolerate progression of current intensity seem unlikely to bene-

fit from NMES when prescribed as a home-based rehabilitation 

modality. Second, between-group differences in exercise capacity 

were not demonstrated. This may relate to a methodological is-

sue; that is the authors opted for low exercise intensity by sti-

mulating the thigh and calf muscles consecutively rather than si-

multaneously. The systemic effect of NMES, as previously shown 

(Gerovasili et al 2009b), is dependent on stimulating adequate 

muscle bulk, which the authors may have better achieved by si-

multaneously stimulating all muscle groups. Finally, the authors 

assessed the mechanisms involved in the improvement of muscle 

function, which was partially attributed to muscle hypertrophy 

and restoration of the anabolic/catabolic balance, although other 

mechanisms such as the role of microcirculation and neural 

adaptation are possible contributors. NMES is an effective exer-

cise modality for patients with severe COPD. Protocol and exer-

cise intensity are relevant to induced changes in muscle function, 

which physiotherapists should take into account. Patients intole-

rant of progression of current intensity should be considered for 

supervised sessions.

Vasiliki Gerovasili
First Critical Care Department, National and Kapodistrian University 
of Athens, Greece
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Trening er nyttig for å redusere tretthet hos kreftpasienter

Dahm, KT og Giske, L  
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Aerob trening, som gangtrening og trening på ergometersykkel, fører trolig til 

litt mindre tretthet (fatigue) hos kreftpasienter. Treningen kan redusere tretthet 

både under og etter behandling. Pasienter med brystkreft og prostatakreft ser 

ut til å ha mest nytte av treningen. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter 

en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere 

relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske feil, 

om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjonen for hvert ut-

fallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( ), middels (  ), lav ( ), eller svært lav kvalitet ( ). Jo høyere kvalitet, 

jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 

Bedre behandling har ført til at kreftpa-

sienter lever lengre. Selv om kreftbehand-

lingen er mer effektiv, har pasientene ofte 

plager som tretthet, smerter, redusert 

fysisk funksjon, dårligere livskvalitet og 

nedsatt immunforsvar.

Tretthet (fatigue) er det vanligste 

symptomet, og oppleves av ca. 70 prosent 

av kreftpasientene. Tilstanden kan ikke 

sammenlignes med vanlig tretthet, blir 

for eksempel ikke borte ved hvile og kan 

gi en vedvarende følelse av tretthet og ut-

mattelse relatert til selve kreftsykdommen 

eller til behandlingen. 

I Norge er det ulik praksis med tanke 

på å opplyse kreftpasienter om at trening 

kan være nyttig for å redusere tretthet. Det 

er også usikkert i hvilken grad disse pasi-

entene får tilbud om trening.

Hva sier forskningen? 
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt 

hvordan ulike treningsformer virker på 

tretthet hos voksne med forskjellig varig-

het og stadier av kreftsykdom. Trening ble 

sammenlignet med ingen trening eller an-

nen behandling. I analysene ble tiltakene 

delt inn i «trening generelt» med under-

gruppene «aerobtrening» og «styrketre-

ning». Det ble gjort analyser for alle kreft-

typer samlet og egne analyser for bryst- og 

prostatakreft. Studiene viste at: 

Trening generelt fører trolig til min-

dre tretthet hos kreftpasienter 

Trening generelt fører trolig til min-

dre tretthet hos pasienter med bryst-

kreft  

Trening generelt fører muligens til 

mindre tretthet hos pasienter med 

prostatakreft 

Aerob trening fører trolig til mindre 

tretthet hos pasienter med bryst- el-

ler prostatakreft 

Styrketrening fører muligens til liten 

eller ingen endring i tretthet hos pa-

sienter med bryst- eller prostatakreft 

Vi har vurdert dokumentasjonen fra den 

systematiske oversikten til å være av mid-

dels og lav kvalitet fordi det var uklarhet 

rundt randomiseringsprosedyrene, man-

glende rapportering av frafall, heterogeni-

tet (ulikheter i resultatene) mellom studi-

ene og de som foretok registreringene var 

ikke blindet. 

Mer om den systematiske 
oversikten
Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde 

systematiske søk i flere forskningsdataba-

ser og fant til sammen 56 studier som de 

inkluderte i oversikten. Studiene hadde til 

sammen 4068 deltakere med forskjellige 

krefttyper. 28 studier med 1183 pasienter 

undersøkte pasienter med brystkreft, og 

seks studier med 515 pasienter undersøk-

te pasienter med prostatakreft. Få studier 

undersøkte pasienter med krefttyper som 

leukemi og lymfekreft.

Treningen ble utført under veiledning 

eller som egentrening. Aerob trening (22 

studier med 1533 pasienter) bestod av 

ulike gangtreningsprogrammer, ergome-

tersykling, yogaøvelser og trening i grup-

per. Styrketreningen (fem studier med 401 

pasienter) var individuelt tilrettelagt med 

gradvis økende belastning. Intensiteten og 

treningsperioden varierte mellom studi-

ene. De fleste tiltakene ble gjennomført 

to til tre ganger i uken med moderat in-

tensitet. 18 studier undersøkte effekten av 

trening rett etter avsluttet behandling, og 

ti studier undersøkte effekten av trening 

mens pasienten fikk behandling (slik som 

kjemoterapi, strålebehandling eller hor-

monbehandling). Trening reduserte trett-

het både under og etter behandlingen. Få 

studier fulgte pasientene over lengre tid.

Kilde: 
Cramp F, Byron-Daniel J. Exercise for the management of 
cancer-related fatigue in adults. . Chochrane Database of 
Systematic Reviews 2012, Issue 11. 
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Iris Charlotte Brunner, Spesialist i nevro-
logisk fysioterapi, PhD. Forskningsgruppe i 
fysioterapi, Universitetet i Bergen. 

Disputas fant sted 17.12.2012 ved Univer-
sitetet i Bergen. Originaltittel: «Recovery of 
arm motor function after stroke. Aspects of 
assessment, treatment and neural reorgani-
zation».

I NORGE rammes ca. 15.000 personer hvert 

år av hjerneslag. Hjerneslag er den mest 

vanlige årsak til varig funksjonstap og kan 

medføre store belastninger for pasienten, 

familien og samfunnet. Når armen blir lam-

met, kan dette redusere evnen til å utføre 

daglige gjøremål og begrense deltakelse i so-

siale og yrkesrelaterte aktiviteter. For å gjen-

vinne motorisk funksjon er det viktig med 

intensiv, utfordrende og omfattende trening.

Avhandlingen består av tre studier. For-

målet var å undersøke funksjonsutviklingen 

hos pasienter med nedsatt armfunksjon 

etter hjerneslag, og sammenligne behand-

lingseffekt av to intensive treningsprogram. 

I den første studien ble utviklingen av 

motorisk funksjon i løpet av de første tre 

månedene undersøkt. Det viste seg at mer 

enn halvparten av pasientene hadde for 

store kognitive og medisinske problemer 

til å delta i motoriske tester og trening. Pa-

sientene med liten eller moderat funksjons-

nedsettelse i armen tidlig etter hjerneslaget 

oppnådde tilstrekkelig motorisk funksjon 

ved hjelp av et omfattende, men generelt re-

habiliteringsopplegg. 

I den andre studien ble effekten av to 

intensive treningsmetoder sammenlignet; 

Constraint-induced movement therapy 

(CIMT) og bimanuell trening. I CIMT tre-

nes kun den affiserte armen, og bruk av den 

friske armen blir hindret. I bimanuell tre-

ning brukes imidlertid begge armene. Funk-

sjonen kom seg betydelig i begge gruppene, 

men det ble ikke funnet forskjell i endring 

mellom dem.  Bimanuell trening synes der-

for å være et like effektivt treningsalternativ 

som CIMT i den tidlige fase etter hjerneslag.

I den tredje studien ble hjernens reorga-

nisering etter hjerneslag undersøkt ved hjelp 

av funksjonell magnetresonanstomografi. I 

studien var det et spesielt fokus på såkalte 

speilnevroner, som er aktive både når man 

utfører en bevegelse og når man bare obser-

verer den. Resultatene tyder på at disse nev-

ronene er aktive både tidlig og senere etter 

hjerneslag, men også at de gjennomgår en 

endring i løpet av de første tre månedene. 

Funnene er relevante for behandlingstilnær-

minger som er basert på aktivering av speil-

nevroner for å forbedre motorisk funksjon.

Artiklene:

1. Brunner IC, Skouen JS, Strand LI.  Reco-

very of upper extremity motor function with 

regard to eligibility for constraint-induced 

movement therapy.  Top Stroke Rehabil. 

2011 May-Jun;18(3):248-57. 

2. Brunner IC, Skouen JS, Strand LI. Is mo-

dified Constraint-induced movement thera-

py more effective than  Bimanual training in 

improving arm motor function in the suba-

cute phase post stroke: A randomized con-

trolled trial. Clin Rehabil.2012;26:1078-86.

3. Brunner IC, Skouen JS, Ersland L, Grüner 

R. Plasticity and response to action observa-

tion: A longitudinal fMRI study of potential 

mirror neurons in patients with subacute 

stroke. Submitted.
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Anita Grongstad, Ulla Pedersen 

og Bente Frisk

Innledning 
Helsedirektoratet har utgitt en ny nasjonal 

faglig retningslinje for kronisk obstruktiv 

lungesykdom (kols). Retningslinjen er et 

hjelpemiddel for å sikre et helhetlig pasient-

forløp på alle nivå i helsetjenesten. Den skal 

sikre høy kvalitet, riktige prioriteringer og 

hindre uønsket variasjon i behandlingstilbu-

det. Anbefalingene i retningslinjen er faglig 

normerende, men ikke juridisk bindende.

Det er benyttet to nivåer av anbefalinger: 

Sterke anbefalinger: Her er det overvei-

ende sannsynlig at de ønskede effekter ved 

å følge opp anbefalingene veier opp for de 

uønskede effektene.

Anbefalinger: De ønskede effekter veier 

opp for de uønskete effektene, men kunn-

skapsgrunnlaget er noe svakere enn for de 

sterke anbefalingene.

Retningslinjens målgruppe er helsearbei-

dere i kommune-, spesialist- og bedriftshel-

setjenesten.

Målet med fysioterapi for personer med 

kols er å øke pasientens evne til aktivitet og 

deltakelse, redusere tung pust og bedre hel-

serelatert livskvalitet. 

Her følger en kort oppsummering av de 

mest aktuelle kapitlene for fysioterapeuter: 

kap. 5.3-5.5.

Trening
Trening sammen med røykeslutt er de vik-

tigste ikke-farmakologiske tiltak i behand-

ling av personer med kols.  En sterk anbefa-

ling er at personer med moderat til alvorlig 

kols, og/eller med BMRC (British Medical 

Research Council Scale) >2 bør henvises til 

fysioterapeut for trening av styrke, uthol-

denhet og bevegelighet, opplæring i puste-

teknikk inkludert leppepust og sekretmobi-

liserende teknikker. Trening tre økter i uka, 

hvorav to er veiledet, anbefales sterkt.

 
Utholdenhet
Hovedmålet er å øke aerobe kapasitet og 

forflytningsevne. Bedret utholdenhet gir økt 

livskvalitet og redusert opplevelse av tung 

pust. Treningen tilpasses individuelt ut fra 

fysiologiske begrensninger, kondisjonsnivå 

og motivasjon og er avhengig av varighet, in-

tensitet og frekvens. Oppvarming med grad-

vis økende intensitet er viktig. Treningen kan 

bestå av kontinuerlig- eller intervalltrening.  

Styrke
Redusert muskelstyrke er en følgetilstand 

hos personer med kols i alle stadier og en 

viktig årsak til nedsatt arbeidskapasitet. 

Muskelstyrke er en predikter for død, og 

styrketrening bør inkluderes i all trening. 

Styrketrening styres i hovedsak av trenings-

motstanden og oppgis i repetisjon maksi-

mum (RM). For mange personer med kols 

vil få repetisjoner som 4-6 RM gjøre at de 

unngår å bli begrenset av ventilasjon før 

muskeltretthet. Store muskelgrupper med 

hovedfokus på benmuskulatur anbefales. 

Bevegelighet
Praksis er å implementere bevegelighetsø-

velser i både styrke- og utholdenhetstrenin-

gen hvor dynamiske bevegelsesutslag gjen-

nomføres aktivt.

 
Trening under forverringer
Tidlig intervensjon under en forverring er 

viktig for å unngå funksjonstap. Aktuelle 

tiltak er aktiv mobilisering, gange og styrke-

trening. 

Tester
Det er en sterk anbefaling at testing av ut-

holdenhet og styrke bør utføres i rehabili-

teringssammenheng. Tester er viktig for å 

kunne kartlegge begrensninger, vurdere ef-

fekten av treningstiltaket, og foreta endrin-

ger underveis. Utholdenhetstester gjennom-

føres vanligvis enten som en laboratorietest 

eller gangtest.

Sekretmobilisering og pust
Sekretmobilisering er et viktig behandlings-

tiltak ved sekretstagnasjon og under forver-

relser.  Valg av tiltak tilpasses individuelt og 

vil avhenge av den enkeltes patofysiologi og 

respons på behandling. Engstelse på grunn 

av pustebesvær er vanlig ved kols. Bevisst-

gjøring og opplæring i hensiktsmessig pus-

teteknikk anbefales.

Link til retningslinjen:
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-
retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-
oppfolging-av-personer-med-kols/Sider/default.aspx

KOLS:

Nasjonal faglig retningslinje og veileder for 
forebygging, diagnostisering og oppfølging
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FAG ANMELDELSE

Tormod Fladby, Stein Andersson 

og Leif Gjerstad  (red.):

Nevropsykiatri. Metoder og kliniske 
perspektiver 
Gyldendal Akademisk , 2012

225 sider, 26 kapitler

Kr. 425

ISBN 978-82-05-41214-9

Moderne nevrovitenskap har hatt en banebrytende utvikling. Kunnskap 

fra dette fagfeltet  har medført  ny forståelse og praksis innen nevrologi, 

nevropsykologi og psykiatri.  I ti år har Norsk Forum for Nevropsykiatri  vært 

en faglig møteplass for disse ulike faglige disipliner. Det er gledelig at denne 

aktiviteten nå har nedfelt seg i en bok som kan nå bredere ut. 

Redaktørene har samlet kapitler fra sentrale klinikere og forskere på hver 

sine spesialområder innenfor dette ekspanderende og for mange uoversikt-

lige fagfeltet. 

Boken er tiltalende, godt organisert og gir en oversikt over en del sen-

trale emner. Forfatterne har betydelig spisskompetanse, og de presenterer  

status på feltet  og  den kliniske betydningen av de nyere undersøkelsesme-

todene og forskningen.  Boken virker pedagogisk og lettlest, selv om den 

omhandler til dels ganske komplisert stoff. For en del av kapitlene bør nok 

leseren ha en del forkunnskaper for å 

kunne få et godt utbytte. Et gunstig 

pedagogisk grep er en kort oppsummering 

av innholdet i det enkelte kapittel i star-

ten og på slutten av kapitlet. Kapitlene 

kan gjerne leses uavhengig av hverandre, 

slik at leseren kan velge å orientere seg 

etter eget behov og interesse. 

Dette er ikke en tradisjonell lærebok, 

men en bok med fokus på en del nye 

metoder og perspektiver som gir et 

nødvendig og nytt utgangspunkt for 

forståelse og arbeid med mange pasi-

entgrupper. Boken gir en god innføring i 

nyere billeddannende metoder som MRI  og f-MRI  og PET.  Det blir orientert 

om nytte og indikasjoner for slike undersøkelser, samt potensielle kliniske 

utviklingsområder for metodene. Flere kapitler omhandler sentral kunnskap 

om nettverksfunksjoner og plastisitet herunder hippocampusfunksjonen, 

dopaminsystemet og eksekutive funksjoner. Dette gir en god bakgrunn for 

det videre innholdet  i boken, selv om enkelte av disse kapitlene virker unødig 

detaljerte for forståelse og klinisk praksis. Det sentrale kapitlet om eksekutiv 

kontroll  kunne imidlertid med fordel vært gitt mer plass. Det blir pekt på at 

eksekutive dysfunksjoner kjennetegner en rekke nevrologiske og nevropsy-

kiatriske lidelser, noe som godt legitimerer å gi dette temaet større plass.  

Boken omhandler videre utvalgte problemstillinger og temaer knyttet 

til et utvalg av nevropsykiatriske tilstandsbilder.  Av de nevropsykiatriske 

utviklingsforstyrrelser er det autismespekterforstyrrelsene og ADHD som er 

valgt ut. 

Boken forutsetter basiskunnskap om de ulike tilstandsbildene – her er 

fokuset de nevropsykiatriske aspektene med  «siste nytt» i forståelse og 

behandling  på disse områdene.  Det blir presentert forskning på kognitiv 

trening ved schizofreni. I kapitlet om Alzheimer sykdom er mulighetene for 

tidlig diagnostikk et hovedfokus. I kapitlet om Parkinsons sykdom utdypes de 

psykotiske symptomene og betydningen de har for prognose og utfordrin-

gene i behandlingsløpet.  Ved MS beskrives hvorledes de nevropsykiatriske 

symptomene påvirker både sykdomsforløpet, livskvaliteten og den sosiale og 

yrkesmessige fungeringen.  Det blir beskrevet mulige kognitive vansker og  

betydningen av kunnskap om den kognitive funksjonsprofilen for målrettet 

behandling og oppfølging.  Hovedpoengene for klinisk praksis blir hele tiden 

trukket frem. Likevel kunne det vært flere kliniske eksempler i boken. Det 

ville underlettet arbeidet hos leserne fra de kliniske miljøene med å integrere 

den nye kunnskapen til sin praksis i hverdagen.

For den enkelte pasient  som opplever å utvikle et nevropsykiatrisk 

tilstandsbilde eller en nevropsykiatrisk utviklingsforstyrrelse er det svært 

viktig at de blir møtt med god forståelse og en tjeneste som er organisert  

ved teamarbeid. Avhengig av den enkeltes vansker kan ulike spesialister 

trekkes inn, og ofte er fysioterapeuter aktuelle.  I dette arbeidet vil kunnskap 

fra denne boken være nyttig for mange ulike faggrupper for å forstå og 

hjelpe dem de møter best mulig.  

Anne-Grethe Urnes, 
psykologspesialst i nevropsykologi og barn og ungdom
Arbeidssteder: ADHD studien, Oslo Universitetssykehus og Regionsen-
ter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Nevropsykiatri-oppdatering i et fagfelt med mye ny kunnskap
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Sociologi og rehabilitering
Redaksjon: Inger Schrøder og Kirsten Schultz Petersen

Forlag: Munksgaard

ISBN: 978-87-628-1021-1

Denne boken bidrar med kunnskap som kan gi studen-

ter, lærere, forelesere og profesjonelle yrkesutøvere 

forståelse for hvordan sosiale og samfunnsmessige 

faktorer har innvirkning på menneskers hverdagsliv og 

funksjonsevne og dermed på rehabiliteringsprosesser.

Boken bidrar til kritisk refleksjon over hvordan stu-

denter og profesjonelle forstår begrepene funksjons-

nedsettelse og rehabilitering. Målgruppen er primært ergo- og fysioterapi-

studenter, men også praksisutøvere og andre tilhørende profesjoner kan, 

ifølge forlaget, nyte godt av denne boken. 

Follo MTT

Brekkeveien 43 | 1430 ÅS | Postboks 112 | 1431 ÅS

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

www.follo-futura.no

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

Grip dagen med

grip dagen

Grip sjansen!  
Tilbudet varer  
ut mai dette år.-15%

Forskning viser at…? Vurdering og formidling 
av medisinske forskningsresultater
Forfattere: Finn Wisløff og Sigbjørn Fossum

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-82-05-42551-4

Denne boken gjennomgår grunnleggende medisinske 

forskningsmetoder på en enkel måte og ved hjelp av 

eksempler. Målgruppen er studenter innen medisin- og 

helsefagene, journalister og mediefolk med interesse 

for dette feltet. 

Bokens forfattere har i mange år ergret seg over 

at forskningsresultater i media presenteres som: 

«Forskning viser at » - altså sammenhenger vi forventes å godta, uten at vi 

får vite mer om forskningens forutsetninger, metoder og feilkilder. Dette er, 

ifølge forfatterne, en underkjennelse av vanlige menneskers vurderingsevne. 

Forfatterne bruker sin observasjonsevne og sunne fornuft på samme måte 

som i dagliglivet, bare på en mer systematisk og kritisk måte. 

f i t i

godta uten at vi

Den menneskelige eksistens – introduktion til 
den eksistensielle fænomenologi
Redaktører: Kurt Dauer Keller, Mogens Pahuus og 

Jacob Dahl Rendtorff

Forlag: Aalborg Universitetsforlag

ISBN: 978-87-7112-027-1

Denne boken gir et fundament for å forstå de kulturso-

siologiske og sosialpsykologiske problemer som identi-

tetsusikkerhet, angst og raseri, så vel som frigjørende 

muligheter for engasjement og kreativitet. 

Boken inneholder originale tekster av Merleau-Pon-

ty, Ricæur og Waldenfels, samt 12 bidrag fra danske eksperter på området. 

Tekstene presenterer noen av den eksistensielle fenomenologiens sentrale 

tenkere og temaer.  Boken beskriver anvendelsen av eksistensiell fenome-

nologi i praksis, i tillegg til at den tar inn nye fenomenologiske begreper på 

menneskelig eksistens. 
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REPORTASJE

TRENINGSSALEN hos Best Helse på Nord-

strand i Oslo er full av entusiastiske, godt 

voksne mennesker. Det summer av stemmer 

i det lyse lokalet. Hvordan har du det? Har 

du hatt en fin helg? Noen henter seg ei mat-

te, andre en treningsstrikk. Instruktøren går 

fra den ene til den andre, hilser på en her, gir 

en klapp der. Så stiller han seg foran i loka-

let og ber om oppmerksomheten. Timen er 

i gang. Deltakerne skal hoppe, løpe, dra og 

skyve seg gjennom 45 intense minutter. Tom 

Jones synger «Sex bomb». 

Trening er livet
Best Helse er landets største helse- og livsstil-

senter. I tillegg til treningsstudio og gruppe-

trening i sal, har senteret et stort tverrfaglig 

team bestående av allmennleger, medisinske 

spesialister, fysio- og manuellterapeuter, ki-

ropraktor, osteopat og psykologer. 

Helse- og livsstilenheten har en klar 

filosofi: det skal være rom for alle, og in-

struktørene skal holde et faglig høyt nivå. 

Nye kunder får hjelp til å finne en aktivitet 

hvor de raskt opplever mestring, og det leg-

ges stor vekt på rekruttering og utvikling av 

nye instruktører. Også Idrettens Helsesenter 

holder til i huset.

Tor Torgersen har vært trener innen 

håndball og friidrett siden han var 20. 30 år 

av sitt yrkesaktive liv har han brukt innen 

arbeidsrettet rehabilitering. Siden han gikk 

av med pensjon som 62-åring, har han viet 

det meste av tiden til trening og motivering 

av godt voksne mennesker, og har blant an-

net holdt foredrag og treningsgrupper på 

fysioterapiutdanningen ved HiOA. 

– Etter at jeg ble pensjonist, har jeg ikke 

gjort annet enn å prøve å aktivisere godt 

voksne. Det er det jeg har elsket å gjøre, sier 

han.

– Hvorfor er det så givende?

– Du gir mye av deg selv, men får dob-

bel så mye igjen gjennom positive tilbake-

meldinger og klapp og klem. Det er utrolig 

motiverende.

Aktive eldre
– Det er flott med et gruppetilbud som er 

tilpasset godt voksne seks ganger i uka, sier 

Lill Øvrebø. Treningskameratene Judith Er-

evik og Gunther Motzke er skjønt enige. Alle 

tre trener utholdenhet og styrke på manda-

ger og styrke på torsdager. Gunther er også 

med på sykkel- og styrketimen på tirsdager. 

Judith begynte å trene for 15 år siden. 

Etter en konflikt på arbeidsplassen rett før 

hun gikk av med pensjon, var det en venn 

som anbefalte trening for humøret. Judith 

hadde aldri trent før. Men etter å ha kom-

met i gang, forsto hun raskt at dette var noe 

hun måtte fortsette med. 

– Jeg fikk polio da jeg var fire, og er lam i 

ansiktsområdet rundt venstre øye. En utred-

ning for noe år tilbake avdekket også polio 

på venstre side av ryggen. Det eneste som 

hjelper, er trening, sier hun.

Ungdomskilden
Judith (80), Lill (75) og Gunther (73). Når instruktør Tor Torger-

sen (74) drar i gang gruppetreninga, spiller alder en rolle. 

TEKST Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no
FOTO Paal Audestad

Aldri for sent å starte

 En oversiktsstudie har sett på trening og livslengde. Studien viser at trening forlenger livet, 

selv for de eldre. Aktive eldre hadde 15 prosent mindre sannsynlighet for å dø mellom 78 og 85 

år, og 17 prosent mindre sannsynlighet for å dø mellom 85 og 88 år, enn stillesittende eldre. 

I løpet av den tiden studien pågikk, holdt den aktive gruppen seg også mer selvhjulpen enn 

den stillesittende gruppen. Forskerne fant også at fordelene ved trening ikke bare var betydelige 

for de som trener hele livet, men også for de som begynner å trene etter fylte 70 år. 

Kilde: The Jerusalem Longitudinal Cohort Study (1990-2010); Jerusalem Institute of Aging 

Research, Hadassah-Hebrew University Medical Center and Hebrew University-Hadassah Medi-

cal School, Jerusalem, Israel
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Lill har trent regelmessig fra 1995. Først 

var hun på NIMI, men flyttet over til Best  

Helse da de åpnet dørene for halvannet år 

siden. Lill forteller at det ikke var særlig ak-

tuelt for jenter å trene da hun var ung, men 

at hun likevel ble oppfordret av faren til å 

holde seg i form. Kan du ikke bare løpe litte 

grann da, pleide faren å si. Hun var aktiv og 

gikk ofte i naturen, både til fots og på ski.

Gunther begynte først å trene regelmes-

sig for fire-fem år siden. Han har imidler-

tid alltid holdt seg i god form med alpint og 

fjellturer. Nå trener han flere ganger i uka, 

som oftest sammen med kona Bjørg.

– Vi oppmuntrer og motiverer hverandre. 

I min ungdom ble man ansett som en idiot 

hvis man holdt på med styrketrening. Men 

etter at jeg begynte å trene styrke med jevne 

mellomrom, ser jeg hvor fantastisk godt jeg 

har av det. Effekten er god selv om man ikke 

trener så veldig hardt, sier Gunther.

Sosialt utbytte
Alle tre trener primært for å føle seg bedre. 

Noen har trent sammen i mange år, og det 

hender at de møtes og finner på noe utenom 

treningen også. Ikke alle har familie i nær-

heten. Da er treningskameratene en viktig 

del av det sosiale nettverket.

For Judith er det viktig å trene for å holde 

polioen i sjakk. Hun bruker styrkeøvelsene 

i hverdagen, når hun skal gjøre rent i huset 

eller bøye seg for å hente noe i skap under 

SOSIALT – Det er dager da jeg 
tenker at jeg ikke orker, men 
det er akkurat da man skal gå, 
sier Judith Erevik (80). Trening 
gjør godt for mer enn kroppen!
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kjøkkenbenken. Men også det sosiale sam-

været er viktig.

– Selv er jeg fra Stavanger og har derfor 

ingen ungdomsvenner her. Det å kunne 

komme hit og snakke med noen er en stor 

motivasjonsfaktor for min del. Det er dager 

da jeg tenker at jeg ikke orker, men det er 

akkurat da man skal gå. Jeg kommer ut som 

et annet menneske, sier hun.

Også for Lill er det sosiale aspektet viktig. 

Med en fysisk svekket ektemann er det godt 

å komme ut og få litt luft. 

– Jeg føler at jeg får mer energi og mentalt 

overskudd av å trene. Kroppen blir sterkere. 

Til tross for at jeg har dårlige knær, kan jeg 

jobbe i hagen og gå lengere turer. Jeg føler 

meg sterk. Dessuten er det mange hyggelige 

damer her, og menn også, selv om de er i 

mindretall, sier hun.

Gunther har satt opp et styrketrenings-

program han kan gjøre på egenhånd, men 

primært foretrekker han gruppetimene:

– Det er et trivelig miljø her, og damene 

er veldig snille!

På hytta hender det at han og kona tre-

ner med strikk innendørs, skulle værgudene 

vise seg fra en dårlig side.

– Jeg føler at jeg må trene nesten hver 

dag. Etter et par dagers opphold blir jeg rast-

løs, sier han.

Gode gener
Alle tre kommer fra familier hvor medlem-

mene har vært oppegående og aktive, også 

opp i eldre alder. Faren til Gunther var en 

meget dyktig fjellklatrer, men døde ung. 

Moren til Gunther ble 91. Resten av slekta 

levde også lenge. 

– Min mor døde dessverre av kreft da 

hun var 46. Men min far var veldig sprek. 

Han var friidrettsmann og var med i OL 

som ung. Han jobbet fulltid som tannlege til 

han døde ved fylte 80. Han var 100 prosent 

aktiv helt frem til det siste, forteller Lill.

Judith kommer også fra sterke aner. Mo-

ren ble 87 og faren 82. Moren slet ut ryggen, 

fikk grønn stær og ble blind, men helt til hun 

var mange og sytti gjorde hun det meste selv. 

Bestefaren kom fra Lysebotn med båtforbin-

delse en gang hver annen uke og hadde 10 

barn som vokste opp. Han ble 91. 

 Resultatene fra en ny studie viser at stigningen i levealder for 

moderne mennesker nesten utelukkende har kommet de siste fire 

generasjonene – altså siden begynnelsen av 1900-tallet.

Evolusjonært sett er menneskets utvikling de siste 100 

årene helt unik. Aldri før har en art forlenget livet så mye.  Det er 

ingenting som tilsier at vi er på vei mot en grense for forventet 

levealder. Eller sagt på en annen måte: Det er ingen grunn til å 

tro at menneskets forventede levealder ikke bare vil fortsette å 

stige.

Kilde: Burger, Baudisch, Vaupel (2012): Human mortality 

improvement in evolutionary context, PNAS, doi: 10.1073/

pnas.1215627109

Vi blir eldre – og eldre

RESTITUSJON Også eldre kan ha en krevende hverdag. – Trening gir meg mentalt overskudd, sier Lill Øvrebø (75).
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– Foreldrene mine visste ikke hva trening 

var, men det var arbeid fra morgen til kveld, 

sier hun.

Slappe politikere
Det er godt dokumentert at trening minsker 

risikoen for de ikke smittsomme sykdom-

mene med om lag 30 prosent. For å redusere 

risikoen for blant annet lårhalsbrudd, står 

styrketrening sentralt. Likevel går det lite 

ressurser til fallforebyggende arbeid blant 

eldre, til tross for at en brukket lårhals kos-

ter samfunnet et sted mellom 300 000 og 1,2 

millioner kroner.

Tor Torgersen jobbet som treningsin-

struktør på Stortinget i fem år. Av de 800 

ansatte, var det sjelden å se noen av stor-

tingsrepresentantene gjøre bruk av tre-

ningsfasilitetene. En dag fikk Torgersen 

en forespørsel om han kunne arrangere en 

treningstime for Arbeiderpartiets stortings-

gruppe. 

– Selvfølgelig, svarte jeg, og avtalte tids-

punkt. Da dagen kom, var det kun én repre-

sentant som møtte opp. Da han skjønte at 

han var den eneste, gikk han også, forteller 

han.

– Vi må få politikerne opp av godstolen. 

Kanskje forstår de ikke fullt ut nytteverdien 

av trening før de prøver det selv.

– Kan den nye helseministeren gjøre en 

forskjell?

Lill er ikke helt overbevist.

– Jonas Gahr Støre er åpenbart mindre 

komfortabel i sin nye posisjon enn som 

utenriksminister. Han er opptatt av folke-

helse, er den fødte diplomat og dyktig og 

flink på alle måter, men tiden vil vise om 

han setter spor etter seg innen helsevesenet 

og folkehelsen, sier hun.

Alle tre er enige om at politikerne må vise 

seg som gode forbilder i helsepolitikken. 

Men folk kan ikke forvente at alt skal gå over 

det offentlige.

– Man må være villig til å yte selv også, 

sier Lill.

Enklere hverdag
En god instruktør er viktig for alle som skal 

trene i gruppe, og godt voksne er intet unn-

tak. 

MOTIVATOR Ved hjelp 
av god instruksjon og 
oppmuntrende tilrop, 
sørger Tor Torgersen 
(74) for at alle får utbyt-
te av treningstimen.
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– Det er ikke for ingenting at jeg har løpt 

etter Tor i 15 år, sier Judith.

– Jeg har prøvd noen andre, men det blir 

ikke det samme.

Det finnes knapt en så heterogen gruppe 

som kategorien eldre mennesker, hverken 

når det gjelder alder eller funksjon. Godt 

voksen-gruppene på Best Helse består av 

mennesker fra noen og femti til over åtti. 

Det gjelder å legge til rette slik at alle kan 

utfordres på sitt nivå.

– Den som ikke kan løpe kan gå, og den 

som ikke kan hoppe kan gå på stedet. Det er 

også viktig å relatere øvelsene til dagliglivet. 

Hvorfor skal jeg stå med 10 kilo på ryggen 

og kjøre knebøy? Det virker motiverende 

når man forklarer hvordan øvelsen vil gjøre 

hverdagen bedre for den enkelte, sier Tor-

gersen.

I sin gruppetime på mandager fokuse-

rer Torgersen på muskulær utholdenhet. På 

torsdager gir han deltakerne eksplosiv, rela-

tivt tung styrketrening innenfor hypertrofi-

området. Ved siden av dette kan godt voksne 

medlemmer velge mellom fire andre grup-

petimer innen spinning, styrke og core, alle 

spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe. 

– Etter min mening er det fire hovedom-

råder innen trening som er viktige for godt 

voksne, og i denne prioriterte rekkefølgen: 

styrke, utholdenhet, bevegelighet og balan-

se, sier Torgersen. 

Mange eldre har lange ferier hvor de rei-

ser bort fra hjemmet. De generelle trenings-

prinsippene som kontinuitet, variasjon og 

restitusjon er vel så viktige for eldre som for 

ungdom. Effekten av fysisk aktivitet går også 

raskere ut på dato for eldre enn for yngre.  

– Det er derfor viktig at de lærer et sett 

øvelser som kan brukes overalt, for eksem-

pel med strikk eller staver, sier han. 

OL-medaljører lever lenger enn normalen

Medaljevinnere i OL lever i gjennomsnitt 2,8 år lengre enn resten av befolkningen. Hvilken 

idrett, medalje eller hvilket land utøver kom fra, spilte ingen rolle. Forskerne bak en nylig publisert 

studie lanserer genetikk, fysisk aktivitet og sunn livsstil som teori til utøvernes lange liv. I tillegg 

mener de statusen og finansiell rikdom fra en OL-medalje kan spille inn.

Studien «Survival of the fittest: retrospective cohort study of the longevity of Olympic medallists 

in the modern era» er presentert i British Medical Journal, desember 2012. 

Les mer: www.bmj.com/content/345/bmj.e8308

FORDELAKTIG– Hva med et økonomisk incentiv for eldre som trener? Vi avlaster helsebudsjettet ved å holde oss i form, sier Gunther Motzke. Leder for grup-
petrening og PT ved Best Helse, Tiina Toikka, lar seg rive med av rytmene.
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Tor Torgersens sju M-er

Mestring Alle deltakere skal utfordres ut i fra sine forutsetninger.   

                                    

Morsomt Aktiviteten skal gjennomsyres av latter og glede.

Motiverende Instruktøren har ansvar for at deltakerne skal få oppleve fysisk, 

psykisk og sosialt velvære.

Meningsbærende Godt voksne ønsker å vite hvorfor de gjør de ulike øvel-

sene og overføringsverdien til dagliglivet.

Med andre Det sosiale aspektet i treningen betyr enda mer for godt voksne 

enn for andre målgrupper.

Medvirkende Oppfordre til å delta i planlegging og evaluering av timene, 

komme med forslag til endringer. 

Musikk Musikken betyr mye for innsatsen og treningsgleden. Melodier i fra 

50-60 tallet er særlig populært.                 

Statistikk viser at eldre er fornøyd 

med livet og opplever tilfredshet på 

ulike livsområder helt frem til de er 

rundt 80 år. 

TEKST John Henry Strupstad, js@fysio.no

Årsakene til eldre menneskers tilfredshet 

med tilværelsen er sammensatt. Mange el-

dre er fornøyd simpelthen fordi de føler de 

er heldige som er i live, og at alderdommen 

er bedre enn forventet. Eldre i dag er friske-

re og sprekere enn eldre var før. De fleste har 

trygg økonomi og trygghet i etablerte vel-

ferdsordninger. De fleste kan vente at de vil 

bli tatt hånd om når livets slutt nærmer seg. 

Et spørsmål er om statistikken gir et feil-

aktig bilde av hvor bra eldre har det. For det 

første er frafallet i undersøkelser ofte høyt 

i denne gruppen, spesielt blant syke eldre. 

I tillegg kan selve eldrepopulasjonen være 

selektert ved at de «lykkeligste» lever lengst. 

Dette kan gi et overdrevent positivt inn-

trykk av livskvaliteten blant eldre (1). Videre 

har flere forskere påpekt at eldres tilfredshet 

ikke nødvendigvis skyldes at de har det så 

bra, men at de har lave forventninger. Årsa-

ken kan også ligge i at de sammenligner seg 

med folk som har det verre, at de bagatelli-

serer og idylliserer, det vil si «overdriver» sin 

egen tilfredshet, mer enn yngre (2). 

At eldre «tar det» bedre på grunn av la-

vere forventninger, betyr ikke nødvendig-

vis at de har det bedre enn yngre. Flere har 

derfor pekt på at man bør være forsiktig i 

fortolkninger som bygger på subjektive mål 

på livskvalitet blant eldre (3). Bildet er mer 

nyansert. 

Et tredje spørsmål er om aldersforskjeller 

i tilfredshet skyldes aldringsprosesser eller 

generasjonsforskjeller. Det er trolig at ge-

nerasjon spiller en rolle – det vil si at eldres 

tilfredshet delvis skyldes velferdsveksten de 

har opplevd, og at de tilhører en generasjon 

som er vant til lite og til å være tilfreds med 

det man har. 

Referanser 
1. Næss, S. (1992): Alder og livskvalitet. Aldring og eldre, 2, 
8-10. 
2. Slagsvold, B. (1985): Inadequate living conditions and yet 
satisfied in old age (No. 5/85), Oslo: Norsk Gerontologisk 
Institutt. 
3. Ringen, S. (1995): Well-Being, Measurement, and Prefer-
ences, Acta Sociologica, 38(1), 3-15. 

Eldre er tilfreds med livet Trening etter sykehus-
opphold

 Det å tilby eldre et veiledningsbasert 

styrketreningsprogram etter utskrivelse 

fra sykehus ser ut til å være riktig, spesielt 

for eldre som har høy risiko for å miste sin 

selvstendighet. Dersom disse ikke fanges 

opp, kan de bli morgendagens syke-

hjemspasienter. Dette er blant funnene 

i en studie der 108 eldre i alderen 60 til 

92 år fikk tilbud om tilrettelagt trening 

etter sykehusopphold. Alle deltakerne fikk 

oppfølging (balansetrening og tilrettelagte 

øvelser fra fysioterapeut) på daghospital 

og tre måneder etter utskrivelse. «Kontroll-

gruppen» (n=55) fikk veiledningsbasert 

trening. Intervensjonsgruppen (n=53) 

trente styrketrening i tillegg. Resultatene 

viser at styrkeøvelsene bidro til økt energi 

og mindre smerter i hverdagen.

Kilde:
Brovold m.fl.: The efficacy of counseling and 
progressive resistance home-exercises on adherence, 
health-related quality of life and function after 
discharge from a geriatric day-hospital, Archives of 
Gerontology and Geriatrics (2012), doi:10.1016/ 
j.archger.2012.01.015.
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TEKST Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no

– TRENINGSGEVINSTEN er den samme hos 

eldre som hos yngre, sier fysioterapeut og 

professor ved NTNU, Jorunn Helbostad. 

Eldre tåler like stor dose trening som yn-

gre, gitt at man ikke har sykdommer som 

gjør at man må være forsiktig. Kroppen 

trenger også litt lengre tilpasningstid når det 

gjelder belastning.

– Man må legge opp til en noe langsom-

mere progresjon, sier hun.

For å få effekt, anbefaler hun at eldre tre-

ner styrke to ganger i uka, gjerne i kombi-

nasjon med balansetrening for den som er 

ustø. 

Store muskelgrupper
Det er viktig å tenke hurtig kraftutvikling 

når eldre skal trene muskelstyrke. Dette er 

den muskelkraften som taper seg mest ved 

økende alder, noe som kan føre til at man 

ikke klarer å mobilisere nok kraft hurtig nok 

til å ta seg for når man faller.

– Dette kan motvirkes ved å trene større 

muskelgrupper og bruke litt hastighet på 

bevegelsene. Det er en fordel å bruke daglig-

dagse, funksjonelle øvelser som å reise seg 

fra en stol, sier Helbostad.

Ved styrketrening kan man benytte tyng-

dekraften fra kroppen selv, som å reise og 

sette seg på en stol. Man kan også bruke ytre 

belastning som strikk eller vektmansjetter 

og manualer.

For den som er helt utrent skal det ganske 

lite til for å oppnå gode resultater. En stu-

die som sammenliknet effekten av fire enkle 

hjemmeøvelser med effekten av de samme 

øvelsene pluss trening hos fysioterapeut to 

ganger i uka på en inaktiv gruppe over 75 år, 

viste at begge gruppene oppnådde samme 

resultat.

Krever innsats
Det er godt dokumentert at muskel- og ba-

lansetrening kan redusere fall hos eldre med 

30-40 prosent.  

– Balansen trenes ved at balansen utfor-

dres. Man må tenke ulike stillinger og be-

vegelser, og også her bør øvelsene ligge opp 

mot det som er funksjonelt i hverdagen, sier 

Helbostad.

Det kan være å stå på ett bein, gå opp 

og ned på en kasse, snu seg rundt, stå på et 

mykt underlag eller lukke øynene og styre 

balansen med andre kroppssystemer enn 

synet. Det er nyttig å variere og hele tiden 

utfordre evnen til å holde stillingen. 

Det er 10.000 hoftebrudd i Norge i året. 

Hoftebruddrehabilitering har vært satt lite 

i system så langt. Men også her gjelder tre-

ning med fokus på muskeltrening og ba-

lanse. Blant annet er gangtrening viktig for 

å kunne bevege seg trygt og effektivt i omgi-

velsene. Trening med vekt på muskelstyrke 

har vist å ha effekt, men må doseres høyt 

nok. Mange hoftebruddpasienter er skrøpe-

lige og har vansker med å komme seg ut. Det 

bør derfor vurderes om en del av treningen 

kan gjennomføres hjemme hos pasienten. 

I hjemlige omgivelser er det også lettere å 

skreddersy treningen ut fra den gamles be-

hov.

– Så lenge man ikke setter rehabiliterin-

gen i system får man ikke nok trening til 

disse pasientene. Siden de klarer å røre seg 

lite selv, krever det en innsats fra omgivel-

sene, sier Helbostad.

Sosiale faktorer
Generelt gjelder det at man ved trening av 

eldre må ha et system for vedlikehold etter at 

treningsgruppa er ferdig. Hvis ikke er man 

tilbake til start etter noen måneder. 

Også motivasjon er viktig. I begynnelsen 

er det ofte ikke treningen som motiverer, 

men det sosiale aspektet. Det er større sjanse 

for at eldre gjennomfører treningen hvis den 

utføres sammen med andre, dette gjelder i 

alle fall for kvinner. Når det gjelder menn, 

bør man tenke annerledes enn de tradisjo-

nelle gruppene. 

Mange gamle kommer seg ikke ut på vin-

teren, og det er da forfallet er størst. Om man 

trener i perioder, bør man spesielt tenke på å 

tilrettelegge for trening i vinterhalvåret.

– Vi vet også at det er viktig i forebyg-

gingsarbeidet at treningstilbudet er i nær-

heten av der de gamle bor. Videre har 

instruktøren betydning for hvordan tre-

ningstilbudet tas imot, sier Helbostad.

Det er godt dokumentert at trening kan 

forebygge funksjonssvikt og fall. Det er også 

godt dokumentert at trening er viktig for å 

opprettholde eller bedre funksjon hos de 

med allerede etablert sykdom og funksjons-

svikt.  

– Når vi som fysioterapeuter oppretter 

treningstilbud, må vi være bevisste på hvilke 

målgrupper vi ønsker å nå, og ha kriterier 

for å velge riktige deltakerne til riktige grup-

per.  Da kan treningstilbudet målrettes og gi 

god gevinst, sier Helbostad. 

Sterk og rask med enkle midler
Muskelstyrke og balanse er stikkord for den som skal trene eldre mennesker. 

Løper seg friske
National Runner’s Health Study i USA har fulgt over 100.000 løpere i opp til 20 år. Så langt har 

forskerne kun positivt å si om trening generelt, og løping spesielt. 

Ikke overraskende viser studien at maratonløpere har betydelig lavere risiko for å utvikle 

Diabetes 2, sykelig overvekt, høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdom enn de som ikke løper/tre-

ner.  Det er funnet positive helsemessige konsekvenser av løping helt opp til 160 km i uken. De 

positive helseeffektene begynner imidlertid å flate ut ved 80 løpte kilometer per uke. 

Kilde: http://healthresearch.lbl.gov/

PROFESSOR OG FYSIOTERAPEUT  
Jorunn Helbostad, NTNU.
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Ingen skal gå lenge og lure på om noe er galt. 
Vi gir deg og legen din mulighet for raskere avklaring. 

Hvor lang er en ventetid? 
Det er rart hvor forskjellig vi oppfatter tid. Når bussen går hvert 
tiende minutt, er en times venting en evighet. Når vi plasseres 
i offentlig helsekø derimot, da er tålmodigheten vår gjerne stor. 
Vi vil jo ikke mase. Men vi går og bekymrer oss - time for time, 
dag for dag, uke for uke. Når vi ønsker svar på noe som plager 
oss, er det ikke en god ventetid. Dette vil vi gjøre noe med, 
og tilbyr nå alle radiologiske tjenester uten ventetid, dersom 
pasienten velger å betale selv. Har du en bekymret pasient 
som ønsker rask avklaring, lover vi time innen et døgn og svar 
i løpet av to dager. Å gi en grundig avklaring på om noe er galt 
er tross alt den viktigste jobben vi gjør. 

Vi tar livets viktigste bilder. Velkommen til Curato xpress.
Les mer på curato.no eller ring 02343
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FYSIO har de siste årene ikke vært inter-

nasjonalt aktive. På vårparten i 2012 fikk 

Landsutvalget (LU) en mail fra lederen for 

European Confederation for Physical The-

rapy Students (ECPTS), med invitasjon til 

å delta på en europeisk kongress for fysio-

terapiutdanninger i Europa, og å møte re-

presentanter fra ECPTS. Medstudent Ane 

K. Nordstrand og jeg reiste i november som 

representanter fra LU til Wien for å delta på 

kongressen. 

Her møtte vi studenter i ECPTS som for-

talte om organisasjonen, hva de jobbet med, 

målsetninger videre og hvorfor vi ville ha 

utbytte av å være en del av ECPTS. Dette 

hørtes interessant ut, og LU besluttet at dette 

var noe vi vil være med på. Fra januar 2013 

vil FYSIO Norge ha en fot innenfor et slags 

«EU for fysioterapistudenter». Her jobbes 

det blant annet med å gjøre utveksling mel-

lom landene enklere.

Det satses på å skape et slags nettverk, 

hvor studenter kan kontakte studenter di-

rekte eller gjennom en kontaktperson som 

koordinerer deg videre. Man vil da få et mer 

reelt innblikk i skolehverdagen, undervis-

ninga, stedet eller lærerne enn veiledere og 

rådgivere som sitter i «toppen» har. Vi ser 

fram til et spennende samarbeid med fysio-

terapistudenter utenfor landegrensene, og 

håper og tror det vil gagne studentene våre, i 

første omgang med tanke på utveksling.  

I Wien var vi også med på forelesninger, 

forskningspresentasjoner og diskusjoner 

omkring temaer knyttet til utdanning. Det 

var forskere, professorer, utdanningsledere, 

lærere og fysioterapeuter med årevis av er-

faring i yrket. Spesielt interessant for oss var 

erfaringsutveksling med andre studenter på 

konferansen. Studenter fra Belgia og Frank-

rike fortalte om deres skoler, opplegg, prak-

sisperioder osv. Noen hadde for eksempel 

ingen karakterkrav for å ta utdanningen. 

Det var mange faktorer som fikk oss til å 

se hvor heldige vi egentlig er i Norge, blant 

annet med tanke på kvalitetssikrede utdan-

ninger. Belgiske studenter fortalte at det ikke 

var nok fysioterapeuter for alle jobbene som 

var tilgjengelig. Så arbeidsmulighetene kan 

vi absolutt misunne dem! Betryggende var 

det også å se at de norske skolene hadde 

sendt lærere, professorer og utdanningsle-

dere på konferansen. Det viser at vi i Norge 

er med på å utvikle faget, samt henter kunn-

skap og ideer til å høyne utdanningsnivået 

hjemme hos oss selv. 

Hanne-Kristin Wilsgård 

Nestleder i LU,

2. års-student ved Universitet i Tromsø

FYSIO trør ut i Europa
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Elin Engeseth
nestleder

RAMMEAVTALEN mellom Norsk Fysioterapeutforbund og KS om drift av selvsten-
dig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet i den kommunale helsetjenesten (ASA 
4313) er revidert med virkning fra 1.1.2013.

Det betyr at du som driver fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale i 
en KS-kommune har nye bestemmelser å forholde deg til. Noen av bestemmelsene 
er særlig viktige og får betydning for den samlede kommunale fysioterapitjenesten.

Avtalen skal regulere rettigheter og plikter for den enkelte fysioterapeut og for 
kommunen, og den danner grunnlaget for den individuelle avtalen mellom kom-
munen og fysioterapeuten.  NFF mener at avtalen er et godt verktøy for drift av 
praksis, og at konflikter forebygges ved at partene setter seg inn i bestemmelsene i 
rammeavtalen. 

Når det er sagt, må både KS og NFF innrømme at det har vært uklare bestemmel-
ser i avtalen. Bestemmelsen om kommunens rett til å fordele behandlingsoppgaver 
til prioriterte grupper, var etter NFFs mening ikke utformet tydelig nok. Tilbake-
vendende spørsmål har for eksempel vært: Hva er priorterte grupper? Hvem skulle 
prioritere? I hvilket omfang kunne bestemmelsen brukes? Og i hvor lang tid?  

I stedet for å legge til rette for samarbeid om fordeling av viktige oppgaver, ble be-
stemmelsen ofte et stridstema. Bestemmelsen om kommunens anledning til å styre 
avtalefysioterapeutene for en del av avtaletiden bidro i liten grad til felles forståelse 
for hva som er utfordringer samlet sett for fysioterapitjenesten. 

KS og NFF er nå enige om at bestemmelsen om å fordele behandlingsoppgaver 
handler om å ivareta kommunens samlede behov. Dette er etter NFFs mening en 
sentral forbedring i avtalen. En av endringene er at de selvstendig næringsdrivende 
har fått større medbestemmelsesrett når det gjelder fordeling av oppgaver mellom 
fast ansatte fysioterapeuter og næringsdrivende. Det skal utarbeides retningslinjer 
lokalt for hvordan oppgaver kan fordeles, med angitte vurderingskriterier og tids-
angivelse. Retningslinjene skal utarbeides etter drøfting med samarbeidsutvalg/kon-
taktperson. Først når retningslinjene er på plass, og i de tilfeller kommunen har et 
udekket behov, kan avtalefysioterapeuter tilkalles i inntil 1/5 av avtaletiden. Det er 
også presisert at oppgaver som tildeles selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 
må kunne utløse takster. 

Når samarbeidsutvalgene/NFFs kontaktpersoner skal drøfte fordeling av behand-
lingsoppgaver for å ivareta de samlede behov, vil det bli tydeligere at det er for lite 
fysioterapiressurser i kommunene. Med den nye bestemmelsen blir det mulig å syn-
liggjøre omfanget av kommunens udekkede behov for fysioterapitjenester. 

Den nyreviderte ASA 4313 tilsier dermed at NFFs kontaktpersonordning blir 
enda viktigere, og at kontaktpersonene får en enda viktigere posisjon i vårt organi-
sasjonsapparat.
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FRA HVILKET tidspunkt inntreffer rettigheter etter tariffav-

talen?

Ansatte i helseforetakene må ha medlemskap i NFF for å 

gjøre krav på rettighetene i tariffavtalen inngått mellom NFF og 

Spekter. NFF får jevnlig henvendelser fra medlemmer om dette. 

Særlig dreier dette seg om minstelønnskrav og tillegg gitt i et 

lønnsoppgjør.

NFF er kjent med at enkelte helseforetak har regulert lønnen 

fra det tidspunkt den ansatte dokumenterer medlemskap i NFF, 

og ikke fra den dato medlemskapet gjelder. Dette har skjedd ved 

nyansettelse, eller når ikke-medlemmer melder seg inn.

Problemstillingen er tatt opp med Spekter. Partene er enige 

om at arbeidstakerens rettigheter etter overenskomsten inntrer 

fra det tidspunkt arbeidstakeren melder seg inn i en arbeidstak-

erorganisasjon, med mindre arbeidstakeren er tariffbundet av en 

annen overenskomst ut tariffperioden. Eventuell etterbetaling følger foreldelseslovens bestemmelser.

Vi oppfordrer alle til å melde fra til arbeidsgiver så snart de er blitt medlem i NFF. 

«Fysioterapeuter i bevegelse – forebygging, rehabilitering, samhandling» er stikkordene for 

Fagdager 2013. I år har NFF valgt å arrangere fagdagene midt i landet, nærmere bestemt 

Stjørdalshallen. Programmet på Fagdager 2013 blir publisert i midten av februar, og det blir da 

også åpnet for påmelding. Les mer på NFFs nettsider: «KURS/Fagdager 2013».

Frisklivsarbeid og hverdagsrehabilitering blir synlige i programmet. Dette er to store og 

voksende arenaer hvor fysioterapeuters kompetanse i fysisk aktivitet, trening og veiledning for 

mennesker med ulikt funksjonsnivå er sentral.v 

TORSDAG 17. januar ble Unio og Spekter 

enige om en overenskomst for fysiotera-

peuter og andre faggrupper ved Rehabilite-

ringssenteret AIR i Rauland. Enigheten ble 

oppnådd uten mekling. Noen dager tidligere, 

mandag 14. januar, var de to partene kommet 

til enighet, etter mekling, om inngåelse av 

overenskomst ved Valnesfjord helsesport-

senter.

Unio oppnådde liknende resultater for 

begge de lokale avtalene. Les mer om utfallet 

av meklingen for Valnesfjord og bakgrun-

nen på NFFs nettsider (artikkel publisert 15. 

januar). 

Enighet om lokale 
tariffavtaler

Enighet om ny 
ASA 4313
NFF og KS er enige om en ny avtale for drift 

av privat praksis for fysioterapeuter (ASA 

4313) for perioden 1. januar 2013 til og med 

31. desember 2014. Blant endringene i den 

nye avtalen er at de selvstendig nærings-

drivende har fått en større medbestemmel-

sesrett når det gjelder fordeling av oppgaver 

mellom fast ansatte fysioterapeuter og 

næringsdrivende etter avtalens punkt 4. 

Dessuten er oppgavene til NFFs kontaktper-

son blitt noe utvidet. Det er også åpnet for 

at det kan gis permisjon for fysioterapeuter 

som driver med forskning eller har hel- eller 

deltidsverv i NFF.

Les mer om endringene og sjekk den nye 

avtaleteksten på NFFs nettsider (artikkel 

publisert 24. januar). Avtaleteksten finner du 

også under «PRIVAT PRAKSIS/Avtaler».  

HUSK at når du sender noe inn til NFFs 

sekretariat som saksunderlag, dokumentasjon 

eller liknende, må du legge ved informasjon 

om hva saken gjelder. Når vi for eksempel får 

vitnemål tilsendt uten at nærmere opplys-

ninger er vedlagt, vet vi ikke hvilken del av 

NFFs sekretariat som skal bruke dette i sin 

saksbehandling, og for hvilket formål. 

Etterlysning: 
saksopplysninger

Rettigheter etter tariffavtalen

Fagdager 2013
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25

Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

SENTRALSTYRET

Forbundsleder: Eilin Ekeland

Fossilveien 13B, 3034 Drammen. Tlf. 22 93 30 63 a 

415 59 030 mob.

eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth

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

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

ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79

Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 22 93 30 71

Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68

Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef: 22 93 30 50

Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54

Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83

Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62

Advokat: Else-Margrethe Husby, 22 93 30 61

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

UNIO avsluttet sin todagers tariffkonferanse 

23. januar. Konferansen markerer innledningen 

på tariffåret for Unio, Norsk Fysioterapeutfor-

bund og de andre Unio-forbundene. NFF deltok 

på konferansen med flere representanter fra 

forbundsledelsen og forhandlingsseksjonen.

I sin avslutningshilsen på tariffkonferansen 

sa Unio-leder Anders Folkestad at det også for 

2013 er gode utsikter til en reallønnsvekst, i 

og med at det varsles 4 prosent lønnsvekst i 

nasjonalbudsjettet, og DnBs anslag for 2012 

var 4,3 prosent.

Du kan lese mer om konferansen på NFFs 

nettsider (artikkel publisert 23. januar). På NFFs 

Facebook-side kan du også se noen bilder fra 

konferansen.

I NFF er forberedelsene til årets tariffopp-

gjør i full gang, og den interne tariffkalenderen 

er klar. I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at 

forhandlingene vil dreie seg om penger alene, 

med mindre forhandlingspartene blir enige om 

noe annet. 

Nøktern lønnsoptimisme hos Unio

Konsentrerte NFF-ere: Kirsti Glad, Bente Eide og Eilin Ekeland på Unios tariffkonferanse.

Nytt på nett
I forbindelse med NFFs organisasjonsgjennomgang har vi lagt ut noen nye oppsum-

meringer under «ORGANISASJON/Organisasjonsgjennomgang». Disse ble laget av 

prosjektgruppen etter NFFs ledermøte på Gardermoen 8. november 2012. Sammen med 

høringsinnspillene er oppsummeringene lagt til grunn for det videre arbeidet i prosjektet. 

Tilgang til dokumentene krever innlogging. 

I tariffområdet KS har vi publisert de sentrale forbundsvise særavtalene og de fleste sen-

trale generelle særavtalene som gjelder fra 1. januar 2013. Du finner dem under «LØNN 

OG ANSETTELSE/Tariffområde KS/Tariffavtaler». 

Statsansatte kan merke seg endringene i det statlige reiseregulativet (innenlands og 

utenlands) fra 1. januar 2013, og at hovedavtalen i staten er prolongert ut 2015. Se 

under «LØNN OG ANSETTELSE/Tariffområde stat/Tariffavtaler». 

En revidert versjon av «Tilleggstjenester m.v. iht. fysioterapiforskriften» (takstforskriften) 

er lagt ut under «PRIVAT PRAKSIS/Retningslinjer og notater».
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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

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

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

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

15.-19. april Fullt Bevegelsesutvikling del 1 Oslo

22.-25. april Fullt Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

22.-24. april Fortsatt ledige plasser! BK - BARS SEMINAR Svarstad 

25.-27.  april og 3.-4. juni Fortsatt ledige plasser! Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

6.-8. mai og 14.-15. juni Fortsatt ledige plasser! 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

OFTE STILTE SPØRSMÅL
Fagseksjonen har samlet konsise svar på de vanligste spørsmålene vi får fra kursdeltakerne. 
Vi håper at dette vil være til god hjelp.  
Du finner lenken til Ofte stilte spørsmål på våre nettsider, under Kurs, se www.fysio.no/kurs ?



50      FYSIOTERAPEUTEN  2/13

KURSOVERSIKT 2013 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

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

15.-19. april Fullt 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

6.-8. mai og 14.-15. juni Få ledige plasser! 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 Få 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 Fullt Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

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

NEVROLOGI OG ORTOPEDI

25.-27. april og 3.-4. juni Få ledige plasser! 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 Fortsatt ledige plasser! 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

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

SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS
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Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det må være minimum 5 delta-
kere i en region for å starte opp en gruppe.  NFF har veiledere som kan lede kollegaveilednings-
grupper i nesten alle fylker. Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med deg minimum fire kolleger 
og ta kontakt med oss.

Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på ettermiddagstid over en 6-9 
mnd periode.  Annen organisering er også aktuell dersom det er nødvendig for å få til grupper 
lokalt. Ta kontakt med Monica Haugen, mh@fysio.no, tlf 22 93 30 66 for nærmere info.

Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. 
Se her hvilke grupper som er tilgjengelige akkurat nå:

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:  
Oslo, Stavanger, Bergen, Kongsvinger, Kristiansand, Lillehammer og Trondheim. 

Grupper som vil gå på dagtid (2 X 2 ganger): 
Oslo, Narvik/Bodø og Tromsø

NYE KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

FFI IDRETTSFYSIOTERAPISEMINAR 
Tema: Løping – løpsanalyse, skader og tiltak

Torsdag 7. mars og fredag 8. mars 2013
Oslo, Ullevål stadion, UBC

Faggruppa for idrettsfysioterapi (FFI) arrangerer et todagers-
seminar med tema løpsanalyse der fokus vil være på stressfrak-
turer, bløtdelsskader legg og løperkne, samt aktuelle tiltak ved 
disse problemstillinger. Hovedforedragsholder er fysioterapeut/ 
Phd Richard Willy fra Ohio University med spesialkompetanse på 
løpsanalyse. Øvrige foredragsholdere er ortoped Ove Thalsnes 
fra Elverum Sykehus, lege Odd Arne Daljord fra NIMI og spesialist 
i idrettsfysioterapi og manuell terapi Thomas T Ødegaard fra 
NIMI. Alle forelesere har mange års erfaring i arbeid med løpsre-
laterte problemstillinger og generelt innenfor idrettsmedisin. Det 
legges opp til kliniske workshops begge dager.  

Kursavgift: 3400,- for medlemmer av FFI, 4000,- for ikke-med-
lemmer av FFI og 5000,- for ikke-medlemmer av NFF.

For mer informasjon og påmelding, se FFIs hjemmesider: 
www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Idrettsfysioterapi

Faggruppen for Idrettsfysioterapi

ANDRE KURS OG MØTER

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. 

BERGEN
  Kommunikasjon og fysisk aktivitet 

 som smertebehandling 18.-19. april
Medisinsk Trenings Terapi (MTT) 

 for NAKKE og ØVRE EKSTREMITET 
 20.-21. april

Full kursplan: www.holteninstitute.com 
Kontakt: Tom Arild Torstensen (+46 70 734 41 02)
e-mail: info@holteninstitute.com 

Utetrening til folket!
Trenger du inspirasjon og vil lære mer om hvordan du kan lede 
grupper ute i naturen og oppnå de beste resultater? Nordic 
Training er et utendørs treningskonsept for folket!

Instruktørkurs i 2013: 24.- 26. april og 4.-6. september
Pris: Kr: 5900,-
Maks 10 deltakere pr kurs
Sted: Fossum i Bærum, eller evt. interne kurs og seminarer 
Kursholder og konseptutvikler: Fysioterapeut og tidligere 
toppidrettsutøver i alpint, Annie Manshaus Lingjerde

Informasjon og påmelding: www.nordictraining.no, 
e-post: annie@annieone.no, tlf. 92 83 65 63.
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Tema: REHABILITERING – mer enn fysioterapi!

Målgruppe: Helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, personer med MS, pårørende 
 og andre interesserte.
Målsetting: Gi deltakerne innsikt i et bredere perspektiv av rehabiliteringstiltak for personer med MS.

Kurssteder:
Fredag  3.  mai  Hotel Ullensvang, Lofthus 
Tirsdag  7.  mai Rica Hell, Stjørdal
Fredag  24.  mai Quality Grand Hotell, Kristiansund
Onsdag  29.  mai Quality Hotel og Resort, Sarpsborg
Torsdag  30.  mai Rica Rock City, Namsos

For påmelding og ytterligere informasjon: 
Gå inn på MS-forbundets hjemmeside www.ms.no eller ta direkte kontakt med MS-forbundet på telefon: 22 47 79 90.

MS-konferansene 2013

Fredag 31. mai Scandic Hotel, Hamar
Tirsdag 24. september First Hotel Ambassadeur, Drammen
Torsdag 10. oktober Scandic Hotel, Tromsø
Tirsdag 15. oktober Quality Hotel og Resort, Kristiansand
Tirsdag 29. oktober Quality Hotel Grand Farris, Larvik

Here is your opportunity to learn highly eff ective and evidence based manual therapy and 

sports physiotherapy from leading professionals which will allow you to achieve immediate results.

to attend these clinically based, hands-on coursesInvitation 

Certifi cate in Orthopaedic Manual Therapy

DESCRIPTION Intense 4-week fully comprehensive evidence based program focused on the spine, shoulder 

girdle, sacroiliac joints, pelvis and lower limb. Participants may be eligible to undertake 

distance learning leading to higher qualifi cations at Curtin University including a Masters.

LOCATION & 
DATE

CURTIN UNIVERSITY
Perth, Western Australia

INSTRUCTORS Kim Robinson, Dr Toby Hall. Manual Concepts team including: 

Prof Michele Sterling, Jenny McConnell, Prof Peter O’Sullivan, Prof Steve Edmondston, 

Michael Monaghan, Max Zusman, Mark Oliver, Associate Professor Ben Wand, 

Associate Professor Diana Hopper and Dean Watson.

INVESTMENT AUD $6,450 

Postgraduate educational programs
designed to improve patient management

ters.

REGISTER 
NOW! 

Courses fi ll 
early

 
or email info@manualconcepts.com PO Box 1236, Booragoon, Western Australia 6954
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Masterprogram i helsefag, 
fysioterapivitenskap
 
Hvorfor ta mastergrad i fysioterapivitenskap?

 
Faglig fordypning:

Søknadsfrist: 15. april 2013

Kurs i lungefysioterapi – slimmobiliserende 
behandling (Annonse i Fysioterapeuten nr. 1-2013)

Riktig påmeldingsadresse: gsgursli@online.no

Skandinavisk Forum for Lymfologi 
Kurs 2013 -2014 
www.lymfologi.no



54     FYSIOTERAPEUTEN  2/13

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

Ullensaker kommunestyre vedtok i desember 2012 å opprette nye avtalehjemler:

Ref: 2013/608: 80% Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi 

Ref: 2013/609: 100% Spesialist i psykomotorisk fysioterapi 

Ref: 2013/610: 100% Fysioterapeut, fortrinnsvis med Mensendieckutdanning, ønskelig med bred erfaring og drift av grupper 

Ref: 2013/611: 100% Fysioterapeut, fortrinnsvis med bred erfaring  og drift av grupper 

Ref: 2013/612: 100% Fysioterapeut, fortrinnsvis med bred erfaring og drift av grupper

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknad, se vår hjemmeside: www.ullensaker.kommune.no - ledige stillinger
Det oppfordres til å søke elektronisk.

Ullensaker kommune har i dag avtaler med tre spesialister i manuellterapi. Dette dekker kommunens behov for denne kompetansen.
Avtalehjemler reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA- 4313.

Søknadsfrist 8. mars 2013.
For nærmere informasjon kontakt avdelingsleder for fysio/ ergoterapi Linda Müller. Telefon 66 10 84 03.

Flere ledige fysioterapihjemler i Ullensaker kommune

480% nye avtalehjemler i fysioterapi

ULLENSAKER KOMMUNE

kommune
– regionsenter i Nord-Troms

Sjefsfysioterapeut – id 1399
2. gangs utlysning

100 % stilling. Vikariat til 31.12.13. Snarlig tiltredelse.  
Mulighet for forlengelse. 

Kommunefysioterapeut – id 1410
100 % stilling, vikariat til 01.05.14. Snarlig tiltredelse.   
Mulighet for forlengelse. 

FOR BEGGE STILLINGENE GJELDER:

Arbeidssted: Sonjatun Helsesenter.

Kontaktperson: 
Konst. rådmann Christin Andersen, tlf. 77 77 07 23.

Søknadsfrist: 04.03.2013. Søkere bes oppgi id.nr. Jo
bb

no
rg

e.
no

Se hele utlysingsteksten, og les mer om oss på: 
www.nordreisa.kommune.no 

Elektronisk søknad sendes via www.jobbnorge.no

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå!

Fysioterapiutstyr for komplett insitutt vurderes solgt - 
sms 950 12 030.

Nr.  Kurs Stilling Utgivelse

3 18. februar 22. februar 15. mars

4 18. mars 20. mars 19. april

5 15. april 19. april 10. mai

Følg også med på 
fysioterapeuten.no/Ledige-stillinger

Annonsefrister
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FYSIOTERAPEUT
Helsetjenesten
Lier kommune har ledig 60 % avtalehjemmel  
(21,6 timer per uke) fra 01.02.2013 ved Vestre Nøste 
Fysioterapi.

Instituttet ligger i Nøstehagen bo- og omsorgssenters 
lokaler og har felles venterom med Nøste legesenter.

Ved instituttet er det tre 100 % avtalehjemler fordelt på 
fire fysioterapeuter.

Vi ønsker nå å knytte til oss en fysioterapeut med  
følgende kvalifikasjoner:

Erfaring med trening i grupper, spesielt mensendieck- 
og pilatesgrupper.

Interesse for allmenn fysioterapi og rehabilitering.

Må ha klinisk erfaring og gjerne videreutdanning  
i Fysiopilates og kunnskap om pilatesapparater som 
brukes i rehabilitering.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Etter Lier kommunes tildeling av hjemmel, avtales 
praktiske og økonomiske betingelser med avtroppende 
fysioterapeut. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Hildegun Sigurdsen  
på telefon 32 84 83 60 eller virksomhetsleder  
Solveig E Lauvålien på telefon 32 22 77 30 eller mobil 
911 67 469.

Søknadsfrist: 27.02.2013

Informasjon om stillingene og elektronisk 
søknadsskjema finner du på www.lier.kommune.no. fysioterapeuten@fysio.no

Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no
Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
På fysioterapeuten.no/blogg finner du flere spennende innlegg. 
Hvis du har skrivekløe - ta kontakt!
Fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap: publiserte fagartikler, oppsummeringer fra 
Cochrane og Kunnskapssenteret, sammendrag av doktorgrader og bøker.
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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

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

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no
Tlf. 66 85 04 60

Solid og prisgunstig 
utstyr
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kalender
Årsabonnement 2011:

Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 

Offentlige institusjoner: 875 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011

For bestilling av stillings- og 

kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: per sp. mm.  

Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):  

Setting: Kr. 1,50 pr. mm 

Scanning: Kr. 100  

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

5 19/4 23/4 14/5

6 10/5 14/5 4/6

 

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Ronny Grenberg, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen

Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  

begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.

Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

MARS
6. Oslo
Forskning nytter. 

Forskningskonferanse. 

Arr: Norges forskningsråd og 
Rådet for psykisk helse. 
Info: www.forskningsradet.no 
og www.psykiskhelse.no 

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.-8. Valencia, Spania 

International Conference 

on Recent Advances in 

Neurorehabilitation ICRAN 

Info: http://icranconference.
com/

7.-9. Sandnes
Årsmøtekonferanse

Arr.: Faggruppen for 
psykomotorisk fysioterapi

14. Oslo
Revmatiske 

bindevevssykdommer. Åpent 

seminar. 

Arr: Norsk Revmatikerforbund, 

Oslo fylkeslag. 

Info: www.revmatiker.no

14.-16. Halvorsbøle 

Stressmestring 

Arr.: Fagakademiet, Acem og 
Norsk Yogaskole 
info: www.acem.no – www.
halvorsbole.no 

20.-21. Oslo
Unios konferanse for høyere 

utdanning og forskning. 

Arr: Unio 
Info: www.unio.no
 

22.-23. Oslo
Shoulder rehabilitation 

Arr.: Smertebehandling as 
Info: www.smertebehandling.
info

MAI
23. Bergen
Kunnskapssenterets 

årskonferanse. «Fra databasene 

til klinisk praksis» 

Arr: Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten. 

Info: www.kunnskapssenteret.no

27.-31. Tjøme
Forskning i fjæra — workshop 

i kunnskapsbasert praksis og 

helsetjeneste. 

Arr: Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten. 

Info: kari.haavelsrud@

kunnskapssenteret.no

28.-31. London 

European Stroke Centerence 

Info: www.eurostroke. Eu/ 

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

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

3    18/02     22/2 15/03

4    18/3     20/3 19/4

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



Medinor har byttet navn til Alere.  
Nytt navn – samme gode service.

Du møter de samme medarbeierene som hos Medinor.  
Vi jobber  stadig mot det samme målet: Å kunne gi de  
beste rådene, den beste servicen og de beste produktene.

Bred kompetanse og stort produktutvalg

Care/Fysio avdelingen har flere fysioterapeuter i avdelingen som til en hver  

tid oppdateres med faglig kompetanse, markedskompetanse og produkt-

kompetanse.

Vi leverer utstyr med høy kvalitet, tilbyr god oppfølgning og god opplæring. Vi har 

store leveranse til rehabiliteringsavdelinger, fysioterapeuter, manuell terapeuter og  

kiropraktorer.

Sortiment er bredt og inneholder produkter både innenfor sykler, benker, MTT,  diagnostisk 

ultralyd, elektroterapi og annet utstyr som terapeuter trenger i sitt daglige arbeid. I tillegg 

tilbyr vi faste lave prisaavtaler på  forbruksvarer til de kundene som inngår en avtale med oss.

Din totalleverandør av fysikalsk utstyr.

Kontakt oss: Alere AS, Pb 94 Bryn, 0667 Oslo

Telefon: 24 05 66 30  l  Fax: 24 05 68 20  l  e-post: alere.no@alere.com

©2013 Alere. All rights reserved. The Alere Logo and Alere are trademarks of the Alere group of companies.

alere.no



Skiforbundet benytter trykkbølge-
behandlingsutstyr fra Enimed for å 
fi nslipe formen i sesongen 2013.

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

Importør / distributør:

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

Swiss Smart® 
Komplett trykkbølgeutstyr
fra Swiss Dolor Clast®

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 . 

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 
fl ere land. Utstyret er blant annet godkjent 
av det meget strenge amerikanske 
godkjenningsorganet FDA – Federal Food and 
Drug Administration. Referanser og utfyllende 
dokumentasjon, fi nnes på nettsiden enimed.no

Det komplette behandlingsutstyret 
Behandlingsutstyret består av ulike moduler og 
modeller med spesialiserte egenskaper for å 
oppnå best resultat og effekt. Med en 
kombinasjon av klassisk/bred penetrasjon og 

dyptvirkende/fokusert penetrasjon inn i 
behandlingsområdet, gjøres behandlingen 
optimal.

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, dokumentasjon 
og oversikt over alle klinikker som 
tilbyr behandling med vårt utstyr, se 
enimed.no eller trykkbølgebehandling.no

RIKTIG UTSTYR ER EN 
VIKTIG SUKSESSFAKTOR.

–

Aksel Lund Svindal

Fo
to

: N
TB

 S
ca

np
ix

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


