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SPENT Vil fysioterapeuter som alle-
rede har en master, ha lyst til å bli 
spesialister?  Faggruppeleder Birgit 
Gran er usikker.

SAMHANDLING – Det som er bra med 
reformen er at vi fysioterapeuter kan 
begynne å rehabilitere pasientene 
kort tid etter operasjon eller annen 
behandling, sier Øivind Bronken i 
Elverum.
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KIRURGI – Det har vært en massiv 
økning i skulder- og kneartroskopi. 
Mange operasjoner er unødvendige, 
mener overlege og forsker Jens Ivar 
Brox.
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EN LITEN FILLESAK har kilt seg fast i det politiske maskineriet i Helse- og omsorgsdepar-

tementet. Der har den ligget i nesten ti år, uten at noen har klart å ta en beslutning. Det er 

ikke et vakkert syn.

«Fillesaken» er spørsmålet om autorisasjon eller offentlig spesialistordning for manuelltera-

peuter. Absolutt ingen fillesak for de som er berørt, men en veldig liten sak i den helt store 

sammenhengen. Desto mer underlig at departementet ikke har klart å rydde saken av veien 

gjennom å fatte et vedtak – enten det går den ene eller den annen vei. 

I år etter år har HOD glatt oversett flere anbefalinger fra Helsedirektoratet, sitt eget fagdi-

rektorat, om at offentlig spesialistordning er det beste. Det betyr visst ingen verdens ting. 

Det som tilsynelatende betyr mest er hva LO synes om saken. Sammen med Norsk Ma-

nuellterapeutforening har LO drevet et profesjonelt stykke lobbyarbeid for autorisasjon for 

manuellterapeuter. Helt legitimt. Det vi er opptatt av er hvordan det politiske miljøet i den 

rød-grønne regjeringen håndterer dette presset.

Vårt inntrykk er at påvirkningen er så sterk, at det har lammet departementets evne til å ta 

en selvstendig beslutning. Dette blir sikkert avfeid som rene spekulasjoner, men hva kan det 

ellers være snakk om? Vi har ingen tro på at denne saken i seg selv er så vanskelig at det må 

ta mange år og flere helseministre for å få tatt en beslutning. Departementet selv bidrar til 

spekulasjonene med å legge lokk på saken og forholde seg tause. Ingen der svarer på noe som 

helst som har med denne saken å gjøre. 

Derfor har vi stor forståelse for at NFFs leder Eilin Ekeland er dypt frustrert. I en sak på 

fysio.no, lagt ut 5. februar, skriver Ekeland at «Norsk Fysioterapeutforbund har hatt delegert 

myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til å tildele A8-takstrettighet, og 

uten betaling, i mange år. Det har NFF oppfattet som medlemsservice overfor en viktig fag-

gruppe, og som et ledd i arbeidet for en offentlig spesialistordning for manuellterapeuter. I 

snart ti år har myndighetene fortalt oss at beslutningen om en slik spesialistordning er like 

rundt hjørnet. Nå er vi frustrerte!»

Hva som skjer fram til valget, og hva en ny regjering vil 

gjøre etter valget, er det ingen som vet. Men LOs nestle-

der Gerd Kristiansen var rimelig selvsikker i sin uttalelse 

på Landsmøtet til Norsk Manuellterapeutforening i februar. 

Det var ikke «tvil i hennes sjel om at de skal få gjennomslag 

i autorisasjonssaken.»

Autorisasjon av manuellterapeuter står ifølge nettstedet fri-

fagbevegelse.no på LOs liste over topprioriterte helsepoli-

tiske saker.  Vi tror at LO trenger en seier i denne saken for 

å vise høyutdanningsgruppene at de kan tjene på medlem-

skap i Landsorganisasjonen.

Ingen grunn til å gi opp troen på at det kommer en offentlig 

spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Men heller ikke 

Jonas Gahr Støre ser ut til å klare å skjære igjennom denne 

betente floken. Kanskje vi må vente på Erna?
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Departemen-
tets evne til å ta 
en selvstendig 
beslutning ser 
ut til å være 
lammet.

LEDER

En fillesak?
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aktuelt
Av og til føler jeg at jeg er klippet 
ut av jorden og limt inn på månen. 
Side 24

– Min frykt er at fysioterapeu-

ter som allerede har tatt en 

master, ikke vil bli spesialister. 

I Bergen gir en mastergrad 

automatisk 30.000 mer i lønn.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DET SIER Birgit Gran, leder i Faggrup-

pen for ortopedi, revmatologi og nevrologi 

(NOR). På årsmøtet i Bergen 8. mars ble 

hun gjenvalgt som faggruppeleder, et verv 

hun har hatt siden 2005. Hun er også leder i 

Lovutvalget i NFF.

– Hva er den viktigste saken for dere ak-

kurat nå?

– Ny organisasjonsmodell for NFF er helt 

klart den viktigste saken for hele forbundet. 

Forslaget, som skal avgjøres av Landsmøtet 

i november, er akkurat sendt ut på høring. 

Men det kommer neppe noen innsigelser fra 

oss. I hovedtrekk går forslaget ut på å opp-

rette fem regioner med heltids valgte ledere, 

istedenfor dagens fylkesvise avdelinger. Et-

ter min mening er det behov for endringer.

– En annen sak som er viktig for vår fag-

gruppe er NFFs nye spesialistordning. Den 

ble vedtatt på Landsmøtet i 2010 og skal 

gjelde fra 2014. Jeg er veldig spent på hvor-

dan den vil fungere i praksis. 

– Hva er årsaken til det?

– Jeg er redd for at fysioterapeuter som al-

lerede har tatt en master, ikke vil gidde å bli 

spesialister. De fleste arbeidsgivere gir ikke 

mer i lønn til NFF-spesialister enn til fysio-

terapeuter med mastergrad. I Bergen kom-

mune får du automatisk 30.000 kroner på 

toppen av lønna etter fullført master. Hvor 

mange vil starte prosessen med NFF-kurs og 

veiledning hvis de ikke får økonomisk uttel-

ling for innsatsen? Inntil en offentlig spesia-

listordning er på plass, kan vi ikke forhandle 

om en lønnskode for NFF-spesialister. Det 

blir bare en tittel, sier Birgit Gran til Fysio-

terapeuten. 

Spent på ny spesialistordning

SPENT Birgit Gran er 
spent på hvordan den 
nye spesialistordningen 
vil fungere, fordi den 
ikke gir økonomisk 
uttelling.
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AKTUELT  FAGGRUPPE NOR

Dosering var den røde tråden på års-

møteseminaret til Faggruppe NOR i 

Bergen. Hvor hard styrketrening tåler 

egentlig 80-90 år gamle damer? 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

NFFS faggruppe for nevrologi, ortopedi 

og revmatisme (NOR) hadde invitert flere 

foredragsholdere til seminaret 7.-8.mars. 

Temaet dosering ble belyst fra flere vinkler, 

blant annet treningsfysiologi, dosering og 

respons, trening ved revmatisk sykdom, 

styrketrening etter hoftebrudd og opptre-

ning etter slag.

Terje Gjøvaag, 1.amanuensis dr.scient. 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hadde 

fysiologiske rammebetingelser for styrketre-

ning som tema. Han understreket at dose-

ring av styrketrening har betydning for hva 

vi kan forvente av effekt, for eksempel hos 

eldre.  Mye av den styrketreningen som gjø-

res har ikke høy nok intensitet. Ifølge Gjø-

vaag tåler mange eldre høyere belastning 

enn det de får anbefalt av fysioterapeuter.

Kroppens veier til økt styrke
En forutsetning for at muskler skal vokse er 

at andelen satelittceller i kroppen øker. Det 

er imidlertid to mekanismer for økning av 

muskelstyrke: Muskelvekst (hypertrofi) og 

nevral adapsjon. Det siste er økt styrke uten 

noen vesentlig økning av musklenes stør-

relse.

– Enkelte data tyder på at disse tilpas-

ningene, muskelvekst eller nevral adapsjon, 

skjer i ulike faser av livet, og at det er al-

dersavhengig. Hos eldre reduseres kroppens 

evne til å øke muskelstørrelsen (tverrsnittet) 

fordi produksjonen av satelittceller avtar. 

Likevel er det studier (Bl.a. Fiatrone 1990) 

som viser at eldre kan øke styrken betyde-

lig gjennom styrketrening, uten at musklene 

blir noe større, opplyste Terje Gjøvaag.

Han fortalte at i Fiatrones studie fra 1990 

gjennomførte 90 år gamle menn og kvinner 

styrketrening i åtte uker. Muskeltverrsnittet 

økte med bare ni prosent, mens styrken økte 

med 174 prosent, nettopp på grunn av nev-

ral adapsjon.

– Vi vet imidlertid lite om hva som skjer 

etter åtte uker. Nevral adapsjon er som en 

svart boks innen fysiologien. Vi vet lite om 

hvordan det virker, men tror det handler om 

fasilitering av motoriske enheter.

Hurtig kraftutvikling
Gjøvaag understreket at eldre ofte mangler 

evnen til hurtig kraftutvikling, noe som er 

viktig for reaksjonsevnen og for å hindre 

fall.

– For å oppøve en hurtig kraftutvikling 

holder det ikke med trap-

petrening. Det trengs 

tyngre styrketrening 

også for eldre. Vi må 

dosere slik at vi trimmer 

nervesystemet og stimu-

lerer til muskelvekst og/

eller nevral adapsjon. 

Cellulære responser ved 

trening får fart på sate-

littcellene, noe som har 

en avgjørende betydning 

for reparasjon av skader 

i muskler og vev, og for 

muskelvekst, sa Gjøvaag.

Må trigge det nevrale
Han la til at andelen sa-

telittceller reduseres ved 

aldring, fra ca. 15 pro-

sent ved fødselen til 1-2 

prosent hos eldre.

– Det kan derfor være 

en sammenheng mellom 

fall i mengden satelittcel-

ler og den manglende 

evnen til muskelvekst. Dette kan være for-

klaringen på hvorfor nevral adapsjon hos el-

dre er så viktig. Da gjelder det å trene såpass 

hardt at det nevrale trigges, sa Gjøvaag. 

Han mener at styrketrening i dag er un-

derdosert, og at det gjelder både yngre som 

ikke er vant til å trene styrke og eldre.

Terje Gjøvaag understreket at mer forsk-

ning trengs for å få kunnskap om hva slags 

treningstiltak som har effekt på ulike popu-

lasjoner, og at dette er noe HiOA prioriterer. 

– Det trengs tyngre styrketrening for eldre

STYRKE – For å oppøve hurtig kraftutvikling for eldre holder det ikke 
med trappetrening, sier Terje Gjøvaag.

Andre foredragsholdere:

Hoftebrudd: Hilde Sylliaas, postdoc Kavli-fondet, førsteamanuensis, PhD, HiOA.

Intensitet i trening etter hjerneslag: Torunn Askim, førsteamanuensis, NTNU: 

Tidlig opptreningsfase – hvilke utfordringer? Spesialfysioterapeut Haldis Haug Dahl, St. Olavs. 

Traksjon vs dekompresjon: Fysioterapeut og manuellterapeut Eirik Hammer Østvold.

Dosering av fysiske virkemidler: Jan M. Bjordal, UiB.

LSVT BIG – et forskningsbasert treningsprogram rettet mot Parkinsons sykdom: Fysiotera-

peut/LSV-terapeut Per Ola Wold Olsen.

Hverdagsrehabilitering og fysioterapeutenes rolle: Seniorrådgiver Eline Rygh, NFF. 

En del av presentasjonene finner du på www.fysio.no - Faggrupper.



FYSIOTERAPEUTEN  4/13     7

FYSISK aktivitet og trening ved revmatisk 

sykdom er Camilla Fongens forsknings-

område. Hun holdt en presentasjon på Fag-

gruppe NORs seminar med tittelen «Hvor 

mye er nok?»

– Når det gjelder artrose, har vi kommet 

enda lenger enn for Bekhterevs sykdom i å 

dokumentere effekten av trening. I løpet av 

de siste årene kan vi snakke om et paradig-

meskifte – fra passiv til aktiv behandling. 

For ikke så mange år siden var «state of the 

art» behandling for revmatikere å ligge i sen-

gen. Man var redd for at trening ville gi økt 

sykdomsaktivitet og leddskader, sa Fongen.

Lavere sykdomsaktivitet
Hun pekte også på studier som viser at høyt 

kondisjonsnivå hos pasienter med revma-

tiske sykdommer er assosiert med lavere 

sykdomsaktivitet og lavere inflammasjons-

markører (CRP og senkning) (Halvorsen et 

al 2012). For pasienter med revmatoid artritt 

(RA) er det også vist at trening kan bidra til 

at sykdommen går i remisjon (det vil si ikke 

aktiv sykdom) (Sokka 2008).

Det har vært stor framgang i utviklingen 

av medikamentell behandling av inflamma-

toriske leddsykdommer. Likevel er det slik 

at rundt 20-40 prosent av de revmatiske pa-

sientene ikke vil kunne dra nytte av de nye 

biologiske medikamentene (Rubbert-Roth 

2009). Medisinering erstatter derfor ikke fy-

sioterapi, sa Fongen.  

Hjerte- karsykdommer 
Camilla Fongen opplyste at pasienter med 

revmatiske sykdommer har økt risiko for 

hjerte- og karsykdommer. Det er også en 

viss risikoøkning ved artrose. Den syste-

miske inflammasjonen ved revmatisme kan 

være en selvstendig risikofaktor for hjerte- 

og karsykdommer, ved siden av risikofakto-

rer knyttet til metabolsk syndrom – som er 

vekt og livsstil. Dette gjør det særlig viktig 

med riktig trening.

Fongen la vekt på følgende når det gjelder 

forholdet mellom intensitet og mengde:

Høy intensitet på fysisk aktivitet har stor 

betydning når det gjelder hjerte- og kar-

sykdommer.

Intensitet på trening er viktigere enn va-

righet.

Fysisk form  har større betydning enn 

total mengde fysisk aktivitet for å bedre 

helse. 

(Sassen et al 2009, Schnor et al 2011, 

Sabia et al 2012, Lee et al 2010, Thoresen As-

pesen et al 2012.)

Dose-respons
Camilla Fongen understreket at den fysio-

logiske responsen på trening er avhengig 

av frekvens, intensitet og varighet. Dette er 

spesielt viktig når det er foreskrevet som en 

del av et behandlingsprogram. Det er en do-

se-respons relasjon for trening akkurat som 

for medikamenter. Effekt av trening er der-

for avhengig av at den faktisk er gjennom-

Hvor mye er nok?
Trening er like viktig som medika-

mentell behandling for pasienter 

med Bekhterevs sykdom, ifølge 

Camilla Fongen, fysioterapeut og 

forsker ved Diakonhjemmet Sykehus.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

UTVIKLING For ikke så mange år siden var «state of the art» behandling for revmatikere å ligge til 
sengs, sa Camilla Fongen til deltakerne på Faggruppe NOR sitt seminar i Bergen.
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AKTUELT  FAGGRUPPE NOR

Faggruppe NOR

Leder: Birgit Gran 

Styremedlemmer: Bodil B. Sing-

stad, Willemijn Vervaat, Aarid Olsen, 

Anne Drønen 

Varamedlem og web-ansvarlig: 

Bård Bogen 

Styrets representanter inn 
mot spesialistordningen: Bård 

Bogen (ortopedi), Grete M. Homstøl 

(revmatologi) og Julia Hetebrij 

(nevrologi). Sistnevnte går ut, og 

styret må finne en ny representant 

for nevrologi etter årsmøtet.

Tre eksempler på trening for syke pasienter
Intervalltrening:

40 år gammel kvinne med alvorlig JIA. Sitter i rullestol, kan gå noen få skritt med 

prekestol. Må ha hjelp til det meste av ADL. Klarer delvis forflytning mellom 

prekestol og seng og forflytning i seng. Intervalltrening med pulsklokke: forflyt-

ning til og fra sittende og forflytning sidelengs og opp/ned i seng eller på benk. 

30 år gammel mann med Bekhterevs sykdom. God kondisjon. Plaget med mye 

smerter i føttene, det er derfor vanskelig å gå. 4 x 4 min intervalltrening på syk-

kel. 

35 år gammel kvinne med RA, meget lav kondisjon. Intervalltrening i form av 

gange på tredemølle eller utendørs med motbakkedrag. 

ført og hvordan den er gjennomført.

Men ifølge Fongen viser studier at de fles-

te pasienter trener med lav intensitet, som 

tøyningsøvelser og gange. Dette er viktige 

aktiviteter, men ikke tilstrekkelig for å oppnå 

optimal helseeffekt.

– Man kan også tenke seg at store meng-

der trening med lav intensitet gir stor belast-

ning på ledd og muskler, sa Fongen. Hun 

understreket spesielt betydningen av kondi-

sjonstrening. Trening av kondisjon kan leg-

ges opp slik at man får økt bevegelighet som 

tilleggseffekt. Bevegelighetstrening, deri-

mot, gir ingen tilleggseffekt i form av bedret 

kondisjon. 

AKTIVE I NOR Fra venstre, Aa-
rid L. Olsen, Birgit Gran, Bodil 
B. Singstad, Willemijn Vervaat, 
Anne Drønen og Susan Lots-
berg (gikk ut av styret.) Bård 
Bogen var ikke til stede da 
bildet ble tatt.

Ta en master i helse- og sosialfaglig arbeid 

med eldre. Studiet er tverrfaglig.

Les mer på ww.diakonhjemmet.no/eldre
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Professor og biolog Kristian 

Gundersen setter spørsmåls-

tegn ved en rekke alternative 

behandlingsformer i sin nye 

bok, blant annet akupunktur. 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

GUNDERSEN mener pasienter lures til å be-

tale for behandlinger som ikke er vitenska-

pelig dokumentert. I boka Snåsakoden tar 

han for seg en lang rekke behandlingsme-

toder: homeopati, akupunktur, kvantemedi-

sin, kostholdsterapi, healing, kiropraktikk, 

naprapati, osteopati, kranieosakralterapi, 

rosenmetoden, kineseologi, biopati og tan-

kefeltterapi.

– Mitt egentlige prosjekt er å lære bort vi-

tenskapelig tenkemåte slik at man ikke lurer 

seg selv eller andre. Den nye framveksten av 

alternativ medisin er i grunnen bare ett av 

mange eksempler på at et slikt perspektiv 

kan mangle også i det moderne samfunn, 

sier Gundersen i et intervju med Aftenpos-

ten. 

Snåsamannen
Han tar blant annet utgangspunkt i Ingar 

Sletten Kolloens bok om Snåsamannen, 

Joralf Gjerstad. Det var med denne boka 

Gjerstad fikk sitt gjennombrudd og ble brakt 

«ut av det lokale og obskure», som Gunder-

sen skriver.

Han skriver videre om mangelen på vi-

tenskapelighet innenfor alternativ medisin, 

men medgir at det er vanskelig å teste hel-

bredende evner, bruken av spillkort, klarsyn 

og forsyn.

Pasienten og samfunnet 
– Det er ikke min oppgave som forsker å for-

telle deg hva som er verdifullt for deg, hva du 

skal tro på, hva du skal betale for eller hvor-

dan du skal leve. Du som pasient gjør aldri 

uetiske valg, det er ditt liv, skriver Gunder-

sen. Han mener likevel at vi som samfunn 

burde bli enige om at vitenskap skal legges 

til grunn for felles valg.

Dobbelt så mange kvinner (22 %) som 

menn (9 %) har vært hos alternativ behand-

ler det siste året. De som går til alternativ 

behandling har bedre utdannelse enn resten 

av befolkningen, lever sunnere, spiser mer 

frukt og grønt, røyker mindre og trener mer 

enn gjennomsnittet. Dette ifølge tall fra Sta-

tistisk Sentralbyrå. 

Professorskyts mot alternativ behandling

SNÅSAKODEN Kristian Gundersen mener at vi som samfunn må bli enige om at vitenskap skal legges til grunn for felles valg. Men pasienter gjør etter hans 
syn aldri uetiske valg. Foto: Helge Mikaelsen, NTBscanpix.
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– DET ER IKKE tvil i min sjel om at vi skal få gjen-

nomslag i autorisasjonssaken, sa LOs nestleder Gerd 

Kristiansen i sin tale til Landsmøtet i Norsk Manuell-

terapeutforening (NMF). 

Autorisasjon av manuellterapeuter står ifølge nett-

stedet www.frifagbevegelse.no på LOs liste over top-

prioriterte helsepolitiske saker.

Nettstedet skriver at NMF ble opptatt som LO-

forbund i 2011, og at en viktig politisk sak i denne pe-

rioden har vært spørsmålet om egen autorisasjon for 

manuellterapeuter. Stortingets helse- og omsorgsko-

mité har flere ganger bedt om en sak for å få offentlig 

autorisasjon av manuellterapeuter, men fremdriften 

har ifølge nettstedet stoppet opp i Helsedirektoratet.

– Saken har blitt vanskeliggjort fordi det har vært 

sterke motkrefter, sa LOs nestleder, og la til at hun 

tror hun kan love at autorisasjonssaken vil være løst i 

veldig god tid før neste landsmøte. 

Les mer: www.frifagbevegelse.no

MT-autorisasjon har høy prioritet i LO

NFFS forhandlingsseksjon har fått flere henvendel-

ser fra selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter 

som føler seg lurt av såkalte «kataloghaier». 

Dette dreier seg ofte om at man blir oppringt av 

selgere av katalogoppføringer eller annonsetjenes-

ter, hvor det foreligger navnelikhet med kjente sel-

skaper eller kataloger. Man tror derfor man kjøper 

eller viderefører et abonnement for annonsering 

hos en kjent og seriøs aktør, noe som ikke er tilfelle.

NFFs klare anbefaling er å ikke betale tilsendte 

krav ved uriktige katalogoppføringer eller annon-

setjenester. Det er også viktig å bestride det økono-

miske kravet så raskt som mulig, og det må gjøres 

skriftlig. Regelverket for forbrukere gjelder ikke 

selvstendig næringsdrivende. Derfor er www.vars-

lingslisten.no blitt opprettet for å bistå næringsdri-

vende i slike saker. 

Les mer: www.fysio.no

ET 12-UKERS danseprogram økte ikke kondisjonen blant gravide første-

gangsfødende kvinner. Dette er konklusjonen på en norsk studie som nylig 

ble publisert i Physiotherapy.

62 førstegangsfødende kvinner i svangerskapsuke 12 til 24 ble randomi-

sert til kondisjonsbasert dansegruppe (n=34) eller kontrollgruppe (n=28). 

Snittalder blant studiedeltakerne var 30 år. Dansegruppen ble avholdt tre 

ganger per uke i en 12-ukers periode, og deltakerne måtte møte på mi-

nimum to per uke. I tillegg ble de anbefalt å holde seg i fysisk aktivitet 

minimum 30 minutter hver dag de andre dagene. Kontrollgruppen skulle 

opprettholde sin normale aktivitet så langt det lot seg gjøre.

Kondisjon ble målt ved hjelp av en maksimal O2-test på mølle, og på tre 

ulike laktatnivåer. Begge gruppene oppnådde en liten nedgang i maksimalt 

O2-opptak fra baselinemåling til måling direkte etter avsluttet interven-

sjon. Det var ingen gruppeforskjeller ved noen av målingene. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Habilitering og 
rehabilitering 

 Kunnskapssenteret 

har nå laget en emneside 

som samler kunnskaps-

ressurser på fagfeltene 

habilitering og rehabi-

litering. Her finner du 

blant annet ressurser 

til pasientmøter og res-

surser som helsepersonell 

kan fordype seg i. 

Kunnskapssenteret 

har også tatt med en 

oversikt over de regionale 

koordinerende enhetene, 

kompetansetjenester, 

organisasjoner og lenker 

til andre nettsider.

Les mer: www.

helsebiblioteket.no

Fet og for-
giftet?

Stadig mer forskning 

peker i retning av at 

også andre faktorer enn 

kosthold og livsstil kan 

spille en rolle i utviklingen 

av overvekt og fedme. 

En av disse faktorene er 

tarmbakteriene, skriver 

forskning.no.

Arnold Berstad 

og Jørgen Valeur ved 

Lovisenberg Diakonale 

Sykehus lurer på om en 

av årsakene til fedme kan 

være at supergiftige stof-

fer fra bakterier kommer 

over i blodet og forgifter 

kroppen. Det spørsmålet 

stiller de i en artikkel i 

siste nummer av NGF-

nytt fra Norsk Gastroen-

terologisk Forening.

Les mer: www.

forskning.no

OPTIMISTISKE Peter Chr. Lehne, leder av NMF og LOs 
nestleder Gerd Kristiansen Foto: Espen Mathisen/Manuellte-
rapeutenes Servicekontor

Advarer mot «kataloghaier»

Dans ga ikke bedre kondisjon
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Det etiske hjørnet
Problemstillinger til ettertanke og diskusjon fra NFFs etiske utvalg

Fysioterapeuter får nær kontakt med mange mennesker gjennom 

jobben, og noen ganger vil dette føre til vennskap. Hvordan skal 

fysioterapeuten forholde seg når pasienten blir en venn?

Det er viktig ikke å blande sammen rollene som privatperson 

og behandlende fysioterapeut. Det kan derfor oppstå etiske 

dilemmaer om hvordan fysioterapeuten kan forholde seg til sin 

pasient når pasienten er en venn.  NFFs yrkesetiske retningslinjer 

er også her gjeldende, og behandlende fysioterapeuter må alltid 

ha et profesjonelt forhold til pasienten og ha en tydelig tera-

peutrolle, også når pasienten er en venn. 

Å være bevisst sin rolle er avgjørende.  Er du eller blir du venn 

med pasienten, anbefaler etisk utvalg å snakke om rollene og 

reflektere over de dilemmaene som oppstår i forholdet mellom 

pasient og fysioterapeut. Det er viktig hele tiden å ivareta den 

profesjonelle rollen overfor pasienten, men å være både profesjo-

nell og venn gir noen dilemmaer.

Spørsmål å tenke over:
Hva er du komfortabel med å snakke om med pasienten?

Hvordan håndterer jeg uenighet med pasienten?

Hvor er de profesjonelle grensene?

Når pasienten blir venn

– OVERRASKENDE nok oppda-

get vi at en og samme genvari-

ant fremmer langvarig smerte 

hos kvinner, mens den hemmer 

smerte hos menn, forklarer 

Johannes Gjerstad, professor 

og forsker ved Statens arbeids-

miljøinstitutt (STAMI) til fors-

kning.no.

Han har ledet en studie fi-

nansiert av Forskningsrådet 

som omfatter nesten 300 pa-

sienter med skiveprolaps ved 

Oslo universitetssykehus og 

Haukeland universitetssykehus. 

Pasientene er fulgt opp i ett år 

fra de ble innlagt.

– Som forventet ble det hen-

vist noen flere menn enn kvin-

ner med skiveprolaps til syke-

husene. Likevel observerte vi at 

mennene ble raskere bra enn 

kvinnene, forteller Gjerstad.

Forskningsresultater fra dy-

reverdenen ga et hint om at 

forklaringen kunne ligge i ge-

net som koder for den såkalte 

OPRM1-reseptoren. Denne 

reseptoren er knyttet til smerte-

regulering. Det viste seg at kvin-

nene med den minst vanlige va-

rianten av genet ofte hadde mer 

enn dobbelt så vondt som men-

nene med den samme genvari-

anten, skriver www.forskning.

no. 

 

Les også Line Melå Jacobsens 

doktorgradssammendrag på fy-

sioterapeuten.no: Gen-varian-

ters betydning for utvikling av 

langvarige korsryggsmerter.

Genvariant for smerteregulering
Flere kvinner enn menn utvikler langvarige korsryggsmerter. En genvariant som er 

viktig for kroppens egen smerteregulering, kan være en del av forklaringen.

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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Vi har hatt samhandlingsrefor-

men i noe over ett år. Har det 

styrket samarbeidet helseak-

tørene imellom?

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

ØIVIND Bronken er fysioterapeut på Jotun-

haugen rehabiliteringssenter i Elverum. Da 

Fysioterapeuten intervjuet han et par måne-

der før samhandlingsreformen trådte i kraft 

1. januar 2012, var han spent på utfallet av 

det proklamerte samarbeidet om helsetje-

nester mellom kommunene Elverum, Trysil, 

Engerdal, Stor-Elvdal og Åmot. 

– Den eneste forskjellen etter reformen er 

at trykket fra Sykehuset Innlandet er større 

med hensyn til utskrivningsklare pasienter. 

Når det gjelder kommunesamarbeidet, mer-

ker vi ennå ikke noe til dette på vårt nivå, 

forteller Bronken.

Akuttpasienter
Før reformen hadde rehabiliteringsenhe-

ten en pasientpopulasjon hvor mange kom 

hjemmefra og ble søkt inn av hjemmesy-

kepleien og fastleger, pårørende eller pasi-

entene selv. Nå har rehabiliteringsteamet 

for det meste mer enn nok med å ta imot 

akuttpasientene som kommer fra sykehuset. 

Slagpasienter og ortopediske pasienter går 

foran de som trenger generell opptrening. 

Ofte kommer hoftepasientene to dager etter 

at de er operert. MS- og Parkinson-pasienter 

i tidlig fase, eller kronikere som kan ha nytte 

av et opphold for å fungere bedre i hverda-

gen, stiller bak i køen.

– Før lå hoftepasientene sju til ti dager på 

sykehuset og fikk fysioterapi der. Da kom de 

hit med rullator eller prekestol, de tøffeste 

gikk kanskje på krykker. Nå kommer de i 

ambulanse, sier Bronken.

Rehabiliteringsenheten på Jotunhaugen 

Sykehjem venter på å få flytte inn i det nye 

Helsehuset. Planene for ombygging og om-

innredning av lokalene etter den tidligere 

sykepleierutdanningen i Hedmark har stop-

pet opp, etter at det opprinnelige planutkas-

tet viste seg å bli for kostbart. Kommunens 

helseadministrasjon samt frisklivssentralen 

og barnefysioterapeutene er imidlertid på 

plass, og tanken er at også fysio- og ergote-

rapitjenesten skal inn. Det gjenstår likevel 

en god del arbeid før Helsehuset vil romme 

rehabilitering og den planlagte intermediæ-

renheten. Rehabiliteringstjenesten ønsker et 

samarbeid med Frisklivsentralen med tanke 

på å etablere et tilbud om dagrehabilitering.

– Det har blitt jobbet mye med Helse-

huset siden vi snakket sammen sist. Vi skal 

inn, men vet ennå ikke når. Rommene må 

pusses opp, og vi må få på plass en bedre 

utstyrspark. På intermediæravdelingen kan 

slagpasientene ligge i en uke. I Elverum 

kommune er disse i dag henvist til korttids-

plasser på sykehjem, sier Bronken.

Arbeidet for å fullføre Helsehuset med 

sengeplasser, rehabiliteringsenhet, helsesta-

sjon osv. vil bli behandlet på nytt i forbin-

delse med økonomiplanen.   

Rehabiliteringen på Jotunhaugen Syke-

hjem hadde et prøveprosjekt på dagrehabili-

tering som for så vidt var vellykket. Prosjek-

tet hadde mange søkere, men ikke blant de 

unge og de eldste brukerne – de vil ikke på 

sykehjem. De unge klarer ikke å identifisere 

seg med et gamlehjem, og for de eldste re-

presentere sykehjemmet siste stopp.

– Vi gleder oss til å flytte inn på et nøy-

tralt sted hvor alle kan føle seg hjemme, sier 

Bronken.

Han har lagt merke til at liggetiden for re-

habiliteringspasientene ved enheten er den 

samme nå som før reformen, til tross for at 

de kommer til behandling tidligere. Har av-

delingen blitt mer effektiv, eller er det en for-

del å se pasientene så raskt etter et inngrep?

– Jeg tror på det siste, sier Bronken.

– Det som er bra med samhandlingsre-

formen for oss fysioterapeuter, er at vi kan 

begynne å rehabilitere pasientene kun kort 

tid etter operasjon eller annen behandling. 

Jobber for samarbeid
– Kanskje ligger den største utfordringen i 

Samhandlingsreformen mellom ørene på 

oss som administrerer og jobber innen hel-

se- og omsorgstjenesten, sier prosjektleder 

for «Fem kommuner i samhandling», Roy 

Heine Olsen.

I de siste to årene har han jobbet for 

et tettere samarbeid innen helse- og om-

sorgstjenesten mellom de fem kommunene i 

Sør-Østerdal.  Selv om han gjerne skulle sett 

raskere synlige resultater, mener han at ar-

beidet med å tilpasse helse- og omsorgstje-

nestene til det nye lovverket og de nye sam-

arbeidsavtalene, ikke må undervurderes. 

– Samhandlingsreformen forutsetter ak-

tiv samhandling og en klar ansvarsdeling 

mellom spesialisthelsetjenesten og de kom-

munale helse- og omsorgstjenestene, sier 

Olsen.

For å oppnå dette er finansieringssyste-

met lagt om slik at de enkelte kommunene 

har fått et større økonomisk ansvar for bruk 

av spesialisthelsetjenestene. Den nye Helse- 

og omsorgstjenesteloven pålegger kommu-

nene å inngå juridisk forpliktende samar-

beidsavtaler med helseforetaket de sokner 

til, og etter 1. januar 2012 arbeider dessuten 

alle kommunale helse- og omsorgstjenester 

ut fra et felles lovverk. 

Hindrer effektiv drift
Ifølge Olsen er det uheldig at man fordeler 

knappe helseressurser etter kommunegren-

sene. Han peker spesielt på det påbudet 

kommunene nå har for å etablere døgnplas-

ser for øyeblikkelig hjelp. Disse døgnplas-

sene krever døgnbemanning og spesiell 

kompetanse. For mange enkeltkommuner 

med lave innbyggertall virker dette som en 

uoverkommelig oppgave. 

Raskere til rehabilitering etter reformen

SAMHANDLING – Kanskje den største utfordrin-
gen ligger mellom ørene på oss som jobber med 
dette, sier Roy Heine Olsen i Elverum kommune.
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– Kommunegrensene kan bli er et hin-

der for effektiv drift av tjenester som krever 

høy kompetanse og hvor det er mangel på 

fagfolk. Tilbudet må være organisert slik at 

enhetene er store nok til å driftes rasjonelt 

og kostnadseffektivt, samtidig som de må 

plasseres utfra hva som er hensiktsmessig 

for befolkningen, sier han.

Intensjonene i den nye Folkehelseloven, 

den nye Helse- og omsorgstjenesteloven og 

de økonomiske virkemidlene, forutsetter 

holdningsendringer og kompetanseoppbyg-

ging både hos politikere, kommuneadminis-

trasjon og blant alle de ulike helseaktørene. 

– Det er krevende å endre arbeidsmeto-

der og tilvante forestillinger om samarbeid. 

Kommunene må bli mye flinkere til å ta i 

bruk en ny organisering av hele helse- og 

omsorgstjenesten, slik den nye Helse- og 

omsorgstjenesteloven åpner for, sier Olsen.

Helsetjenester i hjemmet
I dag er helsevesenet organisert i en fysio-

terapitjeneste, en ergoterapitjeneste, en lege-

tjeneste, en pleie- og omsorgstjeneste og en 

forebyggende helsetjeneste i helsestasjonen. 

Slik etableres ulike holdninger og ulike kul-

turer som holder på særegen kompetanse og 

passer på hvert sitt delbudsjett. 

– Et tettere samarbeid mellom fagfol-

kene, der ressursene ses på under ett, vil 

tjene befolkningen. I dag snakker vi ofte om 

brukere med sammensatte behov. Dette er 

kanskje feil perspektiv. Brukerne er stort sett 

integrerte personer med behov for tjenester. 

Utfordringen ligger heller i at de tjenestene 

som tilbys er fragmenterte og mangelfullt 

koordinerte, sier han.

Ifølge Olsen blir den store utfordringen 

framover å legge bedre til rette for at flere av 

de med svekket helse kan mestre hverdagsli-

vet sitt lengre i egne hjem. Samhandlingsre-

formen har innført begrepet «Helsetjenester 

i hjemmet», som fordrer et tettere samarbeid 

mellom fastleger, hjemmesykepleiere, fysio-

terapeuter, ergoterapeuter, hjelpemiddelsen-

traler og øvrig helse- og omsorgspersonell. 

Regelmessige hjemmebesøk hos pasienter 

og brukere vil gi en helt ny innsikt i den en-

keltes behov for tilrettelegging, veiledning 

og mestringstrening.     

– Skal vi kunne møte det framtidige kom-

petanse- og kapasitetsbehovet innen helse- 

og omsorgstjenesten, må vi bli flinkere til å 

samarbeide på tvers av kommunegrenser og 

på tvers av faggrenser. Ved å etablere større 

enheter og bruke ressurser på tvers av gren-

sene, vil vi kunne få til mer kostnadseffek-

tive helse- og omsorgstjenester.  Det vil være 

et folkehelseløft av dimensjoner. Vi må legge 

bak oss løsningene fra 70, 80 og 90-tallet og 

tenke nytt for fremtiden, sier Olsen. 

REHABILITERING – Nå kommer pasientene i ambulanse. Før reformen kom de på krykker eller med rullator, sier Øivind Bronken, fysioterapeut på Jotunhaugen 
rehabiliteringssenter i Elverum.
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– Det er billigere å sende pa-

sienten til operasjon på syke-

huset enn å bygge opp fysio-

terapitjenesten i kommunen, 

sier NFFs leder Eilin Ekeland til 

Dagens Medisin.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

TALL som Norsk pasientregister (NPR) har 

utarbeidet for Dagens Medisin viser at det 

har vært en massiv økning i skulder- og kne-

artroskopi i Norge. Overlege og forsker Jens 

Ivar Brox advarer mot det han mener er et 

stort omfang av unødvendige operasjoner.

– Både kommunen og sykehuset tjener på 

at det utføres «unødvendige» operasjoner, 

sier Ekeland, og peker på to forhold som kan 

snu trenden:

– For det første trenger vi nasjonale, fag-

lige retningslinjer som også gir føringer for 

fastlegens måte å tenke på. For det andre må 

denne typen kirurgi inn i medfinansierings-

ansvaret i kommunen, sier hun.

Ekeland viser til at kommunene har et 

kapasitetsproblem når det gjelder fysiotera-

pitjenesten. 

– Vi har indikasjoner som tyder på at kun 

en tredel har prøvd fysioterapi før de blir 

operert, sier NFFs leder.

Flere studier
Jens Ivar Brox viser til tre randomiserte stu-

dier fra ulike land, som tyder på at veiledet 

trening hos fysioterapeut er like effektivt 

som skulderkirurgi.

– Dette kan nok også gjelde rygg- og kne-

plager hos middelaldrende mennesker, for 

eksempel skivedegenerasjon, korsbånd og 

menisker, som det også opereres mye av, sier 

Brox. 

Også her viser han til randomiserte stu-

dier som tyder på at resultatene ved kirurgi 

ikke er annerledes enn ved ikke-operativ be-

handling. Studiene sier det samme: At det er 

et fåtall som trenger operasjon.

Kun en av tre har prøvd fysioterapi 
før operasjon

KNÆR OG SKULDRE Overlege og forsker Jens Ivar Brox advarer mot det han mener er et stort omfang 
av unødvendige ortopediske operasjoner.

SNU TRENDEN – Vi trenger nasjonale retningslin-
jer, sier Eilin Ekeland.

Overstyres
– Vi får på en måte gehør når vi forteller det-

te i fagmiljøene, men det gir seg ikke utslag 

i konkrete resultater, sier Brox. Han mener 

hele helsevesenet i for stor grad er styrt etter 

markedsmekanismer og management-pro-

sedyrer, og at det overstyres for mye. 

– Basalforskning har sin egen verdi, men 

dersom klinisk forskning skal ha noen hen-

sikt, må resultatene i større grad enn i dag 

tas til følge. En forventer ikke at noe skal 

endre seg etter én randomisert studie, men 

når flere studier i flere land peker i samme 

retning, bør det få konsekvenser, sier Brox 

til Dagens Medisin. 

Les mer: www.dagensmedisin.no
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Kirurgi versus fysioterapi 
ved meniskskader 

En nylig publisert studie i New England Journal of 

Medicine viser at standard fysioterapi kan gi like god 

effekt som kirurgi ved meniskskader og slitasjeforand-

ringer.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

DET har lenge vært usikkert om artroskopisk partiell meniskekt-

omi for pasienter med meniskskade og artrose gir bedre resul-

tater enn tradisjonell fysioterapi. Dette ønsket en internasjonal 

forskergruppe å studere nærmere.

Forskerne gjennomførte en randomisert kontrollert multisen-

terstudie. 351 pasienter med symptomer (meniskskade med sli-

tasjeforandringer) ble inkludert. Disse ble randomisert til enten 

kirurgi med postoperativ fysioterapi eller til standard fysioterapi 

i henhold til protokoll. Alle ble vurdert etter seks og 12 måneder. 

De som gjennomgikk standard fysioterapi kunne bli overført til 

kirurgi underveis dersom dette ble ansett som nødvendig. Pa-

sientene ble vurdert etter The Western Ontario and McMaster 

Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) seks og 12 måneder 

etter randomisering. Alle pasientene i studien var over 45 år.

Ved seks måneders oppfølging hadde 51 av de som ble til-

delt fysioterapi alene (30 prosent) gjennomgått kirurgi, mens 

ni pasienter som var tildelt kirurgi (6 prosent) ikke ble operert. 

Intention-to-treat-analyser viste en gjennomsnittlig forbedring 

i WOMAC etter seks måneder på 20,9 poeng i den kirurgiske 

gruppen, og 18,5 poeng i gruppen som mottok standard fysiote-

rapi. Resultatene etter 12 måneder var lik de etter seks måneder.

Forfatterne konkluderte med at det ikke var signifikante grup-

peforskjeller ved noen av måletidspunktene. Det er likevel verdt 

å merke seg at 30 prosent av de som fikk standard fysioterapi, 

måtte opereres på et senere tidspunkt. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

www.camp.se
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passer både rett og innsvingt 
figurtype.

Kraftige bånd gir ekstra 
stabilitet sammen med 
skinner av plast bak og i 
sidene. Borrelåslukking i front.

For ytterligere informasjon kontakt oss på 
tlf.: 23 23 31 20 

eller mail.norway@camp.noFølg med på nyheter fra fag og forskning 
på www.fysioterapeuten.no

Vi er også på Facebook og Twitter 
– Lik oss gjerne!
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AKTUELT

SAMMEN med kona Kari Følling tilbringer han noen vinteruker i 

Puerto del Carmen på den kanariske ferieøya, med sol, strand, turer, 

god mat … og litt trening.

– Det er jo så enkelt. Og så lav terskel! Riktige konstruksjoner ser 

det ut til å være også. Helt fantastisk, er de to enige om, før de tusler 

hjem igjen til hotellet fra den innbyende og også litt utfordrende 

raden med 11 treningsapparater ved Playa Los Pocillos.

Europeisk standard
Parques biosaludables, kaller spanjolene de offentlige treningsområ-

dene som finnes ikke bare på Kanariøyene, men i hele Spania. De er 

administrert på kommunalt nivå, men følger overalt den europeiske 

standarden for stasjonære treningsapparater, EN 957.

– Disse burde det vært mange av i Norge også. Og ikke bare om 

sommeren. Året rundt. Det får vi jo til med lekeapparater for barn, 

sier Vidar Jørgensen.

Han får støtte fra Kåre Auale og Solveig Bræk fra Skjåk, som 

midtveis i et fireukers opphold har oppdaget apparatene på sin før-

ste tur med leid sykkel.

– Dette er jeg glad for. Hit kommer vi igjen. Jeg trener fast hjem-

me, og elipsemaskinen er nok bedre der. Men dette er virkelig et bra 

tiltak, sier Solveig.

Mye brukt
Raden av apparater ved gangveien i Los Pocillos er flittig brukt, av 

voksne i alle aldre, og på ulikt vis.Noen stopper opp og tester et par 

av de tilsynelatende enkleste apparatene før de går videre, smiler 

kanskje litt over sin egen barnlige nysgjerrighet. Andre er mer sys-

tematisk i tilnærmingen og begynner i den ene enden, for så å jobbe 

seg gjennom det meste av raden; tøy og strekk, styrke i armer og 

bein, mer kondisjonsrettet aktivitet   Andre igjen har åpenbart vært 

her før og går rett til «sine» apparater og øvelser.

– Du må jo presse deg selv litt, smiler irske Gerry (67), der han 

sitter småsvett og fornøyd etter en solid økt på roapparatet foran seg.

Han tilbringer ni uker i Matagorda et par kilometer unna, og 

minst annenhver dag går han langs strandpromenaden til appara-

tene ved Los Pocillos. Det gjelder å holde seg i form.

Ved siden av ham utforsker to tyske venninner i 30-årene et ap-

parat som først og fremst strekker i sideretningen. De holder på et 

par minutter før de gir seg.

– Spass!

Moro! Neste gang de går forbi her, prøver de kanskje ut noen an-

dre apparater. Og neste gang … 

Trening med LAV  terskellav
– Dette må da være folkehelsearbeid på sitt beste, sier Vidar Jørgensen fra 

Steinkjer, på vei gjennom rekken av offentlige treningsapparater ved en 

strand på Lanzarote.

TEKST og FOTO Sven Grotdal

GOD STREKK Solveig Bræk fra Skjåk strekker gjerne litt muskulatur. Mannen 
Kåre Auale tar seg heller en pause.
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TRENING Irske Gerry (67) presser seg gjerne litt i sin faste økt på roapparatet. To tyske venninner nøyer seg med å ha det moro på apparatet ved siden av.

3-DELT «CLASSIC» BEHANDLINGSBENK
Med sin klassiske utforming, sentrallåsbare hjul og solide rammeverk 

www.steens-physical.no  

Norskprodusert og markedsledende 
i mer enn 30 år

«
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AKTUELT

Hvordan bli stor og sterk?
Anders Berget og Lennart Krohn-Hansen:

Mer og mer forskning støtter tanken om at det ikke 

nødvendigvis handler om det å trene svært tungt eller 

svært lett for å bygge muskler. Det viktigste er at man 

trener en muskel til du er helt ferdig, eller har «tømt» 

denne for energi. Flere repetisjoner skal ikke være 

mulig. Teorien bak dette er at jo flere muskelfibre du 

aktiverer, jo større del av muskelen vil bli bygget opp 

i etterkant av treningen.

Slipp fysioterapeutene fri – det er vår!
Jan Magnus Bjordal:

Ja, endelig er våren her etter en lang og mørk vinter, 

og tiden er inne til refleksjoner om lysere dager. Etter 

min mening så har dette vært en av de kaldeste og 

mørkeste fysioterapivintrene på lenge. Først ble fysio-

terapi fjernet som en skal-tjeneste i kommunen, og 

så kom en ryggstudie som viser avtagende samarbeid 

mellom fastleger og fysioterapeuter i primærhelsetje-

nesten (Werner & Ihlebæk, 2012). Dette synes jeg er 

svært beklagelig.

Vårslepp av (over)ivrige løpere
John Henry Strupstad

Uansett løpestil, teknikk eller sko (eller mangelen på 

stil, teknikk og sko), så bør regelen være enkel. Velg 

det fottøyet som du trives best i og som føles mest 

komfortabelt. Og varièr i både fottøy og løpsunder-

lag. Og aktivitet. Ikke la nye trender og ideer styre ditt 

valg av fottøy. Vær kritisk til «gode råd» og til «ek-

sperter». Hold godt rundt lommeboka. Sunn skepsis 

er et fint stikkord. De som er mest bastante i sine ut-

sagn, er ofte de med lavest kunnskapsnivå.

Følg med på våre bloggsider! http://fysiote-
rapeuten.no/Aktuelt/Blogg

Arbeidsbelast-
ning og smerter 

Helsearbeidere har 

større mulighet for å 

komme seg etter langva-

rige smerter, dersom de 

opplever mindre fysisk 

anstrengelse i arbeidet. 

Det viser en nylig publi-

sert artikkel i BMC Muscu-

loskeletal Disorders.

Dette kan tyde på at 

det bør settes inn tiltak 

for å minske arbeidsrela-

tert fysisk anstrengelse 

for kroniske rygg-, nakke- 

og skulderpasienter, 

mener forskerne.

Les mer: www.

fysioterapeuten.no

Menn sakker 
akterut

Europeiske menn 

ligger stadig lenger bak 

kvinnene når det gjelder 

forventet levealder. Det 

viser en ny rapport fra 

Verdens helseorganisa-

sjon.

WHO har analysert 

data for ni millioner 

mennesker i 53 land, 

og avstanden mellom 

kjønnene i forventet leve-

alder er på 9,5 år. I 2010 

kunne kvinner i Europa 

regne med å leve i 80 

år i gjennomsnitt, mens 

gjennomsnittet for menn 

lå på 72,5 år.

Ifølge forskerne er det 

livsstil og yrkesforskjeller 

som i stor grad forkla-

rer avstanden mellom 

kvinner og menn. Gapet 

mellom «beste og verste 

land» når det gjelder le-

vealder er 17 år for menn 

og 12 år for kvinner.  

Les mer: www.

fysioterapeuten.no 

Smakebiter fra bloggen

EN STUDIE i Clinical Rehabilitati-

on har sammenlignet øvelser/tre-

ning hos fysioterapeut med rask 

gange for personer med kroniske 

korsryggplager. Effektforskjellene 

var små.

52 pasienter i alderen 18 til 65 

år med diagnosen kroniske kors-

ryggsmerter ble randomisert til to 

ulike treningsgrupper: Rask gange 

på tredemølle i 20 til 40 minutter 

og ryggøvelser hos fysioterapeut. 

Treningen ble gjennomført to gan-

ger per uke i seks uker. Det var in-

gen kontrollgruppe i studien. Må-

leredskapene var seks minutters 

gangtest, Fear-Avoidance Beliefs 

Questionnaire, muskelstyrketester 

for rygg og buk, Oswestry Disa-

bility Questionnaire og Low Back 

Pain Functional Scale (LBPFS).

Resultatene etter seks ukers 

trening indikerte signifikant be-

dring i alle utfallsmål for begge 

gruppene. Forskjellene gruppene i 

mellom var minimale. Forfatterne 

konkluderte med at rask gange på 

tredemølle i denne studien var 

like effektivt som spesifikke øvel-

ser hos fysioterapeut for pasienter 

med kroniske korsryggsmerter.

Les mer: www.fysioterapeuten.

no

Rask gange like bra?
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Postboks 128, 1309 Rud
Telefon 67 17 74  17 74 74

og oppbevaringsrør

EN STUDIE publisert i New Eng-

land Journal of Medicine viser li-

ten grad av sammenheng mellom 

MRI-funn og kliniske funn for pa-

sienter med kjent skiveprolaps og 

symptomer på isjas.

Magnetic resonance imaging 

(MRI) blir ofte utført på denne 

gruppen pasienter, men sammen-

hengen mellom funn på MRI og 

kliniske funn er ofte uklar. Forfat-

terne så på 283 pasienter i en ran-

domisert studie som sammenlignet kirurgi og langvarig konservativ behandling. 

Ved ett år rapporterte 84 prosent av pasientene om positivt resultat; helt eller delvis 

bortfall av symptomer. Skiveprolaps var synlig hos 35 prosent av de med et positivt resul-

tat, og hos 33 prosent av de med et negativt resultat. Positivt resultat ble rapportert hos 

85 prosent av de med skiveprolaps og hos 83 prosent av de uten skiveprolaps. MRI kunne 

ikke skille pasientene med et positivt resultat fra de med et negativt resultat.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Modell på høring
Arbeidet med en ny organisasjonsmodell 

for NFF nærmer seg sluttfasen. Forslaget som 

Landsmøtet skal ta stilling til 26.-29. november 

må være klart innen 1. juni. 

Det siste reviderte utkastet er nå på høring i 

NFFs organisasjonsledd, med svarfrist 15. april. 

NFFs medlemmer kan lese utkastet ved å logge 

seg inn på nettsidene med medlemsnummer 

og passord. Det er plassert under overskriften 

«Høring mars 2013 – ny organisasjonsmodell for 

NFF».

Les mer: www.fysio.no

For få turnusplasser

– Fordelingen av turnusplasser viser at en 

rekke fysioterapistudenter risikerer å stå uten 

turnusplass etter endt studium, skriver NFF i et 

brev til Helsedirektoratet datert 18.mars. Brevet 

er også sendt til flere fylkesmannsembeter.

NFF peker på Helsedirektoratets overordnede 

ansvar for turnustjenesten, og at myndighetene 

har ansvar for et kvalitetssikret og sammenheng-

ende utdanningsløp. En ventelisteordning er 

etter NFFs syn et klart brudd med dette.

Les mer: www.fysio.no

Svak økning i antall uføre

Ved utgangen av 2012 var det 310.000 uførepensjonister i Norge, 1,1 prosent flere enn 

i 2011, opplyser NAV. Andelen har likevel holdt seg stabilt på 9,5 prosent.

– Økningen skyldes i stor grad at mange som tidligere mottok tidsbegrenset stønad nå 

har fått varig uførepensjon. At andelen er stabil, må ses i sammenheng med befolknings-

veksten, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Flest nye uføre finner vi i aldersgruppen 55-59 år, mens andelen uføre har gått ned i 

gruppen 60-66 år.

– Trolig har både pensjonsreformen, et høyere utdanningsnivå og bedre helse blant 

dagens 60-åringer bidratt til denne utviklingen, sier Lystad. 

Ny leder i Danmark

Tina Lambrecht er valgt til ny leder i Danske 

Fysioterapeuter (DF), i et elektronisk gjennomført 

valg. Fem kandidater drev valgkamp på nett og i 

sosiale medier.

Lambrecht har vært leder for Region Nord-

Jylland siden 2006, og ble konstituert leder i DF 

i fjor, da tidligere leder Johnny Kuhr måtte forlate 

stillingen på grunn av sykdom.

DF har de siste årene vært inndelt i regioner 

med heltids ledere. Dette er i tråd med forslaget til 

ny organisasjonsstruktur i NFF. Landsmøtet 26.-29. 

november skal ta stilling til endringsforslaget.

Liten nytte av MRI
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Ved etableringen av det nye Kreftsenteret 

på Ullevål Universitetssykehus høsten 2006 

ble ideen om å etablere et aktivitetsrom for 

kreftpasienter til. Aktivitetsrommet var et 

element i satsningen på å tilby helhetlige 

mestringstilbud for kreftpasienter, der vei-

ledning i og oppmuntring til fysisk aktivitet 

var sentralt. En prosjektgruppe bestående av 

Grete og Jack Waitz og fagpersoner på Kreft-

senteret skapte i fellesskap konseptet Puste-

rommet. Det første Pusterommet ble offisielt 

åpnet i januar 2007, med økonomisk støtte 

fra Helse- og sosialdepartementet. Stiftelsen 

Aktiv mot kreft ved Grete Waitz og Helle 

Aanesen ble etablert. Ideen var at aktive 

nordmenn sammen med norsk næringsliv 

skulle gjøre en innsats for kreftrammede 

og stimulere til fysisk aktivitet også under 

kreftsykdom. Aktiv mot kreft har bidratt til 

at flere av landets sykehus i dag har et Puste-

rom, der det tilbys treningsveiledning indi-

viduelt eller i grupper. 

Betydningen av fysisk aktivitet 
ved kreft
Antall krefttilfeller øker stadig, og vi antar nå 

at 1 av 3 menn og 1 av 4 kvinner vil få kreft 

en eller annen gang i løpet av livet. Samtidig 

ser vi at overlevelsen bedres. Tidligere diag-

nostisering og bedre behandling bidrar til at 

flere blir friske etter kreftbehandling og flere 

lever lengre med en kreftdiagnose. Mange 

kreftsykdommer krever imidlertid til dels 

omfattende behandling som kan medføre 

plagsomme bivirkninger og senvirkninger.

Oppmerksomhet på betydningen av fy-

sisk aktivitet under og etter kreftbehandling 

og antall studier som tar for seg temaet, har 

økt betydelig de siste årene. Det foreligger 

blant annet flere studier på fysisk aktivitet 

ved brystkreft, prostatakreft og mage-/tarm-

kreft. Det har i lengre tid vært kjent at fysisk 

aktivitet har forebyggende effekt på utvik-

ling av kreft. Nyere studier viser også positiv 

effekt av fysisk aktivitet når kreftdiagnosen 

er et faktum. 

I en metaanalyse fra 2010 (1) viser Speck 

effekt av fysisk aktivitet hos kreftpasienter 

på flere nivå; fysisk form, kroppssammen-

setning, livskvalitet og andre psykososiale 

variabler. Effektene ser vi ved fysisk aktivitet 

både under og etter behandling (1). Fong 

et al. (2) kom frem til samme konklusjon 

i en metaanalyse av studier gjennomført 

med ferdigbehandlede kreftpasienter. En 

metaanalyse av McNeely et al fra 2006 (3) 

viste at trening blant brystkreftpasienter- og 

overlevere hadde positiv effekt på blant an-

net livskvalitet, hjerte-/lungekapasitet, ge-

nerell fysisk funksjon og fatigue. For øvrig 

viser studier at pasienter med prostatakreft 

er blant gruppene som profiterer på regel-

messig fysisk aktivitet. Både Galvao et al 

(4), Cramp et al (5) og Segal et. al (6) har 

vist positive effekter av fysisk aktivitet på 

vanlige bivirkninger og seneffekter av hor-

monbehandling ved prostatakreft. Vanlige 

bivirkninger av denne behandlingen inklu-

derer blant annet reduksjon i muskelmasse, 

redusert styrke og utholdenhet og redusert 

beintetthet. Dette kan igjen gi alvorlige 

senvirkninger. De ovennevnte studier viser 

blant annet at regelmessig trening hos den-

ne pasientgruppen kan være med å påvirke 

utviklingen av disse bivirkningene i positiv 

retning. 

Flere studier de siste årene har sett på 

sammenhengen mellom fysisk aktivitets-

nivå og dødelighet. Spesielt med hensyn til 

brystkreft ser man tendens til en sammen-

heng her (7,8). I en metaanalyse fra 2010 (9) 

konkluderte Ibrahim med at brystkreftpa-

sienter som drev fysisk aktivitet etter diag-

nosetidspunkt hadde en signifikant lavere 

risiko for å dø av brystkreft. Pasientene ble 

i de inkluderte studiene fulgt i inntil 18 år 

etter diagnosetidspunkt.

Selv om det stadig kommer nye studier 

ser man fremdeles behov for mer forskning 

på området, blant annet innen flere diag-

noser, forskning på menn, forskning på an-

dre aktiviteter enn kondisjonstrening, evt. 

undersøke effektforskjeller mellom ulike 

treningsintensiteter, samt flere studier med 

biologiske endepunkter.

Treningsprinsipper for kreftpasienter
Resultatene av de ovennevnte studiene viser 

behov for et fysisk aktivitetstilbud til kreft-

pasienter. Tilbudet på Pusterommet bygger 

på erfaringer fra de forskningsresultatene 

vi har sett de siste årene. Vi ser at fysisk ak-

tivitet tilpasset den enkelte pasients funk-

sjonsnivå gir opplevelse av mestring og be-

drer fysisk funksjon. På tross av omfattende 

forskning på området mangler vi imidlertid 

konkrete norske retningslinjer for trening 

og fysisk aktivitet hos kreftpasienter. Hel-

sedirektoratets generelle anbefaling om 30 

minutter fysisk aktivitet daglig gjelder også 

for kreftpasienter. Aktivitetsråd for øvrig 

er avhengig av hvorvidt pasienten er under 

behandling eller har avsluttet behandling, 

type behandling som mottas, om pasienten 

er i kurativ eller palliativ fase, pasientens 

treningserfaring før diagnosetidspunktet, 

følgetilstander av kreftbehandlingen og an-

dre plager/sykdommer. I utgangspunktet 

gjelder vanlige treningsprinsipper også for 

kreftpasienter, men tiltakene må selvsagt til-

fag
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KRONIKK: KREFTRELATERT BEHANDLING

Pusterommet – fra idé til etablert tilbud
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Antall krefttilfeller øker stadig, og vi antar nå at en 
av tre menn og en av fire kvinner vil få kreft en el-
ler annen gang i løpet av livet.

passes etter individuelle forhold. I en aktiv 

behandlingsperiode råder vi pasienten til å 

unngå maksimal anstrengelse. 

Treningseffekten vil som hos befolknin-

gen forøvrig være avhengig av varighet, 

hyppighet, intensitet og restitusjon. Når det 

gjelder sistnevnte, har kreftpasienter, både 

under og etter behandling, gjerne behov for 

lengre tid til restitusjon enn normalt. Per i 

dag opererer vi med enkelte kontraindika-

sjoner mot trening hos kreftpasienter. Det 

omfatter infeksjoner, feber, anemi og sterkt 

nedsatt immunforsvar. Ved skjelettmetasta-

ser, fatigue, dyspnè og uttalt vekttap er vi ek-

stra oppmerksom på dosering og trenings-

form. Det gjelder også dersom pasienten 

mottar intensiv kjemoterapi med betydelig 

benmargstoksisk eller hjertetoksisk bivirk-

ning. 

Pusterommets tilbud
Per i dag finnes det Pusterom på Ullevål 

sykehus og Radiumhospitalet i Oslo, på 

Haukeland sykehus i Bergen, på Sykehuset 

Telemark i Skien og på Sykehuset Innlandet 

avd. Gjøvik. Det er forventet at det vil eta-

bleres Pusterom på flere av landets sykehus 

de neste årene. På Pusterommet gir vi et til-

bud til kreftpasienter under og etter behand-

ling. Dette skal være et lavterskeltilbud med 

fokus på tilpasset fysisk aktivitet og avspen-

ning. Per dags dato har vi på Pusterommene 

ved Oslo Universitetssykehus (OUS) både 

grupper som er åpne på tvers av diagnose 

og behandlingsforløp, og tidsavgrensede, 

diagnosespesifikke rehabiliteringsgrupper. 

Gjennom gruppeaktiviteten kan pasienten 

få erfaringer med styrke- og kondisjonstre-

ning, samt mer rolige aktiviteter som yoga 

og qi gong. I tillegg til gruppeaktivitet tilbyr 

vi individuell treningsveiledning og oppføl-

ging. Alle som har ønske om å benytte seg 

av Pusterommets tilbud skal være henvist av 

lege. Det gjennomføres da en førstegangs-

konsultasjon der blant annet fysisk funk-

sjon, treningserfaringer og mål blir kartlagt. 

Ut fra dette vil pasienten i samarbeid med 

fysioterapeuten komme frem til et opplegg 

som er passende. 

Bruken av Pusterommet er økende. Vi 

har her på Pusterommene i OUS mellom 

300 og 400 besøk månedlig. De fleste bru-

kerne deltar på gruppeaktivi-

teter, men etterspørselen etter 

individuell treningsveiledning 

er i perioder stor. Det er flest 

kvinner som benytter seg av 

tilbudet, men vi ser at andelen 

menn som henvender seg for 

treningsveiledning er økende. 

Gjennomsnittsalderen for bru-

kerne ligger på ca 60 år, men 

aldersspredningen er relativt 

stor. Vi har blant annet et spe-

sifikt treningstilbud til ungdom 

med kreft. Brystkreft utgjør 

den desidert største diagnose-

brukergruppen, men det deltar 

totalt sett pasienter fra de fleste 

diagnosegrupper. 

Erfaringene etter snart 5 års 

drift er utelukkende positive. Vi 

får regelmessig positive tilbake-

meldinger fra brukere som opp-

lever at Pusterommet ivaretar 

sin visjon, nemlig å skape inspira-

sjon for å komme i gang med fy-

sisk aktivitet, være en møtearena for pasien-

tene og skape et pusterom fra sykdommen. 
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SKREDDERSØM Fysisk aktivitet tilpasset den enkelte pasients funksjonsnivå gir opplevelse av mestring og bedrer 
fysisk funksjon. Foto: Pusterommet, OUS
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INGA GJERSØE har hatt 17 cellegiftbehand-

linger siden juni i fjor. Første gang hun fikk 

konstatert brystkreft var for 11 år siden. For 

to år siden kom kreften tilbake. Nå får hun 

livsforlengende og lindrende behandling, 

kreften har spredt seg til indre organer. Inga 

Gjersøe skal aldri bli frisk.

– Å skulle fordøye en slik beskjed… 

Hun bryter av, ser et øyeblikk uttrykks-

løst på meg.

– Livet får en bråstopp. Jeg ble gående 

i morgenkåpe hele dagen, og forsto at jeg 

måtte finne noe som ga tilværelsen mening. 

Blir ivaretatt 
Hun hadde aldri tidligere vært fristet av tre-

ning innendørs, samtidig hadde hun ikke 

lyst til å bli sittende i sofaen. Gjersøe fant 

veien til Pusterommet og fysisk aktivitet. Fra 

tidligere hadde hun syklet til jobb hele året. 

Nå begynte hun å sykle til Pusterommet tre 

ganger i uka. Deltok på spinning og yoga, og 

hadde plutselig noe å gå til. 

– Her føler jeg meg velkommen, sett og 

ivaretatt. All aktivitet er tilpasset oss, det er 

det aller fineste. Pusterommet er også en so-

sial møteplass hvor jeg er blant mine egne. 

Jeg setter utrolig stor pris på dette tilbudet, 

sier Gjersøe.

Hun følte seg sliten i tiden før hun fikk 

diagnosen for andre gang, men skyldte på 

mye å gjøre på jobben. At hun ikke orket å 

sykle bakkene hjem, var fordi det var vinter 

og kaldt.

– Men så en dag opplevde jeg en vanvittig 

smerte. Da gikk jeg til lege.

Tappet for krefter
All behandlingen gjennom de to siste årene 

begynner å merkes på kroppen. Hun er ofte 

sliten og har lite energi. I tillegg gjør celle-

giften henne sløv. Hun opplever at hun ikke 

har noe ekstra å gi på trening. Likevel deltar 

hun. Blir det for tøft, hopper hun av øvelsen, 

hviler, tar seg litt vann. Det hjelper å holde 

den fysiske formen stabil i en hverdag preget 

av medisinering og bivirkninger.

– Jeg sliter med å akseptere sykdommen, 

men jeg aksepterer behandlingen og at den 

tapper meg for krefter. At jeg oppretthol-

der kondisjonen, tenker jeg gagner meg på 

alle måter, også for at kroppen skal makte å 

motta behandlingen. Dette er resten av livet 

mitt. Setter jeg meg ned nå, blir jeg sittende, 

sier hun.

For Gjersøe er tapet av energi det verste 

aspektet ved behandlingen. Velmenende råd 

og kommentarer fra friske mennesker kan 

også være hardt å svelge.

– Noen sier at jeg må tenke positivt. Vel, 

de kan få låne min diagnose og tre inn i min 

verden. Til den som spør om prognosene 

har jeg funnet et ærlig svar: jeg dør av det, 

sier Gjersøe.

Gjersøe jobbet 100 prosent i en frivillig 

organisasjon inntil hun på nytt ble syk. I dag 

savner hun å være til nytte for noen.

– Jeg bruker Pusterommet aktivt og vel-

dig bevisst, det har på mange måter blitt job-

ben min. Formkurven min er uforutsigbar, 

og jeg kan ikke gå tilbake til arbeidslivet. Det 

er dette jeg gjør, sier Gjersøe.

Først av fem
Pusterommet på Oslo Universitetssykehus, 

Ullevål var det første som ble etablert og har 

eksistert siden 2007, initiert av fagpersoner 

ved sykehuset sammen med Grete og Jack 

Waitz. Ideen var å legge til rette for, inspirere 

til og veilede kreftpasienter i fysisk aktivitet 

under og etter kreftbehandling. 

Grete og Jack Waitz dannet stiftelsen 

Aktiv mot kreft (AMK) sammen med Helle 

Aanesen i 2007.  AMK har vært en viktig 

bidragsyter til driften av Pusterommene i 

OUS. Stiftelsens hovedmål er å bidra økono-

misk til å etablere Pusterom på flere av lan-

dets sykehus. Det ble i 2013 for første gang 

bevilget penger over statsbudsjettet til drift 

av allerede etablerte Pusteromstilbud.

Hittil er tilbudet etablert på fem av lan-

dets sykehus: Oslo Universitetssykehus 

Ullevål og Radiumhospitalet, Haukeland 

Universitetssykehus, Sykehuset Innlandet 

Divisjon Gjøvik og Sykehuset Telemark.

– Alle kreftpasienter på OUS er velkomne 

til å bruke Pusterommet, men må ha med 

en henvisning fra lege første gang, sier fy-

sioterapeut ved Pusterommet Ullevål, Guro 

Hydle Kvalsvik.  

Som den eneste fast ansatte ved Puste-

rommet Ullevål står hun for trening og opp-

følging av alle de som ønsker å delta. Det 

har tidligere vært diskusjon om det er bra 

med fysisk aktivitet og trening under kreft-

behandling eller ikke. I dag er det imidler-

tid så mye forskning på området som viser 

positive resultater av trening også under 

kjemoterapi, at Kvalsvik håper Pusterom-

met blir en mer integrert del av det tilbudet 

kreftpasientene får ved OUS.

– Det er synd å høre om pasienter som 

ikke har visst om dette tilbudet før de er 

Trening gir mening
Etter en kreftdiagnose fortoner verden seg annerledes. Puste-

rommet gir kreftpasienter et tilpasset treningstilbud og et fast 

holdepunkt i hverdagen.

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

At jeg opprettholder kondisjonen, tenker jeg 
gagner meg på alle måter, også for at kroppen 
skal makte å motta behandlingen. Dette er 
resten av livet mitt. 
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ferdige med behandlingen, og som gjerne 

skulle ha vært med, sier Kvalsvik.

Deler med Vardesenteret
Pusterommet Ullevål startet opp i første eta-

sje på Kreftsenteret, i en strålebunkers uten 

vinduer. I dag møtes deltakerne av nyop-

pussede, lyse lokaler med innslag av sterke, 

klare farger. Store vinduer slipper dagen inn 

over de som deltar på treningen, likeså på 

dem som har slått seg ned i den hyggelige 

sofakroken, for øyeblikket mer interessert i 

en kopp kaffe og godt selskap, enn i styrke-

trening og svetteperler. 

– Vi hadde stor åpning da vi flyttet opp 

hit i april i fjor, og er veldig glade for de nye 

lokalene, sier Kvalsvik.

Vardesenteret er tilknyttet de nye loka-

lene, og her kommer folk innom for å slå 

av en prat. På den måten blir de introdusert 

for treningen som tilbys. Vardesenteret er 

bemannet to og en halv dag per uke av syke-

pleiere og likemenn. Døren står alltid åpen 

for den som vil trene eller slappe av i de hyg-

gelige omgivelsene. 

– Miljøet har blitt mer dynamisk etter at 

Vardesenteret flyttet inn. Antallet deltakere 

på treningsgruppene har nesten doblet seg 

på ett år, sier Kvalsvik.

Kvalsvik forteller at de har hatt brukere 

som har benyttet seg av tilbudet i fem år et-

ter at de var ferdigbehandlet. De har derfor 

måttet begrense tilbudet til å gjelde i inntil 

seks måneder etter avsluttet behandling.

– Men vi bruker skjønn og har opprett-

holdt et par gruppetilbud i uka i en over-

gangsperiode for de som ønsker å fortsette, 

sier hun.

På sikt ønsker Pusterommet å få til et 

samarbeid med Oslo kommune for å eta-

blere liknende tilbud i pasientens nærmiljø.

– De som er erklært friske har veldig stor 

glede av å møte andre i samme situasjon, 

sier Kvalsvik.

Kartlegger fysisk funksjon
Av gruppeaktiviteter kan Pusterommet 

Ullevål tilby stavgang på Sognsvann, kon-

disjons- og styrketimer på Ullevål, samt 

yoga og Qi Gong.  I tillegg arrangeres luk-

kede rehabiliteringsgrupper. Så langt gjelder 

BRYSTKREFT – Livet fikk en bråstopp. Jeg ble gående i morgenkåpe hele dagen, og forsto at jeg måtte finne noe som ga livet mening, sier Inga Gjersøe, som 
nå får livsforlengende og lindrende behandling. Pusterommet er et fristed.
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dette prostatakreftpasienter under strålebe-

handling, som får et seks ukers opplegg med 

tverrfaglig undervisning og trening.

Alle som blir henvist til Pusterommet blir 

tilbudt en førstegangskonsultasjon der blant 

annet fysisk funksjon blir kartlagt og hvor 

de er i behandlingsforløpet, hvilke erfarin-

ger de har med trening og fysisk aktivitet fra 

før, og egne mål og motivasjon for trenin-

gen. Noen velger å delta kun på gruppeak-

tiviteter, mens andre vil ha et individuelt 

treningsprogram med oppfølging. Noen vil 

ha begge deler. 

– For den som ønsker det legger vi opp 

til trening hjemme og i nærområdet med til-

bud om å komme hit til oppfølgingsavtaler, 

sier Kvalsvik.

De som bruker Pusterommet regelmessig 

og som følger opplegget på en god måte, er 

gjerne de som har trent tidligere og opplevd 

glede og effekt ved dette. De vet på forhånd 

at dette er bra også når de har kreft. Litt flere 

kvinner enn menn deltar, og aldersmessig 

ligger de fleste i gruppen 45 til 70 år. De ge-

nerelt største kreftgruppene brystkreft og 

prostatakreft, er overrepresentert.

– Hvordan få tak i de pasientene som 

kanskje behøver det mest?

– Da må vi samarbeide enda tettere med 

leger og sykepleiere slik at det helt fra star-

ten av blir lagt vekt på at fysisk aktivitet er 

bra også under kreftbehandling. Vi har ek-

sempler på pasienter som faktisk er blitt mer 

aktive enn før de fikk kreft. Det er fantastisk, 

sier Kvalsvik.

Høyt tempo
Noen pasienter kan trene på forholdsvis høy 

intensitet selv under cellegiftbehandling, 

mens andre må ta det mye mer med ro. In-

gen skal presse seg maksimalt under aktiv 

behandling, hverken på styrke eller kondi-

sjon. I gruppetimene er det forskjellige sta-

dier, og mange må prøve seg litt frem. Kvals-

vik legger opp til lav terskel for å ta pauser 

eller gjøre alternative øvelser.

– Samtidig er jeg opptatt av at de skal 

få følelsen av å ha trent, at de blir svette og 

andpustne. Det må ikke bli bedagelig, og de 

gode dagene utnyttes godt! Jeg har ennå til 

gode å høre om pasienter som har fått en 

nedtur etter trening, sier hun.

– Jeg pleier å si at man skal være i stand til 

å hente seg inn igjen etter en god natts søvn. 

Hvis treningen tapper deg for krefter i stedet 

for å gi energi, må du trappe ned på intensi-

teten og doseringen totalt sett. Man må også 

se på totalbelastningen i livet sitt, det er mye 

mer enn trening som krever tid og energi.

Kvalsvik får ofte positive tilbakemeldin-

ger på hvordan treningen er med på å nor-

malisere en ellers usikker og ofte vanskelig 

hverdag. Pasientene kommer og trener til 

tross for at de har en kreftsykdom, fordi det 

gir en positiv mestringsfølelse, overskudd og 

energi. Pusterommet skal være nettopp det 

– et pusterom fra sykdommen. 

For Inga Gjersøe er Pusterommet et fri-

sted hvor hun kan trene, lese aviser eller 

treffe noen hyggelige mennesker. Et sted 

man kan gjemme seg litt.

– Treningen gjør meg godt. Jeg merker 

at den gir meg noe, selv om jeg ikke er vel-

dig bevisst på akkurat hva. Jeg har kreften i 

kroppen, og den utvikler seg, sier Gjersøe.

– Av og til føler jeg at jeg er klippet ut av 

jorden og limt inn på månen. 

HØYT TEMPO – Vi har eksempler på pasienter som er blitt mer aktive enn før de fikk kreft. Det er fan-
tastisk, sier fysioterapeut ved Pusterommet Ullevål, Guro Hydle Kvalsvik.
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Sammendrag 

 Innledning: I takt med økende antall kreftoverlevere og mer omfattende behandling øker 

de  uønskede langtidseffektene av kreftbehandlingen. Cellgift-indusert perifer polynev-

ropati (CIPP) er en av mange uønskede langtidseffekter. Fysioterapeuters kompetanse er 

etterspurt ved undersøkelse og behandling av CIPP, men kunnskapsgrunnlaget er tynt, 

og det er få studier å støtte seg til. Hensikten med denne fagartikkelen er å redegjøre for 

relevant kunnskap om CIPP og å presentere relevante undersøkelser.

Hoveddel: Nevrotoksiske cellegifter som benyttes i kreftbehandling er først og fremst 

platinumforbindelser, vinca-alkoider og taxaner. Disse kan gi CIPP med prikkende, stikkende 

smerter og redusert eller manglende sensibilitet (nummenhet) distalt i ektremitetene. Det 

kan også oppstå autonome og motoriske utfall. Nedsatt sensomotorikk gir balanseproble-

mer og økt risiko for fall. Et spørreskjema som kartlegger ulike symptomer og et sett med 

funksjonstester for styrke, balanse og finmotorikk presenteres.

Avslutning: Systematisk symptomregistrering og funksjonstesting er nyttige verktøy i 

arbeidet med pasienter med CIPP. Vitenskapelige fysioterapirelaterte studier bør igangset-

tes både når det gjelder undersøkelse og behandling.

Nøkkelord: Cellegift-indusert perifer polynevropati, selvrapporterte symptomer, funk-

sjonstester, fysioterapi. 

Cellegift-indusert perifer polynevropati 
og fysioterapi
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Denne fagartikkelen er fagfellevur-
dert etter Tidsskriftet Fysioterapeu-
tens retningslinjer. Akseptert 14.02.13. 
Oppgitte interessekonflikter: Ingen

Begrepsavklaring: Cellegift brukes 
synomymt med cytostatika og kjemote-
rapi når medikamentell kreftbehandling 
omtales. Cytistatika er gresk og betyr: 
Cyto = celle,statika = (i)ro.

Innledning
Takket være moderne kreftbehandling blir 

det stadig flere langtidsoverlevende kreft-

pasienter. Den relative femårsoverlevelse er 

61,7 % for menn og 68,6 % for kvinner når 

alle kreftdiagnoser ses under ett (1). Omfat-

tende behandling gir økt overlevelse, men 

også økt risiko for langtidseffekter og sen-

skader. Dette er plager som vedvarer i lang 

tid etter sykdom og behandling, eller som 

oppstår etter behandlingen. Helsevesenet 

må derfor i større grad enn før behandle 

kreftoverlevere med langtidseffekter og/el-

ler senskader. «Nasjonal strategi for kreft-

området 2006-2009» peker på behovet for 

kartlegging og oppfølging av slike plager 

(2). Nødvendigheten av økt kunnskap og 

kompetanse hos helsearbeidere blir vektlagt. 

Samme forhold blir påpekt i den nye nasjo-

nale strategien for kreftområdet, som nå er 

ute på høring. 

FAGARTIKKEL: KREFTRELATERT BEHANDLINGfag
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Behandling med ulike nevrotoxiske cel-

legifter står sentralt i moderne kreftbehand-

ling. Cellegift-indusert perifer polynevro-

pati (CIPP) er en vanlig langtidseffekt som 

øker i takt med utbredt bruk av cellegift og 

økt overlevelse blant kreftpasienter. CIPP 

symptomer viser seg hyppigst med stik-

kende, prikkende smerter og nummenhet 

distalt i ektremitetene. Hvorvidt pasienten 

får slike plager, er avhengig av typen og 

dosen cellegift, andre disponerende fak-

torer og muligens genetisk følsomhet. De 

mest nevrotoxiske cellegiftene kan gi akutte 

symptomer hos ca 40 til 50 % av pasientene. 

I oppfølgingsstudier er det funnet at plagene 

vedvarer i flere år hos ca en tredjedel av dem 

som blir rammet.(3). En del leger henviser 

disse pasientene til fysioterapeut, men det er 

lite eller ingen dokumentasjon om behand-

lingen som tilbys har effekt. 

Hensikten med denne fagartikkelen er å 

redegjøre kort for hva som forårsaker CIPP, 

beskrive aktuelle symptomer og tiltak for 

lindring av symptomer, samt å presentere 

hvordan fysioterapeuter kan undersøke pa-

sienter for CIPP med spørreskjema og funk-

sjonstester utviklet ved Radiumhospitalet, 

Oslo Universitetssykehus (OUS).

Hoveddel
Årsak og skademekanisme ved CIPP
Platinumbaserte cellegifter, vinca-alkaloider 

og taxaner er tre hovedgrupper av nev-

rotoxiske cellegifter som brukes hyppig i 

behandling av de vanligste kreftsykdom-

mene. Pasienter med lungekreft, lymfom, 

leukemi, sarkom, brystkreft, testikkelkreft, 

mave/tarmkreft og gynekologisk kreft som 

behandles med cellegift risikerer å få CIPP 

(Tabell 1). Forekomsten av CIPP er avhen-

gig av samlet dose og doseringsintensitet. 

De aktuelle cellegiftene forårsaker CIPP på 

grunn av axonale og /eller demyeliniserende 

skader, eller ved at cellene i selve bakhornet 

Cellegift-indusert perifer polynevropati (CIPP) er en 
vanlig langtidseffekt som øker i takt med utbredt bruk 
av cellegift og økt overlevelse blant kreftpasienter.

Kort sagt

Symptomer ved cellegift-indusert 

perifer polynevropati (CIPP) er smerter, 

nummenhet og nedsatt kraft og 

balanse.

Et selvutfyllende spørreskjema og 

funksjonstester er utviklet for undersø-

kelse av pasienter med mulig CIPP.

Fysioterapitiltak må velges ut fra funn 

ved undersøkelsen og erfaring med lig-

nende tilstander da det foreløpig er lite 

dokumentert kunnskap å støtte seg til.

KOMPLEKSE NERVEBANER Fordi nervevev har høyt tubilin-innhold kan både tynne og tykke nervefibre bli skadet i cellegiftbehandling. Både sensoriske, 
motoriske og autonome utfall kan oppstå.
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i ryggmargen går til grunne. Skadeprosessen 

i nervevevet gir først symptomer fra distale 

områder og representerer en såkalt lengde-

avhengig «dying back» nevropati. Skadene 

starter distalt og går proximalt. De tynne 

umyeliniserte nervefibrene som leder smer-

te og temperatur er mest sårbare (3). Vin-

ca-alkoidene, vincristin og vinblastin, som 

blant annet brukes til behandling av lymfo-

mer og leukemi, er svært nevrotoxiske. Alle 

tre hemmer dannelsen av mikrotubuli som 

er intracellulære rørformde proteinstruktu-

rer med stor betydning for alle cellers opp-

bygning og funksjon. Taxanene, paclitaxcel 

og docetaxcel som blant annet brukes til å 

behandle lungekreft og brystkreft virker 

også negativt på mikrotubili. 

At cellegiften skader celler på denne må-

ten, er en ønsket effekt i kreftbehandlingen, 

men gir en uønsket bivirkning på normale 

celler. Fordi nervevev har høyt tubilin-inn-

hold kan både tynne og tykke nervefibre bli 

skadet, og både sensoriske, motoriske og au-

tonome utfall kan oppstå. Platinumforbin-

delser, som cisplatin, oxalplatin og carbo-

platin, benyttes til behandling av blant annet 

lunge-, testikkel- og gynekologisk kreft. Dis-

se medikamentene fører til opphopning av 

platinum i nervecellene i bakhornet i selve 

ryggmargen En slik opphopning forårsa-

ker celledød (aptose). Cis- og oxcaliplatin, 

og muligens vincristin, gir et fenomen som 

kalles «coasting» som vil si at plagene opp-

står etter endt behandling. Hvor hardt pasi-

entene rammes kan være genetisk betinget 

og forklares med individers ulike evne til 

nedbrytning av cellegiftene (6). Høy alder 

(aldersbetinget axontap), diabetes mellitus, 

alkoholisme og annen perifer nervesykdom/

skade predisponerer for CIPP (3,7). 

Symptomer
Symptomene oppstår vanligvis etter flere 

kurer med cellegift, men kan også oppstå 

umiddelbart eller først etter endt behand-

ling. Både klinisk erfaring og litteraturen 

viser redusert livskvalitet hos pasienter som 

er plaget av CIPP (4,5). De vanligste og 

tidligste CIPP-symptomene er stikkende/

prikkende smerter og nummenhet distalt i 

fingre og føtter. En fornemmelse av å gå på 

puter er ofte rapportert. Hanske-/sokkefor-

met sensibilitetstap er også et vanlig tegn. 

En del pasienter rapporterer brennende 

smerter, og noen utvikler overfølsomhet 

for trykk og berøring. Unormal kulde- og/

eller varmefølelse er en følge av utfall i det 

autonome nervesystemet som kan gi for-

styrrelser i perifer blodgjennomstrømming. 

En del pasienter plages av muskelkramper, 

hyppigst i leggene, men også under føttene 

eller andre steder. Disse krampene oppstår 

ofte om natten og gir markert forstyrret nat-

tesøvn. Generelle muskelsmerter kan være 

en del av nevropatien. Som følge av CIPP 

kan det også oppstå motoriske utfall med 

til dels alvorlige lammelser som droppfot og 

relativt sjelden, dropphånd (3). Plagene har 

en tendens til å vedvare over lengre tid i føt-

tene enn i hendene og eldre personer synes å 

bli hardere rammet enn yngre (8,9). Plagene 

avtar over tid, men hos noen kan de bli kro-

niske (3,5). De sensomotoriske utfallene gir 

ofte nedsatt balanse. Balanse, eller postural 

kontroll, er avhengig av motorikk, biomeka-

nikk og afferent informasjon fra det soma-

tosensoriske-visuelle og vestibulare system. 

De aktuelle pasientene får nevromuskulære 

og somatosensoriske utfall, som kan svekke 

balansen og gi økt falltendnes. Nedsatt ba-

lanse/ustøhet er funnet der dette er blitt 

undersøkt (7,10). Ved siden av de perifere 

nerveforstyrrelsene distalt i ektremitetene, 

forekommer også affeksjon av nervecellene 

i hørsel – og likevektsnerven med øresus, 

nedsatt hørsel og nedsatt balanse som følge. 

Dette ser man særlig ved bruk av cisplatin. 

Vincristin kan gi autonome forstyrrelser 

som for eksempel nedsatt tarmaktivitet, 

nedsatt seksualfunksjon og postural hypo-

tensjon (3).

Symptomlindring
Pasienter i klinikken forteller at de møter 

en del usikkerhet blant helsepersonell ved-

rørende CIPP. Til nå har man ikke funnet 

gode tiltak for å forebygge plagene uten at 

det vil påvirke selve kreftbehandlingen ne-

gativt. Den medisinske behandlingen dreier 

seg kun om lindring av plagene. Vanlige 

smertestillende medikamenter har liten ef-

fekt, men antiepileptika, antidepressiva, 

lokal anestesi og opioider kan være aktuelt 

(3). Mange leger henviser til fysioterapi for 

at pasienten skal få oppfølging av sensomo-

toriske utfall og smertestillende behandling 

av ikke-medikamentell art. Utbredt CIPP 

gir rett til fri behandling hos fysioterapeut 

etter stønadsforskriftens bokstav C (nevro-

logi), punkt 3 (11). Anerkjente lærebøker 

innenfor fysioterapi og medisin omtaler 

fysioterapi ved perifer polynevropati gene-

relt (12,14). Tiltak som anbefales er: ulike 

former for sansemotorisk stimulering og 

sirkulasjonsfremmende tiltak. Dette kan 

være massasje, aktive øvelser, styrketrening, 

leddmobilisering, balanseøvelser, elektrote-

rapi og akupunktur. I tillegg forordnes og 

tilpasses ulike hjelpemidler som spesialsko 

og ortoser i samarbeid med legespesialister, 

ortopedi-ingeniører og ergoterapeuter.

Undersøkelse av CIPP
Til grunn for valg av behandlingstiltak bør 

det ligge en god symptom- og funksjons-

undersøkelse. Det er utarbeidet valide og 

reliable spørreskjema for selvrapportering 

av symptomer på perifer nevropati et-

ter cellegiftbehandling, slik som Scale for 

Chemotherapy-Induced long-term Neuro-

toxicity (SCIN) (15), European Organisa-

tion of Research and Treatment of Cancer 

Gruppe cellegift Kreftsykdom Motoriske utfall Sensoriske pla-
ger og utfall

Autonome 
forstyrrelser

Oppstår under 
behandling

Oppstår etter 
endt behand-

ling

Taxaner:
Paclitaxcel Docetaxcel

Brystkreft
 Eggstokkkreft
Lungekreft

Sjelden, men kan gi 
nedsatt balanse

Ja Ja Ja Nei

Vinca-alkoider: Vinblas-
tin Vincristin

Lymfom 
Leukemi

Ja Ja Ja Ja Sjelden

Platinumforb: Cisplatin
Oxalplatin
Carboplatin

Lunge- og brystkreft Egg-
stokkkreft  Gastrointesti-
nalkreft Testikkelkreft

Sjelden, men kan gi 
nedsatt balanse

Ja Ja Ja Ja

TABELL 1 Oversikt over de vanligste nevrotoxiske cellegiftene, type kreftsykdom og mulig forekomst av CIPP.
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(EORTC) QLQ-CIPN 20 (5) og Functional 

Assessment of Cancer Therapy/ Gynecolo-

gic Oncology Group-Neurotoxicity (FACT/

COG-Ntx) (9). SCIN har seks spørsmål, er 

utviklet i Norge og kan brukes fritt. Dessver-

re er det ingen spørsmål om motorisk funk-

sjon i SCIN. Verken EORTC 20 CIPN eller 

FACT/COG-Ntx-13 foreligger i godkjent 

norsk oversettelse.  

Spørreskjema utviklet ved Radiumhospi-
talet, OUS
Inspirert av det åpenbare behovet for å 

undersøke CIPP- pasienter ved Radium-

hospitalet, OUS, ble det gjennomført et 

fagutviklingsarbeid der et spørreskjema og 

et sett med funksjonstester ble utarbeidet. 

I mangel av et spørreskjema på norsk som 

kunne kartlegge de forhold vi var interes-

serte i, utarbeidet vi et selvrapporterende 

spørreskjema som kartla CIPP symptomer. 

Symptomene ble gradert på en skala fra 1 

til 4, hvor 1 var «ikke plaget» og 4 «sterkt 

plaget». Skjemaet ble utprøvd på pasienter 

med CIPP før det ble tatt i bruk i klinikken. 

Deretter ble resultatene sammenlignet med 

det standardiserte FACT/GOG-Ntx-13 (10).  

Resultatene fra vårt spørreskjema viste stort 

sammenfall med FACT/GOG-Ntx-13 (re-

sultater ikke publisert enda). 

Funksjonstester
Disse testene ble valgt ut fra litteraturen, 

råd fra kolleger og egne erfaringer. Det ble 

gjennomført en liten pilotundersøkelse der 

ni pasienter ble testet. Ut fra erfaringene ble 

noen av testene justert. Funksjonstestene 

gjennomføres under veiledning/observa-

sjon av fysioterapeut. Testpersonen er bar-

bent under utførsel av testene for underek-

stremitetene.

Heving opp på tå begge føtter. Antall 

opptil 30 registreres. Deltageren står i et 

hjørne i rommet ca. en fotlengde fra veggen 

og kan støtte seg lett med en hånd til veg-

gen. Det gis instruksjon om å heve seg opp 

på tå fortløpende med strake knær og senke 

seg ned igjen i et moderat tempo så mange 

ganger som mulig. En heving er godkjent 

når det kan føres en kulepenn under hælen. 

Heving opp på tå en fot. Antall opptil 15 

registreres. (En modifisert utgave av «The 

Standing Heel-Rise test for ankel plantar fle-

xion». Samme prosedyre som test 1, men på 

en fot av gangen (16,17).

Løft av forfot begge føtter. Antall opptil 

30 registreres. Deltageren står i et hjørne i 

rommet ca. en fotlengde fra veggen, ved-

kommende lener seg lett til veggen og kors-

ryggen skal hele tiden ha kontakt med veg-

gen. Begge forføttene skal samtidig løftes fri 

fra underlaget og senkes ned igjen i et mo-

derat tempo. Gjentas så mange ganger som 

vedkommende kan klare. Løftet av forfoten 

er godkjent når det kan føres en kulepenn 

under metatarsofalangeal-leddene (17).

Løft av forfot, en fot. Antall opptil 15 re-

gistreres. Samme prosedyre som test 3, men 

nå på en fot av gangen (17). 

Plukkeprøve med åpne øyne. Deltake-

ren sitter på en stol, 45 cm høyde, en benk 

fungerer som bord og stilles inn til den 

enkeltes passende arbeidshøyde (85 gra-

der albuefleksjon). Ti små gjenstander (fire 

skruer, ett kronestykke, en kork, en sikker-

hetsnål, en mutter, en vingemutter og en 

stor binders) blir spredt ut over et A4 ark. 

En boks ti cm bred og fem cm høy plasse-

res ved arkets øvre høyre hjørne for høyre-

hendte. (venstre hjørne for venstrehendte). 

Deltageren skal så raskt som mulig med sin 

dominante hånd plukke opp en og en gjen-

stand og slippe dem i boksen. Tiden fra den 

første til den siste gjenstanden lander i bok-

sen registreres med stoppeklokke (17).

Plukkeprøve med lukkede øyne. Samme 

prosedyre som pkt. 5. Deltageren skal lukke 

øynene før gjenstandene blir spredt utover 

A4 arket (17).

Kraftgrep høyre og venstre hånd må-

les ved hjelp av dynamometer (f.eks Jamar) 

Deltageren sitter med høyre henholdsvis 

venstre overarm lett addusert og 90º flek-

sjon i albuen. Vedkommende instrueres i å 

klemme til/ta i så hardt han/hun kan. Mid-

delverdien av tre forsøk registreres (17).

Tandem stående (TS). Deltageren skal 

stå uten støtte med den ene foten foran den 

andre. Hælen på den fremre foten skal helt 

inntil tærne på den bakre. Tiden opp til 30 

sekunder registreres med stoppeklokke. Tes-

ten kan utføres både med åpne og lukkede 

øyne.(18,19).

Stående balanse på et og et ben (UST). 

Modifisert «Unipedal Stance Testing» (UST)

(20,21):

Del 1: Åpne øyne. Deltageren står seg på 

flatt gulv i et hjørne av rommet uten støtte.  

Deltageren skal stå på henholdsvis høyre og 

venstre ben uten å støtte seg. Tiden opptil 

30 sek. som deltageren klarer å stå på hen-

holdsvis høyre og venstre ben med åpne 

øyne registreres med stoppeklokke. 

Del 2: Lukkede øyne. Deltageren skal 

«finne» balansen med åpne øyne og så lukke 

øynene. Tiden opptil 30 sek som deltageren 

klarer å stå på henholdsvis høyre og venstre 

ben med lukkede øyne registreres med stop-

peklokke.

Timed – Stand- Test (TST). Registrerer 

hvor lang tid deltageren trenger for å reise 

seg og sette seg ti ganger opp fra og ned i 

en 45 cm høy stol uten armlener. Deltageren 

holder armene i kryss foran brystet (22).

Hvor mye er du plaget av disse symptomene i det daglige nå for tiden?
Kryss av i skjemaet nedenfor:

Symptomer Ikke
plaget

Noe
plaget

Moderat
plaget

Sterkt
plaget

Prikkende eller stikkende smerter i hender 
og/eller føtter 

Brennende smerter i hender og/eller føtter 

Nummenhet i hender og/eller føtter 

Putefølelse i hender og/eller føtter 

Overfølsomhet for trykk og berøring

Unormal kulde- og/eller varmefølelse

Nedsatt kraft og/eller bevegelighet

Muskelsmerter

Vansker med finmotorikk i fingrene

Muskelkramper

Ustøhet

Annet:

TABELL 2 Spørreskjema om mulige CIPP symptomer utviklet ved Radiumhospitalet, OUS.
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FAG FAGARTIKKEL: KREFTRELATERT BEHANDLING

Kommentarer til funksjonstestene TS, 
UST, og TST
Disse tre testene synes egnet til å teste både 

balanse og styrke i underekstremitetene. 

Fordi økt falltendens er en alvorlig konse-

kvens av CIPP velger vi å kommentere disse 

tre testene nærmere.

TS er en deltest, både i Bergs Balansetest 

(18) og i Short Physical Performance Battery 

(SPPB) (19), og benyttes hyppig i balansetes-

ting. Tandem stående har også blitt benyttet 

i undersøkelser av pasienter med CIPP av en 

gruppe nederlandske nevrologer og farma-

søyter (9). Disse lot deltagerne gjennomføre 

testen både med åpne og lukkede øyne og 

anså at det å holde posisjonen i ti sekunder 

var normalt. En kanadisk fysioterapeut be-

nyttet hele SPPB i  undersøkelse av en pa-

sient med CIPP (7). Et minus med TS kan 

være at den er lite funksjonell. 

UST med åpne og lukkede øyne er en sta-

tisk balansetest gjennom «å stå på ett bein» 

og er benyttet i tidligere undersøkelse av 

pasienter med perifer polynevropati. Ric-

hardson og medarbeidere (20) undersøkte 

eldre pasienter med falltendens som følge av 

perifer polynevropati. De begrunnet valget 

av UST med at det å opprettholde balansen 

i frontalplanet (standfasen i gangsyklusen) 

krever raske og presise nerveimpulser fra 

og til fot og ankel. Perifer polynevropati gir 

nedsatt statisk balanse og dermed økt risiko 

for fall som kan gi alvorlige skader. UST 

med lukkede øyne er svært krevende, og 

evnen til å mestre dette synker med økende 

alder. En norsk undersøkelse konkluderte 

med at testing av balanse er uegnet da selv 

friske testpersoner har vansker med å mestre 

oppgaven (22).   

 TST ble utarbeidet i 1985 for å teste mus-

kulær styrke hos pasienter med proximal 

myopati (21). En annen variant av testen 

inngår i SPPB og Bergs balansetest. Denne 

typen «reise seg og sette seg tester» krever 

lite utstyr, deltagerne forstår umiddelbart 

oppgaven og ser selv testens relevans i dag-

liglivet. Testen måler styrke og både statisk 

og dynamisk balanse. Vi valgte TST fordi det 

her er utarbeidet referanseverdier for begge 

kjønn fra 20 til 85 års alder. Referansever-

dier er nyttig i klinisk arbeid og ikke minst 

i forskning. 

Avslutning
Det er viktig å være oppmerksom på CIPP 

hos kreftpasienter som er blitt behandlet 

med nevrotoxiske cellegifter. De vanligste 

subjektive plagene er prikkende/stikkende 

smerter og nummenhet distalt i ekstremi-

tetene. Funksjonssvikten i underekstre-

mitetene kan gi økt falltendens og plagene 

vedvarer over tid. Regelmessig utfylling av 

et spørreskjema som måler mulige CIPP-

symptomer og funksjonstester er nyttig både 

i klinisk arbeid og i forskningsarbeid. Funk-

sjonstestene er gjennomførbare i vanlig kli-

nisk arbeid og gir nyttig informasjon som 

grunnlag for tiltak Det er stort behov for 

vitenskapelige studier både av målemetoder 

og av intervensjoner hvor man kan utforske 

ulike fysioterapitiltak for kreftpasienter med 

CIPP.

Takk
Takk til forskningsrådgiver og professor dr. 

med. Alv A. Dahl, Radiumhospitalets lega-

ter, Senter for pasientmedvirkning og syke-

pleieforskning, Rikshospitalet og Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 
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At kreftpasienter får økt 

livskvalitet av trening, i tillegg 

til at det er sunt for kroppen, 

blir bekreftet av stadig flere 

studier.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

I EN STUDIE som startet i 2010 gjennomgår 

30 pasienter som er operert for lungekreft et 

omfattende treningsprogram.

Doktorgradsstipendiat Elisabeth Edvard-

sen ved Norges idrettshøgskole tester deres 

fysiske form før de opereres, seks uker etter 

operasjon og så igjen etter seks måneder.

Resultatene skal sammenlignes med 30 

pasienter i en kontrollgruppe som ikke tre-

ner.

Treningen består av høyintensiv kondi-

sjonstrening og tung styrketrening med ut-

gangspunkt i generelle treningsprinsipper. 

Pasientene har gjerne bare en lunge igjen og 

har ikke trent før.

Tett oppfølging har ført til at oppmøtet 

har vært godt hele veien. Edvardsen skal le-

vere sin doktorgradsavhandling september 

2013.

Bedre livskvalitet etter prostatakreft
Doktorgradsstipendiat Tormod S. Nilsen 

jobber med en annen type trening og en 

annen type kreft enn Elisabeth Edvardsen, 

nemlig prostatakreft.

Denne krefttypen er den hyppigste som 

rammer menn, og den inntreffer gjerne i al-

deren 50 til 70 år. Overlevelsen er mye høy-

ere enn for lungekreftpasienter, men bivirk-

ningene av behandlingen kan føre til store 

plager.

Fordi testosteron har en stimulerende 

effekt på kreftceller, altså at hormonet vir-

ker vekstfremmende, gjennomgår omtrent 

halvparten av alle menn som får prosta-

takreft en kjemisk kastrering, såkalt andro-

gen deprivasjonsbehandling, ADT.

Forskere i Canada og Australia har vist at 

styrketrening gir positiv effekt for pasienter 

som har gjennomgått ADT. Nå jobber Nil-

sen og andre forskere ved NIH med å do-

kumentere hvilken effekt tung styrketrening 

har på muskelcellene.

Lange økter
Seksti menn som har gjennomgått ADT del-

tar i studien. Tretti gjennomfører trening, 

og de andre 30 utgjør en kontrollgruppe. 

Testpersonene som har gjennomført trening 

har trent 60 til 90 minutters økter på NIH 

tre ganger i uka.

Forskerne måler fysisk form og livskvali-

tet gjennom forskjellige tester og tar også ut 

muskelvev fra lårmuskelen for å se effekten 

på cellenivå. 

På den måten kan forskerne måle hvor-

dan muskelceller reagerer på styrketrening 

uten tilførsel av testosteron. 

Les mer: www.nih.no

KREFT og cellegift skaper betennelser i 

kroppen. I tillegg fører cellegift til at mange 

pasienter mister matlysten, blir slappe og 

beveger seg lite. Dette fører til at mange 

kreftpasienter mister mye muskelmasse, og 

dermed sliter med å gjøre enkle ting som å 

gå i trappa og komme seg ut av huset. Tap 

av muskelmasse fører også til økt risiko for 

fall, funksjonssvikt og inaktivitet. Ved at pa-

sientene trener styrke mens de får cellegift, 

vil denne betennelsesskapende prosessen 

kunne bremses.

Det har allerede blitt gjennomført stu-

dier hvor kreftpasienter som hadde avsluttet 

primær kreftbehandling, ble tilbudt veiledet 

trening. Kreftpasienter er som andre – noen 

er vant til å trene, mens andre trenger mer 

hjelp til å komme i gang. Gro Bertheussen 

fra NTNU gjennomførte en av de første stu-

diene, og fant at kreftrammede setter stor 

pris på veiledet trening.

Fysioterapeut og doktorgradsstipendiat 

Guro Birgitte Stene ved NTNU er nå i gang 

med en studie hvor hun undersøker om 

kreftpasienter med uhelbredelig lungekreft 

kan leve bedre med sykdommen ved å trene, 

i kombinasjon med betennelsesdempende 

medisin og ernæringstilskudd. Studien skjer 

i samarbeid med kolleger fra St. Olavs Hos-

pital og European Palliative Care Research 

Centre (PRC).

Det planlegges også en ny studie hvor 

pasienter med underlivskreft og kreft i øre, 

nese og hals, som starter strålebehandling, 

får tilbud om trenings- og kostholdsveiled-

ning mens de får behandling ved St. Olavs 

Hospital.

Les mer: www.ntnu.edu/prc/about

Trening for kreftpasienter bedrer livskvalitet

Kreftoverlevere mer syke
 Stadig flere overlever kreft. I dag lever 

seks av ti som får kreft fem år etter be-

handlingen.

I Norge omfatter dette i dag mer enn 

100 000 personer. 

De kalles for kreftoverlevere, et ord 

som indikerer at kampen er over, og at 

kreftsykdommen er et tilbakelagt kapittel. 

Forskningen viser derimot at det slett ikke 

er så enkelt.

Stråling, cellegift og kirurgisk behand-

ling fjerner riktignok kreftcellene, men kan 

samtidig representere en stor belastning 

for friske deler av kroppen.

Holdningen blant kreftspesialister har 

tidligere vært at hvis pasienten er frisk fem 

til ti år etter at behandlingen ble avsluttet, 

er vedkommende helbredet og har helse 

som jevnaldrende av samme kjønn.

Les mer: www.forskningsradet.no, og 

last ned rapporten «Nye brikker i puslespil-

let – formidling fra prosjekter».

Trening under cellegiftbehandling
Forskere i Trondheim undersøker om trening kan være ekstra 

medisin for kreftpasienter som får cellegift. 
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Personer som overlever en 

kreftsykdom tar oftere ut 

sykemelding enn sine kolleger 

som ikke har hatt kreft.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

SYKEFRAVÆRET fem år etter kreftsykdom 

er imidlertid mer avhengig av sosiale fakto-

rer enn av sykdommen.

Dette viser en studie gjort av profes-

sorstipendiat Steffen Torp ved Høgskolen i 

Vestfold, sammen med forskere fra FAFO, 

Montebellosenteret og Universitetet i Oslo.

Studien hadde to formål: å undersøke fra-

værsprosenten hvert år de første fem årene 

etter kreftdiagnosen, og å undersøke hvilke 

sosiodemografiske og kliniske faktorer som 

kan si noe om hvem som blir sykemeldt det 

femte året etter diagnosen.

Sosial ulikhet
For samfunnet er det viktig å holde folk i ar-

beid, både av økonomiske grunner og for å 

forhindre sosial ulikhet. Derfor er det viktig 

å hjelpe personer som overlever kreft tilbake 

i arbeid.

I den nye studien, som er den første i sitt 

slag i Norge, analyserte Torp og kolleger 

data fra Kreftregisteret og Statistisk Sen-

tralbyrå for en gruppe på 2008 voksne som 

hadde fått påvist kreft, og en kontrollgruppe 

på 3240 tilsvarende «friske» personer.

Fraværet øker etter sykdom
Torp og hans kolleger fulgte sykefra-

værsmønsteret til tidligere kreftsyke i hele 

fem år etter at de fikk diagnosen.

Hvert år ble omtrent 23 prosent av men-

nene og 31 prosent av kvinnene sykemeldt 

mer enn 16 dager, noe som er høyere enn 

tilsvarende tall for friske menn (18 prosent) 

og kvinner (27 prosent) på samme alder og 

med samme nivå på utdanning.

Sosiodemografiske forhold viktig
Forskerne var også interesserte i hvilke 

faktorer som kunne forutsi sykefravær det 

femte året, inkludert sosiodemografiske fak-

torer som utdanning, familiestatus, inntekt 

og yrke, og kliniske faktorer som krefttype 

og spredning.

Sosiodemografiske faktorer var av større 

betydning for sykefraværet enn hvilken type 

kreft de hadde hatt eller om de hadde hatt 

spredning eller ei.

Single med barn, lav utdanning, arbeid i 

helse- og omsorgssektoren, og personer som 

hadde vært sykmeldt året før de fikk diagno-

sen, var oftest sykemeldt det femte året etter 

kreftdiagnosen.

Forfatterne konkluderte med at tidligere 

kreftpasienter som er i arbeid strever noe 

med nedsatt arbeidsevne fem år etter diag-

nosen. Det er dermed behov for at denne 

gruppen arbeidstakere følges ekstra opp på 

arbeidsplassen. 

Referanse:
Torp, Nielsen, Gudbergsson, Fosså & Dahl: Sick leave patterns 
among 5 year cancer survivors: A registry-based retrospective 
cohort study, Journal of Cancer Survivorship June 2012, doi: 
10.1007/s11764-012-0228-8.

Sykefraværet øker etter kreft

Kræft – senfølger og rehabilitering

Forfatter: Christoffer Johansen (red.)

Forlag: Hans Reitzels Forlag

ISBN: 978-87-412-5595-8

Boken undersøker sammenhengen mellom en 

kreftsykdom og livet, etter at behandlingen er av-

sluttet. Hvilken evidens og hvilke erfaringer skal 

brukes av leger, fysioterapeuter og sykepleiere, 

som til daglig har kontakt med kreftpasienter? 

I bokens første del presenteres de viktigste 

kreftsykdommene, behandlingen av disse og 

vanlige bivirkninger/senfølger. I bokens andre 

del formidles viten om senfølger og hva som kan 

gjøres for, om mulig, å forebygge og behandle 

disse. I bokens tredje del beskrives fire eksempler 

på øyeblikksbilder fra rehabiliteringens praktiske 

virkelighet. 

Boken henvender seg primært til alle helseprofesjonelle som, i sitt daglige virke, 

har kontakt med og fokus på rehabilitering av mennesker med kreftsykdom. 

Fysisk aktivitet viser seg å være svært viktig for barn 

etter kreftsykdom. Aktivitet bidrar til at barna kan komme 

raskere tilbake til en hverdag med god livskvalitet.

Hvert år får omtrent 140 barn under 15 år kreft i 

Norge. De aller fleste av dem overlever, og tilpasning 

til hverdagen etter den alvorlige sykdommen kan være 

vanskelig.

Prosjektet «Krefter i bevegelse» har evaluert et 

toukers rehabiliteringsopphold ved Valnesfjord Helse-

sportssenter (VHSS) for barn og ungdom med ledsagere. 

Prosjektets formål var å utvikle og prøve ut et tilbud med 

vekt på tilpasset fysisk aktivitet for barn og unge som har 

hatt en kreftsykdom.

Forsker Hege Gjertsen fant at alt i alt var foreldrene 

svært fornøyde med oppholdet. De dro fram barnas mest-

ringsfølelse etter fysisk aktivitet som viktig for barna å ta 

med seg videre.

Les mer: Gjertsen, Hege: Fysisk aktivitet for barn og 

unge som har hatt kreft - Evaluering av utviklingsprosjek-

tet «Krefter i bevegelse» ved Valnesfjord Helsesports-

senter. NF-rapport 13/2010.

Aktive barn etter kreft



BLIKK PÅ FORSKNING
Blikk på forskning utarbeides i samarbeid med Journal of Physiotherapy 
(Australia). Tidsskriftet trykker forskningspresentasjonene under beteg-
nelsen Critically appraised Papers, CAPs.

FAG

Commentary
With advances in detection, diagnosis, and treatment, cancer is 

now recognized as a chronic disease (McCorkle et al 2011). The 

need for exercise has been identified as an unmet need in cancer 

survivors (Thorsen et al 2011). Fong et al reviewed the effects 

of exercise on cancer survivors after completion of treatment. 

Survivors who participated in exercise had significant improve-

ments across a variety of domains. Improvements were seen in 

commonly used clinical outcome measures such as six minute 

walk test, handgrip strength, and SF36. Although 65 percent of 

the meta-analyses reviewed focused on breast cancer, Fong et al 

provide evidence that physical activity is beneficial across a va-

riety of tumor streams after completion of treatment. However, 

cancer patients can also benefit from physical activity during tre-

atment for their cancer (Knols et al 2005). Patients often have 

greater access to allied health services such as physiotherapy 

during active treatment compared to post treatment. Additio-

nally, there is not always a clear point in time when treatment 

is completed. Ideally physiotherapists should establish an appro-

priate exercise program whilst the patient is undergoing active 

treatment, with a plan in place for ongoing exercise post treat-

ment. Fong et al found that incorporating resistance training sig-

nificantly improved outcomes, most likely due to the increased 

intensity of exercises. Although further research is required into 

the intensity of exercise, the meta-analysis suggests that mo-

derate intensity exercise is recommended for cancer survivors. 

It is currently not standard practice for cancer survivors to be 

prescribed exercises post treatment, despite evidence by Fong 

et al that exercise improves physical function and quality of life. 

Exercise for cancer survivors should be the norm, rather than 

the exception. Further research on type and intensity of exercise 

across a variety of tumour streams will assist clinicians in appro-

priate exercise prescription.

Rebekah McClellan
Ambulatory Oncology Rehabilitation Program, Health Independence 
Program, Eastern Health, Melbourne,
Australia

References
Knols R et al (2005) J Clin Oncol 23: 3830–3842.
McCorkle R et al (2011) CA Cancer J Clin 61: 50–62.
Thornsen L et al (2011) Acta Oncol: 50: 212–222.

Exercise programs for patients with cancer improve
physical functioning and quality of life

Synopsis
Summary of: Fong DYT, et al (2012) Physi-
cal activity for cancer survivors: meta-ana-
lysis of randomized controlled trials. BMJ 
344:e70 doi: 10.1136/bmj.e70. [Prepared by 
Nicholas Taylor, CAP Co-ordinator.]

Objective: To review the evidence about 

whether physical activity exercise programs 

improve health indicators in adult patients 

after they have completed their main treat-

ment related to cancer. 

Data sources: PubMed, CINAHL and Go-

ogle Scholar were searched up to September, 

2011. This search was supplemented by se-

arching the Cochrane Library for systematic 

reviews and examining the reference lists of 

all selected studies. 

Study selection: Randomised control-

led trials involving adult patients who had 

completed their main treatment for cancer 

but who might still be receiving hormonal 

therapy. The effect of an exercise program 

was assessed on physical functions, physio-

logical parameters, psychosocial outcomes, 

and quality of life compared with sedentary 

or no-exercise control groups. 

Data extraction: Two reviewers inde-

pendently extracted data and discrepancies 

were resolved by consensus. Risk of bias in 

selected studies was assessed using a check-

list developed by the Scottish Inter-Collegi-

ate Guidelines Network. 

Data synthesis: Of 1505 studies initially 

identified by the search and 387 studies 

identified from additional sources, 34 stu-

dies were included for review and meta-ana-

lysis. Most studies focused on patients with 

breast cancer (65 percent) and investigated 

aerobic exercise programs (86 percent), 

while a smaller number investigated resis-

tance training interventions (14 percent). 

The median duration of the exercise pro-

grams was 13 weeks. Based on quantitative 

pooling of available data there were statisti-

cally significant improvement in insulin-like 

growth factor-I, muscle strength, fatigue, 

depression, and quality of life in favour of 

exercise for patients with breast cancer. Ba-

sed on quantitative pooling of data from 

studies of different types of cancer, there 

were improvements in favour of exercise in 

body mass index, body weight, peak oxygen 

consumption, distance walked in 6 minutes, 

handgrip strength and quality of life. For 

example, there was a weighted mean dif-

ference of 29 m (95 percent CI 4 to 55) for 

the 6 minute walk distance in favour of exer-

cise. Significant differences were not found 

on the remaining outcomes, including lean 

mass and flexibility. 

Conclusion: Exercise programs for pati-

ents who have completed their treatment for 

cancer result in positive effects in a range of 

health indicators including physical functio-

ning and quality of life.
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Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskader
Giske, L og  Dahm, KT  
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Hyppige tøyninger og korrigering av uhensiktsmessige bevegelsesmønstre kan 

muligens korte ned restitusjonstid hos idrettsutøvere med hamstringsskader. 

Dette antyder resultatene fra en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochra-

nesamarbeidet.  Oversiktsforfatterne fant imidlertid kun to små studier som 

omhandlet effekt av rehabilitering. De konkluderer med at effekten av rehabili-

teringsprotokoller er ukjent, og at vi trenger mer og bedre dokumentasjon for å 

undersøke disse funnene nærmere.

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. 
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Bakgrunn
Hamstringsskader er bløtdelsskader i 

muskel eller senevevet i biceps femoris, 

semimembranosus og semitendinosus, og 

er relativt vanlig hos idrettsutøvere. Det er 

rapportert en forekomst på ca 15 prosent 

hos fotballspillere, og 34 prosent av disse 

får tilbakefall og/eller ny skade. I en kli-

nisk undersøkelse er det vanskelig å skille 

mellom skade i muskelbuken, muskel-se-

neovergangen eller senen/senefestet. Ska-

dene graderes etter alvorlighetsgrad, der 

grad 1 er den mildeste formen med svak 

smerte og lokal ømhet, grad 2 er mode-

rat til høy grad av smerte og lokal ømhet 

under aktivitet, og grad 3 er den alvorlig-

ste, med komplett eller inkomplett ruptur 

av senen, høy smerte og tap av funksjon. 

Faktorer som er assosiert med skade er 

nedsatt motorisk kontroll, muskelstyrke, 

lengde på bløtdelsvev og holdningsavvik. 

I rehabilitering av hamstringsskader 

brukes vanligvis veletablerte protokoller, 

men effekten av disse er ukjent. Protokol-

lene omfatter tiltak som styrketrening, tøy-

ning og mobiliseringsøvelser, øvelser for 

å korrigere uhensiktsmessige bevegelses-

mønstre, elektroterapi, kulde- eller varme-

behandling, manuelle teknikker og hvile.    

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt 

effekten av forskjellige tiltak for gjenvin-

ning av muskelstyrke, bevegelsesutslag 

og funksjon hos personer med alle typer 

hamstringsskader. Det primære utfalls-

målet var tid tilbake til full restitusjon, 

målt i antall dager. Studiene viser at:

Tøyning flere ganger daglig gir muli-

gens litt bedre effekt enn tøyning kun 

en gang per dag. 

Trening av truncusstabilitet og tøy-

ning for korrigering av uheldige be-

vegelsesmønstre gir muligens liten 

eller ingen effekt sammenliknet med 

standard styrketrening og tøyning. 

Vi har vurdert dokumentasjonen fra den-

ne systematiske oversikten til å være av lav 

og svært lav kvalitet. Dette skyldes at det 

kun var inkludert to studier i oversikten 

med svært få deltakere, og deltakere og de 

som undersøkte deltakerne var ikke blin-

det.   

Mer om den systematiske 
oversikten
To randomiserte kontrollerte studier ble 

inkludert i oversikten. I den ene studien 

deltok 80 idrettsutøvere med akutt skade 

grad 1 og 2. Resultatene viste at restitu-

sjonstiden ble redusert med gjennom-

snittlig 1.8 dager (95 prosent konfidensin-

tervall  fra 2.1 til 1.5 dager) for gruppen 

som utførte tøyninger fire ganger daglig 

sammenliknet med gruppen som tøyde 

kun én gang per dag. I den andre studien 

deltok 24 idrettsutøvere med akutt skade 

grad 2. I denne studien ble restitusjons-

tiden redusert med gjennomsnittlig 14.5 

dager (95 prosent konfidensintervall fra 

30.6 dager mindre til 1.6 dager mer) for 

gruppen som trente truncusstabilitet 

kombinert med tøyning sammenliknet 

med gruppen som fikk såkalt standard be-

handling (styrketrening kombinert med 

tøyning). Forskjellen mellom gruppene 

var imidlertid ikke signifikant: p=0.08. 

Forfatterne av oversikten konkluderer 

med at kun et lite utvalg av dagens rehabi-

literingsprotokoller for hamstringsskader 

er blitt studert på en kvalitetsmessig god 

måte. 

Kilde 
Mason, D.L., Dickens, V.A, Vail, A.: Rehabilitation for ham-
string injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews: 
Issue 12 of 12, December 2012.
Les hele oversikten i Cochrane Library: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004575.pub3/
abstract 
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Barry Duncan: 

Bli en bedre terapeut 

Gyldendal akademisk   

234 sider 

ISBN: 9788205419667 

Dette er en bok omhandlende endringsfakto-

rer og med vekt på bruker og relasjon. Boken 

beskriver metoden KOR - klient- og resultatstyrt 

praksis.  Forfatteren Psykologen Barry Duncan har 

produsert over 100 publikasjoner og 15 bøker. 

Norske bøker og Norsk forskning innen temaet 

har sin inspirasjon fra ham på flere områder.

«Å skape allianse med pasienten er et godt 

sted å begynne for å bli en bedre terapeut», på-

peker Duncan i boken. Det er samlet mye stoff på 

relativt få sider om faktorer som påvirker endring 

uansett psykoterapeutiske metoder.  Bokens røde 

tråd; allianse gir bedre læring og økt endringspo-

tensial. 

Boken byr dels på egne spørreskjemaer, og 

referer flittig til vitenskapelige arbeider relatert 

til metoden og til forskningen om brukermed-

virkningens positive effekter 

for behandlingsresultatet. For å 

innhente nyanser bør leser også 

gå gjennom nyere litteratur. 

Boken beskriver måter å påvirke 

egen utvikling som terapeut, 

hovedsakelig via hvordan påvirke 

allianser. Boken fungerer både 

som en guide og som en moti-

vator for å komme i gang med 

endringsarbeid.  

De tilpassede spørreskje-

maene som for en stor del 

presenteres i kapitel 2 vil kunne fungere som 

kvalitetssikringsmetoder. Boken vil, med blant an-

net resultatene fra bruk av metodens spørreskje-

maer, i tillegg til kapittel 5 «The Heart and Soul 

of Change» og kapittel 6 «Wizards, Humbugs, 

or Witches», «gi hjelp til både selvrefleksjon og 

bedre resultater».  At terapeuter tar brukerper-

spektivet på alvor kan synliggjøres ved å følge en 

slik kvalitetssikringsmetode. 

Jeg yter likevel en viss motstand mot spør-

reskjemaene, da det å bruke 

spørreskjemaer på denne måten 

fort kan bli å standardisere i 

for stor grad, og med dette 

fjerne seg fra individfokuset i 

brukerperspektivet. Brukt på 

riktig måte i dialog med pasi-

enten kan dette likevel få frem 

en konstruktiv dialog. Ideer for 

hvordan øke klientens stemme, 

råd om hvordan takle resultater 

som uteblir samt tips relatert til 

å øke læringseffekten hos både 

pasient og terapeut gjør boken attraktiv. Boken 

anbefales da den har fokus på det viktige feltet 

«allianse med pasienten». I og med at allianse 

innen terapi er viktig, lever boken opp til tittelen 

«Bli en bedre terapeut». 

 
Bernt Halvorsen
Oppsal Fysikalske Institutt
Spesialist Fysioterapeut, Manuellterapeut
Msc Helsevitenskap
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Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-

ninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 

settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

debatt
Uten merkelappen ADHD kan man 
lure på om ikke omgivelsene hadde 
sett på Christoffer med andre øyne.
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I løpet av de siste månedene har 

norsk offentlighet blitt minnet på 

en tragisk sak: Christoffer – åtte 

år – døde i 2005 etter omfattende 

mishandling. I 2009 ble stefa-

ren dømt til åtte års fengsel for 

«legemsbeskadigelse med døden 

til følge».  Han nektet straffeskyld, 

men bevisene for mishandlingen var 

massive og umulig å bestride. 

Noen år senere ble moren til 

Christoffer trukket for retten, 

anklaget for «passiv medvirkning» 

ved at hun ikke grep inn for å hindre 

mishandlingen. Hun ble dømt og 

anket, og det er ankesaken som 

nylig er avsluttet. Også nå ble hun 

dømt for ikke å beskytte søn-

nen mot ytterligere vold. I begge 

rettssaker nektet hun straffeskyld. 

Straffeutmålingen var først på to og 

et halvt år, deretter på halvannet år 

(med noen måneder som ubetinget 

straff). 

Det er liten rettspraksis for 

passiv medvirkning, og den siste 

runden i saken ble fulgt med spesiell 

interesse. Sentralt i bevisførselen 

mot moren var bekymringssamtalen 

hun hadde hatt på Christoffers skole 

dagen før han døde. Etter dette 

møtet burde hun ifølge retten ha 

forstått at stefaren mishandlet gut-

ten på det groveste. Dermed hadde 

hun også en plikt til å gripe inn. Av 

betydning var det også at gutten 

var innlagt på sykehus to uker 

tidligere med blåmerker og ukontrol-

lerte bevegelser. Også denne gang 

hadde moren godtatt ektemannens 

forklaringer om fall og selvpåført 

skade. Det hører med til historien 

at Christoffer hadde diagnosen AD/

HD («attention deficit/hyperactive 

disorder»). 

Privatlivets fred 
Media har rettet kritisk søkelys mot 

respekten vi har for privatlivets fred. 

Vi unnlater å si i fra selv når vi er 

sikre på at vold og overgrep foregår; 

vi vil ikke «blande» oss inn i andres 

saker. Vi orker heller ikke å ta inn 

over oss at voksne mishandler barn 

som de har i sin varetekt. 

Christoffer hadde møtt lærere, 

naboer og helsepersonell gang på 

gang. Flere fortalte i ettertid at han 

hadde endret oppførsel etter at ste-

faren flyttet sammen med moren, at 

han stadig hadde blåmerker og sår, 

virket engstelig og innesluttet, men 

ingen slo alarm.

At Christoffers mor ble dømt 

for passiv medvirkning har fungert 

som en «vekker» for alle. Saken 

har styrket barns rettsikkerhet. 

Hovedbudskapet i media er dette: 

Vi er alle ansvarlig for å si i fra når vi 

har kjennskap til vold, mishandling 

og overgrep.  

Diagnoser som «blinder»
I tillegg vil jeg stille spørsmål ved om 

ikke diagnosen AD/HD fikk en slags 

forklaringsverdi som preget omgivel-

senes blikk. Det er tankevekkende 

at denne diagnosen og grunnlaget 

for å stille den ikke ble trukket inn i 

Christoffer-saken. 

Symptomer og oppførsel som 

inngår i kriteriene for AD/HD kan 

skyldes høyst ulike forhold. Når 

denne diagnosen brukes stadig 

oftere, er det nærliggende å spørre 

om grunnlaget for dette, og hvilke 

virkninger det har i vid forstand. Ikke 

minst er det viktig å se Christoffer-

saken i sammenheng med vår tids 

medikalisering der stadig flere 

problemer defineres som uttrykk for 

sykdom. Uten merkelappen «ADHD» 

kan man lure på om ikke omgivel-

sene hadde sett på Christoffer med 

andre øyne. Saken fortjener debatt 

om hva som styrer våre blikk, og hva 

som er grunnlaget for å sette diag-

noser og hva de kan (mis)brukes til. 
 
Eline Thornquist, professor, 
fysioterapeut. Institutt for 
ergoterapi, fysioterapi og 
radiografi. Høgskolen i Bergen. 
Privatpraktiserende psykomoto-
risk fysioterapeut på Nesttun-
hjørnet.
Epost: eth@hib.no

Gutten som ble oversett

BARNEKLÆR Fra utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» i Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
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FYSIOTERAPEUTSTUDENTENES interes-

seorganisasjon (Fysio) drives av og for stu-

denter. Vi har i oppgave å skape et faglig og 

sosialt studiemiljø, og arrangerer kurs og 

forelesninger på bakgrunn av ønsker og in-

teresser blant studentene. Det siste året har 

Fysio fått en økende etterspørsel fra studen-

tene, spesielt etter forelesninger. Ønsker om 

forelesninger knyttet opp mot pensum. 

Vi ønsker selvfølgelig at våre medlemmer 

skal få så mye som mulig igjen for medlem-

skapet sitt og prøver å ha et variert tilbud. 

Men vi kan bare tilby en liten smakebit av 

det som finnes der ute. Tidligere har vi i ho-

vedsak brukt midler til å arrangere kurs og 

forelesninger utenfor den undervisning vi 

får på høyskolen. Mest populært er det med 

triggerpunktbehandling, teipekurs og slyn-

getrening. Kurs det koster å arrangere.

Som et resultat av den økonomiske krisen 

på Fakultetet for Helsefag på HiOA de siste 

årene, har det blitt kuttet i undervisningen 

dette skoleåret. I mange av fagene er stoffet 

vanskelig og pensumet stort. God under-

visning er derfor nødvendig for å komme i 

mål. Spesielt har det blitt kuttet i ressursene 

til eksterne forelesere, altså på de områdene 

der det ikke finnes god nok kompetanse «på 

huset».  

Når eksamensinnspurten nærmer seg, 

ser studentene at den undervisningen de har 

fått ikke alltid strekker til. Da henvender de 

seg til Fysio. Det siste året har vi blant annet 

fått forespørsler om å arrangere innførings-

forelesning i sentralnervesystemet, biome-

kanikk og ortopedi. Og vi gjør vårt beste for 

å få det til. Dessverre lar det seg ikke alltid 

gjøre. Heldigvis har vi forståelsesfulle lærere 

på høyskolen, og det blir stort sett tatt hen-

syn til i eksamenssammenheng. Men hjelper 

egentlig dette når kunnskap om SNS, orto-

pedi og biomekanikk, for å nevne noen, er 

helt nødvendig å ha som fysioterapeut?

Heldigvis har Fysio sittet på store midler i 

denne økonomisk vanskelige perioden, men 

nå ser vi at også vi går trangere tider i møte. 

Når økonomien butter på utdanningsin-

stansen, er det da studentorganisasjonens 

begrensede midler som skal gå til å gi stu-

dentene den kunnskapen det forventes at de 

har når de skal ut i arbeidslivet?  Og er det 

riktig at studentene selv skal betale for un-

dervisning som i noen av tilfellene har vært 

nødvendig for å bestå eksamen? Var det ikke 

våre midler som skulle gå til å dekke studen-

tenes interesser utover utdanningen?

NORA Sandvik Lien, leder i Fysio Oslo

Er dette studentenes ansvar?

What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

The randomised controlled trials on PEDro are rated for quality 
to help you discriminate quickly between trials that are likely to 
be valid and interpretable and those that are not. These ratings 
help you to judge the quality and usefulness of trials to inform 
clinical decision making.

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au
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FRA LESERNE

Sigrunn Wetterhus døde 15. februar, 75 

år gammel. Hun ble født i Volda og vokste 

opp med to eldre søstre og en mor. Hennes 

far var krigsseiler og døde like etter krigen.

Som fysioterapeut og med videreutdan-

ninger både i USA (Valljeo og Boston), 

England og ikke minst i Norge, utviklet 

hun høy kompetanse innen området reha-

bilitering . I nærmere 20 år jobbet hun på 

Sunnaas Sykehus hvor hun var med på å 

utvikle sykehuset til et annerkjent rehabi-

literingssted for pasienter med bl.a. rygg-

markskader, hodeskader, amputasjoner, 

lammelser etter slag, og operative inngrep, 

fortrinnsvis hos barn og ungdom, men 

også hos voksne og gamle.

Som instruktør på kurs og ved fysio-

terapihøgskolen i Oslo briljerte hun ikke 

med sin kompetanse; hennes væremåte var 

ydmyk, nærmest beskjeden. Derfor fikk 

hun en veldig god og meningsfylt kontakt 

med pasienter og kolleger.

Sigrunn reiste til Libanon i 1983 i regi 

av Det norske Flyktningråd og bygget opp 

en klinikk for palestinske flyktninger i Tyr. 

Dette var starten på et livslangt, nært og 

sterkt faglig og personlig forhold til Liba-

non og menneskene der. Helt til det siste 

besøkte hun sine venner og kolleger. I dag 

har fysioterapistudentene fra Tromsø prak-

sis i Libanon hos dem Sigrunn lærte opp.

Mange års arbeid på Sunnaas sykehus 

ga Sigrunn en faglig trygghet og kompe-

tanse som var til nytte og glede for pasi-

enter, tolker og kolleger. Det var krig og 

okkupasjon i Libanon. Achmed, Bilal og 

Khalil, unge gutter som lå på en madrass i 

hjemmet med brukket rygg og lamme ben, 

kom seg med Sigrunns hjelp opp i stående 

stilling med skinner, ut i bølgene på stran-

den og etter hvert i aktivitet i rullestol. Hun 

lærte opp tolkene til å bli fysioterapiassis-

tenter. Fysioterapeutene som var så heldige 

å arbeide sammen med henne, fikk lære 

om behandling av barn og andre pasien-

ter med alvorlige skader som var å finne i 

dette krigsherjede landet. 

Sigrunn gikk heller ikke av veien for se-

nere å trå til i utrygge palestinske områder 

rundt Jerusalem i regi av Røde Halvmåne.

De siste arbeidsaktive årene var Sigrunn 

avdeligsleder for fysioterapitjenesten i 

Bjerke bydel i Oslo.

Hun var svært glad i å reise, både i 

embeds medfør og senere med venner 

til Uganda, Burma, Vietnam, Antarktisk, 

Midt-Østen, Europa og Norge. Det ble 

også mange turer til fjells vinter og som-

mer. I ferier hos nære venner og familie var 

hun en aktiv gjest som tok del i det meste: 

rydde kvister og busker, pusse vinduer og 

kobber, vaske opp og glede oss med nyde-

lige libanesiske retter. Hun var raus, hadde 

alltid med gaver fra sine turer og hennes 

nydelige lille hus på Sagene ble hyppig be-

nyttet av venner og familie.

Hun var glad i kunst, dans, musikk, 

strikking, hunder og fugler, fisk og rødvin. 

Hun tok del i det meste og var et ja-men-

neske med sterk kraft og vilje.

I de siste ti årene av sitt liv ble hun i 

tiltakende grad plaget av sykdom. Dette 

dvelte hun ikke ved. Hun var oppegående 

både fysisk og psykisk helt til det siste.

Vi vil huske henne som det livsbejaende 

menneske hun var. Savnet er stort, men 

det er også gleden over at hun har levet og 

vært vår gode venn. Vi er mange som er 

takknemlige over å ha fått være en del av 

hennes liv.

Nina Tvedten, Mette Sveram, Kirsten Sandborg

Minneord

Infeksjoner rundt hofteleddsproteser er blitt et økende 

problem. I dag er det tre ganger så høy risiko for reo-

pererasjon på grunn av proteseinfeksjon som tidlig på 

1990-tallet.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

Dette framgår av doktorgraden til Håvard Dale, spesialist i ortope-

disk kirurgi ved Haukeland universitetssykehus. Dale disputerte i 

februar ved UiB med avhandlingen Infection after primary hip ar-

throplasty; epidemiology, time trends and risk factors in data from 

national health registers.

– Målet var å studere endringer i forekomsten av proteseinfeksjo-

ner, hvilke pasienter som er mest utsatt, hva som er risikofaktorer, 

og hvilke tiltak som kan beskytte mot infeksjoner, sier Håvard Dale. 

Studien omfattet hofteprotesepasienter som i perioden 1987 - 

2011 ble registrert i Nasjonalt register for leddproteser, Nasjonalt 

hoftebruddregister, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk 

og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS), Norsk pasientregister 

og/eller den nordiske leddproteseregisterforeningen (NARA).

Tre prosent av pasientene fikk en eller annen form for sårinfek-

sjon etter hofteproteseoperasjonen, mens knapt én prosent av pa-

sientene ble operert på nytt på grunn av infeksjon rundt protesen.

Forklaringen på denne økningen kan være at bakteriene er blitt 

mer motstandsdyktige. Andre årsaker kan være at flere av pasien-

tene har sykdommer som øker risikoen for infeksjon, og at legene er 

blitt flinkere til å rapportere infeksjoner, mener Dale.

Kilde: www.tidsskriftet.no

Økt risiko for proteseinfeksjoner
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Elin Engeseth
nestleder

DET GÅR BRA i Norsk Fysioterapeutforbund. Medlemsveksten er stabil, noe som 
også gir økonomisk vekst. Det vil gjøre det mulig å iverksette flere tiltak som kom-
mer medlemmene til gode. I arbeidet med å utvikle NFF som organisasjon for 
fremtiden, gir økonomisk vekst muligheter for å effektuere en ny organisasjons-
struktur, dersom Landsmøtet i november 2013 går inn for det.

Sentralt i endringene som vil bli foreslått, er overgang fra 20 fylkesledd med en 
deltidsfrikjøpt leder til fem regionale ledd med leder i 100 prosent stilling. Regi-
onsleder skal velges blant regionens medlemmer. 

NFFs avdelinger, fag- og interessegrupper har nylig avholdt sine årsmøter. Her 
er det nedlagt mye frivillig innsats for å kunne tilfredsstille kravene som stilles til 
et formelt organisasjonsledd! Dette kommer i tillegg til å gjennomføre det som 
årsmøtet faktisk vedtar på handlingsplanen og å besvare henvendelsene fra avde-
lingens medlemmer. 

I mange NFF-avdelinger er det stor interesse for faglige arrangementer. Mange 
verdsetter faglig påfyll som tilbys lokalt og som kommer i tillegg til NFFs etterut-
danningskurs. Fysioterapeuter vil møtes, og er oppmerksomme på at vi trenger 
kollegiale nettverk.

Det kan synes som behovet for å møtes til faglig påfyll og nettverksbygging står 
i kontrast til målet i organisasjonsprosjektet om å bygge ned antallet lokale ledd.. 
Det er grunn til å understreke at foreslått endring vil være å bygge ned antallet 
formelle organisasjonsledd, mens behovet for møteplasser lokalt vil bestå. De siste 
trenger ikke å følge geografiske grenser. Lokale møteplasser bør kunne videreføres 
med støtte fra et regionskontor. 

Noen av NFFs avdelinger har allerede sett at de kan legge til rette for faglige 
samlinger som ikke er avgrenset til ett fylke. Oslo og Akershus planlegger felles 
faglig samling for medlemmene i 2013.  NFF avdeling Østfold arrangerer et fag-
kurs nå i april, der de inviterer medlemmene i avdeling Vestfold til å ta turen over 
fjorden for å bli med. På denne måten kommer anvendt medlemskontingent flere 
til gode og nettverk bygges ut. NFF er i ferd med å bli en mer fleksibel organisa-
sjon, tilpasset utviklingen i samfunnet, og medlemskontingenten brukes smartere.  

NFFs medlemmer har grunn til å følge spent med på de organisatoriske end-
ringene som nå er under arbeid. Utfordringene i endringsarbeidet handler om å 
sette det enkelte medlemmets behov i sentrum, samtidig som vi understreker at 
det er fellesskapet som kan bidra til å sette fysioterapi tydeligere på dagsorden i 
samfunnet. 
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DEN FØRSTE kandidaten i NFFs 

nye spesialistordning, Morten 

Hagenes, er snart ferdig med sitt 

veiledede praksisår. Morten jobber i 

Oslo kommune, mens veileder Kine 

Therese Moen jobber på Catosen-

teret i Son. 

Selv om all relevant informa-

sjon om veiledet spesialistpraksis 

ikke var på plass da Morten og Kine 

skulle starte, har de grepet mulighe-

ten til å lære mer. De to har funnet 

konstruktive løsninger tilpasset 

Mortens læringsbehov, og synes 

begge det har vært et privilegium 

å være først ut. Morten opplever at 

han har fått tettet kunnskapshull-

ene sine, og blitt tryggere på sin 

rolle som kommende spesialist. Kine 

har fått faglig stimulans, og fått 

dekket opp 30 timer av det hun 

trenger for fornying av godkjenning 

som spesialist.

I starten brukte de tid på å 

identifisere faglige behov og 

utforme et veiledningsopplegg. De 

skrev kontrakt, og avklarte med ar-

beidsgiver for å kunne sette av den 

tiden som var nødvendig innenfor 

arbeidstiden. De mener et grundig 

forarbeid er svært viktig for å få til 

et godt forløp. Erfaringen er at 30 

timer ikke er mye, det går fort! 

Veiledningen har hovedsakelig 

foregått på Mortens arbeidsplass. 

To dager har de imidlertid vært på 

Catosenteret for å møte andre pasi-

entkategorier, og helt nye pasienter.

Veiledningen har foregått jevnt 

over syv måneder, med flere timer 

per gang. De to mener at én time 

er altfor lite dersom klinikken skal 

med i veiledningen. Tema ble avtalt 

fra gang til gang, og de erfarte at 

kontinuiteten tilsier at det ikke kan 

være for lenge mellom hver gang. 

Ny spesialistveiledning: første mann ut

Kine Therese Moen er veileder for Morten Hagenes, den første kandida-

ten i NFFs nye spesialistordning.

FYSIOTERAPEUTER med A9-kompetanse får ofte avslag på reise 

til psykomotorisk behandling i en annen kommune fordi det finnes en 

behandler i pasientens egen kommune. Hva sier regelverket om dette?

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 er lovhjemmelen for pasi-

entreiser, altså ordningen som pasientreisekontorene forvalter. § 2-6 er 

utvidet med syketransportforskriften. Det fremgår av § 4 i forskriften at 

pasienten har rett til dekning av utgifter til reise til det nærmeste stedet 

der behandling kan gis. I «kan gis» ligger det også en forutsetning om at 

behandling kan gis innen forsvarlig tid.

Det er den henvisende behandleren, gjerne en fastlege, som må 

dokumentere at pasienten har behov for psykomotorisk fysioterapi. Hvis 

dette ikke er dokumentert, kan ikke pasienten påberope seg behov for 

denne spesielle behandlingen og dermed reise til en annen fysioterapeut 

enn den nærmeste i egen kommune. 

Når det gjelder ventetiden, må den henvisende behandleren uttale 

seg om denne også. Det er ikke tilstrekkelig å vise til lange ventelister 

som dokumentasjon. Den henvisende behandleren må dokumentere at 

ventetiden er medisinsk uforsvarlig for at pasienten skal få refundert 

reise til en annen fysioterapeut enn den nærmeste i egen kommune.

Hvis ingen av forholdene ovenfor er dokumentert av den henvisende 

behandleren, vil nok konsekvensen bli at refusjonen automatisk avkortes 

til nærmeste fysioterapeut i egen kommune. Altså til hva det hadde kos-

tet å reise til den nærmeste behandleren. Dette medfører i en del tilfeller 

at det ikke kommer noe refusjon til utbetaling.

Ovenstående vil gjelde i alle tilfeller der pasienten har behov for en 

spesiell behandlingstype. Det forutsettes at den spesielle behandlingen 

pasienten har behov for, faller innenfor stønadsberettigede fysioterapi-

behandlinger etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysiote-

rapi, §4.. 

Pasientreiser og «nærmeste sted»
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Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Nye kurstilbud
Smertebehandling for fysioterapeuter  

– teoretisk forståelse og praktisk anven-

delse. 

Kurset er utviklet av en gruppe fysioterapeuter 

fra ulike fagmiljø. Kursledere er Anne Grethe 

Paulsberg og Sara Maria Allern, som har lang 

erfaring med smertebehandling.

Kurset består av to samlinger, og er fullteg-

net. Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg 

grunnleggende kunnskaper om smertefysiologi 

og biopsykososiale faktorer i vurderingen av 

pasienter med langvarige smertetilstander. 

Videre skal de ha tilegnet seg ferdigheter for 

å kunne utføre en smerteanalyse og klinisk 

undersøkelse, og kunne velge tiltak med fokus 

på smertelindring, smertemestring og funksjon.

Etikk 

Etisk utvalg har i samarbeid med fagseksjonen 

utviklet et nettbasert tilbud – «Etikk for fysiote-

rapeuter» – som etter hvert vil være tilgjengelig 

i Fronter for alle som deltar på NFFs kurs. Målet 

er å stimulere til refleksjon og diskusjon om 

ulike etiske dilemmaer vi møter i hverdagen som 

fysioterapeuter. I første rekke vil læringsstien 

prøves ut i noen kurs og evalueres, og på sikt vil 

den være en naturlig del av NFFs kurstilbud. 

Fysioterapiplakaten: Bilag til dette nummeret av tidsskriftet.

Tapt arbeidsfortjeneste: Selvstendig næringsdrivende medlemmer kan merke seg at NFFs 

sats for tapt arbeidsfortjeneste er økt til 2900 kroner i 2013.

Ny medlemsfordelsavtale: Som kunngjort på www.fysio.no har NFF inngått en avtale med 

et revisjonsselskap. Avtalen skal bidra til å møte selvstendig næringsdrivende fysioterapeuters 

behov for bistand i spørsmål som gjelder regnskap og skatt. Les mer på nettsidene under «MED-

LEMSKAP/Medlemsfordeler NFF». 

Arendalsuka: Sammen med Unio deltar NFF med sentrale og lokale representanter på arrange-

mentet «Arendalsuka», 7.–13. august. Dette er en nasjonal møteplass for politikere og politisk 

interesserte, med debatter og andre politiske markeringer.

Verdens fysioterapidag: Vi legger opp til at organisasjonsledd, arbeidsplasser og enkeltmed-

lemmer som ønsker det, kan markere dagen etter same lest – dvs. budskap og informasjons-

materiale – som i 2012. (Se artikkelen «Verdens fysioterapidag på norsk», publisert 20.8.2012 

på NFFs nettsider.) 8. september faller i år på en søndag, men som i fjor kan dagen like gjerne 

markeres tidligere i uka.

Hovedavtalen i Spekter
HOVEDAVTALEN for Spekter, gjeldende fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016, er nå 

trykt opp og sendt alle registrerte tillitsvalgte i tariffområdet Spekter. Dersom du ikke har 

mottatt den, så send e-post til ej@fysio.no der du oppgir navnet ditt og arbeidsplassen du er 

tillitsvalgt på. 

Avtalen i PDF er lagt ut på Spekter-området på NFFs nettsider, under «Tariffavtaler». 

Kort om mangt
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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

22.-25. april Fullt Bekkenrelaterte plager 1 Oslo

25.-27.  april og 3.-4. juni Fullt 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 Fortsatt ledige plasser! 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 9. juni Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse 0-6 år, del 1 Bergen

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

19.-20. september 22. juni Understand and explain pain (Lorimer Moseley) 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 Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon  
(tidligere 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

14.-15. november og
6.-7. februar 2014

25. august Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer - fokus på rev-
matoid artritt, ankyloserende spondylitt og bindevevssyk-
dommer

Oslo

20.-22. november 25. august Fordypningskurs i kroppsorientert psykologi Oslo

21.-22. november 
og 30.-31. januar

20. august Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Trondheim

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 ?
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KURSOVERSIKT 2013 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

9.-13. september 9. juni Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år, del 1 Bergen

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

21.-24. oktober og 
to dager i feb.

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

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 med trening som middel og mål Stavanger

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

4.-7. november 30. august Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon  
(tidligere treningslære)

Stavanger

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

21.-22. november 
og 30.-31. jan.

22. august Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Trondheim

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, tho-
racal 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

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, ORTOPEDI og REVMATOLOGI

25.-27. april og 3.-4. juni Fullt Smertebehandling for fysioterapeuter, teoretisk forståelse og prak-
tisk 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 tilstander 
- Bobath-konseptet

Oslo

19.-20. september 22. juni Understand and explain pain (Lorimer Moseley) Oslo

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

14.-15. november og
6.-7. februar 2014

25. august Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer - fokus på revmatoid 
artritt, ankyloserende spondylitt og bindevevssyk-
dommer

Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

27.-30. mai Fortsatt ledige plasser! 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
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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:  
Stavanger, Bergen, Kongsvinger, Kristiansand, Lillehammer og Trondheim. 

Grupper som vil gå på dagtid (2 X 2 ganger): 
Narvik og Tromsø.

NYE KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

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

«Oppnå mer med mindre stress 
med oppmerksomhetstrening (OT) – 
mindfulness» – Kurs i Oslo, 2013

UTDANNING SOM INSTRUKTØR I OT
(3 x 2 dager + egen trening)

Kurs: 7.–8. juni, 19.– 20. august (ma. + ti.!), 20.–21.september
Kurs: 30.–31. august, 27.–28. september, 1.– 2. november

Læringsmål: Fordypning i OT for egen skyld og for å kunne 
formidle OT som et verktøy til selvhjelp for pasienter, klienter
og andre mennesker i en vanskelig situasjon.

INTRODUKSJONSKURS 4.-5. OKTOBER

OT: En selvutviklingsmetode gjennom bevisstgjøring. 
Praktisk nyttig for alle yrkesgrupper, spesielt fysioterapeuter.
Læringsmål: Å lære effektive teknikker for å bruke 
stressenergien på en positiv måte.
Kursleder: Andries J. Kroese, dr. med., forfatter av flere bøker 
om OT. Utdannet instruktør ved Univ. of Mass. Hospital, USA. 
For mer informasjon kontakt: 
ajkroese@online.no, tlf. 901 51 734 eller www.scat.no

What is PEDro?

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au

Hvordan forstå og forklare smerte?
19. – 20. september avholdes i Oslo kurset «Understand & Explain Pain» med 
Lorimer Moseley.  På dette kurset vil du få en forståelse av hvilke mekanismer, 
som ligger til grunn for akutte og kroniske smerter og pasientenes opplevelse 
av smerter. Bli inspirert til hvordan du kan forklare dine pasienter om deres 
smertereaksjoner og dermed også hvordan de kan lære seg å håndtere smerten.

Lorimer Moseley, fysioterapeut og Ph.d. fra Adelaide i Australia, har mer enn 
tjue års klinisk erfaring med behandling kroniske smertepasienter. Han er leder 
for et forskerteam på University of South Australia, som fokuserer på hvilken 
rolle hjerne og sinn spiller i utvikling og behandling av kroniske smerter.

For påmelding, se www.fysio.no/kurs
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ARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-

avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

Ledig hjemmel for fysioterapeut 
2 x 50% driftstilskudd 

Eidsvoll kommune har ledig 2 x 50 % nyopprettede driftstilskudd for 
fysioterapeut i privat praksis. Ett av driftstilskuddene er geografisk 
plassert i Sørbygda i Eidsvoll og skal lokaliseres til ett av de 2 eksis-
terende instituttene: Råholt fysioterapi eller Fysioterapi- og Helse-
klinikken. Det andre driftstilskuddet skal lokaliseres til Midtbygda/
Nordbygda og Trimmen Fysioterapi & Trening. Praksisen skal drives 
iht Helse- og omsorgstjenesteloven og på de vilkår som framgår av 
ASA 4313. 

Det er ønskelig at fysioterapeuten: 
Har bred erfaring med ulike pasientgrupper 
Har særskilte kompetanseområder som nevrologi/rehabilitering/
komplett fysikalsk lymfødembehandling 
Har interesse og kompetanse for folkehelse/frisklivtiltak i sam-
svar med føringene i samhandlingsreformen 
Er løsningsfokusert 
Er personlig egnet 

Det forventes at fysioterapeuten: 
Skal utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens 
øvrige helsepersonell 
Skal delta i nødvendige tverrfaglige møter 
Skal gi behandling i pasientens hjem dersom dette er hensikts-
messig. 

Det kreves offentlig godkjent autorisasjon som fysioterapeut. 
Det stilles krav om politiattest. 
Kontaktperson: Rådgiver Elly Olsen, tlf. 66 10 70 53 
Søknadsfristen er 13.5.2013. 
Søknad skjer på elektronisk skjema via www.eidsvoll.kommune.no/
ledige-stillinger.

Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no

Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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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

APRIL
8.-9. Oslo 

Frisklivskonferanse 2013 

Arr.: Helsedirektoratet 
Info: www.helsedirektoratet.no 

11.-12. Oslo 

CFS/ME-konferanse. 

Arr: Norsk sykehus- og 
helsetjenesteforening 
Info: www.nsh.no

MAI
7. Stjørdal
MS-konferanse 

Arr: MS-forbundet, Region  Midt 
Info: www.ms.no

15. Oslo
Temakurs, Smerter og palliasjon 

hos eldre. 

Arr: Nasjonalt 
kompetansesenter for aldring 
og helse og OUS. 
Info: www.aldringoghelse.no

23. Bergen
Kunnskapssenterets 

årskonferanse. «Fra databasene 

til klinisk praksis» 

Arr: Nasjonalt kunnskapssenter 
for helsetjenesten. 
Info: www.kunnskapssenteret.no

24. Kristiansund
MS-konferanse 

Arr: MS-forbundet, Region  Midt 
Info: www.ms.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. Namsos
MS-konferanse 

Arr: MS-forbundet, Region  Midt 
Info: www.ms.no

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. Stjørdal
NFFs fagdager. Fysioterapeu-

ter i bevegelse – forebygging, 

rehabilitering, samhandling. 

Arr: NFF 

Info: www.fysio.no/fagdager

17.-19. Tønsberg
7th Nordic Health Promotion 

Research Conference 

Arr: Høgskolen i Vestfold 
Info: www.hive.no/nhprc

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

Future Healthcare 

Info: www.oslo2013.no 
 

SEPTEMBER
18. Tromsø
Fagdag for fysioterapeuter som 

arbeider med pasienter med 

revmatiske sykdommer 

Info: camilla.fongen@diakonsyk.
no 

Årsabonnement 2013:

Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 

Offentlige institusjoner: 950 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2013

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: Kr. 42.

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

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

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: 

Per sp. mm.: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.000.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.000. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2013

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

5    15/4     19/4 10/5

6    21/5     24/5 14/6

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

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 

9.000 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS
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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®
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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
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