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VENTETID Etter trekningen i april sto 19 fysioterapistudenter ved HiOA på venteliste. Lotte Handsnes Bellika (tv) fra 
Finnmark og Marthe Jakobsen Longva fra Sunnmøre hadde ikke fått turnusplass. Til høyre, leder for turnuskomiteen, 
Linn Charlott Engelstad.

PLEIE OG OMSORG Fysioterapeuter i 
kommunene kjemper mot turnus og 
pleieoppgaver. Det gjelder blant an-
net Stavanger, Nøtterøy og Oslo.

BLI NY I høringen om organisasjons-
endringer i NFF var det sterk støtte 
for fem regioner. 
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HVORDAN VILLE PSYKIATERE, leger eller andre yrkesgrupper reagere dersom arbeidsgiver 

plutselig fant på at de kunne settes til noe helt annet enn det de var ansatt for å gjøre? Det 

ville blitt ramaskrik. 

Likevel er dette situasjonen i flere kommuner etter at samhandlingsreformen ble innført. 

Det blir gjort forsøk på å sette fysioterapeuter til stell, pleie og matlaging, og til å gå i turnus 

som en del av grunnbemanningen. Dette gjelder blant annet i Oslo, Stavanger og Nøtterøy 

kommune i Vestfold.

Også sett fra et brukerperspektiv har dette flere betenkelige sider. En del fysioterapeuter 

er sikkert kjempeflinke til å lage mat og har gode omsorgsevner. Men det er ikke det de er 

utdannet til. Dette handler ikke om å se ned på pleie og omsorg for av gamle og syke men-

nesker. Det handler om respekt for fysioterapeutenes faglige autonomi. Hvor langt kan en 

arbeidsgiver gå i å pålegge autorisert helsepersonell oppgaver utover det de er utdannet til?

Kommunenes forsøk på å innføre de nye ordningene blir møtt med stor motstand og fortvi-

lelse. Fysioterapeutene ser forandringene som et angrep, ikke bare på sin egen faglige integri-

tet, men også som en ulempe for pasientene som de mener vil få et dårligere behandlingstil-

bud. Det ansettes jo sjelden flere fysioterapeuter for å dekke opp for kvelds- og helgearbeid.

En del er også engstelige. Arbeidet med sakene i dette nummeret har vist at folk ikke ønsker 

å stå fram av frykt for å skade både saken og forholdet til arbeidsgiver. Slik skal det ikke være. 

I Stavanger kom det forslag om at fysioterapeutene skulle gå inn i turnus da nye Bergåstjern 

sykehjem åpnet dørene. Innsats fra NFFs tillitsvalgte har ført til at de planene er lagt på is.

På Nøtterøy er konflikten mellom fysioterapeutene og kommunen blitt så tilspisset at NFF 

sentralt er koblet inn i saken. Konflikten har vært mye omtalt i Tønsberg Blad og andre 

lokale medier.

Men Nøtterøy kommune har ikke tenkt å gi seg.  Når det nye helsehuset på Smidsrød åpner 

til høsten, vil fysioterapeutene både få nye arbeidsoppgaver og kvelds- og helgevakter. Fy-

sioterapeutene er redd for at de vil bli brukt til oppgaver som i dag utføres av sykepleiere, 

hjelpepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte. 

I en e-post til Tønsberg Blad skriver tillitsvalgt for fysiote-

rapeutene at de endringer kommunen ønsker å innføre vil 

få store negative konsekvenser for den enkelte pasient og 

fysioterapifaget.

Vi tviler på om noen ville komme på å sette en lege til å 

vaske og mate pasienter, rett og slett fordi det er en mekti-

gere yrkesgruppe. Kommunenes opptreden i disse sakene 

er respektløs. 
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mate pasien-
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Dette opplever vi at fysiotera-
peutene ikke har så lyst til 
å være med på. Side 12

For en del av avgangskullet 

ved fysioterapiutdanningen i 

Oslo må våren ha fortont seg 

som en berg- og dalbane. Etter 

turnustrekningen i begynnel-

sen av april sto 19 fortvilte 

studenter på venteliste. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

I TILLEGG sto det en student på venteliste i 

Bergen. Men slutten av av april, etter stort 

påtrykk fra berørte studenter, turnuskomi-

teen ved HiOA og NFF, så det bedre ut. En 

oversikt Fysioterapeuten fikk fra Helsedi-

rektoratet 19. april over sikre og usikre plas-

ser, viste at samtlige 20 kandidater på vente-

liste trolig ville få tilbud om en turnusplass 

av et helt eller halvt års varighet. En uke se-

nere ble det meldt om en ny turnusplass i en 

kommune på Østlandet for perioden august 

2013 til august 2014.

Stadig vanskeligere
Like fullt er det klart at det har blitt stadig 

vanskeligere å finne nok turnusplasser til 

avgangskullene ved de fire fysioterapiutdan-

ningene. Hovedproblemet er spesialisthelse-

tjenesten, det vil si helseforetakene.  

Det store turnuslotteriet

VENTETID Lotte Handsnes Bellika (tv) fra Finnmark og Marthe Jakobsen Longva (th) fra Sunnmøre vet idet Fysioterapeuten går i trykken ikke når de får  
turnusplass. Her sammen med leder for turnuskomiteen ved HiOA, Linn Charlott Engelstad. 
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Det er fylkesmannen i hvert enkelt 

fylke som skal godkjenne turnusplas-

ser for fysioterapeuter på sykehus og i 

kommunehelsetjenesten. Fylkesman-

nen i Troms, Hordaland og Oslo og 

Akershus har hovedansvaret for å 

skaffe nok turnusplasser i sin region; 

Nord-Norge, Vestlandet og Østlan-

det.

Troms fikk i oppdrag å adminis-

trere selve ventelisten. Seniorrådgiver 

Anders Aasheim hos Fylkesmannen 

i Troms opplyste til Fysioterapeuten 

11. april at potensialet var tatt ut, og 

at det ikke var flere turnusplasser å 

finne.

Møte med Helsedirektoratet
Både turnuskomiteen ved HiOA, ved 

leder Linn Charlott Engelsstad, og 

NFF sentralt har jobbet for å få Hel-

sedirektoratet til å ta grep om situa-

sjonen og fremskaffe flere turnusplas-

ser. Torsdag 18.april var det et møte 

mellom Helsedirektoratet, studentre-

presentanter fra HiOA, NFF og repre-

sentanter for Fylkesmann i Troms og 

Fylkesmann i Oslo og Akershus. 

Ett sentralt spørsmål for studen-

tene var om Helsedirektoratet og fylkes-

mennene hadde gjort nok for å få helsefor-

etakene til å opprette plasser, for eksempel 

gjennom pålegg. 

Det spørsmålet stilte også Fysioterapeu-

ten til seniorrådgiver Cathrine H. Welle-

Watne i etterkant av møtet. Hun svarte da 

at pålegg er aller siste utvei, men hadde ikke 

noe svar på om det var gitt mange pålegg for 

å skaffe turnusplasser for 2013.

– Må si tydelig fra
NFFs leder Eilin Ekeland sier at denne sa-

ken viser hvor viktig det er å si tydelig fra 

når myndighetene ikke gjør nok for å løse et 

problem. Hun viser også til oppdragsdoku-

mentet til helseforetakene fra Helse- og om-

sorgsdepartementet, der det eksplisitt står at 

antallet turnusplasser skal økes. 

– Til tross for dette har det ikke kommet 

noen økning. Det er flere studenter enn før, 

og behovet for plasser har økt. Jeg sitter med 

en følelse av at det er svært lang vei fra Hel-

sedirektoratet og ned til den enkelte fysio-

terapiavdeling ved sykehusene, der budsjett-

lojaliteten er stor. Det er veldig mange ledd, 

og kanskje blir det en del ansvarsfraskrivelse 

på veien. Vi må følge godt med på hva som 

skjer framover, sier Ekeland til Fysiotera-

peuten.

Frustrasjon og usikkerhet
To som ble satt på venteliste og som opp-

levde usikkerheten det innebærer, var Lotte 

Handsnes Bellika fra Alta i Finnmark og 

Marthe Jakobsen Longva fra Gursken på 

Sunnmøre. Fysioterapeuten møtte dem tors-

dag 11. april, sammen med leder for turnus-

komiteen ved Høgskolen i Oslo og Akers-

hus, Linn Charlott Engelstad. De stiller et 

stort spørsmål ved om det er gjort nok for å 

pålegge opprettelse av turnusplasser. 

Bellika har tatt fordypning i mensen-

dieck, mens Longva har fordypning i fysio-

terapi.

– Det er en fortvilt situasjon. Vi har ikke 

vært forberedt på å måtte vente på turnus-

plass, og fikk beskjed først i februar. Nå risi-

kerer vi å gå glipp av mye pasientkontakt og 

praksis mens kunnskapen er fersk. For ikke 

å glemme at vi kan miste turnusinntekt, sier 

Longva. 

Bellika beskriver det som å befinne seg i 

et vakuum, uten å vite hva som skal skje og 

hva man kan foreta seg.

– Kan jeg si opp deltidsjobben min? Hva 

med leiligheten? Hvis jeg skal være i Oslo, 

trenger jeg inntekt, i alle fall hvis jeg 

ikke skal studere. De snakker om at vi 

kan ta videreutdanning mens vi ven-

ter, men det er som regel ikke mulig 

uten praksis, sier hun.

– Bør samkjøres
Linn Charlott Engelstad sier at arbei-

det i turnuskomiteen har vært svært 

vanskelig.

– Det burde være pålagt å samkjø-

re antallet turnusplasser med antallet 

studieplasser ved utdanningene. Da 

vi fikk listene over turnusplasser, var 

det etter det vi kunne se bare én plass 

som var opprettet etter pålegg. Hvor-

for var det ikke opprettet flere plasser 

etter pålegg fra direktoratet, dersom 

de hadde gjort den jobben de skulle? 

Utdanningene har ikke noe ansvar 

for at studentene får turnusplass. For 

oss ser det også veldig rart ut at det 

ikke er noen link mellom skolene og 

direktoratet når det gjelder forholdet 

mellom antall studieplasser og tur-

nusplasser, sier Engelstad.

Etter møtet i Helsedirektoratet sier 

Engelstad til Fysioterapeuten at hun 

mener det burde være mulig å løse 

disse problemene. 

– Tidligere har vi fått høre at det er øko-

nomi som gjør at vi får færre plasser. I dag 

fikk vi vite, at om helseforetak klager etter 

å ha fått pålegg om turnusplass og bruker 

økonomi som begrunnelse, er det noe som 

ikke tas hensyn til. Derfor burde det ikke 

være noe problem å få 20 plasser til på syke-

hus, dersom de benytter seg av påleggsmu-

ligheten, sier hun.

Dårligere kvalitet
Lotte Handsnes Bellika synes det er merke-

lig at myndighetene ikke satser mer på å få 

ferdigutdannede ut i turnus og jobb, når det 

er ventelister av pasienter over hele landet 

som trenger fysioterapibehandling.  

Både hun og Marthe Jakobsen Longva 

mener også at kvaliteten på utdanningen 

har gått nedover i løpet av de tre årene de 

har gått på HiOA, der økonomien har vært 

svært vanskelig i flere år.

– Forrige kull hadde mange flere timer 

per emne enn det vi har hatt. De sier opp 

faglærere og har ikke råd til å engasjere folk. 

Det er mye gruppearbeid uten lærere og 

færre forelesninger enn tidligere. Det er ikke 

en bra utvikling! 

VAKUUM Som å befinne seg i et vakuum, uten å vite hva man kan 
foreta seg. Slik beskriver Marthe Jakobsen Longva (tv) og Lotte 
Handsnes Bellika ved HiOA det å ikke vite når du kommer ut i 
turnus.
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Det har blitt vanskeligere å finne nok 

turnusplasser til fysioterapeuter i 

spesialisthelsetjenesten på grunn av 

omorganiseringer og mer funksjons-

fordeling mellom helseforetakene. 

Samtidig har det blitt flere studenter. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DET er Helsedirektoratets begrunnelse for at 

det i april sto 20 studenter på venteliste for 

turnusplass. Fysioterapeuten har i en e-post 

stilt noen spørsmål til seniorrådgiver Cath-

rine Hannevig Welle-Watne i Helsedirekto-

ratet om bakgrunnen for problemet.

– Har direktoratet gjort nok for å skaffe et 
tilstrekkelig antall turnusplasser?

– De regionansvarlige fylkesmennene 

gjør et betydelig arbeid for å fremskaffe tur-

nusplasser til de kandidatene som skal ut 

hvert år. I de senere årene har helsemyndig-

hetene i tillegg gitt et økende antall pålegg til 

helseforetak for å få opprettet turnusplasser, 

skriver Welle-Watne.

– Å gi pålegg om å opprette plasser – hva 
innebærer det i praksis? 

– Turnusforskriftens § 11 gir hjemmel for 

å gi pålegg til helseforetak og kommuner om 

å motta turnuskandidater. Men det kan et-

ter dagens regler ikke gis pålegg til private 

helseinstitusjoner. Det kan heller ikke gis 

pålegg dersom det ikke er tilstrekkelig faglig 

grunnlag for å ta i mot turnuskandidat.  

– Må fysioterapistudenter i årene fram-
over regne med en permanent ventelisteord-
ning, slik det er for medisin? 

– Det er ikke ønskelig med venteliste. Vi 

vil derfor, i like stor grad som tidligere, til-

strebe å kunne skaffe nok turnusplasser for 

kommende turnuskull. Men bestemmelsen 

om venteliste i § 12 i turnusforskriften for fy-

sioterapeuter vil gjelde også i årene fremover.

– Hva er årsaken til at problemet har opp-
stått?

– Det har blitt flere studenter som trenger 

turnusplass. I tillegg kommer konsekvense-

ne av omorganiseringer i spesialisthelsetje-

nesten, blant annet mer funksjonsfordeling 

mellom helseforetakene. De siste årene har 

det blitt stadig vanskeligere å finne turnus-

plasser, særlig på sykehus. I 2011 varslet 

Helsedirektoratet departementet om at det 

kunne bli mangel på turnusplasser, og at det 

derfor ville bli nødvendig å innføre en ven-

telisteordning på linje med det man har hatt 

for turnusleger. Direktoratet har full forstå-

else for at dette er vanskelig for fysioterapeu-

tene det gjelder, og vi ønsker tett dialog med 

Norsk Fysioterapeutforbund, fylkesmenne-

ne og høgskolene for å finne gode løsninger, 

skriver Welle-Watne. 

Færre turnusplasser – flere studenter

Departementets signaler
 Under «Utdanning av helsepersonell» i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdeparte-

mentet til de helseforetakene står det følgende om målene for 2013:

– Antall turnusplasser for fysioterapeuter er økt, jf. kap. 732, post 70 Særskilte tilskudd 

(Turnustjeneste i sykehus for leger og fysioterapeuter).

– Helseforetakene har bidratt til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en 

forsterket kommunehelse- og omsorgstjeneste, spesielt innen geriatri, nevrologi, habilitering/

rehabilitering, psykisk helse og rusmiddelavhengighet.

Kilde: www.regjeringen.no

VENTELISTEMØTE Seniorrådgiver Cathrine H. Welle-Watne (tv) i Helsedirektoratet, Linn Charlott Engel-
stad, leder i turnuskomiteen ved HiOA og Eilin Ekeland, leder i NFF. 
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Lisens fra mosjonsidretten 
Lisensen ble nylig vedtatt på Friidrettstin-

get og innebærer at alle som vil delta i løp, 

må betale enten en årlig lisens på 375 kroner, 

eller få et påslag på startkontingenten på 25 

prosent fra 1.1.2014.

 – En trussel mot folkehelsa, sier Tim Ben-

nett, president i Kondis. 

Les mer på fysioterapeuten.no

Retningslinjer for bilde-
diagnostikk 

Helsedirektoratet kommer nå med ret-

ningslinjer som skal bidra til en likere praksis 

og mindre overforbruk av bildediagnostikk, 

som røntgen og MR.

Nylig ble retningslinjene sendt på høring. 

Det er første gang det utgis nasjonale 

retningslinjer fra Helsedirektoratet på bil-

dediagnostikk ved atraumatiske muskel- og 

skjelettlidelser.

Bakgrunnen er betydelig geografisk 

variasjon knyttet til bildediagnostikkbruk. Bil-

dediagnostikk omfatter flere undersøkelser, 

som røntgen, MR, ultralyd CT og PET. 

Målgruppen for retningslinjene er allmenn-

leger, kiropraktorer, manuellterapeuter og 

fysioterapeuter.

Les mer på fysioterapeuten.no

SRIT er en kondisjonstest for barn med CP 

som kan gå eller løpe. Dette er den foretruk-

ne testen for denne målgruppen, men har til 

nå ikke blitt validert for rullestolbrukere. 

Forskerne fant høy grad av aksept for at 

SRiT er en god test, også 

for CP-ungdom med be-

hov for manuell rullestol. 

Det forekom sterke korre-

lasjoner mellom SRiT og 

GAET.

GAET brukes i dag 

som en «gullstandardtest» 

for å måle fysisk kapasitet 

hos unge rullestolbrukere 

med spastisk CP. Forsker-

ne bak denne studien fant 

at SRiT stiller høyere krav 

til  pasient, sammenlignet 

med GAET. Med bak-

grunn i dette, ønsker forfatterne flere studier 

som ser på om GAET fortsatt bør være prio-

ritert test for å måle aerob utholdenhet  for 

denne pasientgruppen. 

Les mer på fysioterapeuten.no

Fysisk test for unge med spastisk CP

 WCPT har for første gang undersøkt 

hvor mange land som har innført 

direkte adgang til fysioterapi. 

RESULTATET er publisert i tidsskriftene 

Physiotherapy og Physical Therapy.  Ver-

densorganisasjonen for fysioterapeuter 

(WCPT) har 106 medlemsorganisasjoner i 

like mange land. Av de 72 som besvarte un-

dersøkelsen opplyste 40 organisasjoner at 

adgang til fysioterapi, uten henvisning fra en 

tredje part, var tillatt i deres land, opplyser 

WCPT i et nyhetsbrev.

Direkte adgang til fysioterapi begynte 

først i Australia på 1970-tallet. WCPT me-

ner det bør være opp til fysioterapeuter i de 

enkelte land å vurdere om de vil kreve di-

rekte adgang for pasientene. Dette avhenger 

blant annet av standarden på fysioterapiut-

danningen og helsetjenestene.

Undersøkelsen viser at i de 40 landene 

der direkte adgang er tillatt, oppgir 19 orga-

nisasjoner at dette gjelder både i offentlig og 

privat fysioterapi.  I 17 land var det bare til-

latt i privat praksis. 15 medlemsland svarte 

at direkte adgang var vanlig i privat praksis, 

uten at det var lovregulert.

På spørsmål om utdanningen kvalifiserte 

fysioterapeuter til å håndtere pasienter uten 

henvisning fra lege, svarte 69 prosent ja og 

31 prosent nei.

Medforfatter på studien, WCPTs vise-

president Emma Stokes, understreker at det 

stiller større krav til fysioterapeuter å ta mot 

pasienter uten henvisning. 

Les mer: www.wcpt.org/node/100223

Direkte adgang til fysioterapi i 40 land

En nylig publisert studie har vurdert reproduserbarhet og validitet av the 

Shuttle Ride Test (SRiT) for unge rullestolbrukere med Cerebral Parese (CP).

Satser på skolehelse-
tjenesten

Den 26. april la helse- og omsorgsminister 

Jonas Gahr Støre frem «Folkehelsemeldingen: 

God helse - felles ansvar». Her varsles en økt 

satsing på forebyggende arbeid blant barn og 

unge. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 

styrkes med 180 millioner kroner neste år.  

– Dette er spydspissen i det forebyg-

gende arbeidet for barn og unge. Tjenesten 

er gratis, når ut til alle og har høy oppslut-

ning. Helsesøstre og andre som arbeider i tje-

nesten, som psykologer, fysioterapeuter og 

jordmødre, forebygger både helseproblemer 

og helseforskjeller når de fanger opp barn og 

unge som har det vanskelig, sier Støre i en 

pressemelding.

Satsingen vil omtales i kommuneproposi-

sjonen for 2014 som kommer i mai.
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DET finns i dag ingen klar evidens for 

at fysioterapi er å foretrekke ved spinal 

stenose, ifølge en ny kunnskapsoppsum-

mering.

Antallet kirurgiske inngrep ved spinal 

stenose har de siste årene økt, spesielt i 

USA. Antallet vellykkede operasjoner 

er imidlertid diskutabelt. I Storbritannia 

har fysioterapeuter en sentral posisjon 

ved denne lidelsen. Deres tiltak er råd og 

generelle anbefalinger, samt veiledning i 

nyttige fleksjons- og stabiliseringsøvelser.

Forskerne konkluderte i denne over-

sikten med at kirurgi syntes å være mer 

effektivt sammenlignet med fysioterapi, 

når dataene ble analysert «as treated». 

«Intention-to-treat»-analyser viste deri-

mot ingen effektforskjell. Forskerne fant 

ingen konsistent evidens for at fysioterapi 

var å foretrekke. Dette inkluderte både 

øvelser og manuelle teknikker. 

Les mer på fysioterapeuten.no

– DEN ENESTE veldokumenterte effekten av 

tøyning er at det er mulig å øke bevegelighe-

ten, eller såkalt maksimalt leddutslag. Dette 

skriver Jens Bojsen-Møller og Marie Moltu-

bakk på NIH-bloggen.

Tøyning for å bedre prestasjon, forebygge 

skader og ikke minst behandle skader dis-

kuteres til stadighet i ulike medisinske mil-

jøer. Per dags dato finnes det ingen overbe-

visende studier som gir oss klar evidens for 

at tøyning fungerer.

–  Det finnes ikke gode argumenter for å 

tøye for å bedre maksimal kraftprestasjon. 

Dersom prestasjonen krever stort bevegel-

sesutslag, slik som i turn, er det derimot vist 

god effekt av bevegelighetstrening. Det er 

også verdt å merke seg at dynamisk beve-

gelighetstrening skiller seg fra statisk, og at 

dette muligens kan ha en positiv påvirkning 

på spenst og eksplosivitet, skriver bloggfor-

fatterne. 

Les mer på fysioterapeuten.no

Forebygging av korsrygg-
smerter i ungdomsårene 

Funksjonstap hos voksne med korsrygg-

smerter (LBP) er assosiert med negative 

holdninger til ryggsmerter i ungdomsårene, 

viser en australsk studie.

Forskerne bak tverrsnittstudien har sett 

på hvordan utvikling av korsryggsmerter 

hos voksne har sammenheng med hvilken 

innstilling man har til denne typen plager i 

ungdomsårene. Dersom dette forholdet er 

negativt, er sjansene for å utvikle kroniske 

plager større enn dersom man ikke har denne 

negative holdningen til korsryggsmerter.

Forskerne  skriver at undervisning på 

et tidlig stadium i livet kan tenkes å virke 

forebyggende for ungdom som er i denne 

risikosonen.

Les mer på fysioterapeuten.no

– Usikre effekter av tøyning 

Spinal stenose: 

Hvilken behandling er å foretrekke? 

Doktorgraden – det nye 
hovedfaget

Antallet doktorgrader eksploderer verden 

over, også i Norge. Hvor smart er det? En 

doktorgrad omtales nå ofte som «det nye 

hovedfaget».

Det er Dagens Næringsliv (DN) som 

reiser spørsmålet, etter at Nifu i april la fram 

ferske tall om doktorgrader i Norge. Norsk 

institutt for studier av innovasjon, forskning 

og utdanning (Nifu) har sett spesielt på hvor 

det blir av alle utlendingene som tar sin PhD 

ved norske universiteter. Siden 2008 skyldes 

nesten hele økningen i antall doktorgrader 

utlendinger.

Årsakssammenhengen DN peker på er 

at man i Norge får lønn for å ta en PhD. I de 

fleste andre land må du betale selv. Om lag 

halvparten av utlendingene som kommer hit 

for å ta doktorgraden, drar sin vei med en 

gang de er ferdige.

– Det bør diskuteres om den norske stat i 

stort omfang skal sponse utlendingers høy-

ere utdannelse utover de bistandsorienterte 

kvoteordningene, uten å dra nytte av kompe-

tansen i etterkant, skriver DNs kommentator, 

og understreker at det langt fra er åpenbart 

at et maks antall avlagte doktorgrader er et 

samfunnsgode i seg selv.
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Fysioterapeuter i kommunene 

kjemper mot turnus og pleie-

oppgaver.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

I KJØLVANNET av Samhandlingsreformen 

har det dukket opp flere saker hvor fysio-

terapeuter i kommunehelsetjenesten blir 

forsøkt satt til turnusarbeid og pålagt andre 

arbeidsoppgaver enn fysioterapi. Dette gjel-

der blant annet Oslo, Stavanger og Nøtterøy 

kommune i Vestfold.

De nye ordningene blir møtt med mot-

stand av fysioterapeuter som ser forandrin-

gene som et angrep ikke bare på sin egen 

faglige integritet, men også som en stor 

ulempe for pasientene som de mener vil få 

et dårligere behandlingstilbud. 

Vil innføre turnus
I Stavanger kommune kom det forslag om 

at fysioterapeutene skulle gå inn i turnus da 

det nye Bergåstjern sykehjem åpnet dørene 

for første gang 1. september 2012. Fire fysio-

terapeuter jobber ved sykehjemmet. 

NFF sine tillitsvalgte i Stavanger kom-

mune har siden første møte med arbeidsgi-

ver og prosessen igjennom etterspurt saklig 

grunnlag for å innføre turnus med kveld og 

helg.

– Ett av argumentene fra arbeidsgiver var 

at det ville være enklere med et tverrfaglig 

samarbeid hvis sykepleiere og fysioterapeu-

ter alltid jobbet til samme tid, sier Ingvild 

Elin Ringodd, hovedtillitsvalgt for fysiotera-

peutene i Stavanger kommune.

Ser ikke fordelene
Gruppetrening samt sosiale aktiviteter ble 

lagt frem som viktige satsingsfelt på kveld 

og helg i ny turnus. Arbeidsgiver ga også 

uttrykk for at tilgang til trening gjennom 

større deler av døgnet ville være det beste 

for pasientene.

– Det er ikke planlagt å øke terapeutres-

sursene utover dagens bemanning. Vi kan 

derfor vanskelig se at pasientene vil få et 

bedre rehabiliteringstilbud gjennom grup-

petrening og sosiale aktiviteter ved at fysio-

terapeutene går turnus, sier Ringodd.

Arbeidstid på kveld og helger vil også 

vanskeliggjøre kontakten med naturlige 

samarbeidspartnere, som for eksempel fast-

leger.

– Stell og matlaging er ikke fysioterapi

VIKTIG Mat og god pleie er viktig for beboerne på sykhjem og andre institusjoner. Men fysioterapeuter ønsker ikke å påta seg arbeidsoppgavene til andre 
yrkesgrupper. Illustrasjonsfoto
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Lagt på is
De tillitsvalgte ble invitert av kommunen til 

å bli med i en prosjektgruppe for å utarbeide 

arbeidsrutiner for rehabiliteringsprogram-

met for pasientene ved Bergåstjern. Da det 

ble klart at premisset om en turnusordning 

var lagt på forhånd, takket de tillitsvalgte nei.

– De vi representerer ønsker ikke turnus. 

Vi hadde derfor ikke mandat til å bli med på 

dette samarbeidet, sier Ringodd.

Etter at de tillitsvalgte takket nei til å del-

ta i prosjektgruppen, innkalte arbeidsgiver 

til et informasjonsmøte hvor det ble opp-

lyst at kommunen foreløpig la planene om 

turnusarbeid for fysioterapeutene på Bergå-

stjern på is.

– Slik saken står nå, må det en endrings-

oppsigelse til for at kommunen skal få gjen-

nomslag for disse endringene, sier Ringodd.

Pleie og stell
Også ved den nye rehabiliteringsenheten 

ved Samhandlingsarena Aker i Oslo har fy-

sioterapeutene måttet kjempe for faget. Ved 

siden av rehabilitering ville ledelsen bruke 

dem i pleie og stell av pasientene, samt til 

matlaging. Alle fire nektet. 

Under stillingsintervjuene i januar i fjor 

ble de lovet en rehabiliteringsavdeling som 

tok mål av seg til å bli den beste i landet. At 

fysioterapeutene ved avdelingen måtte ha 

stor interesse for fysioterapifaget og holde 

seg oppdatert innen den nyeste forskningen, 

var en selvfølge. Snart ble det imidlertid 

klart at ledelsen også hadde andre arbeids-

oppgaver de mente kunne passe bra for fy-

sioterapeuter, i tillegg til at de ville innføre 

turnustjeneste.

– Fysioterapeutene ble forsøkt satt til 

oppgaver som stell og matlaging, noe de 

mente arbeidsgiver ikke hadde rettslig ad-

gang til da hverken arbeidskontrakten, stil-

lingsinstruksen, stillingsutlysningen eller 

opplysninger gitt i intervjusituasjonen ga 

holdepunkter for at de skulle brukes til an-

dre oppgaver enn fysioterapi, sier advokat-

fullmektig hos Norsk Fysioterapiforbund, 

Thea Wessel Jørgensen.

Fysioterapeutene har stått imot og nektet 

å utføre andre oppgaver enn rehabilitering. 

Trakk saken
Etter at et forhandlingsmøte mellom par-

tene i fjor høst ikke førte frem, saksøkte 

fysioterapeutene kommunen. Etter en dia-

log mellom ny avdelingsleder ved rehabili-

teringsenheten, Norsk Fysioterapiforbunds 

advokatfullmektig og kommuneadvokaten, 

ble det klart at kommunen ikke lenger øn-

sket å pålegge fysioterapeutene på Aker stell 

og matlagning. Da forelå det ikke lenger en 

tvist som domstolene kunne ta stilling til, og 

NFF måtte trekke saken. 

I begynnelsen av april skrev NFF på sine 

hjemmesider at «fysioterapeutene vant frem 

på Aker Rehabiliteringsavdeling». Senere 

samme måned kom Sykehjemsetaten i Oslo 

med et tilsvar. De skrev at fremstillingen av 

saken er misvisende, og at det heller ikke er 

dekning for å hevde at Oslo kommune god-

tok NFFs forståelse av arbeidsavtalene. 

Videre heter det at «Norsk Fysioterapeut-

forbund (NFF) og Oslo kommune ble enige 

om at saksøkerne (fysioterapeutene) kunne 

trekke saken uten å oppgi kravet, og at kom-

munen ikke skulle kreve sakskostnader. Det 

betyr at fysioterapeutene kan reise saken på 

nytt, dersom det igjen oppstår uenighet mel-

lom partene om sakens tema». 

NEI TIL KVELD OG HELG – De vi representerer ønsker ikke turnus, sier hovedtillitsvalgt for fysioterapeu-
tene i Stavanger kommune, Ingvild Elin Ringodd. Foto: Stavanger kommune

STELL OG PLEIE – Fysioterapeutene ble forsøkt 
satt til oppgaver de mente arbeidsgiver ikke had-
de rettslig adgang til, sier NFFs advokatfullmektig 
Thea Wessel Jørgensen. Foto: Dagrun Lindvåg

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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På Nøtterøy er konflikten mellom 

fysioterapeutene og kommunen nå 

så tilspisset at Norsk Fysioterapeut-

forbund sentralt også der er koblet 

inn i saken.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

NÅR helsehuset på Smidsrød åpner til høs-

ten, vil kommunen gi sine fysioterapeuter 

nye arbeidsoppgaver og inkludere kvelds- 

og helgevakter i arbeidsavtalen, skriver 

Tønsberg Blad.

Fysioterapeutene frykter at de i fremtiden 

vil bli brukt til oppgaver som i dag utføres av 

sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere 

og ufaglærte. 

Fysioterapiforbundets avdeling i Vestfold 

skriver i et brev til kommunen at «Oppga-

vene er beskrevet som blant annet personlig 

hygiene/dusjing, matservering/kjøkkenopp-

gaver, medisinering, blodprøver. Dette lig-

ger ikke i vår utdanning, og vi er ikke kvali-

fisert til dette».

Flere av fysioterapeutene nekter å skrive 

under på den nye arbeidskontrakten. 

Negativt for pasienten
I en e-post til Tønsberg Blad skriver tillits-

valgt for fysioterapeutene på Nøtterøy, Ben-

te Grepperud, at de endringer kommunen 

ønsker å innføre vil få store negative konse-

kvenser for den enkelte pasient og fysiote-

rapifaget.

Uenighetene går i hovedsak ut på hva 

et tverrfaglig samarbeid innebærer, hvil-

ket behov pasientene har for fysioterapi på 

kveldstid og hvilket behov det er for endring 

av fysioterapeutenes arbeidstid. Fysiotera-

peutene og kommunen strides også om når 

pasientene har best utbytte av trening.

Grepperud påpeker også at dagarbeid er 

en forutsetning for å samarbeide med orto-

pediteknikk, fastleger, fysioterapikollegaer 

på institutt og logoped.

Blir ikke partene enige, kan det bli en-

dringsoppsigelser eller rettssak.

Brukerorientert fysioterapi
– Fysioterapeutene går fra en ekspertrolle 

til en brukerorientert rolle, sier Kommu-

naldirektør Karen Kaasa i en kommentar til 

Tønsberg Blad.

Hun avviser at fysioterapeutene skal ar-

beide med noe de ikke er kvalifisert for, og 

sier at endringene skal være til beste for 

pasienten. På direkte spørsmål om fysio-

terapeutene kan bli satt inn i stellet av pa-

sientene, svarer Kaasa at det kan skje, men 

med utgangspunkt i at de er fysioterapeuter, 

som for eksempel ved å hjelpe pasienter til å 

finne gode teknikker i morgenstellet.

Kaasa viser til Samhandlingsreformen 

som bakteppe for omorganiseringen. 

– Reformen fører til at vi får en pasient-

gruppe som har større behov for fysioterapi, 

også i helgene og på kveldstid. Dette er en om-

legging vi opplever at fysioterapeutene ikke 

har så lyst til å være med på, sier Kaasa.   

Fastlåst på Nøtterøy

STRID Fysioterapeutene ved Smidsrød helsehus frykter at de vil bli brukt til oppgaver som nå utføres av 
annet helsepersonell. Foto: Kirvil Håberg Allum
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Hverdagsrehabilitering vies 

stor plass i stortingsmeldingen 

«Morgendagens omsorg».

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– MORGENDAGENS omsorg handler om å 

tenke annerledes og smartere. Denne mel-

dingen legger vekt på hvordan vi skal utvikle 

nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, 

nye faglige metoder og arbeidsformer, og 

endringer av organisatoriske og fysiske ram-

mer. Med ny teknologi og bedre løsninger, 

kan mange klare seg bedre i hverdagen, til 

tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne, 

sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr 

Støre under presentasjonen fredag 19.april. 

Og en av disse nye arbeidsformene er 

hverdagsrehabilitering, ifølge stortingsmel-

ding 29 (2012-2013).

Samarbeidsprosjekt
Temaet tas opp i et underkapittel om hver-

dagsrehabilitering som arbeidsform. Der 

presenteres også et samarbeidsprosjekt mel-

lom Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fy-

sioterapeutforbund og Norsk Sykepleierfor-

bund som ble etablert våren 2011. 

Samarbeidsprosjektet har publisert rap-

porten «Hverdagsmestring og hverdagsreha-

bilitering» (Ness m.fl 2012). Ifølge stortings-

meldingen gir dette et kunnskapsgrunnlag 

for kommuner som planlegger oppstart av 

hverdagsrehabilitering, blant annet med 

en oversikt over relevant litteratur fra Sve-

rige, Danmark og Norge. Et felles tverrfaglig 

ståsted beskrives, og det overordnede tanke-

settet «hverdagsmestring» og arbeidsformen 

hverdagsrehabilitering forklares. 

– Satsing fra 2013
Ifølge meldingen har Regjeringen fra 2013 

etablert en satsing på hverdagsrehabilitering 

i norske kommuner. Formålet er å legge til 

rette for utvikling og utprøving av modeller 

som er tilpasset omsorgstjenesten med hen-

syn til ansvar, organisering og kompetanse-

sammensetning. Regjeringen anbefaler alle 

landets kommuner å vurdere ulike modeller 

og varianter av hverdagsrehabilitering til-

passet egen kommune. 

Les mer om hverdagsrehabilitering under 

Tema på www.fysioterapeuten.no.

Omsorgsmelding med nye tanker
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WalkAide® er en høyteknologisk elektrostimulator som hjelper mange droppfotpasienter  
til å løfte foten under gange. WalkAide® er meget avansert og må ikke forveksles  med  

                               tidligere elektrostimulatorer som har vært  
                       tilgjengelige for denne pasientgruppen. 
                Ny teknologi, basert på en  
      programmerbar tiltsensor,  
            gjør WalkAide® lett og  
              betjene for brukeren 
                
                Enkel elektrodeplassering 
                 

                 Ingen hælsensor 
                  
                  

           Egnet også for barn 
             

                    WalkAide® er godkjent som 
et ortopedisk hjelpemiddel 
gjennom NAV  

 

Arbeiderpartiets landsmøte 

vedtok å øke satsingen på 

rehabilitering. Det er Lands-

foreningen for hjerte- og 

lungesyke (LHL) er svært godt 

fornøyd med. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

MEN nå krever foreningen handling.

I programmet til Arbeiderpartiet (Ap) 

heter det nå blant annet at partiet vil ha ster-

kere prioritering av rehabilitering i sykehus 

og i kommunene. Ap vil også utvide retten 

til fritt sykehusvalg til også å omfatte private 

opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner 

som har avtale med regionale helseforetak.

Rett før Arbeiderpartiets landsmøtet ga 

generalsekretær Frode Jahren i LHL i sin 

blogg på nettsidene til Dagens Medisin «Et 

godt råd til Arbeiderpartiet». Han mente at 

Ap umulig kan være bekjent av dagens reha-

biliteringstekst i partiprogrammet.

– Nå må statsråder, stortingsrepresen-

tanter og ordførere følge opp, krever gene-

ralsekretæren i en pressemelding. Før lands-

møtet påpekte LHL at programkomiteens 

forslag til formuleringer var lite konkrete og 

ikke tok de store utfordringene på alvor. 

Jahren understreker i pressemeldingen 

at flere formuleringer og kulepunkter er i 

tråd med LHLs politikk, selv om foreningen 

hadde ønsket en enda sterkere og målrettet 

satsing.

– Vi hadde ønsket oss at partiet også had-

de vedtatt å utarbeide en forpliktende nasjo-

nal handlings- og opptrappingsplan for re-

habiliteringsfeltet, men dette må ses på som 

første steg på veien. Vi skal følge opp dette 

både med Arbeiderpartiet og andre partier, 

understreker Frode Jahren. 

Fornøyd med økt rehabiliteringsinnsats

GA RÅD Frode Jahren i LHL ga råd  
til Ap’s landsmøte. Foto: LHL
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Det er sterk støtte for å 

legge ned de 20 avdelingene 

i NFF og erstatte dem med 

fem regioner. Men mange er 

bekymret for at privat praksis 

skal bli for lite synlig.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

LANDSMØTET skal i november si ja eller 

nei til et forslag om omfattende endringer 

i NFFs organisasjonsstruktur. Denne hø-

ringsrunden er den siste før 1. juni, da sake-

ne til Landsmøtet må være klare. Forslaget 

til organisasjonsendringer var hovedtema 

på NFFs ledermøte 7.-8. mai. 

Selv om nær sagt alle støtter hovedgrepet 

om å forenkle møtestrukturen og å opprette 

fem regioner, er det kritiske innspill til de-

ler av modellen. Det gjelder spesielt privat 

praksis, som mange mener ikke er synlig 

nok i forslaget. 

Økonomien bekymrer
I tillegg er mange bekymret for økonomien, 

og om sekretariatet vil ha nok ressurser til 

å ta over alle medlemshenvendelsene som i 

dag går til avdelingene. Det gjelder spørsmål 

om lønns- inntekts- og arbeidsforhold. Alle 

er opptatt av at servicen til medlemmene 

ikke skal bli dårligere, og helst bedre.

Avdeling Akershus mener at det er behov 

for en total gjennomgang av sekretariatet, 

slik at det er tilpasset den nye organisasjo-

nen og at medlemmene får god service.

Et annet forhold det stilles spørsmål ved 

er om bredden i representasjonen blir god 

nok når antallet delegater på Landsmøtet 

reduseres fra 87 til 47. De fleste mener også 

at interessegruppene Unge Fysioterapeuters 

Fellesskap (UFF) og Privatpraktiserende Fy-

sioterapeuters Gruppe (PFG), bør beholde 

den statusen de har i dag. Forslaget gir dem 

en løsere tilknytning til NFF, uten dele-

gatstatus på Landsmøtet.

Tre nye utvalg
Forbundsstyret består av ni medlemmer. 

Landsmøtet velger forbundsleder og tre sty-

remedlemmer. I tillegg skal regionlederne 

sitte i styret. 

Dagens Privat råd, Ansatt råd og Fag- og 

spesialistrådet foreslås lagt ned. De skal er-

stattes av tre utvalg opprettet av forbunds-

styret; et næringspolitisk, et tariffpolitisk og 

et fag- og utdanningspolitisk utvalg. Hvert 

utvalg skal ha tre medlemmer, inkludert le-

der, og er et rådgivende organ for styret. Det 

foreslås også at det arrangeres Tariffpolitisk 

forum hvert andre år, og et Næringspolitisk 

forum hvert år.

Avdeling Buskerud gir uttrykk for at de 

er redd for konkurransen fra Privatpraktise-

rende Fysioterapeuters Forening (PFF), og 

understreker at privat praksis må være godt 

synlig på organisasjonskartet. Buskerud er 

også skeptisk til forslaget om å frata UFF og 

PFG delegatstatus på Landsmøtet.

PFG sterkt kritisk
PFGs leder Nils Schjelderup har vært svært 

kritisk til endringene som forelås, blant an-

net i blogginnlegg på Fysioterapeutens nett-

sider. PFG skriver i sin høringsuttalelse at 

privat praksis ikke får ivaretatt sine interes-

ser i like stor grad i forslaget til ny organisa-

sjonsstruktur.

– PFG og UFF er fratatt alle sine rettighe-

ter i forhold til tale, stemme og forslagsrett 

på landsmøtene, fordi interessegruppene 

mister sin delegatstatus.  Forslaget gir den-

ne rettigheten bare til faggruppene, og ser 

dermed helt bort fra de gruppene som re-

presenterer medlemmenes driftsmessige og 

økonomiske interesser, skriver PFG. 

Høring om organisasjonsendringer:

Sterk støtte for fem NFF-regioner

Regionene:

Region Oslo og Akershus: 2364 

medlemmer, 9 delegater på LM.

Region Sør-Øst: 2568 medlemmer, 

10 delegater.

Region Vest: 1605 medlemmer, 6 

delegater.

Region Midt: 1263 medlemmer, 5 

delegater.

Region Nord: 782 medlemmer, 4 

delegater.
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Møtestrukturen forenkles ved at antall delegater til lands-

møtene reduseres fra 87 til 47. Landsmøte holdes hvert år, 

men valg og en del større saker behandles hvert tredje år. 

Avdelingene legges ned og erstattes av fem regioner. Hel-

tids ledere og delegater velges for tre år av medlemmene i 

regionene. 

Forbundsstyret (nytt navn) har ni medlemmer. Landsmø-

tet velger forbundsleder og tre styremedlemmer.  Regionle-

derne inngår i Forbundsstyret. 

Regionenes hovedoppgaver er politisk påvirkningsarbeid 

lokalt, samt møtearenaer for medlemmer, kontaktpersoner 

og tillitsvalgte.

Alle medlemshenvendelser om lønns-, inntekts- og ar-

beidsforhold skal gå til sekretariatet.

Forbundsstyret oppnevner tre utvalg; et næringspolitisk, 

et tariffpolitisk og et fag- og utdanningspolitisk. Disse er 

rådgivende for styret.

Interessegruppene UFF og PFG videreføres, men med en 

løsere tilknytning, uten delegatstatus på Landsmøtet. Fag-

gruppene berøres ikke i dette forslaget.

De ansatte er positive til at 

NFF får en ny organisasjonsmo-

dell, men understreker at målene 

ikke vil bli innfridd bare ved å 

rendyrke politikken og over-

føre administrative oppgaver til 

sekretariatet. 

I høringsuttalelsen gjentas 

målene med prosjektet: Medlem-

mene skal oppleve at NFF har en 

struktur som fremmer politisk 

handlekraft, har høy kompetanse, 

profesjonalitet og høyt service-

nivå i utøvende ledd, som bidrar 

til å skape medlemsengasjement, 

og hvor medlemskontingenten 

oppleves som effektivt forvaltet.

– Modellen gir grunnlag 

for en mer slagkraftig politisk 

ledelse. Det gir ikke umiddelbart 

mer ressurser til sekretariatet. 

Det vil redusere noen oppgaver i 

forhold til å serve dagens mange 

organisasjonsledd, men samtidig 

vil sekretariatet få oppgaver 

overført fra avdelingene.

– Neste fase i prosjektet må 

derfor være å se på hvilke oppga-

ver som skal løses, og hvordan de 

skal løses i andre deler av NFFs 

organisasjonsledd. Dette gjelder 

særlig faggruppenes rolle og 

NFFs kommunikasjonsvirksomhet 

samlet (Fysioterapeuten og det 

øvrige sekretariatet). Fondets 

tilknytning til NFF kan også være 

en del av det videre arbeidet. 

Dersom dette ikke gjøres, vil nok 

ikke organisasjonens forventin-

ger til arbeidet innfris, heter det i 

høringsuttalelsen.

UFO™
 

Universal Plantar Fasciit ortose
Orthomericas nattortose for effektiv 

behandling av Plantar Fasciit, spissfot 
og achillestendinitt. 

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

Hovedtrekkene i forslaget:
Hva mener de ansatte i NFF? 
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www.camp.se

ELASTISKE RYGGBELTER 
I ULIKE FARGER OG MODELLER

Navy-X er elastiske og
luftige korsetter i ekstra
stabilt og slitesterkt materiale

Ryggbeltene finnes i tre 
foskjellige høyder og i 
forskjellige farger. De 
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.no

– Det er en hån mot mennesker med uhelbredelige 

sykdommer å si at helse er en menneskerettighet, 

mener den svenske professoren Hans Rosling. 

– NEI, helse kan ikke være en menneskerett. Hvis man er født 

med en alvorlig misdannelse og ikke kan reddes, så dør man 

jo, sier Rosling til Dagens Medisin. På konferansen «Global 

Health – beyond 2015» i Stockholm i april understreket pro-

fessoren at ingen land kan tilby alle behandlinger.  

– Vi har utviklet de rikeste landene i samme takt som vi 

har fått ny teknologi, og det er egentlig flaks. Nå har land 

som Vietnam kommet ut av fattigdomssykdommene. De 

har 1900-tallets økonomi, 1970-årenes sykdomstilstand og 

2001-årets teknologi.  Va fan ska dom göra? Det går jo ikke 

å ha avansert kreftbehandling til alle. Da er det ingen men-

neskerett. Det må jo alle forstå, sier Rosling. 

– Derimot er basal tilgang til mat og helse en menneske-

rettighet, men den må følges av et budsjett. Sier man at noe er 

en menneskerettighet og ikke er villige til å betale for det, blir 

det en hån. Man må jo også se til at man er født med gener 

som gjør at man er frisk, sier den svenske professoren.

Kilde: www.dagensmedisin.no

– God helse er ingen 
menneskerett

DIAGNOSEN nevrasteni er blitt 

kalt forløperen til kronisk ut-

mattelsessyndrom, og tilstan-

den hadde sin storhetstid rundt 

forrige århundreskifte. Blant 

symptomene var det spesielt ut-

mattelse som gikk igjen. 

I artikkelen Nevrasteni i 

Norge 1880–1920 i Tidsskriftet nr. 6/13 har Kristine Lillestøl og 

Hilde Bondevik med utgangspunkt i medisinske tidsskrifter sett 

på forståelsen og utbredelsen av diagnosen. Det finnes ikke noe 

tall over hvor mange som fikk diagnosen totalt, men i 1880-årene 

var flere enn 100 lagt inn ved kuranstalter og sanatorier for be-

handling. Etter ca. 1920 er diagnosen blitt lite brukt, men den fin-

nes fortsatt klassifisert i psykiatrien som nevrose.

– Det var mange – særlig på 1990-tallet - som forsøkte å sam-

menlikne nevrasteni med nåtidige diagnoser som kronisk utmat-

telsessyndrom. Jeg stiller meg ikke nødvendigvis bak en slik for-

ståelse. Vi kan ikke fastslå at det er samme tilstand, i og med at 

nevrasteni var en diagnose farget av tid og sted, sier Lillestøl. 

Nevrasteni
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INFEKSJONER rundt hofte-

proteser er blitt et økende 

problem. I dag er det tre 

ganger så høy risiko for at 

pasienten må reopereres på 

grunn av proteseinfeksjon 

som tidlig på 1990-tallet

Dette framgår av dok-

torgradsarbeidet til Håvard 

Dale, spesialist i ortopedisk 

kirurgi ved Ortopedisk kli-

nikk, Haukeland universi-

tetssykehus. Avhandlingen er 

omtalt på tidsskriftet.no.

– Målet var å studere 

endringer i forekomsten av 

infeksjoner, hvilke pasienter 

som er mest utsatt, risiko-

faktorer, og hvilke tiltak som 

kan beskytte mot protesein-

feksjoner, sier Håvard Dale. 

Studien omfattet hoftepro-

tesepasienter fra 1987 – 2011, 

oppført i norske og nordiske 

registre. Tre prosent fikk en 

eller annen form for sårinfek-

sjon etter operasjonen, mens 

knapt én prosent ble operert 

på nytt på grunn av infeksjon 

rundt protesen.

Forklaringen på økningen 

kan ifølge Håvard Dale være 

at bakteriene er blitt mer 

motstandsdyktige, at flere 

av pasientene har sykdom-

mer som øker risikoen for 

infeksjon, og at legene er blitt 

flinkere til å rapportere infek-

sjoner. 

– Ny organisasjonsstruktur i NFF kan gi dramatisk 
forskyvning av makt  
Nils Schjelderup
PFG og UFF vil forlange at interessegruppene 

fortsatt likestilles med faggruppene og dermed 

opprettholder sin status i forhold til representant-

skapsmøter og landsmøter! PFG håper at dere 

medlemmer virkelig engasjerer dere i dette spørs-

målet. Diskuter det heftig på jobb og andre møte-

plasser. Still på avdelingsmøter for å påvirke hvor-

dan dine delegater kommer til å stemme i denne saken! 

Vitenskapen utfordres av teknologien  
John Henry Strupstad
Så hvem vet – om noen år er det kanskje mer re-

gelen enn unntaket, at eminente Professor Olsen 

publiserer sine artikler på egen bloggside. Uten 

fagfellevurderingen på forhånd. Men med vurde-

ringer og debattering i kommentarfeltet i etterkant. 

Lek litt med tanken. Ett skritt frem – eller to til-

bake?

Følg med på våre bloggsider! 
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Blogg

Tverrfaglig studentsamarbeid 

Oslo Student Congress in Sports Medicine 2013; Det ble resultatet 

av et tett tverrfaglig samarbeid mellom Oslo-studenter innen fysiote-

rapi, idrett og medisin. Et hovedtema på konferansen var betydningen 

av forebyggende helsearbeid og tverrfaglig samarbeid. 

OSCSM 2013, ble arrangert 26. - 27. april på Norges Idrettshøg-

skole (NIH). Det er fysioterapistudenter ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus (FYSIO Oslo), Norsk Medisinstudentforening Oslo Idrettsme-

disin, og NIH studentseminar som gjennom tverrfaglig samarbeid har 

fått det nye konseptet på plass.

Les mer på fysioterapeuten.no

Mer infeksjoner i kunstige hofteledd

Smakebiter fra bloggen
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Sammendrag 

 Hensikt: Hensikten med studien var å undersøke om trening rettet mot refleksstatusen 

til barn kan ha betydning for deres motoriske ferdigheter. Intervensjonen var INPP- meto-

den, utviklet av The Institute for Neuro-Physiological Psychology. 

Metode: Kvantitative data ble samlet inn med to måleinstrument: Neuro-developmental 

Diagnostic Assessment og Movement ABC. Refleksene som ble testet var Asymmetrisk 

Tonisk nakkerefleks (ATNR), Symmetrisk Tonisk nakkerefleks (STNR), Tonisk Labyrintrefleks 

(TLR) og Mororefleks. Studiens design var kvasieksperimentell, og det ble foretatt pre- og 

posttest av 87 barn i alderen 5-16 år. Ved analyse av data ble Wilcoxon Matched-pairs 

Signed-rank test og Paired Samples T-test benyttet.

Resultat: Resultatet viste at refleksstatusen endret seg signifikant fra pretest til post-

test.  Etter trening var det færre reflekser til stede i kroppen hos barna. Barnas motoriske 

ferdigheter endret seg også og ble signifikant bedre. 

Konklusjon: Denne studien gir holdepunkter for effekt av INPPs treningsmetode et-

tersom både barnas refleksstatus og motoriske ferdigheter bedret seg signifikant etter 

intervensjon. Studiens validitet er svak på grunn av mangel på kontrollgruppe og blinding 

av testerne, slik at resultatene må tolkes med forsiktighet.

Nøkkelord: motorisk usikkerhet, nevromotorisk umodenhet, primitive reflekser, refleksin-

hibering.

fag

Anne Berg, 
høgskolelektor ved 
Dronning Mauds 
Minnes Høgskole 
og daglig leder av 
Motorikksenteret, 
aber@dmmh.no. 

Lene Solli Fitzgerald, spesialpeda-
gog, daglig leder ved Læring i Beve-
gelse.

Denne vitenskapelige artikkelen er 

fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 

retningslinjer. Akseptert 16.01.2013. 

Oppgitte interessekonflikter: Ingen. 
Forfattere opplyser om at innsamling 
og analyse av data ble utført som en 
del av 2. forfatters mastergradsstudie 
ved NTNU. Begge forfattere benytter i 
dag INPP-metoden som intervensjons-
metode i kommersiell virksomhet. 

Studien er godkjent av Regional Etisk 
komite (REK).

Innledning
Motorisk usikkerhet er en vid betegnelse 

og omfatter barn som kan beskrives som 

litt klumsete, faller lett, har vanskeligheter 

med å ta imot en ball, men kan tilsynela-

tende fungere fint i hverdagen [1]. Motorisk 

usikre er også de barna som har mer omfat-

tende vanskeligheter, slik at deres aktiviteter 

i hverdagslivet blir negativt påvirket. Dette 

kan vise seg både hjemme og på skolen, og 

omfatte barn som ikke har tegn til nevrolo-

gisk skade, psykisk utviklingshemming eller 

en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. 

Barna betegnes ofte som klumsete, klossete, 

motorisk svake eller motorisk usikre [2]. 

En årsak til at noen barn er motorisk usi-

kre, kan være en fremdeles tilstedeværelse 

av primitive reflekser og er en indikasjon på 

en umodenhet i nervesystemets funksjon, 

en nevromotorisk umodenhet [3]. Primi-

tive reflekser utvikles i fosterstadiet, er fullt 

utviklet hos et fullbårent barn, og i løpet av 

de første seks måneder blir de gradvis borte/

inhiberte [4, 5]. Ikke-inhiberte reflekser kan 

påvirke hvordan nervesystemet integrerer 

sanseinformasjon [6, 7]. Spesielt kan de 

vestibulær-relaterte refleksene som Asym-

metrisk og Symmetrisk Tonisk nakkerefleks 

(ATNR og STNR), Tonisk Labyrintrefleks 

(TLR) og Moro påvirke hvordan det vesti-

Barn med motorisk usikkerhet: 

En kvantitativ studie om betydning av 
refleksinhiberende trening 

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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bulære systemet kommuniserer med andre 

sansesystemer. Dette kan føre til vansker 

med balanse, koordinering av bevegelser og 

persepsjon [6]. 

Det er vanlig å anta at det er en skade i 

sentralnervesystemet, inkludert cerebral 

parese, hvis primitive reflekser er til stede 

hos barn etter seks måneders alder [5, 8, 9], 

og det er for noen kontroversielt å hevde at 

disse refleksene kan være til stede hos eldre 

barn uten patologi. Det er derimot stor enig-

het om at vedvarende primitive reflekser 

kan hemme barnets videre motoriske utvik-

ling [10-17].

Det er ulike innfallsvinkler til interven-

sjon for motorisk usikre barn. Ifølge Sugden 

[18] kan de fleste tilnærmingene deles inn i 

to kategorier. Den ene kategorien, en proses-

sorientert tilnærming, omfatter intervensjo-

ner rettet mot prosesser som barnet ikke har 

utviklet adekvat for dets alder, og antas som 

nødvendige for å oppnå gode motoriske fer-

digheter. Altså en fokusering på de antatte 

underliggende årsaker istedenfor sympto-

mene [19]. Hvis et barn har vanskeligheter 

med å stå på ett ben, vil en prosessorientert 

intervensjon være rettet mot stimulering 

av blant annet det vestibulære systemet, 

istedenfor trening av spesifikke balansefer-

digheter. Intervensjon rettet mot spesifikke 

ferdigheter tilhører oppgaveorienterte til-

nærminger. Her legges det ikke vekt på un-

derliggende prosesser, men på innlæring av 

motoriske ferdigheter som er fraværende el-

ler mangelfulle [20].

The Institute for Neuro-Physiological 

Psychology’s (INPP’s) treningsmetode har 

som mål å trene bort primitive reflekser. 

Metoden tilhører en prosessorientert til-

nærming og skiller seg ut fra mer generelle 

motoriske treningsmetoder: tilstedeværelse 

eller fravær av primitive og posturale reflek-

ser brukes som indikasjon på hvilke stadier i 

utviklingen som er mangelfulle eller hoppet 

over [6].

Formålet med denne studien var å un-

dersøke om INPP’s treningsmetode har 

betydning for refleksstatus og motoriske 

ferdigheter hos barn med nevromotorisk 

umodenhet. 

Problemstillinger:

Kan INPPs treningsmetode endre re-

fleksstatusen hos barn med nevromoto-

risk umodenhet? 

Vil en endret refleksstatus føre til end-

ring i barnas motoriske ferdigheter?

Metode
Design og utvalg
Kvasieksperimentell design med pre- og 

posttest ble benyttet i studien. Utvalget be-

sto av motorisk usikre barn som oppsøkte 

hjelp for en utredning på et motorisk senter 

i perioden 2004–2010. Det ble foretatt en 

kriteriebasert utvelgelse, hvor utvalgskrite-

riene var:

1. Testet positivt for primitive reflekser ved 

pretest 

2. 5 år og eldre (<16 år)

3. Ingen utviklingsforstyrrelse, funksjons-

hemming eller patologi

4. Gjennomført INPP’s treningsmetode 

(gjennomført posttest)

21 jenter og 66 gutter (n = 87) deltok, og 

gjennomsnittsalder ved pretest var 9 år. 

Intervensjon
Med utgangspunkt i refleksstatus fikk barna 

øvelser fra INPP–metoden. Øvelsene gikk ut 

på å repetere langsomt bevegelsesmønstre 

fra tidlig bevegelsesutvikling; bevegelser der 

barna ligger på magen eller ryggen og løfter 

hodet, ben og armer i ulike kombinasjoner, 

og krype- og rullebevegelser. Dette er ka-

rakteristiske bevegelser for spedbarn. Barna 

gjennomførte hjemmetrening daglig i ca. 10 

minutter. Etter hver syvende til åttende uke 

ble det gjennomført en evaluering, for å vur-

dere hvilke øvelser som barnet skulle utføre 

videre. Gjennomsnittlig treningslengde var 

9,6 måneder. 

Måleinstrument
Kvantitative data ble samlet inn ved hjelp 

av to måleinstrument: Neuro-developmental 
Diagnostic Assessment (DA) og Movement 
Assessment Battery for Children (Movement 
ABC). Kun utvalgte reflekstester fra DA ble 

benyttet; ATNR, STNR, TLR og Moro. Re-

fleksskårene er fra 0 til 4, der 0 er «ingen 

refleks til stede», og 4 er «store utslag på re-

fleks». [21, 22]. Movement ABC ble benyttet 

for å måle barnets motoriske ferdigheter. Tre 

hovedområder vurderes her: håndmotorikk, 

ballferdigheter samt statisk og dynamisk 

balanse [23]. Testene gir en skåre fra 0 til 5, 

hvor 0 er best, for hver av i alt åtte oppgaver. 

Totalskår som ligger under 5. percentil in-

dikerer betydelige motoriske vansker, og en 

skåre som befinner seg mellom 5. og 15. per-

centil, viser tegn på motoriske vansker [23]. 

Reliabilitet og validitet
DA er sammensatt av standardiserte nevro-

logiske tester og er blitt benyttet ved INPP 

siden 80-tallet. Movement ABC er standar-

disert og normert, og det er rapportert in-

tertester- og retest-reliabilitet på 0,62-0,98 

[23]. Totalskåren har vist høyere stabilitet 

enn delskårene [24]. Reliabilitetsanalyse ble 

utført av totalskåren til Movement ABC, for 

å måle oppgavenes indre konsistens. Den 

varierte fra 0,31 til 0,58, og oppnådde en 

Cronbachs alfa = 0,79. 

Ingen reliabilitetstester av DA ble utført 

i denne studien. Det er klare kriterier for 

både Movement ABC og DA som forteller 

hva slags observasjoner som skal måles og 

hvilken skår prestasjonene skal ha. Testene 

er gjennomført av samme person (lisensiert 

fra INPP England), og skåringskriteriene er 

fulgt. 

Etiske betraktninger
Studien har blitt godkjent av Regionale ko-

miteer for medisinsk og helsefaglig forsk-

ningsetikk (REK). 

Analyse
Data ble analysert med Predictive Analytic 

Software (PAWS) 18. T-test for to avhengige 

utvalg (Paired Samples T-test) ble benyttet 

for å se om det var statistisk signifikante for-

skjeller mellom pre- og posttest.  I de tilfeller 

Kort sagt

INPP’s treningsmetode kan være til hjelp for 

motorisk usikre barn når det gjelder

Barnas refleksstatus

Barnas motoriske ferdigheter

The Institute for Neuro-Physiological Psychology’s 
(INPP’s) treningsmetode har som mål å trene bort 
primitive reflekser.
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hvor dataene var skjevfordelte, ble Wilcoxon 

Matched-pairs Signed-rank test (Wilcoxon 

test) gjennomført. Signifikansnivået ble satt 

til  a = 0,05 (p < 0,05), tohalet test.  Effekt-

størrelsen forteller oss om forskjellene er 

av praktisk betydning og er i mindre grad 

påvirket av utvalgsstørrelsen. Cohen’s d ble 

benyttet som effektstørrelse for t-testene, 

hvor d = 0,20 tilsvarer liten effektstørrelse, 

d = 0,50 moderat effektstørrelse og d = 0,80 

stor effektstørrelse [25]. Effektstørrelsen for 

Wilcoxon test ble beregnet ut ifra z-skåren 

dividert med kvadratrota av antall observa-

sjoner. Størrelsen uttrykkes gjennom r, hvor 

r = 0,10 er liten effektstørrelse, r = 0,30 mo-

derat effektstørrelse og r = 0,50 er stor effekt-

størrelse [26].

Resultater
Tabell 1 viser fordelingen av alder ved pre-

test, representert i aldersgruppene som Mo-

vement ABC benytter. Barn eldre enn 12 år 

var plassert i egen gruppe (>12 år). 

Gjennomsnittlig alder på barna ved pre-

test var 9 år.

Reflekser 
Refleksene som ble testet var ATNR, STNR, 

Moro og TLR. I figur 1 ser vi fordeling av de 

enkelte refleksene i aldersgruppene ved pre-

test. 

ATNR, STNR, Moro og TLR danner vari-

abelen sumrefleks, og er mål for refleksstatu-

sen. Høy verdi på sumrefleks betyr store ut-

slag på primitive reflekser. Gjennomsnittlig 

differanse mellom pre- og posttest var 5,56 (t 

= 17,99, df = 86, p < 0,001). Effektstørrelsen 

ble beregnet til d = 2,59, og betyr at barna 

hadde færre reflekser i kroppen etter gjen-

nomført trening. 

I tabell 2 ser vi at alle refleksene endret 

seg  (p < 0,01). Størst endring var det for 

ATNR og STNR med en effektstørrelse av 

stor praktisk betydning (-0,58 og -0,54). 

Motoriske ferdigheter
Hele 52 barn viste betydelige motoriske van-

sker ved pretest, mens 15 barn hadde tegn 

på motoriske vansker. Tyve barn lå innenfor 

normalområdet.

Analyse av totalskåren til Movement ABC 

viste at gjennomsnittlig differanse mellom 

pre- og posttest var på 11,25 (t = 15,09, df = 

86, p < 0,001). Effektstørrelsen ble beregnet 

til d = 1,37 og er en endring av stor praktisk 

betydning. Dette betyr at barna bedret sine 

motoriske ferdigheter betraktelig.

TABELL 1 Fordeling av barna i aldersgrupper (pretest), angitt i antall og 
prosent.

Gruppe Aldersgruppe Antall Prosent

n = 87
5–6 år 12 13,8

7–8 år 25 28,7

9–10 år 30 34,5

11–12 år 14 16,1

> 12 år 6 6,9

Total 87 100,0

FIGUR 1 Gjennomsnittlig skåre for enkeltreflekser, kategorisert i aldersgrupper (analyse av pretestene).
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TABELL 2 Wilcoxon test for to avhengige utvalg for variablene reflekser. Tabellen viser median og varia-
sjonsbredde (range) for pre- og posttest

Gruppe Variabel Median Range Z Sig. (p) r

n = 87
ATNR pretest 

posttest
3,00
0,00

4
4

-7,62a < 0,001 -0,58

STNR pretest 
posttest

3,00
0,00

4
3

-7,15a < 0,001 -0,54

Moro pretest  
posttest

0,00
0,00

4
2

-4,52a < 0,001 -0,34

TLR pretest 
posttest

0,00
0,00

3
1

-3,35a ,001 -0,25

a = basert på negativ rang (pretest < posttest).

TABELL 3 Tabell over totalskåren ABC, inndelt i percentiler (analyse av 
pretest).

Gruppe Percentil Antall Prosent

n = 87
over 15. percentil 20 23

fra 5. til 15. percentil 15 17

under 5. percentil 52 60

Total 87 100

Grenseverdiene for percentilene er forskjellige for barn under 6 år og for de barna 
som er 6 år og eldre. Dette har blitt utregnet separat, og begge aldersgruppene er 
inkludert i tabellen.
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Tabell 4 viser at for alle variablene i grup-

pen, var det en signifikant endring mellom 

pre- og posttest (p < 0,001). Delferdigheten 

håndmotorikk endret seg mest, med en ef-

fektstørrelse av stor praktisk betydning (r = 

-0,58).

Diskusjon
Kan INPP’s treningsmetode endre re-
fleksstatusen til barn med nevromotorisk 
umodenhet?
Primitive reflekser skal kun være til stede i 

en viss fase i individets utvikling, for deret-

ter å forsvinne i løpet av de første seks må-

neder [3]. Formålet med INPP’s trenings-

metode har vært å gi barnas hjerne en ny 

sjanse til å registrere inhiberende bevegel-

sesmønstre som skulle ha vært foretatt på et 

tidligere stadium i utviklingen. Effektstør-

relsen for barna som hadde trent, ble målt til 

hele 2,59 og betyr at refleksstatusen endret 

seg betydelig etter trening. Dette er en in-

dikasjon på at hjernen trenger å registrere 

visse bevegelsesmønstre, slik at de primitive 

refleksene blir inhiberte. Det er mulig at all-

sidig bevegelseserfaring også kan bidra til 

at disse refleksene inhiberes, men øvelsene 

som INPP benytter foregår i hovedsak på 

gulvet og er normalt bevegelser som eldre 

barn ikke utfører. Vi kan allikevel ikke ute-

lukke at fritidsaktiviteter som f.eks. turning 

muligens kan ha bevegelser som også bidrar 

til å inhibere primitive reflekser. 

Selv om det ikke er mulig å påstå at det er 

en direkte link mellom refleksive bevegelser 

til senere viljestyrte bevegelser, sier Gallahue 

og Ozmun [14] at det er en indirekte forbin-

delse. Refleksene forbereder oss for vilje-

styrte bevegelser og hjelper til i utviklingen 

av alle sansene, og kan få konsekvenser for 

den videre motoriske utviklingen dersom de 

vedvarer [6]. 

Vil en endret refleksstatus føre til end-
ring i barnas motoriske ferdigheter?

Det var statistisk signifikante endringer 

for alle delferdighetene til Movement ABC 

fra pre- til posttest. Treningen var ikke ret-

tet mot spesifikke ferdigheter, men mot de 

underliggende prosesser som antas å være 

nødvendige for å oppnå gode motoriske fer-

digheter. Effektstørrelsen ble målt til å være 

betydelig for alle ferdighetene, men størst 

effekt var det for håndmotorikk (r = -0,58). 

Her kan tilstedeværelsen av STNR, og sær-

lig ATNR, belyse hvorfor. ATNR og til dels 

STNR hevdes å få konsekvenser for øye- og 

håndkoordinering [6, 14]. 

De håndmotoriske oppgavene i denne 

studien har blant annet bestått av å legge 

mynter på sparebøsse, plassere pigger på 

brett og å følge blomstertegning med blyant. 

Oppgavene krever at øyet ser hvor blyanten 

eller hånden skal plasseres, og at hånden 

utfører disse bevegelsene hurtig og presist. 

Dette stiller krav til øye- og håndkoordi-

nering, og en tilstedeværelse av ATNR og 

STNR kan ha medvirket til at barna brukte 

lenger tid på å fullføre disse oppgavene ved 

pretest, sammenliknet med posttest. En ak-

tiv ATNR kan også føre til at det blir van-

skelig for øye, arm og hode å bevege seg 

uavhengig av hverandre [6]. Dette kan føre 

til en totalbevegelse av armen og bidra til at 

barnet må bruke mer tid på håndmotoriske 

oppgaver, sammenlignet med barn som be-

veger hånden uavhengig av resten av armen 

og hodet. I alderen seks til åtte år møter barn 

mange nye utfordringer, som på skolen. 

Dermed kan skrivetrening og andre oppga-

ver som involverer håndmotorikk, deriblant 

øye- og håndkoordinering, tilskrives forbe-

dringen av barnets håndmotoriske ferdighe-

ter, og ikke kun en endring i refleksstatusen.

Ballferdighetene til barna i studien be-

dret seg. Uinhiberte reflekser kan hindre 

utvikling av hode- og rettereflekser, og kan 

få konsekvenser for utviklingen av syns-

funksjonelle ferdigheter [27]. For å kaste og 

ta imot en ball, må synet fiksere raskt frem 

og tilbake, mellom nære og fjerne objekter 

(akkomodasjon). En uinhibert STNR er for-

bundet med sen visuell akkomodasjon [6]. 

Tilstedeværelse av STNR kan dermed få føl-

ger for ferdigheter som å følge en ball med 

øynene, og i tillegg bedømme dens fart og 

avstand [3]. 

Mororefleksen kan påvirke evnen til vi-

suell oppmerksomhet [6, 27], og kan gjøre 

det vanskelig å prosessere motkommende 

visuelle stimuli, som f.eks. en ball. ATNR 

kan medføre en motstand mot fingrenes 

bøyning når barnet rekker ut etter ting og 

vil gripe om det og kan derfor påvirke mot-

tak av ball [10]. En inhibering av refleksene 

kan dermed teoretisk forklare endringene 

hos barnas ballferdigheter, men vi kan ikke 

utelukke at historie også kan ha medvirket 

til denne endringen, som f.eks. at noen barn 

har begynt å spille håndball på fritiden.

Uinhiberte reflekser kan påvirke det vest-

ibulære systemet [3]. Systemets funksjon og 

interaksjon med andre sensoriske systemer 

er viktig for at balanse skal fungere adekvat 

[28]. Dette kan belyse hvorfor statisk og dy-

namisk balanse har blitt bedre hos barna, da 

refleksstatusen endret seg. 

ATNR, STNR, TLR og Moro er alle re-

flekser som er nært knyttet til det vestibu-

lære systemet. Er disse refleksene aktive, kan 

endring av hodets posisjon endre muskelto-

nus i kroppen. Dette kan forstyrre senter for 

balanse, slik at barnet kan utvikle et utrygt 

forhold til gravitasjonskraften [3, 6]. For å 

utføre en oppgave som å stå på ett ben, må 

en ha et sikkert referansepunkt i rommet og 

kunne raskt foreta de justeringer som trengs. 

Får ikke det vestibulære systemet tilstrekke-

lig og riktig informasjon fra kroppen, kan 

cerebellum få vanskeligheter med å foreta 

nettopp de justeringer som er nødvendig for 

å forbli stående på ett ben. 

Reflekser og motoriske ferdigheter
Ikke alle barn med nevromotorisk umoden-

het, har motoriske vanskeligheter. Heller 

ikke barna i denne studien. Ifølge percen-

tilnormene til Movement ABC, hadde 60 

% av barna store motoriske vanskeligheter. 

Samtidig var det også 23 % som var innenfor 

normalnormen.  Dette kan bero på hvilke 

reflekser som var til stede og hvordan re-

fleksskåren fordelte seg. Lave skårer på fire 

eller fem reflekser, i forhold til store utslag 

på to reflekser, kan gi samme sumskåre, 

men ha ulike konsekvenser. Dette kan bely-

se hvorfor barna, som alle testet positivt på 

TABELL 4 Wilcoxon test for to avhengige utvalg for variablene håndmotorikk, ballferdigheter og ba-
lanse. Tabellen viser median og variasjonsbredde (range) for pre- og posttest.

Gruppe Variabel Median Range Z Sig. (p) r

n = 87
Håndmotorikk pretest 

posttest
9,00
3,50

15,0
13,0

-7,73a < 0,001 -0,58

Ballferdigheter pretest 
posttest

3,00
0,00

10,0
9,0

-6,54a < 0,001 -0,50

Balanse pretest   
posttest

4,00
0,00

15,0
13,0

-6,91a < 0,001 -0,52

a = basert på negativ rang (pretest < posttest).
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gjenværende reflekser, hadde ulike grader 

av motorisk usikkerhet; fra litt klumsete til 

store motoriske vanskeligheter. 

Prosessorienterte intervensjoner har fått 

kritikk for at de er basert på utdaterte teo-

rier om motorisk kontroll [18] og at de er 

lite effektive [1, 18, 29]. Derimot viser stu-

dier fra Storbritannia flere positive resulta-

ter fra prosessorientert intervensjon rettet 

mot barns refleksstatus [17, 30, 31]. Det som 

kan tale imot slik intervensjon er at det tar 

lang tid å gjennomføre. Det er også viktig 

at barnet opplever mestring her og nå, og 

trening av spesifikke ferdigheter kan være 

betydningsfullt for barnet i hverdagen. Det 

behøver derimot ikke være et motsetnings-

forhold mellom de ulike intervensjonene, 

men heller at de kan være med å styrke og 

komplimentere hverandre.

Metodekritikk
Datagrunnlaget har vært basert på daglig 

drift ved et motorisk senter og har ikke pri-

mært vært innsamlet i forskningsøyemed. 

Hovedfokuset har vært å gi barna adekvat 

hjelp. Dataene er samlet inn over flere år, og 

selv om tester har brukt de samme skårings-

kriteriene, kan ny kunnskap og erfaring 

påvirke hvordan testene ble gjennomført 

over tid. Siden det ennå ikke finnes reliabi-

litets- og validitetsdata for DA, er det også 

usikkerhet knyttet til resultater fra denne 

testen. Valide resultater har vært vanskelig å 

oppnå, da den lange tiden mellom pre- og 

posttest betyr at kontrollen for andre varia-

bler har vært liten, og vi kan dermed ikke 

utelukke at andre faktorer er årsaken til den 

målte effekten. Eksempler på andre fakto-

rer er modning, og fysiske aktiviteter som 

barna eventuelt har gjennomført på skolen 

og i fritiden. Studiens design var også kvasi-

eksperimentell, hvor det ikke er benyttet en 

kontrollgruppe. Det må videre understrekes 

at utvalget består av barn som sammen med 

sin familie har oppsøkt et motorisk senter og 

er ikke representativt for alle motorisk usi-

kre barn med nevromotorisk umodenhet. 

En studie med større kontroll over ekspe-

rimentet der INPP’s treningsmetode prøves 

mot en randomisert, kontrollert kontroll-

gruppe av samme størrelse og karakteristika 

som intervensjonsgruppen, kan gi oss mer 

valide resultater og et bedre grunnlag for å 

anbefale denne typen intervensjon.

Konklusjon
Denne studien indikerer at INPP’s trenings-

metode har hatt betydning for de barna som 

deltok. Både refleksstatusen og de motoriske 

ferdighetene endret seg signifikant fra pre- 

til posttest. I lys av teori, kan endringene i 

barnas refleksstatus forklare endringene i 

barnas motoriske ferdigheter. Validiteten 

er derimot for svak til at en årsakssammen-

heng kan bekreftes empirisk. Resultatene in-

diker likevel at INPP’s treningsmetode kan 

være til hjelp også for andre motorisk usikre 

barn som fremdeles har rester av primitive 

reflekser i kroppen. 
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Title: Neuro-physiological training for children with motor difficulties
Abstract 

 Purpose: The aim of this study was to evaluate whether training aimed at inhibiting pri-

mitive reflexes in children, may have an influence on their motor skills. The training method 

is The INPP Method, developed by The Institute for Neuro-Physiological Psychology. 

Methods: The design is quasi-experimental were Neuro-Developmental Diagnostic As-

sessment and Movement Assessment Battery for Children were used to collect quantita-

tive data from 87 children (aged 5-16) before and after intervention. All the participants 

showed traces of primitive reflexes prior to the tests. To analyze the data, Paired Samples 

T-test and Wilcoxon Matched-pairs Signed-rank test were used. 

Results: The results showed a significant improvement of the reflex status. Upon comple-

tion of training aimed at inhibiting primitive reflexes, their motor skills were also signifi-

cantly improved. 

Conclusions: This study indicates that primitive reflexes can be inhibited using the INPP-

method and this can create improvement in their motor skills. Because of weak validity of 

the study, the results have to be interpreted carefully.  

Keywords: motor difficulties, neuro-motor immaturity, primitive reflexes, reflex inhibition.
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Commentary
Although functional capacity improves following lung transplan-

tation, persistent limitations primarily attributed to skeletal mus-

cle dysfunction have been observed (Mathur et al 2004). Several 

studies have examined the effects of exercise training following 

lung transplantation, including two randomised controlled trials 

targeting lumbar bone mineral density (Wickerson et al 2010). 

This study by Langer et al (2012) is the first randomised trial of 

exercise training on endurance capacity, quadriceps force, and 

physical activity. This research design allows the effects of the 

exercise training to be separated from spontaneous functional 

recovery. In interpreting the study findings, it is important to re-

cognize that more than 70% of lung transplant recipients at this 

single centre were excluded. The study participants are not fully 

representative of the lung transplant population as they were 

between 40 and 65 years of age, experienced an uncomplicated 

post-operative course, and 85% had a pre-transplant diagnosis 

of COPD. Although this study was not powered to detect dif-

ferences in cardiovascular morbidity, the finding of lower av-

erage 24 hour ambulatory blood pressure and lower incidence 

of treatment of diabetes in the intervention group one year after 

hospital discharge, and more hypertensive medication prescribed 

in the control group is clinically relevant. It extends the bene-

fits of exercise training beyond functional measures to broader 

health outcomes and highlights a potential preventive role of 

exercise in a population that experiences significant long term 

morbidity. This study strengthens the existing evidence of the 

beneficial effects of exercise training post-lung transplantation. 

Physiotherapists should target peripheral muscle strength in the 

early post-transplant period. Further study could focus on the 

role of pre-transplant exercise, the effects of longer exercise trai-

ning post-transplant, the needs of recipients with a complicated 

post-operative course and exercise in recipients over 65 years. 

Home-based exercise training could be studied as large travel 

distances to specialised centres appear to be a barrier to rehabili-

tation post-transplantation.

Lisa Wickerson
Toronto General Hospital, Toronto, Canada
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Exercise training following lung transplant is now
evidence-based practice

Synopsis
Summary of: Langer D, et al (2012) Exercise 

training after lung transplantation improves 

participation in daily activity: a randomized 

controlled trial. Am J Transplant 12: 1584–

1592. [Synopsis prepared by Kylie Hill, CAP 

editor.]

Question: In patients immediately follo-

wing lung transplant, does three months of 

supervised exercise training confer changes 

in physical activity during daily life, functio-

nal exercise capacity, muscle force, health-

related quality of life (HRQL), or forced ex-

piratory volume in one second (FEV1)? 

Design: Randomised, controlled trial with 

concealed allocation in which investigators 

responsible for collecting the outcome mea-

sures were blinded to group allocation. 

Setting: Out-patient department of a hos-

pital in Leuven, Belgium. 

Participants: Patients aged between 40 

and 65 years who had an uncomplicated 

single or double lung transplant. Rando-

misation of 40 participants allocated 21 to 

the intervention group and 19 to the control 

group.

Interventions: Participants in both groups 

received six individual counselling sessions 

of 15–30 minutes in duration, during which 

they were instructed to increase participa-

tion in daily physical activity. In addition, 

the intervention group attended supervised 

exercise training sessions three times a week 

for 3 months following discharge. Each trai-

ning session was approximately 90 minutes 

and comprised cycle ergometry, walking, 

stair climbing, and leg press resistance exer-

cises. Training was prescribed at moderate 

to high intensity and progressed according 

to symptoms. 

Outcome measures: The primary outcome 

was time spent walking each day. Secondary 

outcomes included the six-minute walk dis-

tance (6MWD), peripheral muscle force, 

HRQL, and FEV1. 

Results: Data were available on 18 and 

16 patients in the intervention and control 

groups, respectively. On completion of the 

intervention, between-group differences in 

favour of the intervention group were de-

monstrated in the average time spent wal-

king each day (difference in means 14 min, 

95% CI 4 to 24), 6MWD (differences in 

means 9% predicted, 95% CI 3 to 15) and 

quadriceps force (difference in means 17% 

predicted, 95% CI 9 to 24), but not HRQL 

or FEV1. These between-group differen-

ces were maintained 12 months following 

discharge from hospital. At the 12 month 

assessment, between-group differences in 

favour of the intervention group were also 

demonstrated in two components of HRQL 

related to physical function. 

Conclusion: In patients following lung 

transplant, exercise training conferred im-

mediate and sustained gains in physical ac-

tivity during daily life and exercise capacity. 

Gains in HRQL also appear to be evident, 

but took longer to be realized.
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MAGNUS Odéen har systematisk gått igjen-

nom publiserte studier av tiltak på ar-

beidsplassen som har som mål å redusere 

sykefraværet. Typiske tiltak er trening i ar-

beidstiden, undervisning og informasjon. 

Han konkluderer med at det er få tiltak som 

reduserer sykefraværet. Kognitiv adferdste-

rapi, gradert fysisk aktivitet og tiltak hvor 

arbeidsgiver, arbeidstaker og helsevesenet 

samarbeider er effektivt. En årsak til at få 

andre tiltak viser effekt, kan være at tiltakene 

ikke fanger opp de arbeidstakerne som har 

mest sykefravær, enten fordi de ansatte ikke 

er til stede eller fordi de føler seg for syke til 

å delta. 

Med utgangspunkt i kognitiv aktiverings-

teori om stress har Odéen utviklet og vali-

dert spørreskjemaet TOMCATS, som måler 

hvilke forventninger vi har til å klare ulike 

situasjoner og utfordringer. Mer enn 11 000 

svenske respondenter fylte ut TOMCATS 

sammen med spørsmål om bl.a. egen so-

sioøkonomisk status og helse. De med høy 

sosioøkonomisk status opplevde ofte seg 

selv som mer mestrende. Det var en klar 

sammenheng mellom forventninger til å 

løse ulike utfordringer med et godt resultat 

(mestring) og god helse. 

Forventning og mestring er sentralt i til-

taket iBedrift som er utviklet for å forebygge 

konsekvensene av muskel- og skjelettsmer-

ter, særlig ryggplager. iBedrift er utviklet 

ved Sykehuset i Vestfold avd. Kysthospitalet, 

og ble evaluert i en randomisert kontrollert 

studie med deltakere fra over 100 arbeidsen-

heter i to kommuner. En gruppe fikk infor-

masjon og tilgang til en mestringskontakt, 

en annen fikk i tillegg muligheten til en rask 

avklaring av ryggplager i en poliklinikk. 

Den tredje gruppen fikk ingen interven-

sjon. Resultatene viser at kombinasjonen 

av informasjonsmøter, mestringskontakt og 

tilgang til en rask poliklinisk avklaring redu-

serer sykefraværet.

Artikler:
1. Magnus Odéen, Hugo Westerlund, Töres 

Theorell, Constanze Leineweber, Hege R. 

Eriksen and Holger Ursin: Expectancies, So-

cioeconomic Status, and Self-Rated Health:

Use of the Simplified TOMCATS Question-

naire. Int.J. Behav. Med.

2. M. Odeen, L. H. Magnussen, S. Maeland, 

L. Larun, H. R. Eriksen and T. H. Tveito:  

Systematic review of active workplace inter-

ventions to reduce sickness absence. Occupa-

tional Medicine, Volume 63, Issue 1, Pp. 7-16

Tredje artikkel er enda ikke publisert. 
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FOR første gang er det utarbeidet kunn-

skapsbaserte fagprosedyrer for at helseper-

sonell skal kunne kjenne igjen kliniske tegn 

og symptomer på omsorgssvikt, mishand-

ling og seksuelle overgrep mot barn. 

Prosedyrene er utarbeidet av Nasjonalt 

nettverk for fagprosedyrer, da klinikere 

innen flere ulike fagområder har uttrykt et 

behov for lik og god praksis over hele landet. 

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer koor-

dineres av Kunnskapssenteret.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet fag-

prosedyren består av helsepersonell med 

kompetanse som dekker alle spektre av bar-

nemishandling og omsorgssvikt. 

Forfatterne utarbeider også en fagprose-

dyre om hvordan og når helsepersonell tar 

kontakt med politi og barnevern og hvordan 

samarbeid med andre etater skal gjennom-

føres juridisk riktig. Denne fagprosedyren 

utarbeides i samarbeid med en jurist og en 

representant fra politiet, og ventes ferdig i 

juni.

De fire prosedyrene er publisert på www.

fagprosedyrer.no:

Fysisk mishandling av barn

Psykisk mishandling av barn

Omsorgssvikt/vanskjøtsel av barn

Seksuelle overgrep mot barn

Bakgrunn for prosedyreprosjektet
– Tradisjonelt blir fagprosedyrer utviklet 

lokalt i den enkelte sykehusavdeling eller 

sykehjemspost med liten grad av samarbeid 

eller deling av informasjon på tvers av ni-

våer eller etater. De er også i varierende grad 

basert på pålitelig forskning. Dette har gitt 

en uheldig variasjon i klinisk praksis. Ved 

å koordinere og kvalitetssikre arbeidet med 

fagprosedyrer og dele disse unngår man 

dobbeltarbeid, og får bedre kvalitet på inn-

holdet, skriver Kunnskapssenteret på sine 

nettsider.

Kvalitetssikring og deling
Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer bidrar 

til kvalitetssikring av både prosess og me-

todikk i utarbeidelse av prosedyrer. Kunn-

skapssenteret koordinerer, kvalitetssikrer og 

deler fagprosedyrer på www.fagprosedyrer.

no. Prosjektet støttes av fagdirektørene i de 

regionale helseforetakene. Det er etablert 

et Råd for nasjonalt prosedyrenettverk som 

består av representanter fra HF som formelt 

har forpliktet seg til å delta i prosjektet.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten.

Fagprosedyrer for å avdekke omsorgs-
svikt og seksuelle overgrep mot barn
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Måling av foretrukket ganghastighet hos el-

dre mennesker kan gi informasjon om fallri-

siko, funksjonsnivå, risiko for død, risiko for 

innleggelse på sykehus eller sykehjem, skille 

mellom deprimerte og ikke-deprimerte og 

identifisere personer som står i fare for å 

utvikle kognitiv svikt. Måling av foretruk-

ket ganghastighet er svært enkelt, krever lite 

utstyr og tar kort tid. Fysioterapeuter som 

jobber med eldre, både på sykehus og i kom-

munehelsetjenesten, kan ha stor nytte av å 

inkludere denne testen i verktøyskrinet. I 

denne fagkronikken presenteres funn fra in-

ternasjonale studier som kan illustrere dette.

Bakgrunn
Når vi går, er de fleste av kroppens systemer 

involvert. Vi må ha muskler som kan utføre 

selve bevegelsen, musklene må ha riktig in-

put fra nervesystemet, hjerte og lunger må 

kunne forsyne musklene med oksygen, ledd 

må være frie og bevegelige, og vi må kunne 

oppfatte og prosessere informasjon fra om-

givelsene på en hensiktsmessig måte. Hvis 

noe ikke fungerer optimalt i ett eller flere av 

kroppens systemer, vil det påvirke gangen, 

som ved at vi går saktere. Ganghastighet er 

derfor foreslått å være en god pekepinn på 

helsetilstand og funksjonsnivå hos eldre. 

Siden eldre er en heterogen gruppe vil det 

selvsagt være variasjon i foretrukket gang-

hastighet. Nettopp av den grunn vil det 

være av stor nytte å ha en robust test som 

kan skille mellom dem som er «bare» gamle 

(kronologisk alder) og geriatriske pasienter 

(biologisk alder) (1). 

Det er tatt til orde for at den foretrukne 

ganghastigheten forteller oss så mye om ge-

nerell helsetilstand og funksjon at den kan 

sees på som et «vitalt tegn». De tradisjonelle 

vitale tegn er puls, respirasjonsrate, kropps-

temperatur, blodtrykk og smerte. Dette må-

les på fastlegekontoret på den årlige sjekken, 

og på sykehusavdelinger ofte flere ganger i 

døgnet. Kjennetegn på et vitalt tegn er at det 

er generelt og gir et oversiktsbilde av helse 

og funksjon, at det kan sammenlignes med 

normalverdier eller referanseverdier (og un-

derstreker behovet for differensialdiagnose 

ved avvik fra normalverdiene), at det gir en 

indikasjon på fysisk kapasitet (aktivitet eller 

trening), at det forteller om risiko for nega-

tiv utvikling av helse og at måling kan gjøres 

hurtig og enkelt, på en pålitelig måte. Fore-

trukket ganghastighet oppfyller alle disse 

kriterier, og bør således inngå i standardun-

dersøkelsen av eldre personer (2, 3). 

I noen tilfeller kan ganghastighet lett set-

tes i sammenheng med sykdom, som for 

eksempel hjerneslag eller slitasje i kne eller 

hofte. I mange tilfeller møter fysioterapeuter 

imidlertid pasienter og brukere med sub-

kliniske tilstander, som er vanskelige å sette 

i en diagnostisk kategori. Ofte kan dette 

være det vi tenker på som «alderdomssvek-

kelse», uten at vi alltid kan peke på nøyaktig 

hva som ligger bak (2, 3). I slike tilfeller kan 

foretrukket ganghastighet være nyttig for å 

kunne identifisere personer som er i risiko-

sone for negativ utvikling av helse og funk-

sjon. Dette har blitt undersøkt i flere store 

oversiktsartikler og meta-analyser.  Van 

Kan og medarbeidere undersøkte hvorvidt 

foretrukket ganghastighet, målt over korte 

distanser, kunne forutsi det som vi kan 

kalle «negative helse-hendelser» hos hjem-

meboende eldre som ikke behøvde hjelp i 

dagliglivet (4). Forskerne fant at foretrukne 

ganghastigheter under en meter i sekundet 

identifiserte personer som fikk vansker 

med hverdagsfunksjon og mobilitet i løpet 

av oppfølgingsperiodene (fra to til åtte år). 

Likeledes kunne sakte ganghastighet identi-

fisere personer som utviklet kognitiv svikt, 

hvem som sto i risiko for å falle, bli innlagt 

på sykehus eller på sykehjem og hvem som 

ville dø i løpet av oppfølgingsperioden. I 

studier hvor andre tester og testbatterier var 

brukt, fungerte foretrukket ganghastighet 

alene like godt eller bedre som prediktor, 

sammenlignet med de andre testene. 

I en stor studie av over 34 000 mennesker 

så forskerne på hvor godt foretrukket gang-

hastighet kunne fastslå hvem som fremdeles 

levde ved oppfølgingsperiodens slutt (opp-

følgingen varierte mellom seks og 21 år). De 
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fant en klar sammenheng mellom foretruk-

ket ganghastighet og overlevelse gjennom 

oppfølgingsperioden.  For hver ti cm lenger 

i sekundet personene gikk, økte sjansen for 

overlevelse med over ti prosent (5). 

Skrøpelighet er en tilstand som er lett å 

kjenne igjen, men vanskelig å definere. Ofte 

forbinder vi begrepet med fysisk og mental 

reservekapasitet og motstandsdyktighet. 

I en ofte sitert artikkel lanserer geriateren 

og epidemiologen Linda Fried og hennes 

medarbeidere en operasjonalisering av be-

grepet (6). De finner empirisk støtte for at 

skrøpelighet som tilstand kan karakterise-

res ved tilstedeværelsen av 3 eller flere av 

de følgende fem kriterier: Utilsiktet vekttap, 

lav muskelstyrke, følelse av utmattelse, lite 

fysisk aktivitet og sakte gange. Det er også 

forskning som tyder på at sakte gange kan 

være det viktigste kriteriet av disse med tan-

ke på å predikere funksjonssvikt, langvarig 

sykehjemsopphold og skadelige fall (7).

Test av foretrukket ganghastighet
Å måle foretrukket ganghastighet er raskt, 

enkelt og billig. Fremgangsmåten for å finne 

ganghastighet er å måle opp den ønskede 

distansen, instruere den som skal undersø-

kes i å gå denne distansen og ta tiden mens 

personen går. Mer avansert utstyr enn et 

målebånd og en stoppeklokke trengs altså 

ikke. Hastigheten finner vi ved å dele distan-

sen personen har gått på tiden personen har 

brukt. For eksempel: Hvis en person bruker 

seks sekunder på å gå seks meter har per-

sonen gått i en hastighet av en meter i se-

kundet (1 m/s) som er den vanligste måten å 

oppgi hastighet på. 

Undersøkelse av ganghastighet kan gjen-

nomføres på ulike måter. Ulikhetene består i 

hovedsak av distansen den som skal under-

søkes skal gå, hvilken fart personen skal in-

strueres i å gå i og om personen skal gå med 

statisk eller dynamisk start.  

Distanse
I en systematisk oversikt over ulike gangdis-

tanser som er brukt for å måle ganghastig-

het varierte distansen som var brukt i ulike 

studier mellom 2 meter og 400 meter (8). 

I de aller fleste av studiene som ble under-

søkt i den systematiske oversikten ble det 

brukt gangdistanser på fire, seks og ti meter. 

Graham og medarbeidere (9) har gjennom-

ført en systematisk oversikt hvor de så om 

gjennomsnittshastigheten endret seg etter 

hvorvidt deltakerne gikk fem eller ti meter; 

for eldre var det en liten, men signifikant 

forskjell, for nevrologiske pasienter var det 

ingen forskjell. For pasienter som hadde 

gjennomgått slag fant Salbach og medar-

beidere ingen forskjell ved fem eller ti meter 

gangdistanse ved foretrukket hastighet (10). 

Forskjellene i ganghastighet når man går 

fem eller ti meter ser altså ut til å være små. 

Plasshensyn og praktisk gjennomførings-

mulighet har imidlertid stor betydning.  I en 

lederartikkel i Journal of the American Medi-
cal Association (JAMA) tas det til orde for 

at fire meter gangdistanse brukes som stan-

dard, siden dette er distansen som er brukt i 

mange, store studier (1).

Instruksjon
Med instruksjon menes hvorvidt den 
som skal testes skal bli bedt om å gå i sin 
foretrukne eller komfortable ganghastighet, 
eller hvorvidt vedkommende skal bli bedt 
om å gå så fort som mulig. Instruksjon i 
foretrukket ganghastighet har vist seg å 
være vanligere enn rask hastighet, ifølge en 
oversiktsartikkel gjennomført av Graham 
og medarbeider (9). I en metaanalyse fant 
forskerne at rask ganghastighet ikke var 
en bedre prediktor for overlevelse enn 
foretrukket ganghastighet (5). 

Statisk eller dynamisk start
Med statisk start mener vi at stoppeklok-

ken startes i det personen begynner å gå, 

og at hele distansen personen tilbakelegger 

brukes for å beregne ganghastigheten. Med 

dynamisk start mener vi at deltakeren går 

en viss distanse (en til fem meter) før stop-

peklokken startes, slik at akselerasjonstiden 

ikke inngår i gangdistansen. 

Argumentet for å bruke dynamisk start 

er at en del personer (både på bakgrunn av 

alder og sykdom) bruker noen skritt før de 

oppnår stabil hastighet. Hvis stoppeklokken 

starter i det de begynner å gå, kan ganghas-

tigheten dermed bli kunstig lav. Lindemann 

og medarbeidere (11) rapporterer i en stu-

die av hjemmeboende eldre at forsøksper-

sonene i gjennomsnitt ikke nådde stabil 

hastighet før de hadde gått i gjennomsnitt 

1,43 meter. I en systematisk oversikt fant 

Graham og medarbeidere at ganghastighe-

ten var høyere ved dynamisk start enn ved 

statisk start for både eldre og nevrologiske 

pasienter, men forskjellene var ikke statistisk 

signifikante. I studiene ble også ulike popu-

lasjoner sammenlignet med hverandre (9). 

Hvis gangfunksjon (halting, ustøhet etc) er 

fokus, er det gode grunner til å anbefale dy-

namisk start. Hvis vi derimot er interessert 

i ganghastighet som en enkeltstående helse-

indikator, er det andre hensyn som må tas. 

For eksempel vil plasshensyn kunne spille 

en rolle; statisk start vil ta mindre plass enn 

dynamisk start. Dette kan ha betydning hvis 

vi undersøker pasienter i hjemmene deres. 

Graham og medarbeidere rapporterer i sin 

oversiktsartikkel at det er noe vanligere med 

statisk start (8). 

Klinisk bruk av foretrukket 
ganghastighet 
Å måle foretrukket ganghastighet er ikke 

tidkrevende eller utstyrskrevende. Det 

trengs heller ikke omfattende opplæring for 

å kunne gjennomføre en slik test. Undersø-

kelser konkluderer med at reliabiliteten kan 

variere mellom god og svært god (12, 13). 

Anbefalinger til måling 
av ganghastighet:

Personen som skal undersøkes skal gå 

4 meter

Instruksjon: Gå i ditt vanlige tempo

Stoppeklokken startes i det personen 

begynner å gå, og stoppes når personen 

har gått 4 meter

Foretrukket ganghastighet: 4 (distansen) 

dividert på tiden personen har brukt på å 

gå distansen (antall sekunder) gir hastig-

het i meter per sekund (m/s)

Hastigheter under 1 m/s indikerer behov 

for en nøyere undersøkelse av generell 

helse og eventuell fallrisiko

Å måle foretrukket ganghastighet er raskt, 
enkelt og billig.
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Ganghastighet tenderer til å bli lavere 

med økende alder, og menn går noe hurtige-

re enn kvinner. Normalverdier må selvsagt 

brukes med en viss forsiktighet, ikke minst 

siden ganghastighet kan måles med litt ulike 

fremgangsmåter, men kan kanskje tjene som 

en pekepinn for hva som kan forventes av 

ulike aldersgrupper. 

Men på hvilken måte kan kunnskap om 

foretrukket ganghastighet være nyttig i kli-

nisk sammenheng? To personer med lik 

hastighet kan ha ulike sykdommer. I lik-

het med puls og kroppstemperatur kan 

altså ikke foretrukket ganghastighet gi oss 

en sykdomsdiagnose. Likeledes er det ikke 

hensiktsmessig å kategorisere personer etter 

ganghastighet hvis det er åpenbare grunner 

til at ganghastigheten er lav. En nyoperert 

hofteprotesepasient går gjerne sakte, men 

vi forventer ikke at vedkommende nødven-

digvis ender på sykehjem i løpet av ett år av 

den grunn. Informasjon om ganghastighet 

er likevel nyttig i en slik sammenheng, for 

å kunne sammenligne med andre pasien-

ter med samme problemstilling, og som et 

utgangspunkt for å måle fremgang. Hvis 

pasienten vi undersøker ikke har kjente år-

saker til å gå sakte, er måling av foretrukket 

ganghastighet et effektivt screening-verktøy. 

Fysioterapeutene Stacy Fritz og Michelle 

Lusardi (14) har oppsummert forskningsre-

sultater fra ulike studier for å lage en over-

sikt over grenseverdier for ganghastighet, og 

hva de kan fortelle oss om eldre personer. 

Det virker som om det går et hovedskille 

mellom dem som går med en ganghastighet 

på 1 m/s eller fortere, og dem som går sak-

tere enn dette. Foretrukket ganghastighet på 

over 1 m/s identifiserer personer som har 

lite risiko for å havne på sykehus, for å opp-

leve negativ helseutvikling og har god kapa-

sitet for å bevege seg utendørs. Foretrukket 

ganghastighet under 1 m/s kan identifisere 

personer med fallrisiko. Foretrukket gang-

hastighet under 0,8 m/s kan identifisere per-

soner med problemer med å gå utendørs. 

Og foretrukne ganghastigheter under 0,6 

m/s identifiserer personer med behov for 

assistanse i hverdagsaktiviteter.  

Avslutning

For fysioterapeuter på geriatriske eller medi-

sinske sengeposter eller poliklinikker, i pri-

vat praksis eller i kommunehelsetjenesten 

vil måling av foretrukket ganghastighet på 

en rask og enkel måte kunne gi en pekepinn 

for både prognose for helse og funksjon, og 

for hvor behandlingstiltak bør settes inn.

Referanser
1. Cesari M. Role of gait speed in the assessment of older 
patients. JAMA. 2011 Jan 5;305(1):93-4. PubMed PMID: 
21205972. Epub 2011/01/06. eng.
2. Lusardi MM. Is walking speed a vital sign? Absolutely! Topics 
in Geriatric Rehabilitation. 2012;28(2):67-76.
3. Studenski S. Bradypedia: is gait speed ready for clinical use? 
J Nutr Health Aging. 2009 Dec;13(10):878-80. PubMed PMID: 
19924347. Epub 2009/11/20. eng.
4. Abellan van Kan G, Rolland Y, Andrieu S, Bauer J, Beauchet 
O, Bonnefoy M, et al. Gait speed at usual pace as a predictor 
of adverse outcomes in community-dwelling older people an 
International Academy on Nutrition and Aging (IANA) Task 
Force. J Nutr Health Aging. 2009 Dec;13(10):881-9. PubMed 
PMID: 19924348. Epub 2009/11/20. eng.
5. Studenski S, Perera S, Patel K, Rosano C, Faulkner K, Inzitari 
M, et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA. 2011 Jan 
5;305(1):50-8. PubMed PMID: 21205966. Pubmed Central 
PMCID: 3080184. Epub 2011/01/06. eng.
6. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gott-
diener J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001 Mar;56(3):M146-56. PubMed 
PMID: 11253156. Epub 2001/03/17. eng.
7. Rothman MD, Leo-Summers L, Gill TM. Prognostic signi-
ficance of potential frailty criteria. J Am Geriatr Soc. 2008 
Dec;56(12):2211-116. PubMed PMID: 19093920. Pubmed 
Central PMCID: 2782664. Epub 2008/12/20. eng.
8. Graham JE, Ostir GV, Fisher SR, Ottenbacher KJ. Assessing 
walking speed in clinical research: a systematic review. J Eval 
Clin Pract. 2008 Aug;14(4):552-62. PubMed PMID: 18462283. 
Pubmed Central PMCID: 2628962.
9. Graham JE, Ostir GV, Kuo YF, Fisher SR, Ottenbacher KJ. 
Relationship between test methodology and mean velocity 
in timed walk tests: a review. Arch Phys Med Rehabil. 2008 
May;89(5):865-72. PubMed PMID: 18452733. Pubmed Central 
PMCID: 2659762.
10. Salbach NM, Mayo NE, Higgins J, Ahmed S, Finch LE, 
Richards CL. Responsiveness and predictability of gait speed 
and other disability measures in acute stroke. Arch Phys Med 
Rehabil. 2001 Sep;82(9):1204-12. PubMed PMID: 11552192.
11. Lindemann U, Najafi B, Zijlstra W, Hauer K, Muche R, Becker 
C, et al. Distance to achieve steady state walking speed in frail 
elderly persons. Gait & posture. 2008 Jan;27(1):91-6. PubMed 
PMID: 17383185.
12. Rydwik E, Bergland A, Forsen L, Frandin K. Investigation 
into the reliability and validity of the measurement of elderly 
people’s clinical walking speed: a systematic review. Physiother 
Theory Pract. 2012 Apr;28(3):238-56. PubMed PMID: 
21929322. Epub 2011/09/21. eng.
13. Steffen TM, Hacker TA, Mollinger L. Age- and gender-rela-
ted test performance in community-dwelling elderly people: 
Six-Minute Walk Test, Berg Balance Scale, Timed Up & Go Test, 
and gait speeds. Physical therapy. 2002 Feb;82(2):128-37. 
PubMed PMID: 11856064.
14. Fritz S LM. White paper: «Walking speed: the sixth vital 
sign». Journal of geriatric physical therapy. 2009;32(2).
15. Bohannon RW, Andrews AW. Normal walking speed: a 
descriptive meta-analysis. Physiotherapy 2011;97:182-198.

FIGUR 1 Foretrukne ganghastigheter over 1 m/s 
kjennetegner personer med god helse og godt 
funksjonsnivå, mellom 0,6-1 m/s kjennetegner 
personer med behov for nøyere utredning, under 
0,6 m/s personer som trenger hjelp i hverdagsak-
tiviteter (14).

TABELL 1 Foretrukket ganghastighet, rapportert i internasjonale studier.

Foretrukket ganghastighet (m/s) 95% konfidensintervall

Menn (60-69) 1,34 1,27-1,41

Menn (70-79) 1,27 1,21-1,32

Menn (80-99) 0,97 0,83-1,10

Kvinner (60-69) 1,24 1,18-1,30

Kvinner (70-79) 1,13 0,83-1,50

Kvinner (80-99) 0,94 0,85-1,03
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Pernille Thingstad, Institutt for Nevromedi-
sin, Det Medisinske Faktultet, NTNU.

Short Physical Performance Battery (SPPB) 

er en screeningtest for fysisk funksjon hos 

eldre som først ble utviklet i forbindelse 

med en større amerikansk studie på eldre 

[1]. Testen har blitt brukt i økende grad etter 

dette, både innenfor forskning og i klinisk 

praksis. SPPB består av tre deltester: Statisk 

balanse, fire m gange i vanlig tempo og fem 

repetisjoner reise/sette seg i raskt tempo. 

Hver deltest scores på tid, og tiden omgjø-

res til poeng (0-4) som gir en totalscore fra 0 

til 12 poeng. Testen tar normalt 5-10 min å 

gjennomføre, krever lite utstyr og plass og er 

egnet for pasienter med et bredt funksjons-

spekter. Testens styrke, i tillegg til praktisk 

anvendbarhet, er godt dokumentert for å 

identifisere eldre i risiko for funksjonstap 

[2, 3], og den er egnet til å måle endring i 

funksjon over tid [4]. SPPB har vist seg eg-

net til bruk både for hjemmeboende eldre 

[3], for pasienter i poliklinisk virksomhet 

[5] og på akutt syke eldre i sykehus [6-10]. 

SPPB er dermed et hensiktsmessig mål på 

funksjon som kan følge den eldre gjennom 

hele tiltakskjeden, gi felles referanser for 

beskrivelse av målgrupper og evaluering av 

effekt av ulike tiltak, og dermed være et red-

skap til å bedre informasjonsoverføring og 

tverrfaglig samarbeid.  Ganghastighet kan 

tas ut som et selvstendig mål på funksjon og 

presenteres i tillegg til totalscoren med de 

fordeler dette gir i form av veldokumenterte 

referanseverdier. SPPB representerer et en-

kelt, anvendbart, robust og sensitivt mål på 

funksjon som gir tilleggsinformasjon utover 

ganghastighet alene, men uten å kreve mye 

ekstra i form av tid eller ressurser.

Forskningsgruppen for geriatri ved St. 

Olav, NTNU har med gode erfaringer brukt 

SPPB i flere kliniske studier, og interessen 

for testen fra praksisfeltet har vært økende. I 

januar 2013 ble det satt i gang et arbeid for å 

oversette den originale engelske utgaven av 

SPPB til en offisiell norsk versjon. Overset-

telsen er et samarbeid mellom Aldersgeria-

trisk Forskningssenter, Sykehuset Innlandet, 

Folkehelseinstituttet og Forskningsgruppen 

for geriatri ved NTNU. Arbeidet er gjort i tre 

etapper. Første del innebar en oversettelse av 

testmanualen fra engelsk til norsk, gjort av 

tre uavhengige oversettere. Disse tre over-

settelsene ble sammenfattet til en, som igjen 

ble oversatt tilbake til engelsk av et profesjo-

nelt oversetterbyrå og deretter godkjent av 

de amerikanske rettighetsinnehaverne. Det 

ble så gjort en del endringer på layout for å 

gjøre registrerings- og scoringsark mer bru-

kervennlige. Det ble lagt til en forside med 

noe utfyllende informasjon om testen og et 

ekstra tillegg der utregning av ganghastighet 

er tilføyd. Siste fase var en utprøving av den-

ne versjonen i praksisfeltet i samarbeid med 

enhet for fysioterapitjenester i Trondheim 

kommune. Den offisielle norske versjonen 

ble ferdigstilt april 2013, og vil bli presentert 

på NFFs fagdager i juni. 
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VINNER av Innovasjonsprisen ble i år 

Elisabeth K. Bjelland for sin studie om 

forløsningsmetodens betydning for 

prognose ved svangerskapsrelaterte 

bekkenleddssmerter. Studien omfatter 

data fra mer enn 10 000 kvinner i Den 

norske mor og barn-undersøkelsen. 

Studien viste at planlagt keisersnitt 

var forbundet med økt forekomst av 

bekkenleddssmerter etter fødselen. 

Dette tyder på at vaginal fødsel er 

det tryggeste alternativet for kvinner 

med slike smerter. Begrunnelsen for 

pristildelingen var at «studien tar for 

seg en viktig problemstilling. Det er 

brukt registerdata av høy kvalitet, og 

studien gir et klart resultat som dan-

ner grunnlag for gode retningslinjer 

for denne pasientgruppen». 

Elisabeth K. Bjelland er manuellterapeut og postdoktor ved Fors-

kningsavdelingen, Akershus Universitetssykehus og tilknyttet Fol-

kehelseinstituttet.

VINNER av Rygg- og nakkeprisen for beste forskningsarbeid ble i 

år tildelt Ellen Årtun for sin studie om nakke- og ryggsmerter hos 

barn og unge. I studien er mer enn 

1300 skolebarn undersøkt. Det man 

kan kalle trivielle smerter var svært 

vanlig, men også smerter med høy 

intensitet og hyppighet ble rappor-

tert hos så mange som 19 prosent 

av alle 14- og 15-åringer. Begrun-

nelsen for pristildelingen var at «stu-

dien undersøker unge personer hvor 

kunnskapen vår om hyppighet og al-

vorlighet av ryggplager er liten. Stu-

dien er omfattende med innsamling 

av bakgrunnsdata, kliniske tester og 

langtidsoppfølging. Materialet er 

godt analysert og ble glimrende pre-

sentert på kongressen». 

Ellen Årtun er kiropraktor og 

PhD student ved Nordisk Institut for 

Kiropraktik og Klinisk Biomekanik 

og Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense, 

Danmark.

Videre i denne artikkelen følger sammendrag av noen av de 

andre foredragene på kongressen, signert fagredaktør John Henry 

Strupstad, og basert på tilgjengelige opplysninger fra foredrag og 

abstracts.

FAG AKTUELT

En pilotstudie fra OUS, avdeling 

fysikalsk medisin og rehabilitering, 

har sett på pasienters forventning til 

den behandlingen de skal få. Hele 59 

prosent forventet ingen bedring.

VI VET i dag lite om hvilke forventninger 

nakke- og ryggpasienter har til den be-

handlingen som tilbys innen helsetjenesten. 

En forskergruppe ved OUS ønsket derfor 

å kartlegge pasienters forventninger til be-

handling før møtet med en spesialist innen 

fysikalsk medisin. Hva forventer pasientene 

av endringer ut fra dagens situasjon?

Dataene ble samlet inn ved avdelingen 

før møtet med behandler, fra januar til juni 

2012. Måleinstrumentene var todelt, der 

første del bestod av et validert spørreskjema 

(PSOE, Kimberly 2004). Del to var selv-

komponert av forskergruppen, og bestod 

av flere numeriske VAS-skalaer. Inkluderte 

pasienter var førstegangsmøtende nakke- og 

ryggpasienter (n=106, hvorav 52,3 prosent 

kvinner). 

Resultatene viste at 41 prosent forven-

tet en bedring, 42 prosent forventet ingen 

forandring, mens 17 prosent forventet en 

forverring. Det var en signifikant forskjell 

mellom utdanningsnivåer, der de med høy 

utdanning forventet størst grad av bedring 

av smerte og funksjon. Det ble ikke funnet 

forskjeller mellom ulik alder, kjønn, røyking 

eller nasjonalitet. 

Ifølge forskerne er disse resultatene tan-

kevekkende, både med tanke på prognose 

og tiltro til vårt helsesystem. Sammenhen-

gen mellom forventninger og utfall er enda 

ikke kjent. Funnene fra denne piloten må 

bekreftes av en eventuell større studie. Der-

som dette skjer, og resultatene er de samme, 

må pasientutfallet utforskes nærmere.

 

Studien: Skatteboe, Sigrid, Granan, Lars 

Petter, Røe, Cecilie. Forventningsstudien: 

Hvilke forventninger har nakke-/ ryggpasi-

enter til behandlingsresultat, med tanke på 

smertereduksjon og funksjonsforbedring 

før møte med spesialisthelsetjenesten? Pi-

lotstudie januar – juni 2012. 

Norsk Forening for Ryggforskning: 

Tverrfaglig kongress 19.-20. april 2013

Høyt utdannede har størst tiltro til helsevesenet
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Høye verdier av BMI kan disponere 

for kroniske korsryggsmerter 11 år 

senere, både hos personer med og 

uten korsryggsmerter ved oppføl-

gingsstart.

DENNE studien har sett på hvilken kropps-

vekt som anbefales for kvinner og for menn 

– for å unngå kroniske korsryggsmerter. 

Studien er basert på data fra Helseun-

dersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT 2 

og HUNT 3. Deltakerne var 8.733 menn 

og 10.149 kvinner i aldersgruppen 30 til 

69 år som ikke hadde smerter ved oppføl-

gingsstart og 2.669 menn og 3.899 kvinner 

som hadde kroniske korsryggsmerter ved 

oppfølgingsstart. Etter 11 år rapporterte 

begge grupper om de hadde kroniske kors-

ryggsmerter, definert som smerter av varig-

het minst tre måneder sammenhengende 

det siste året. Assosiasjon mellom BMI og 

smerte ble vurdert med logistisk regresjon, 

og med justering for alder, utdanning, yrke, 

fysisk aktivitet, røyking, blodtrykk og lipid-

nivåer i blodet. 

Det ble påvist sammenheng mellom BMI 

og risiko for kroniske korsryggsmerter for 

de uten kroniske korsryggsmerter ved start 

av oppfølgingen. For kvinner ble det dessu-

ten påvist en sammenheng mellom BMI ved 

start og gjenopptreden av smertene 11 år 

etter. Sammenhengen mellom BMI og kors-

ryggsmerter kan ikke forklares av endring i 

kroppsvekt under oppfølgingsperioden. 

Oppfølgingsstudien viser at høye verdier 

av BMI kan disponere for kroniske kors-

ryggsmerter 11 år senere, både hos personer 

med og uten korsryggsmerter ved oppføl-

gingsstart. Resultatene fra denne studien vi-

ser at det kan gis råd til kvinner om at både 

overvekt og fedme bør unngås for å unngå 

korsryggsmerter på et senere tidspunkt. For 

menn som vil unngå korsryggsmerter er rå-

det enn så lenge å unngå fedme. 

Studien: Heuch Ingrid, Heuch Ivar, Hagen 

Knut, Zwart John-Anker: Høy kroppsvekt 

som risikofaktor for kroniske korsrygg-

smerter – en oppfølgingsstudie basert på 

HUNT. 

Et nytt testbatteri evalueres nå ved 

UiB. Testbatteriet kan tenkes å være 

et nyttig verktøy ved vurdering av 

arbeidsevne og vurdering av reha-

biliteringstiltak for denne gruppen 

arbeidstakere.

SYKMELDING baseres i dag hovedsakelig på 

pasientens egen evaluering av funksjon og 

arbeidsevne, og det mangler ifølge forskerne 

bak denne studien gode objektive mål for en 

vurdering av funksjonsevnen.  En forsker-

gruppe ved Universitetet i Bergen ønsket 

derfor å evaluere et testbatteri for vurdering 

av funksjonsevnen for personer med mus-

kel- og skjelettsmerter, med hovedvekt på 

nakke/skulder- og ryggplager. 

Testbatteriet har blitt satt sammen som et 

verktøy for fysioterapeuter og leger i første-

linjetjenesten, for å fange opp selvrapportert 

funksjon, smerter og generell helse. Ansatte i 

Avdeling for helse og omsorg i Bergen kom-

mune, som er sykmeldt eller står i fare for å 

bli sykmeldt for muskel- og skjelettsmerter, 

får tilbud om funksjonsundersøkelse hos fy-

sioterapeut innen fire uker etter første syk-

meldingsdag/rapportert plage. 

Følgende fysiske tester inngår i testbatte-

riet: Back performance scale (BPS), kropps-

lig fleksibilitet og avspenningsevne (seks 

deltester fra Global Fysioterapi Metode, 

GFM), isometrisk utholdende styrke for 

mage (sit-ups) og rygg (Biering-Sørensens 

test) og palpasjon av 18 triggerpunkter (et-

ter American College of Rheumatologys 

kriterier for fibromyalgi). Følgende spør-

reskjemaer inngår: Numeric Pain Rating 

Scale (NPRS), Smertefigur, Ørebroskjema 

(kortversjon), Norsk Funksjonsskjema, 

Roland-Morris Questionnaire (RMQ) og/ 

eller Neck Disability Index (NDI), og/ eller 

Shoulder Disability Index (SPADI). 

I løpet av 2012 har 170 pasienter blitt tes-

tet (93 prosent kvinner). Snittalder 47 år. Av 

de undersøkte var 65 prosent ikke sykmeldt, 

17 prosent fullt sykmeldt og 17 prosent del-

vis sykmeldt.

Fire uker etter testing oppga 68 prosent 

at vurderingen hadde vært nyttig eller svært 

nyttig. 26 prosent oppga litt nytte, og seks 

prosent oppga at testen ikke hadde vært nyt-

tig. 

Forskerne mener så langt at testbatteriet 

synes å være et nyttig verktøy når en skal 

vurdere arbeidsevne og/eller rehabiliterings-

tiltak for helsearbeidere med muskel- og 

skjelettplager. Nytten av funksjonsvurderin-

gen og hvordan pasienten har benyttet den i 

samtale med helsepersonell og arbeidsledere 

vil bli belyst på et senere tidspunkt. Arbeids-

metodikken her er fokusgruppeintervjuer. 

Studien: Ask Tove, Skouen Jan Sture, Kvåle 

Alice: Funksjonsvurdering av helsearbeide-

re med muskel- og skjelettplager. 

Nytt testbatteri for funksjonsvurdering 
av helsearbeidere

Høy kroppsvekt som risikofaktor for 
kroniske korsryggsmerter
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Nyetablert? 

Mye gjeld? 

Dyr gjeldsforsikring?

Nå kan du kjøpe livsforsikring på 36 G - nesten 3 mill via NFF. 
Er du under 30 år koster det bare kr 495 per år.

Du kan også forsikre din jevngamle ektefelle/samboer for samme sum til samme pris.  
Forsikringen dekker dødsfall. Du kan også kjøpe uføreforsikring med samme dekning.
Det må leveres helseerklæring for å bli med på forsikringen.

Her er prisen per år for  
deg over 30 v/36 G:

31-35 år: kr 1 635
36-40 år: kr 1 965
41-45 år: kr 2 625
46-50 år: kr 3 450
51-55 år: kr 5 100
56-60 år: kr 6 750

Hvorfor livsforsikring i stedet for gjeldsforsikring?

* Livsforsikring er mye rimeligere enn gjeldsforsikring
* Du bestemmer selv hvordan erstatningen skal benyttes
* Pengene går ikke inn i boet

Kritisk sykdom
Flere enn 60 000 nordmenn rammes av alvorlig 
sykdom hvert år.  
Nå kan du kjøpe forsikringen Kritisk sykdom med 
dekning inntil 1 mill. Den gir erstatning dersom du 
blir alvorlig syk. Da slipper du å bekymre deg for 
økonomien mens du er syk.

Les mer om hvilke sykdommer som er dekket:  
www.fysio.no/forsikring

Nyhet!

Ta kontakt med NFFs Forsikringskontor:
Ring: 22 93 30 69
Send e-post: forsikring@fysio.no

Prisen blir redusert ved valg av de øvrige alternativene 24 og 12 G.
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Asbjørn Kärki Ulvestad og Freja Ulvestad Kärki:

Flerstemt veiledning
Gyldendal Akademisk

372 sider

Pris: 475,-

ISBN: 978-82-05-42389-3

«FLERSTEMT veiledning» er ei bok som tar 

opp og problematiserer vedtatte sannheter 

og gjeldende praksis i veiledningsfaget. Nyere 

forskning innen veiledning er også belyst flere 

ganger.  I boka har redaktørene invitert flere 

bidragsytere til å fortelle om egne veiledererfa-

ringer og hva de selv syns er viktig i veiledning. 

Bidragsyterne representerer flere fagfelt, slik 

som psykisk helse, pedagogikk, organisasjon og 

ledelse, forskning og filosofi.

De to redaktørene er Freja Ulvestad Kärki og 

Asbjørn Kärki Ulvestad. Hun er utdannet psyko-

log med flere spesialiteter innen klinisk psyko-

logi og har i flere år arbeidet som helsebyråkrat, 

nå som prosjektleder i Helsedirektoratet. Han er 

cand. mag. og klinisk sosionom, og arbeider som 

spesialkonsulent ved Sykehuset Østfold.

Boka henvender seg til de som fra før vet 

litt om fagfeltet veiledning. Dette er ikke en 

lærebok, men en fagbok om veiledning med 

tverrfaglig tilnærming. Leserne inviteres til å 

foreta en reise på kryss og tvers i veiledningens 

landskap. Boka er organisert med 16 kapitler 

skrevet av forskjellige forfattere. Den er delt inn 

i fem deler der hver av delene presenterer ulike 

turforslag. Redaktørene sier selv at det ikke er 

«en rød tråd» i disse inndelingene. Hvert kapit-

tel kan leses for seg, og referansene er skrevet 

for hvert kapittel. Et kapittel er på svensk, og 

en av dialogene mellom redaktør Freja Ulvestad 

Kärki og en psykologspesialist er på engelsk.  

Kapitlene har tema som favner vidt. Et 

kapittel tar for seg veileding som profesjon og 

belyser noe av den kompleksiteten som veiled-

ning er vevd inn i. Videre belyses for eksempel 

tema som personlig kompetanse og makt i og 

rundt veiledningsrommet. Vi følger veilederes 

møte med seg selv gjennom videoopptak og 

transkripsjon, og ser på veiledning som utvi-

klingsledelse i endringsutsatte organisasjoner. 

Som helhet favner boka mange interes-

sante temaer. Det stilles mange gode spørsmål 

når det gjelder faget veiledning; både hva 

veiledning er eller kan være og hva det brukes 

til. Når jeg leser boka, syns jeg det er skrevet 

for mye om veiledning av psykologer som er i 

spesialistutdanning. Jeg kjenner meg ikke igjen i 

den måten denne type veiledning beskrives 

på. Dette er kanskje naturlig, siden flere av 

bidragsyterne er psykologer og beskriver den 

veiledning de fikk som psykologistudenter og 

slik denne veiledningen gis i dag. 

Sammensetningen av kapitler og deler 

er for meg noe rotet. Dersom jeg skal bruke 

redaktørenes måte å beskrive på, så er boka 

med sine turforslag beskrivelse av turer som 

går i kupert terreng. De kapitlene som er minst 

interessante for meg eller der jeg kjenner meg 

minst igjen, oppleves av og til som å forsere 

tunge fjellsider. Samtidig er noen av kapitlene 

som turer i lett terreng med nydelig vær og god 

utsikt. Her er stoffet veldig gjenkjennbart og 

refleksjonene gode. Jeg har også noen ganger 

stoppet opp midt i teksten og reflektert over 

hva jeg gjør selv når jeg er veileder. Dersom jeg 

har forstått redaktørene riktig, var dette noe av 

hensikten med boka. Jeg anbefaler boka for alle 

som har noe erfaring fra veiledningsfaget, det 

være seg som studentveileder, kollegaveileder 

eller veileder i andre sammenhenger. Noen av 

kapitlene kan også ha interesse for studenter 

eller fysioterapeuter som er i spesialisering.

Berit Vold Eidem
Fysioterapeut, spesialist i allmenn  
fysioterapi 
Master i helsefag
Fræna Fysikalske Institutt, Elnesvågen

En annerledes bok om veiledning
To skritt foran

Forfattere: Lars Grue og Marte Rua

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-82-05-44433-1

Boken omhandler unge med nedsatt funk-

sjonsevne og deres utfordringer knyttet til 

arbeidsmarkedet og en tilværelse i egen bolig. 

Boken beskriver den enkeltes tro på egne 

muligheter og ferdigheter, og evnen til å tenke 

planmessig og fremtidsrettet. Dette er, ifølge 

forfatterne, avgjørende for at gjennomførin-

gen av et utdanningsløp og overgangen til 

arbeidslivet skal være så god som mulig.

I boken gis det både en teoretisk og en 

praktisk fremstilling av hva som kan forstås 

med begrepene «mestringsstrategier» 

og «selvbilde». Fremstillingene knyttes til 

erfaringer fra oppveksten i familien og møtet 

med samfunnsmessige rammebetingelser som 

skolen, habiliteringstjenesten, NAV og andre 

offentlige instanser. 

Boken er først og fremst rettet mot 

studenter i ulike sosial- og helsefaglige utdan-

ninger, og for de som møter denne gruppen 

mennesker i sitt daglige virke.  

Sentralnervesystemet
5.utgave

Forfatter: Per Brodal

Forlag: Universitetsforlaget

ISBN: 978-82-15-02112-6

Sentralnervesystemet er først og fremst en 

lærebok for studenter innen medisin, psykologi 

og fysioterapi, men egner seg, ifølge forlaget, 

også til andre grupper og profesjoner som 

trenger økt og oppdatert kunnskap om nerve-

systemet. 

Boken formidler en grunnleggende forstå-

else av sammenhengen mellom nervesyste-

mets oppbygning og funksjon, og hvordan det 

utfører sine mangfoldige oppgaver. Fremstil-

lingen bygger på forskning innen alle deler av 

nevrofagene. 

Denne 5. utgaven inneholder oppdatert 

tekst og flere illustrasjoner, samtidig som 

teksten er organisert på en annen måte enn i 

tidligere utgivelser. Hvert kapittel starter med 

en oversikt som, ifølge forlaget, egner seg som 

repetisjon. 
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I Tromsø har tre manuelltera-

peuter gjort det som mange 

drømmer om: De har startet 

helprivat klinikk – og lyktes.

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

SAMMEN med fysioterapeut og osteopat-

student Frank Kjeldsberg og idrettsmassør 

Frode Følstad, tar manuellterapeutene Tord 

Morten Peltopära Moen, André Fagerborg 

og Einar Hauglid imot pasienter i lyse loka-

ler midt i Tromsø sentrum med utsikt mot 

Ishavskatedralen, mektige Tromsdalstinden 

og Tromsøsundet.

De tre gründerne har alle studert i Aust-

ralia, men er født og oppvokst i Nord-Norge. 

For daglig leder Tord var det hjemlengselen 

som tok overhånd, da han på vårparten i fjor 

vendte nesen hjemover etter mange år som 

manuellterapeut ved NIMI i Oslo. Med seg 

i reiseveska hadde han en plan om å starte 

egen klinikk. 

Laget forretningsplan
På turen opp til Tromsø tok han kontakt med 

André og Einar som han visste gikk med de 

samme tankene. Etter et kort møte var det 

avgjort: Klinikk24 var et faktum, i det min-

ste på idéstadiet. De hadde sammenfallende 

syn på faglige prinsipper, og ønsket å tilby 

pasientene evidensbasert behandling basert 

på aktiv tilnærming. Pasienten skal forstå 

sin egen situasjon og sin egen behandling, 

og det som fungerer på benken skal repro-

duseres hjemme i form av øvelser. 

Å starte egen bedrift er ingen spøk. Man 

må være forberedt på mye jobb og lange da-

ger. 

– Først og fremst må du være topp mo-

tivert. Dessuten må man være tålmodig og 

sette tæring etter næring. Det er enormt 

mange ting som skal på plass i startfasen. Det 

er slitsomt, men kjempeartig, sier André.

Det første de tre gjorde, var å lage en de-

taljert forretningsplan som omfattet alt fra 

papirutgifter til inntekter, samt fremtidspla-

ner med tidsangitte mål. De sonderte med 

hensyn til samarbeidspartnere og fant et 

egnet lokale. For å få på plass det mest nød-

vendige av utstyr tok de opp et lite startlån. 

Ellers er så å si all annen innredning brukt. 

De har gitt veggene et strøk med maling, og 

renholdet utfører de selv etter tur.

– Vi har funnet billige løsninger som vi 

kan leve med. Det har vært viktig for oss 

ikke å bruke mer penger enn det vi har. For-

bruksutgifter som telefon og PC tar vi ut av 

egen lomme, forteller André.

Samarbeider tett
Selv er han styreleder, Tord er daglig leder, 

mens Einar omtaler seg selv som «gutta på 

gølvet».

– Det er en stor fordel å kjenne hverandre 

litt fra før, vi vet hva vi står for og er trygge 

på hverandre. Samarbeidsklimaet er veldig 

godt, men vi har i tillegg helt klare rutiner på 

hvem som skal gjøre hva og når, sier Tord.

Det er også er viktig å lage avtaler seg i 

mellom med tanke på om noen en dag skul-

le ønske å trekke seg ut av firmaet.

– Hovedgrunnen til at vi lykkes er at vi 

har så god kontroll på det faglige. Vi er opp-

daterte på forskningsbasert behandling og 

kan sette det sammen med kliniske erfaring.  

I tillegg behersker vi primærkontaktrollen 

godt, og kan undersøke folk i en tidlig fase. 

På den måten har vi svært gode muligheter 

til å hjelpe pasienten, sier Tord. 

Aktive i lokalmiljøet
Etter hver eneste behandling sendes en 

epikrise til fastlegen. Den inneholder en 

vurdering med hensyn til vevsdiagnose, 

funksjonsdiagnose og en konkret behand-

lingsplan med prognose. 

– Vi må være grundige – hver gang. Det 

Et liv uten driftstilskudd

GÅR GODT I LAG Manuellterapeutene André Fagerborg, Einar Hauglid og Tord Morten Peltopära Moen 
visste at de hadde det samme faglige ståstedet før de startet firma sammen.

Pasientene skal betale for tiden og 
kunnskapen vi har til rådighet.
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fungerer som en internkontroll og setter 

store krav til oss. Når man jobber helprivat, 

er det som nyetablert spesielt viktig å sikre 

pasientstrømmen sett ut ifra et økonomisk 

perspektiv, sier André.

Metodikken gir resultater. På under et 

halvt år har klinikken tilnærmet fulle lister. 

Folk kjører fra Senja og hjem igjen for å få en 

time, og fra Finnmark kommer det pasien-

ter som tar inn på hotell i Tromsø for å følge 

et intensivt behandlingsopplegg i en uke. Så 

da har de vel brukt en god del penger på å 

promotere seg selv?

– Vi har så og si brukt null kroner på 

markedsføring, likevel er vi veldig synlige og 

mange vet om oss. Vi er aktive i lokalmiljøet 

og sørger for å gi et profesjonelt inntrykk, 

sier Tord.

På seks måneder har lokalavisa viet fire 

helsider til gutta på Klinikk24. De er på Fa-

cebook, (441 likes i skrivende stund), står på 

stand på treningssenteret og holder foredrag 

for fastleger og bedrifter. I tillegg foreleser 

Tord på universitetet. Han er medlem i Fag-

gruppa for idrettsfysioterapi hvor han sit-

ter i Fag- og kurskomiteen, og er leder for 

Idrettsmedisinsk Høstkongress i Tromsø 

2014. Frank er med i Next Generation i 

Olympiatoppen. En viktig forutsetning for å 

lykkes med helprivat klinikk er ifølge Tord 

å være med der det skjer, man må være PÅ.

– Også er det selvfølgelig jungeltelegra-

fen: Hver pasient skal føle seg så bra be-

handlet at vedkommende anbefaler oss til 

andre, sier han.

Åpne for samarbeid
Fra dag én har de jobbet mye med å knytte 

kontakter i Tromsø. Den største samarbeids-

partneren Stamina HOT, tidligere Hjelp24, 

satser både inn mot bedriftsmarkedet og 

helse og trening. Klinikk24 har lokaler vegg 

i vegg med Stamnia HOT treningssenter, og 

får gjennom sin avtale som leverandør av 

helsetjenester tilgang til 600 kvadratmeter 

med treningsutstyr.

Stamina HOT skal forbygge og levere 

helsetjenester når det trengs. Den største 

kundegruppen er folk som vil tilbake i jobb 

fortest mulig.

– Våre tjenester kan være en del av den 

totalpakken Stamina HOT tilbyr til bedrif-

ter, og de som kjøper medlemskap i tre-

ningssenteret er sikret tilgang hos oss innen 

SECOND OPINION Problemet til pasienten blir ofte vurdert også av en manuellterapeut nummer to. Her fra treningssenteret vegg i vegg. Foto: privat
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24 timer. Men per i dag er dette likevel bare 

en liten del av virksomheten vår. Primær-

massen av pasienter kommer via lege eller 

hører om oss fra andre, sier Tord.

Også naboinstituttene er flinke til å an-

befale videre til manuellterapeutene på Kli-

nikk24 ved behov.

Faglig oppdatering er uhyre viktig. Kli-

nikk24 har nedfelt i vedtektene at alle an-

satte skal være på minimum to kurs i året. 

En halv dag i måneden settes av til interne 

forelesninger. 

Uten frikort
Uten driftsstilskudd må pasienten betale for 

hele behandlingen selv. Frikort blir det ikke, 

selv om utgiftene vokser seg gjennom egen-

andelstaket på 2600 kroner. Blir det ikke vel-

dig dyrt?

– Vi søker å gi optimal behandling til en-

hver tid, slik at pasienten klarer seg med få 

timer. Bare de færreste betaler mer enn 2600 

kroner til sammen. Vi sier til legene at det 

i utgangspunktet ikke blir dyrere, bare ras-

kere, forteller Tord.

Det er viktig å være både flink og ærlig. 

Før behandlingen starter, legger de alltid en 

konkret plan med et tidsperspektiv som de 

deler med pasienten. De revurderer under-

veis, og henviser videre hvis behandlingen 

ikke virker i løpet av to til tre ganger. Pasi-

enten blir fortalt hvor viktig det er at de gjør 

en innsats selv, og får hjemmeoppgaver. Alle 

jobber tett sammen, utfyller hverandre fag-

lig og bruker hverandre for second opinion. 

Samarbeidet skaper trygghet for pasienten. 

– Har jeg en pasient som jeg ser trenger 

mer tid enn det jeg har forutsagt, tar jeg ikke 

ekstra betalt. Vi selger oss selv som produkt 

og må levere slik vi har lovet. Hvis vi begyn-

ner å tyne penger av folk, er vi ferdige på 

dette markedet i Tromsø, sier Einar.

Ønsker ikke driftstilskudd
På sikt kan Klinikk24 tenke seg å utvide 

driften med flere ansatte, gjerne som et enda 

bredere tverrfaglig samarbeid enn i dag. 

Men ingen med driftsstilskudd ønskes vel-

kommen inn. 

– Takstplakaten legger begrensninger på 

hvilken type behandling du kan gi. Pasien-

tene skal betale for tiden og kunnskapen vi 

har til rådighet, ikke ut ifra hvilke metoder 

vi velger å bruke, sier André.

Kort oppsummert er driften basert på 

faglig dyktighet, effektivitet, samarbeid og 

ærlighet. 

– Pasientene som kommer til meg blir 

behandlet av hele klinikken. Vi er et felles-

skap med et felles mål, og alle drar i samme 

faglige retning, avslutter Tord. 

TÆRING ETTER NÆRING Styreleder André Fagerborg fra Lyngen gleder seg over ny Mac, til tross for at 
utgifter til telefon og PC tas ut av egen lomme.

HVIT TORNADO – Vi utfører renholdet selv, og har klare rutiner på hvem som skal gjøre hva og når, 
sier Tord.

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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– SOM helprivat aktør innen fysioterapi kan du etablere deg hvor 

som helst i kommunen, og du står fritt til å lage deg et nisjeprodukt, 

for eksempel en manuellterapiklinikk, sier advokat Lena Fagervold, 

fungerende seksjonsleder for Forhandlingsseksjonen i Norsk Fysio-

terapiforbund. 

Det finnes ingen oversikt over hvor mange som driver helprivat 

fysioterapiklinikk i Norge i dag. Men det er ifølge Fagervold grunn 

til å tro at antallet er stigende som en følge av få tilgjengelige driftstil-

skudd og at det uteksamineres flere studenter nå enn tidligere. 

– For å drive helprivat er det en fordel å være en person som liker 

å knytte kontakter. Man bør være i en livssituasjon som tåler mye 

jobbing, og det lønner seg også å ha en økonomisk buffer til du be-

gynner å tjene penger, sier Fagervold.

Les kontrakten nøye
Den som skal etablere egen fysioterapibedrift har plikt til å melde fra 

til kommunen, og må også melde seg inn i Norsk Personskadeerstat-

ning. 

– Før du starter, må du også finne ut av hvilken selskapsform som 

er den beste for deg. Deretter bør du skaffe deg en regnskapsfører, og 

tegne helse-, ulykkes- og pensjonsforsikring, sier Fagervold.

Det er mange som lokaliserer seg til et allerede eksisterende insti-

tutt. Som leietaker skal man se opp for dårlige betingelser. 

– På NFFs nettsider har vi laget en del standardmaler for kon-

trakter, og vi kan også hjelpe folk med å lese gjennom kontrakter før 

signering, sier hun.

Kurs for etablerere
NFF arrangerer jevnlig en kursrekke for fysioterapeuter uten drifts-

tilskudd. En revisor går gjennom alt det økonomiske og skatteretts-

lige knyttet til å drive selskap. Jurister fra NFF foreleser om allmen-

nyttige ting som for eksempel journalføring, og folk som allerede 

driver helprivat praksis bidrar med sine erfaringer gjennom ulike 

case. Forrige kursrekke hadde 70 påmeldte. 

Se mer om oppstart og drift av privat praksis på www.fysio.no/

PRIVAT-PRAKSIS

Står friere uten driftsstilskudd

MÅ VÆRE TYPEN - For å drive helprivat er det en fordel å være en person 
som liker å knytte kontakter, sier advokat hos Norsk Fysioterapiforbund, 
Lena Fagervold.
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Det er så ufattelig trist at varme, vakre 

Anka ikke lenger lever og virker i blant 

oss. Anka døde 7.mars. Samme dag star-

tet årets fagseminar for psykomotorisk 

fysioterapi, og mange kolleger var samlet i 

Sandnes. Da den sørgelige beskjeden kom, 

opplevde mange kolleger og kullinger en 

styrke i å kunne være sammen, sørge og 

minnes Anka.

Anka tok videreutdanning i psy-

kiatrisk/psykosomatisk fysioterapi på 

Høyskolen i Oslo i 1996. Hun tok Master 

i fysioterapivitenskap ved Universitetet i 

Bergen i 2008. Fra 1988 var Anka kom-

munefysioterapeut i Jondal i Hardanger. 

I tillegg underviste hun og holdt foredrag 

på NFFs kurs i terapiridning, på B-BAM 

studiet i Bergen, og hun holdt innlegg 

om masteroppgaven på «Internasjonal 

konferanse i fysioterapi, psykiatri og men-

tal helse», (ICPPMH) i Lund. Masteropp-

gaven ble også publisert som en artikkel i 

«Advances in Physiotherapy» i 2010. Anka 

skulle være kursleder på NFFs «Grunn-

kurs i fysioterapi og psykisk helse» i april 

og august. Dette var noe hun forberedte 

seg til og så frem til helt til det siste. 

Anka hadde en solid faglig formid-

lingsglede, der basal kropps-

lig forankring og det å være 

sentrert var to av grunnpila-

rene. Måten hun formidlet 

faget på var varm, empatisk 

og med et stort personlig 

nærvær. I arbeidet med be-

vegelsesutforskning var hun 

inspirert av Jacques Dropsy 

og hans fokus på bevegelses-

kvalitet og nærvær i behand-

lingsrelasjoner. 

Selv om Anka døde så 

altfor tidlig, levde hun et 

helt liv. Jeg kan ikke tenke 

meg noen som hadde så mye 

livsglede og tilstedeværelse! 

Med sin milde fremtoning, 

er det Ikke rart mange ble 

svært knyttet til og glad i 

henne. For Anka var liv og 

lære integrert i hennes livs-

verden. Hun var det livet hun formidlet til 

pasienter, kolleger og venner, - gjennom 

faget, musikken, tangoen og balansen på 

slakk line. Et sjeldent lys er nå sluknet, og 

det vil ta lang tid før det går opp for oss at 

hun er borte fra vår livsverden.

Med stor takknemlighet for alt hun 

delte med oss, vil minnene leve videre og 

fortsatt berike våre liv.

PÅ vegne av mange, 
Elisabeth Bjørnland

Minneord om Ragnhild (Anka) W. Johnsen

FORMÅLET med en nylig pu-

blisert studie var å måle effekt 

av en spesifikk og systematisk 

behandlingsprotokoll for pasi-

enter med atraumatisk rotator-

cuffskade.  

Pasientene startet systema-

tisk fysioterapibehandling et-

ter å ha bli undersøkt grundig 

først. Fysioterapibehandlingen 

ble utført etter protokoll, basert 

på en systematisk gjennomgang 

av litteraturen. Pasientene ble 

evaluert etter seks og 12 ukers 

behandling. Her fylte de ut et 

kort spørreskjema om skadens 

nåsituasjon. 

Pasientrapporterte utfall ble 

betydelig forbedret ved seks og 

12 ukers måling. Færre enn 25 

prosent av pasientene valgte å 

gjennomgå kirurgi i løpet av 

studieperioden. Pasienter som 

bestemte seg for å gjennomgå 

kirurgi, gjorde dette mellom 

seks og 12 uker. Få gjennomgikk 

kirurgi mellom tre og 24 måne-

der. 

Et annet og interessant funn 

fra den samme forskergruppen 

er at en pasients beslutning om 

å gjennomgå kirurgi er mer på-

virket av lave forventninger om 

effektiviteten av fysioterapi enn 

av symptomer eller anatomiske 

trekk ved skaden. 

Les mer på fysioterapeuten.

no 

Effektiv fysioterapi ved rotatorcuffskade
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JEG PLEIER å omtale fysioterapistudentene som «kremen av norsk ungdom». De er 
skoleflinke og engasjerte ungdommer som ønsker å jobbe med mennesker. De har 
valgt seg et flott yrke. Et yrke der man virkelig kan gjøre en forskjell for enkeltindi-
vider og for folkehelsa. En profesjon som det norske samfunnet trenger.

Derfor blir det så utrolig meningsløst og provoserende at disse studentene ikke 
får fullført studiene etter planen. 20 studenter stod ved utgangen av april uten tur-
nusplass fra høsten. Fylkesmennene melder at de ikke greier å skaffe tilstrekkelig 
antall turnusplasser, særlig i spesialisthelsetjenesten. De oppgir blant annet omor-
ganiseringer i sykehussektoren som årsak, i tillegg til at opptreningsinstitusjoner 
har reduserte avtaler med helseforetakene. Når et noe økt antall studenter skal ha 
turnusplass, blir dette en vanskelig situasjon. 

Spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt oppgave å bidra til utdanning av helse-
personell. Det står også eksplisitt i årets statsbudsjett og oppdragsdokumentet til de 
regionale helseforetakene at de skal øke antall turnusplasser. Nå må de gjøre som 
de har fått beskjed om – dette kan ikke stå på økonomiske rammer på den enkelte 
fysioterapiavdeling!

Norsk Fysioterapeutforbund har alltid hatt tett kontakt med studentene, til gjen-
sidig nytte og læring. Nå ser vi tydelig viktigheten av dette samarbeidet. Det har 
blitt lagt merke til at studenter og NFF reagerer, og Helsedirektoratet har vært se-
riøst lyttende. Det hjalp også godt med oppslag i Dagsrevyen i påsken, initiert av 
studentene.

Jeg er blitt enda mer stolt av studentene i dette arbeidet. De er engasjerte, løs-
ningsorienterte og målrettet i arbeidet med å få myndighetene til å skaffe nok tur-
nusplasser. Dette gjør studentene virkelig bra, på tross av store frustrasjoner og 
usikkerhet knyttet til egen fremtid. Jeg tror også dette gjør inntrykk hos ansvarlige 
myndigheter. Takk til dere alle for engasjementet deres!

Det er samtidig flott å merke at dette også opprører ferdig utdannede fysiote-
rapeuter. Fysioterapeuter som er vel etablert og ikke egentlig berørt av saken, blir 
engasjert og sinte. Alle har et engasjement for at disse unge skal få god praksis og bli 
autoriserte fysioterapeuter. At de skal få mulighet til å praktisere yrket som vi alle 
er stolte av.

Takk til alle for engasjementet! Vi må holde trykket oppe. Myndighetene skal 
ikke få fred fra oss før denne saken er løst, og alle kan se fram til et lærerikt turnusår.  



INFORMASJON FRA NFF

42      FYSIOTERAPEUTEN  5/13

NFF FORTSETTER samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 

om å arrangere videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid 

for fysioterapeuter – folkehelse- og arbeidshelseperspektiv. Nytt navn på 

videreutdanningen er «Videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysiote-

rapeuter». 

Målgruppen for videreutdanningen er fysioterapeuter som ønsker å 

utvikle kompetanse i helsefremmende og forebyggende tiltak knyttet til 

folkehelsearbeid generelt og arbeidshelse spesielt.

Videreutdanningen gir 15 studiepoeng, og består av følgende kurs, samt 

obligatoriske oppgaver:  

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 

(HEFFA) 

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1)

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2)

For å kunne gjennomføre HM2 og avlegge eksamen må studentene ha 

gjennomført kursene HEFFA og HM1 i løpet av de siste fem årene. Deltak-

ere med kurs fra før 2008 kan søke dispensasjon for å melde seg opp til 

eksamen ved HiOA.

 
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 

(HEFFA)

Kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helse, helseatferd, sam-

funnsmessige, sosiale og individuelle faktorer. Deltakerne får også kunnskap 

om folkehelsepolitiske føringer og prioriteringer og implikasjoner for helse-

fremmende og forebyggende arbeid.

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1)

Kurset har hovedfokus på sammenhenger mellom muskel- og skjelettplager, 

fysisk arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø. Etter kurset kan deltakere 

utføre ergonomisk kartlegging og risikovurdering, samt utføre og dokumen-

tere individuelle arbeidsplassvurderinger basert på kartlegging av funksjon, 

arbeidets art og arbeidsplassens fysiske utforming. Kurset kvalifiserer 

fysioterapeuter til å påta seg arbeidsplassvurderinger for NAV.

 
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2)

Kurset har fokus på sammenhenger mellom psykososialt og organisa-

torisk arbeidsmiljø og arbeidsrelaterte sykdommer og plager generelt og 

bevegelsesapparatet spesielt. Deltakere får innføring i kunnskapsbaserte 

kartleggings- og forbedringsprosesser som retter seg mot psykososialt og 

organisatorisk arbeidsmiljø.

 

Når holdes kursene?

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv (HEFFA):  

2.–6. september, HiOA, Oslo

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1):  

21.–25. oktober, Tromsø                        

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2)                                  

våren 2014, HiOA, Oslo

Samarbeid om videreutdanning

Riktige personlige data 

Sørg for at opplysningene om deg på medlemssidene på www.fysio.

no alltid er riktige. Da blir Fysioterapeuten sendt til rett adresse, og vi når 

deg med all NFF-informasjon. Ved flytting må du også melde ny bosteds-

adresse til Posten.

Medlemsnummer og passord til «Min side»

Alle nye medlemmer får tilsendt opplysninger om hvordan de logger 

seg inn på NFFs medlemssider på www.fysio.no. Brukernavnet er med-

lemsnummeret i NFF, som du finner bak på tidsskriftet Fysioterapeuten 

og på giroer fra NFF. Passord kan bestilles og endres av den enkelte via 

medlemssidene. Du går via «Logg inn» på www.fysio.no og velger «Glemt 

passord?» i innloggingsruta. Så følger du trinnene og instruksene videre.

Avslutning av medlemskap

Utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne per e-post. NFFs Landsmøte 

i 2007 vedtok at avslutning av medlemskap i NFF gjelder fra den datoen 

utmeldingen er registrert i medlemsregisteret, men at kontingenten likevel 

skal betales fullt ut frem til den nærmeste av datoene 1. januar og 1. juli.

En utmelding som blir registrert etter 1. juli, innebærer at medlemmet 

plikter å betale kontingent for hele halvårsperioden frem til 1. januar. 

Tilsvarende frem til 1. juli for utmelding etter 1. januar. De som melder seg 

ut, og ikke ønsker å beholde medlemskapet sitt ut inneværende halvår, må 

gi beskjed om dette til Medlemskontoret, tlf. 22 93 30 50, eller 

informasjon@fysio.no.

Tips fra Medlemskontoret
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

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

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

SENTRALSTYRET

Forbundsleder: Eilin Ekeland

Fossilveien 13B, 3034 Drammen 

Tlf.  415 59 030

eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth

Granheimtunet 15, 1406 Ski

Tlf. 905 29 033

ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 992 44 815

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 901 47 513

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 951 13 662

Rådgiver: Eivind Trædal, 930 52 226

Rådgiver: Maren Helene Berntsen (i permisjon)

Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358

Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109

Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 908 83 213

Seniorrådgiver: Eline Rygh, 415 47 298

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 934 12 066

Kurssekretær: Monica Haugen, 943 24 777

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef: 22 93 30 50

Advokat: Lena Fagervold, 416 17 649

Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 990 30 661

Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 913 45 224

Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

NFF har registrert at stadig flere fysioterapeuter tar videreutdanning innen «mindfulness-trening». 

Dette gjelder særlig  fysioterapeuter med psykomotorisk bakgrunn. Mye av det som undervises i 

relatert til «mindfulness», kan være hensiktsmessig å benytte i behandlingen. Likevel må dette alltid 

skje på bakgrunn av en grundig fysioterapeutisk undersøkelse og vurdering av hva som vil gagne 

den enkelte pasienten best.

Fysioterapeuter kan ikke ta seg betalt for mindfulness-trening som en tilleggstjeneste etter 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi. Mindfulness-trening er ikke fysioterapi, og 

det er derfor ikke anledning å utføre dette som egen trening i driftstilskuddstiden.

«Mindfulness» og fysioterapi

OPPLÆRINGEN av tillitsvalgte våren 2013 

er nå gjennomført. Det har vært arrangert 

grunnopplæring for tillitsvalgte i KS og Spek-

ter med tre samlinger, der 20 tillitsvalgte del-

tok. Videre har det vært arrangert to tema-

kurs, ett med tema turnus- og vaktordninger, 

arrangert i samarbeid med Ergoterapeutene, 

og ett om påvirkningsarbeid. Kursene hadde 

henholdsvis 11 og 12 deltakere.

Kursene for høsten 2013 er nå klare. 

Det arrangeres grunnopplæring i Trondheim 

for tillitsvalgte i KS og Spekter med tre 

samlinger i august, september og oktober. 

Videre arrangeres det to temakurs, også 

disse i Trondheim.  21.–22. oktober er temaet 

håndtering av konflikter og trakassering 

i arbeidslivet, og 23.–24. oktober gjentas 

kurset i påvirkningsarbeid fra i vår. Se NFFs 

nettsider under «KURS/Kurs for tillitsvalgte» 

for mer informasjon og påmelding. 

Opplæring for tillitsvalgte
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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
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KURSOVERSIKT 2013

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

Stjørdal

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

2.-6. september 9. juni Helsefremmende og forebyggende arbeid i et  
folkehelseperspektiv

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

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

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

Hvordan forstå og forklare smerte?
19. – 20. september avholdes i Oslo kurset «Understand & Explain Pain» med Lorimer Mose-
ley.  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. NFF arrangerer kurset i samarbeid med OUS/Klinikk kirurgi og nevrofag/avd. ortopedi/
seksjon klinisk service.

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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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

2.-6. september 9. juni Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv Oslo

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

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

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

NEVROLOGI, ORTOPEDI og REVMATOLOGI

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

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

Har du fullført de fire stegene til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap? 
Nå har du mulighet til å ta 60 studiepoeng ved å melde deg til avsluttende eksamen BBAM 2013. 

Ta kontakt med dosent Liv Helvik Skjærven, Høgskolen i Bergen. Tlf. 55 58 56 89. Epost: lhs@hib.no.
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SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS

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, Oslo og Trondheim. 

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

NYE KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo  

og Akershus om videreutdanning i arbeids- og 

folkehelse for fysioterapeuter,  

15 studiepoeng.

 

Målgruppen for videreutdanningen er fysio- 

terapeuter som ønsker å utvikle kompetanse  

i helsefremmende og forebyggende tiltak  

knyttet til folkehelsearbeid generelt og  

arbeidshelse spesielt.

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Tidspunkt for kurs i 2013
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1) 21.-25. okt Tromsø 
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv (HEFFA) 2. -6. sept HiOA, Oslo 
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2) Vår 2014 Oslo 

Videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter
Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

 Kurs 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 
(HEFFA)
Kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosi-
ale og individuelle faktorer. Deltakere får også kunnskap om folkehelsepolitiske føringer og 
prioriteringer og implikasjoner for helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Kurs 2: Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1)
Kurset har hovedfokus på sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager, fysisk 
arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø. Etter kurset kan deltakere utføre ergonomisk 
kartlegging og risikovurdering, samt utføre og dokumentere individuelle arbeidsplassvur-
deringer basert på kartlegging av funksjon, arbeidets art og arbeidsplassens fysiske utfor-
ming. Kurset kvalifiserer fysioterapeuter til påta seg arbeidsplassvurderinger for NAV. 

Kurs 3: Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2)
Kurset har fokus på sammenhenger mellom psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og 
arbeidsrelaterte sykdommer og plager generelt og bevegelsesapparatet spesielt. Deltakere 
får innføring i kunnskapsbaserte kartleggings- og forbedringsprosesser som retter seg mot 
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

For å kunne påbegynne del 3 må del 1 og 2 være fullført. Hver av disse delene er fullført når 
studenten har tilfredsstilt kravet til obligatorisk deltakelse på samlingene og fått godkjent opp-
gavene.

Når kursavgiften skal betales av din arbeidsgiver, må fullstendig navn og adresse til betaleren angis i påmeldingsskjemaet slik at fakturaen 
blir riktig adressert. Vennligst undersøk om din arbeidsgiver krever et referansenummer på fakturaen. Før da opp referansenummeret på 

påmeldingsskjemaet. Hvis ingen annen betaler er angitt, sendes fakturaen til kursdeltakerens private adresse.

NÅR KURSAVGIFTEN BETALES AV ANDRE
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ANDRE KURS OG MØTER

 vil lære nye tilnærmingsmåter for å styrke helse og mestring
 ønsker å jobbe helsefremmende og brukerbasert i ditt praksisfelt
 trenger verktøy for å realisere samhandlingsreformen

 
Studiet går på deltid over ett år og gir 30 studiepoeng.
 
Oppstart høsten 2013 i Arendal, Bodø, Hamar og Oslo.

Samhandling  -  mestring og helse
Nytt studietilbud:

For mer informasjon om studiet:
www.folkeuniversitetet.no

Studiet er for deg som:

En videreutdanning i helsefremmende teorier

Linda Joy Lee:
Discover the sports pelvis

The role of the pelvis in recurrent groin and 
hamstring pain & injuries

Oslo 6.- 8. juni 2013

Arr.: NFFs faggruppe for manuellterapi i samarbeid med Discover 
physio
Kursholder: Linda-Joy Lee, Physiotherapist, BSc, BSc(PT), FCAMT, 
CGIMS, MCPA. PhD Candidate, Centre of Clinical Research Excel-
lence in Spinal Pain, Injury & Health, The University of Queensland.

Kursavgift:
Medlemmer i faggruppen: kr. 4800                                
Medlemmer i NFF: kr. 5200                                
Ikke–medlemmer: kr. 5500                            

Påmelding med navn og fakturaadresse innen 15.5.2013 til 
www.deltager.no
  
For mer informasjon om kurset se www.manuellterapeutene.no 
eller vår Facebook-side. 

Se også annonse i Fysioterapeuten nr. 4/13 side 46.

Faggruppen for manuellterapi
Martina Hansens Hospital

Fysioterapiavdelingen

MARTINA – SEMINAR 2013
Velkommen til årets seminar. Vi har fylt med programmet med 
fagområder fra hverdagen vår og håper det er av interesse for 
flere J.

Tema:   Ortopediske problemstillinger 
Dato:  Tirsdag 18.06.13
Tid:  8.30 – 15.30 på «Bærum Sykehus», Auditoriet

Program:
08.15-08.45 Registrering 
08.45-09.00 Velkommen! 
09.00-10.00 Rotatorcuff og SASS (sub acromielt smertesyn-
 drom) prosjektene.
 Overlege i ortopedi Stefan Moosmayer, PhD

 Presentasjon av egenprodusert skulderbok. NY! 
 Skulderrehabilitering .
 Sjeffysioterapeut Unni S. Seljom,  Spesialist i orto-
 pedisk rehabilitering
10.00–10.10 Spørsmål/ diskusjon 
10.10–10.15 Inne-pause
10.15-11.15 Skulderproteser: Revers protese i TESS  – skulder-
 protese system  Operasjonstekniske detaljer.   
 Overlege i reumatologi Peter Aaser

 Opptrening av skulderprotese pasienter: Revers  
 proteser. Erfaringer.
 Bente Slungaard, Spesialist i reumatologisk reha-
 bilitering
11.15-11.25  Spørsmål/ diskusjon

11.30–12.00 LUNSJ

12.05–12.45 Opptrening etter ryggkirurgi.
 Elisabeth Thornes, Spesialist i allmenn fysiote-
rapi,  PhD kandidat
12.45–12.55 Spørsmål/ diskusjon
12.55–13.00  Inne-pause
13.00–14.00 Degenerativ Menisk prosjektet.
 Overlege i ortopedi  Nina Kise, PhD stipendiat

 Trening ved degenerative menisk lidelser.
 Forsknings medarbeider og fysioterapeut Silje ,  
 PhD 
14.00–14.10 Spørsmål/ diskusjon
14.10-14.15 Inne-pause
14.15–15.15 Nytt fra Martina:
 Cathrine Aga, PhD stipendiat: om «double   
 bundle» ACL prosjekt.
 Polikliniske skoler MHH: Artose, RA, Bechterew,  
 hofte, rygg, kne.
 Håndtreningsprosjekt ift håndartrose , ergotera
 peut Toril Hennig

15.15 Avslutning

Påmelding og betaling:
Bindende påmelding ved epost til unni.seljom@mhh.no. 
Påmeldingen skal inneholde; navn på deltager/e og faktura-
adresse.
Faktura blir sendt ut i etterkant av seminaret.
Seminaret koster kr. 700,-.

Vi har som mål å legge abstrakter eller presentasjoner ut på 
MHHs hjemmeside innen 14.06.12, www.mhh.no/kurs.aspx

Vi forbeholder oss retten til enkle endringer av programmet!  
Det vil bli servert en enkel lunsj, litt drikke, frukt og kjeks.
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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

Instruktør i 
MEDIYOGA
Utdanningen går over en termin og passer for fysioterapeuter og andre 
med medisinsk kunnskap, som ønsker å lære hvordan de underviser i 
enkle og virkningsfulle yoga-teknikker.

Les mer på vår nettside: mediyoga.com

Nå har hele 1.250 personer tatt dette kurset  i Norge og Sverige.
Bli med du også!

OSLO - STAVANGER - BODØ - TRONDHEIM - TROMSØ - KIRKENES
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ARBEIDSMARKEDET

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

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

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

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

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

arbeidsmarkedet

Fysioterapiklinikk på Costa Blanca, Spania 
66% majoritetsandel selges

Klinikk med 3 eiere. I drift siden 2001, godt omdømme, god pasient-
base. Betydelig potensial for utvidelse. Gode inntjeningsmuligheter 
for terapeuter eller investorer. Hovedsakelig rettet mot det norske 
markedet. Norske pasienter får refusjon via HELFO. 

For å motta salgsprospekt, send din interesse til: 
klaushefte@hotmail.com 
(vennligst henvendelser kun på denne mailen).

Terapiridning
Hjørgunn Gård i Fredrikstad søker en fysioterapeut med videreut-
dannelse i terapiridning, som kan jobbe fast en dag i uka fra høsten 
2013. Vi har lang erfaring med terapiridning og har ca 160-170 
brukere i uka. 

Søknad sendes kontaktperson Therese Gulliksen: 
thereseg6@hotmail.com

Mjøsen Fysioterapi og Rygginstitutt (MFR)

Fysioterapeut
MFR ligger i Moelv og ble etablert i 2005. MFR er et helprivat insti-
tutt. Vi tar imot de fleste typer pasienter, men vårt hovedfokus er 
behandling av pasienter med rygg- og nakkeproblematikk. Moderne 
interiør og bred utstyrspark. Lokalene er på ca. 120 kvm med blant 
annet 2 behandlingsrom, 1 traksjonsrom, 1 avspenningsrom, tre-
ningssal, pauserom, 2 toaletter. Ligger på bakkeplan vegg i vegg med 
Moelv Legesenter. Svært lav leie, gratis parkeringsplasser.
Det er i øyeblikket en fysioterapeut og en manuellterapeut/fysiotera-
peut engasjert ved MFR.

For mer info, ring på tlf. 976 38 043.
Søknad sendes til Mjøsen Fysioterapi og Rygginstitutt,  
Møllergata 3, 2390 Moelv.

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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Kjøp – salg – leie

Kristiansund kommune har ledig 
fast 80 % stilling som 
fysioterapeut
Barn, familie og helse er en enhet med 56 ansatte i tje-
nestene; Barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste og 
kommuneoverlege. Vi har 4 stillinger for fysioterapeuter 
fordelt på 3,05 årsverk.  Fysioterapeutene er samlokalisert 
ved Frei helsehus.

 
Utdanning som fysioterapeut. Videreutdanning innen 
barnefysioterapi/spesialist vil være en fordel. Praksis og 
personlig egnethet vil bli vektlagt.
Tiltredelse: 1. juli 2013
Søknadsfrist: 27. mai 2013

kommunens hjemmeside www.kristiansund.no.

Ledige lokaler – Åsane, Bergen
 Attraktive lokaler ledige for fysioterapeut, sentralt beliggende i Åsane, 
i felleskap med Prestestien Tannlegepraksis. Egne parkeringsplasser. 
Velkommen til uforpliktende visning!
 
Kontakt Erling Berg, mobil: 900 89 058, epost: erliberg@gmail.com

Fysioterapiutstyr til salgs billig. Tlf. 909 81 930.

Bred behandlingsbenk, 90cm, selges fra institutt i Asker. 
Pris: kr. 4000,-. Henv. : Liv Asskildt, tlf. 995 44 531.

Ønsker du å bli deleier i et fysikalsk institutt med 
gode inntektsmuligheter?
Lillestrøm fysikalske institutt AS er godt etablert, og holder til i 
flotte lokaler.
Kontakt Øystein Gjerdingen, mob; 41311400, mail: oystein@lfi.no.

www.fysioterapeuten.no

Fysioterapeutens nettsider har mye å by på for deg som er 
interessert i nyheter, forskning og fagutvikling, og oppda-

teres nesten daglig. Vårt mål er å spre mest mulig kunnskap 
som er relevant for fysioterapeuter.

På fysioterapeuten.no finner du alle fagartikler som publise-
res i tidsskriftet, retningslinjer for artikkelforfattere og en 
egen bloggside. I tillegg har vi en mye brukt annonseside 

for Stilling ledig.

Fysioterapeuten er også til stede 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

E-S Otto Preiss AS

Størst utvalg – lengst erfaring!

Ledig plass!
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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. 5.800

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.600

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 9.850

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



54     FYSIOTERAPEUTEN  5/13

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

MAI
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. 

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 

camilla.fongen@diakonsyk.no

18.-19. Oslo
Pasientsikkerhetskonferansen 

2013 

Arr: Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten. 

Info: http://

pasientsikkerhetskonferansen.

no/

23.-24. Tromsø
Smertesymposium ved Lorimer 

Moseley. 

Arr: Smerteavdelingen, 

Universitetssykehuset Nord-

Norge.  

Info: www.unn.no/

smerteavdelingen

25. Oslo 

Kultur og traumer – 

Smerteopplevelse og 

kroppsperspektivet i behandling 

av traumatiserte 

Arr: RVTS-Øst 

Info: Elsbeth Jacobs, RVTS-Øst, 

tlf. 991 15 366 

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

6    21/5     24/5 14/6

7   22/7    26/7 16/8

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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Skiforbundet benytter trykkbølge-
behandlingsutstyr fra Enimed for å 
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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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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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