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ER DU EN AV DEM som har sendt inn en fag- eller vitenskapelig artikkel til Fysioterapeuten 
og venter på å få se den på trykk? Da er du i selskap med rundt 25 andre som venter på det 
samme. Med 12 utgaver i året har vi verken ressurser til å klargjøre flere artikler eller plass 
til mer enn én artikkel om gangen. Det betyr at noen må vente i nesten to år før arbeidet står 
på trykk, hvis de da ikke har trukket seg. Vi mottar klager fra forfattere som mener det er 
umulig å få artikler publisert i Fysioterapeuten. Men skal vi trykke flere, må vi kjøpe ekstra 
fagredaktørbistand. 

I denne utgaven av Fysioterapeuten har vi gjort et forsøk og trykker en fagartikkel og en 
vitenskapelig artikkel. Det betyr at vi har mindre aktuelt stoff og ingen reportasje. Som med-
lem er du medeier av bladet. Hva ønsker du av stoff i Fysioterapeuten? Flere fagartikler, eller 
mer aktuelt- og reportasjestoff? Våre rammer tilsier ikke ja takk, begge deler. 

Redaktør og fagredaktør har forsøkt å ta tak i problematikken. Vi prøvde å få gitt ut et Fagek-
stra 2010, som en ad hoc-løsning, med 5-6 artikler. Vi hentet inn pris på hva dette ville koste, 
og utarbeidet søknad om midler til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Vi 
fikk avslag, med bakgrunn i at Fondet savnet en vurdering av Fysioterapeutens ressursbruk, 
og en plan for å løse de utfordringer som tidsskriftet beskriver. 

«Før eventuell tildeling av midler til Fysioterapeuten, ber Fondsstyret om at situasjonen 
tas opp med tidsskriftets eier for å finne mer varige løsninger for å formidle fagartikler», 
skrev Fondsstyret i svarbrevet.

Med bakgrunn i svaret, utarbeidet vi en søknad til Sentralstyret om de samme midlene. 
Søknaden kom aldri fram til sentralstyrets bord. 

Fondet har bidratt med støtte til bladet ved flere anlednin-
ger, blant annet ved å finansiere 50 prosent av fagredaktør-
stillingen fra 2004 til 2007. Landsmøtet 2007 vedtok så  fag-
redaktør i full stilling. Men reelt sett har ikke redaksjonen 
blitt tilført ekstra ressurser på fag i forhold til tilgangen på 
artikler. I 2006 fikk vi inn 18 artikler, mot 30 i 2009. 

Årsaken til økningen er logisk. Flere fysioterapeuter tar 
høyere utdanning som master og doktorgrad, og ønsker å 
publisere sin forskning blant annet i Fysioterapeuten. Vi 
ønsker å imøtekomme så mange som mulig, samtidig som 
vi må avvise noen. 

Ved å kjøpe fagredaktørbistand, har vi fått klargjort noen 
ekstra artikler. Fra mars og utover kommer vi til å publisere 
én artikkel i sin helhet og sammendrag av artikkel nummer 
to i bladet. Artikkel nummer to publiseres kun på www.fy-
sioterapeuten.no/fag. Men dette er en ad hoc-løsing. Hvilke 
løsninger ønsker våre lesere videre?
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aktuelt Sitataktuelt Jeg trenger innspill fra dere 
fysioterapeuter på hvordan syke-
fraværet kan snus. Anders Folkestad, side 6

Lederen for Ansatt råd, Mona Kaja-

nus, trenger ikke å synes så godt 

blant NFFs medlemmer. Men tydelig 

vil hun gjerne være.

TEKST Ann Kristin Hanssen, akn@fysio.no
FOTO Hedi Johnsen, hj@fysio.no

– VI SIER at vi vil ha lønnsutvikling for alle. Det er jo 
fint, men det blir litt lite konkret. Det er viktig at NFF 
ikke har et minste felles multiplum som mål. Skal vi 
komme oss videre, må vi bli litt tydeligere på hva vil 
og hvor vi vil hen. Vi dekker så mange tariffområder. 
Dersom vi skal føre en lønnspolitikk som skal gjøre 
alle til lags, blir det nødvendigvis ikke så spesifikt, sier 
Kajanus.

For tiden prøver rådet blant annet å tydeliggjøre 
politikken sin i de ulike tariffområdene.

På et møte i Trondheim for sentrale tillitsvalgte i 
NFF fikk Kajanus blant annet spørsmål om hva An-
satt råd jobber med og hvor stor stillingsprosent hun 
har i jobben som leder. Ansatt råd-lederen er ingen 
«kjendis-tillitsvalgt» i organisasjonen. Det synes hun 
kanskje er like greit.

Ikke så synlige
– Tillitsvalgte bør vite hva vi jobber med, men det er 
ikke sikkert vi skal være så synlige i organisasjonen. 
Vi er et råd som hjelper Sentralstyret med å gå grun-
digere inn i de forskjellige sakene. Det er ikke sikkert 
alle medlemmene trenger å vite akkurat hva vi gjør. 
Det er mange underutvalg og råd der ute, og det blir 
for mange ledd for hvert medlem å forholde seg til, 
sier Kajanus. 

– Det har også vært veldig mye fokus på finan-
sieringsordningen i forbundet. Ansattes rettigheter 
har ikke like mye fokus. Det betyr ikke at det ikke 
skjer noen ting. Selv om det ikke står så mye om det i 
Fysioterapeuten eller i info-mail, så jobbes det konti-
nuerlig blant tillitsvalgte og blant medlemmene, sier 
Kajanus.

Uttelling for kompetanse
Kajanus er spesielt opptatt av å få uttelling for utdan-

ningen og kompetansen som fysioterapeuter har.
– Det har vært lettere å få til i spesialisthelsetje-

nesten enn i kommunehelsetjenesten, selv om det 
ikke går på skinner der heller.  Men man må ha god 
kompetanse i kommunene også, i hvert fall når man 
snakker om samhandlingsreformen. Fysioterapeuter 
er veldig opptatte av fag. Men tillitsvalgte opplever at 
det er vanskelig å få gehør fra arbeidsgiver for at de 
skal ha lønnsmessig uttelling for kompetanse. 

Diskuterer forskjeller
Ansatt råd har også diskutert om det å heve enkelte 
grupper og å tåle lønnsforskjeller kan være veien å 
gå, slik Politiets Fellesforbund har gjennomført (se 
side 8).

– Det er spennende og inspirerende å høre hvor-
dan politiet har jobbet. Men samtidig jobber de kun 
under ett tariffområde. Vi jobber utrolig mange for-
skjellige steder. Det er ikke så lett å spisse budskapet 
da. Vi må ikke nødvendigvis gjøre som politiet. Men 
vi trenger heller ikke være sånne «snille jenter med 
privat ansatt mann», sier Kajanus.

 Selv er hun ansatt i Oslo kommune, hvor hun job-
ber med barn. 

– Med treårig høyskoleutdanning skal du være i 
stand til å forsørge deg selv, sier Mona Kajanus. 

Ansatt råd 
Ansatt råd skal gi 

innstilling til Sentralstyret 
i saker der fysioterapeu-
ter er i et ansettelses-
forhold. Det skal hjelpe 
Sentralstyret med å se 
på inntektspolitiske ret-
ningslinjer, om hovedav-
taler og tariffavtaler bør 
sendes til uravstemning, 
vedtas eller forkastes. 
I tillegg ser rådet på 
lønns- og arbeidsvilkår for 
privat ansatte som ikke 
er omfattet av generelt 
avtaleverk.

Rådet består av ni 
medlemmer valgt av 
landsmøtet. Lederen 
sitter også i Sentralstyret. 
Medlemmene blir kjøpt fri 
fra arbeidet på møtene i 
Ansatt råd. Ellers er arbei-
det basert på frivillighet.

Mona Kajanus 
(35)

Barnefysioterapeut i 
Oslo kommune.

Leder i Ansatt råd.

Vil ha mer fokus på ansatte

FINANSIERINGSORDNINGEN – Det har vært mye fokus på 
finansieringsordningen i forbundet. Ansattes rettigheter har 
ikke like mye fokus, sier Mona Kajanus, leder i Ansatt råd. 
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AKTUELT

Hovedtariffoppgjøret 2010

– Ved forrige hovedtariffopp-

gjør var målet 6 prosent. Det 

fikk vi til. Ved årets oppgjør er 

tallet 3,5, og jeg tror det skal 

bli tøffere å se 4-tallet i år, sa 

Anders Folkestad, leder i Unio 

til deltakerne på NFFs tariff-

konferanse 25. og 26. januar.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

ANDERS FOLKESTAD innledet sitt foredrag 
med å gi tilhørerne det han mente var et 
viktig «bakteppe» å ha med seg inn i årets 
tarifforhandlinger.  Han viste til at det hadde 
vært reallønnsvekst blant Unios medlem-
mer, noe som blant annet skyldes lav rente. 

– Selv om vi har hatt reallønnsvekst, er 
vi ikke fornøyde. Men det er alvor når Jens 
Stoltenberg henter inn Sigbjørn Johnsen 
som finansminister. Johnsens politikk er å 
spare penger først før man bruker dem. Det 
er også alvorlig når hele Arbeiderpartiets 
stortingsgruppe, statsråder og statssekretæ-
rer blir sendt til Soria Moria for å trene seg 
opp til budsjettkutt, sa Folkestad.

Han viste også til at politikerne stadig 
trakk fram handlingsregelen, altså hvor mye 

penger som skal brukes av oljefondet. Det 
skulle brukes 4,5 prosent, men det er brukt 
mye mer. 

– Husk at innsatsen i offentlig sektor har 
vært formidabel, spesielt innenfor bygg og 
anlegg, for å dempe arbeidsledighet. Mye 
tyder derfor på at regjeringen skal ha ned 
lønnsveksten, sa Folkestad.

Frontfag
Et ord som brukes i forkant av forhandlinger 
er frontfag, som går på at de som produserer 
varer og selger til utlandet legger grunnlag 
for lønn til andre yrkesgrupper.

– Dette var greit på 60-tallet, da arbeidere 
var i flertall, men vi har hatt en formidabel 
endring i arbeidslivet siden da. Kvinner er i 
flertall i høyere utdanning, og de har nesten 
like stor sysselsetting som menn. Men like-
vel tjener de mindre. Vi har prøvd å få beve-
gelse i dette systemet, og vi klarte for noen år 
siden å få et bedre lønnsoppgjør for lærerne 
i offentlig sektor. Men likevel har Norge de 
dyreste arbeiderne og de billigste lærerne 
og professorene om vi måles opp mot andre 
sammenlignbare land, sa Folkestad.    

Sykefravær
Han stilte spørsmål om det store fokuset på 
sykefraværet, som er på samme nivå som i 
2003.

 – Riktignok har det vært vekst det sis-
te halvåret. Men når dette blir debattert 

så mye, er det først og fremst på grunn av 
budsjettinnstramminger og litt på grunn av 
finanskrisen. Men vi bruker for mye pen-
ger, og vi bruker for mye på sykepenger. 60 
prosent av langtidsfraværet skyldes muskel-
skjelettlidelser og psykiske plager, sa Folke-
stad, og han ramset opp tre punkt som han 
mente var verd å merke seg. Ny IA-avtale, 
som han mente ikke ville bli så mye annerle-
des enn dagens, sykelønn og likelønn. 

– De signaler vi har fått er at dagens sy-
kelønn vil bestå, og utgiftene til arbeidsgiver 
skal ikke økes. Det betyr at individet, den 
syke, kommer i fokus, og det er dette som 
preger debatten nå. Jeg trenger innspill fra 
dere fysioterapeuter på hvordan sykefravæ-
ret kan snus.

Likelønn
I forkant av årets hovedtariffoppgjør har det 
vært sterkt fokus på likelønn. Folkestad for-
venter at når avtalene er underskrevet, skal 
de være like mye preget av likelønn som 
debatten i forkant. Problemet er uenighet 
om hvor pengene skal hentes fra. I likestil-
lingsutvalgets innstilling ble det lagt fram en 
pott på tre milliarder kroner. Det er bare en 
dråpe i havet i forhold til uttelling på lønns-
slippen. Regjeringen har sagt at pengene 
skal partene ta fra potten som er stilt til dis-
posisjon i oppgjøret. Unio forlanger friske 
penger. Spørsmålet om likelønn er også blitt 
et definisjonsproblem. LO sier likelønn gjel-
der for de lavtlønte. Unio sier lavtlønn skal 
brukes for å jevne ut skillet mellom kvinner 
og menn i yrker hvor det er lik utdannelse. 
Eksempelvis har fysioterapeuter tre års ut-
dannelse. Det samme har  ingeniører. En 
fysioterapeut i offentlig sektor tjener langt 
mindre enn en ingeniør i samme sektor. 

Folkestad spurte om noen av de med 
høyere lønn er interessert i å si fra seg noen 
prosent lønnsøkning for å redusere denne 
forskjellen. Svaret var: Neppe.

– Da er det bedre med et likelønnstillegg, 
sa Folkestad. Han understreket at en stor 
utfordring er å få med LO og dermed stå 
samlet når det skal legges fram et forslag til 
regjeringen. 

Folkestad tror ikke på lønnsfest

Fakta
 I hovedtariffoppgjøret forhandles det både om lønn og arbeidsvilkår. Hovedtariffoppgjør er 

hvert andre år. Det siste hovedtariffoppgjøret var i 2008, og neste starter opp etter påske 2010.
Av NFFs medlemsmasse har rundt 45 prosent et ansettelsesforhold som er knyttet til of-

fentlig sektor og dermed berørt av årets hovedtariffoppgjør. Innenfor offentlig sektor finner vi 
tariffområdene stat, KS, Oslo kommune, Spekter og HSH.

– Utfordringene ved årets tariffoppgjør er generell økonomi og likelønn. Regjeringen vil at 
likelønn skal fordeles innenfor rammen av oppgjøret, mens Unio, som er NFFs forhandlingspart 
sentralt for offentlig sektor, vil at regjeringen skal tilføre disse i friske midler, sier Ole Jacob Støle, 
advokatfullmektig i NFFs forhandlingsseksjon.

NFF og de andre forbundene sender inn sine krav til Unio. Deretter blir det naturlig nok en 
dragkamp for å få gjennomslag for sine krav. Deretter forhandler Unio med de respektive arbeids-
giverorganisasjonene. Fristen for å komme fram til enighet er 30. april. Blir det ikke enighet, går 
oppgjøret til mekling. Fører ikke mekling fram, kan det i verste fall føre til streik. 
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Det overordnede inn i tarif-
forhandlingene blir å få til 
et sterkt likelønnsløft, sier 
Eilin Ekeland i etterkant av 
NFFs tariffkonferanse.

TEKST Heidi Johnsen

hj@fysio.no

– JEG KONSTATERER også at våre 
medlemmer i offentlig sektor er 
opptatt av å få uttelling for kom-
petanse, en utfordring Ansatt 
råd har jobbet med og behand-
let, og som nå skal diskuteres og 
behandles i Sentralstyret. Dette 
blir utfordrende både for fag og 

forhandling, sier Eilin Ekeland. 
– Tar NFF utfordringen fra 

Folkestad om å komme med inn-
spill til hvordan sykefraværet kan 
reduseres?

– Vi har levert våre innspill 
som Unio har videresendt til 
Regjeringens ekspertutvalg som 
skal se på sykefraværet. Helse-
problemene mener vi kan redu-
seres ved tidlig diagnostisering 
og behandling. Dette reduserer 
også direkte og indirekte kost-
nader knyttet til lidelsene. Ef-
fekten er best når behandlingen 
starter tidlig, sier Ekeland.

Her fokuseres det blant annet 

på Raskere-tilbake ordningen, 
hvor det bare er behandling i 
spesialisthelsetjenesten som er 
finansiert. Mange av disse pasi-
entene trenger oppfølgende be-
handling og opptrening i kom-
munehelsetjenesten. En rapport 
fra Agenda viser at fysioterapeu-
ter i kommunehelsetjenesten 
prioriterer nyopererte og akutte 
tilfeller. Det betyr at pasienter i 
Raskere-tilbake fortrenger an-
dre pasienter i kommunehelse-
tjenesten, hvor blant annet kro-
nikere er en utsatt gruppe som 
trenger tidlig behandling. 

NFF mener på bakgrunn av 

dette at det bør utvikles et bedre 
tilbud til pasienter med muskel-
skjelettlidelser og lettere psy-
kiske problemer i kommunen. 
Et av tiltakene som foreslås er å 
gjøre forsøk hvor fysioterapeu-
ter med spesialistkompetanse 
kan ta pasienter til vurdering 
uten at de har vært hos legen 
først. Det vises til manuellte-
rapeuter og kiropraktorer som 
gjør dette i dag, og at dagens 
henvisningsordning lege – fysio- 
terapeut kan være en flaskehals 
som medfører venting og for-
lenget sykefravær. 

Likelønn og uttelling for kompetanse

TARIFFOPPGJØR Unio-leder Anders Folkestad ba forbundsleder Eilin Ekeland om  innspill i forhold til hva fysioterapeuter kan bidra med for å redusere 
sykefraværet. Foto: Heidi Johnsen 
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AKTUELT

Nestleder Bjørn Enge i Politiets 
Fellesforbund (PF) tror også fysio-
terapeutene kan ha mye å tjene på 
lønnsglidning.

TEKST Ann Kristin Hanssen

akh@fysio.no

Bjørn Enge var invitert til NFFs tariffkonfe-
ranse for å snakke om strategier for økt lønn. 
Politiet har de siste årene vært offensive i sin 
lønnspolitikk, og var i fjor gjennom en lang-
varig konflikt med Staten om en ny arbeids-
tidsavtale for politifolk over hele landet.

PFs lønnsfilosofi er forankret i mekanis-
mene i samfunnet. Ifølge nestlederen er det 
særlig lønnsglidning, altså lønnsutvikling i 
tariffperioden mellom forhandlingene, som 
har gitt særutvikling i de enkelte yrkesgrup-
pene. De siste 10-15 årene er det særlig blitt 
fart på dette. 

– Vi har til felles at vi er avhengige av å 
selge noe til samfunnet. Det må man gjøre i 
tariffperioden, sa Enge. 

Han berømmet forbundsleder Eilin Eke-
land for å ha vært i VG samme dag med et 
innlegg om verdien av fysioterapeutenes tje-
nester i forbindelse med sykelønnsdebatten.  

– Når Arne Johannessen snakker om kri-
minalpolitikk uten at det er snakk om lønn, 
så får vi benyttet den offentlige dagsordenen 
til å fortelle samfunnet hva vi står for. Det 
får vi betalt for i en tarifforhandling. Dette er 
det glitrende eksempel på at man må bruke 
en slik anledning, sier Enge.

Ulikheter som middel
PF har bevisst brukt skjevheter og ulikheter 
til å få fart i lønnsutviklingen. 

– Vi i Politiets Fellesforbund ønsker at 
folk skal tjene forskjellig. Men det er ikke et 
mål, det er utelukkende et middel.  Det må 
også balanseres. Vi har også hatt våre perio-
der hvor lønnsforskjellene er blitt for store. 
Det skaper lønnsfrustrasjon. Dette kan bli 
uhåndterlig, så her er det en balansegang, 
sier Enge.

PF ønsker og en lokal lønnspolitikk fordi 
de ser at det er lønnsdrivende for medlem-
mene. Slik som politidistriktene er organi-
sert nå, er de herrer i eget hus når det gjelder 
budsjett til lønns- og personalkostnader. De 
bestemmer selv om de for eksempel vil la en 

Økt lønn i tariffperioden

halv stilling stå ubesatt og heller bruke pen-
gene til lønn. En av de viktigste kildene til 
lønnsvekst i politiet er punkt 2.3.8. i hoved-
tariffavtalen som gir en åpning til å fastsette 
lønn ved ansettelse. 

Stresser
– Vi stresser den bestemmelsen hver eneste 
dag fordi det gir uttelling. Arbeidsgiveren 
må i hvert fall gi en begrunnelse for ikke å 
gi noe, sier Enge.

UTNYTTER FORSKJELLER – Vi i Politiets Fellesfor-
bund ønsker at folk skal tjene forskjellig. Men det 
er ikke et mål, det er utelukkende et middel, sier 
nestleder Bjørn Enge.

– Vi har eksempler på at det er lyst ut en 
stilling med tre til fire søkere. Men ingen tar 
stillingen før de har fått det lønnstilbudet 
som de mener er akseptabelt. Når arbeidsgi-
ver får nei fra hele lista, skjønner han at han 
må betale mer. Det er faktisk et veldig effek-
tivt virkemiddel, forteller nestlederen i PF.

Dette fikk forbundsleder Eilin Ekeland 
til tørt å fastslå at noe slikt kan bli vanskelig 
å gjennomføre blant fysioterapeutene, hvor 
folk fram til nå har akseptert 20 prosent 
driftstilskudd, for så å jobbe 150 prosent.

– Men i framtiden – når det blir rift om 
å få fatt i oss, er det klart et virkemiddel, sa 
Ekeland.

Mindre frustrasjon
– Det er først og fremst ved ansettelse at det 
kommer til uttrykk at folk må tåle lønns-
forskjeller. På 80-tallet var det ingen som 
tålte det. Det blir misnøye, men folk vet at 
arbeidsgiver på sikt blir nødt til å ta igjen 
forskjellen, sier Enge.

Han merker stor forskjell i organisasjo-
nen etter at Politiets Fellesforbund moderni-
serte sin fagforenings- og lønnspolitikk.

– Oppsummert vil jeg si at stemningen på 
våre medlemsmøter i dag er helt annerledes 
enn i 2000. Selv om folk kommer med mis-
hagsytringer over lønnsutvikling, så skjøn-
ner de hvorfor det er blitt sånn. 

– Før kom det trusler om utmelding. Nå 
retter de misnøyen på en helt annen måte 
mot arbeidsiver. Det er mye mer forståelse 
for helheten nå, sier Bjørn Enge. 

Vi har eksempler på at det er lyst ut 
en stilling med tre til fire søkere. Men 
ingen tar stillingen før de har fått 
det lønnstilbudet som de mener er 
akseptabelt. Bjørn Enge, Politiets Fellesforbund
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En lønnsundersøkelse blant fysioterapeuter i offentlig 
sektor viser at relativt mange jobber deltid, og at det er 
vanskelig å få et helhetlig bilde av hva de tjener.

TEKST  Heidi Johnsen
hj@fysio.no

LØNNSUNDERSØKELSEN er gjort av NFFs forhandlingsseksjon. I 
KS-området svarte i underkant av 30 prosent at de jobbet deltid og 
i Oslo kommune svarte i overkant av 40 prosent at de jobbet deltid. 

– Vi vet ikke om det er ønsket deltid. Men innenfor KS-området 
svarte  vel 30 prosent av de som jobbet deltid at de ønsket full stilling. 
Den samme tendensen leste vi ut av svarene fra ansatte i Oslo kom-
mune, sier Tom Hetty Olsen, rådgiver i NFFs forhandlingsseksjon. 
Han presenterte undersøkelsen på NFFs tariffkonferanse 2010. 
 
Vil vite
Spørsmålene gikk blant annet på ansettelsesforhold, arbeidstid, til-
legg i lokale forhandlinger, lønn grunnstilling, antall spesialiststil-
ling/ansiennitet og lønn spesialstilling. 

De som har deltatt i lønnsundersøkelsen er ansatte i KS-området, 
HSH-helse og HSH-spesialist, Spekter, Staten og Oslo kommune. 

– For oss er det viktig å vite hvor mye fysioterapeuter tjener. Vi 
valgte å ha en egen lønnsundersøkelse fordi vi erfarer at offentlige 
statistikker ikke er nyanserte nok. 2602 svarte, en svarprosent på vel 
60 prosent, som vi er relativt godt fornøyde med, sier Olsen. 

Vel 90 prosent svarte at de hadde en skiftlig arbeidsavtale, mens 
rundt fem prosent svarte at de ikke visste om de hadde en slik avtale.  

Arbeidstid – lokale forhandlinger
I forhold til arbeidstid var det i overkant av 50 prosent av ansatte i 
HSH-helse som hadde 36-timers uke. I Spekter gjaldt dette vel 70 
prosent, i HSH-spesialist var det i overkant av 60 prosent, mens Oslo 
kommune hadde i underkant av 70 prosent med denne arbeidstiden. 
HSH-helse hadde flest som jobbet 37,5 timer (30 prosent). Ifølge Ol-
sen jobber mange av siste kategori som ledere. 

Oslo kommune kom best ut i forhold til tillegg i lokale forhand-
linger (vel 70 prosent), mens KS, HSH-helse og HSH-spesialist hav-
ner omtrent likt med rundt 60 prosent. Ansatte i Spekter kom lavest 
ut. Men ifølge Bente Eide, som er NFFs ansvarlige for dette området, 
skyldes dette av NFF bare forhandler for sine medlemmer. Derfor er 
tallet lavere. 

NFF ønsket å vite mer om lokale forhandlinger og hvordan med-
lemmene kommer ut. Her mener ansatte  i KS og HSH-helse at de 
fikk henholdsvis 55 prosent og 70 prosent mer enn gjennomsnittet. 
Tom Hetty Olsen sier dette kan være et bilde på at de som har svart 
ikke har et realistisk bilde i forhold til hva de fikk i lokale lønnsfor-
handlinger, eller at de pynter på resultatet. Innenfor området Spekter 
svarte 30 prosent at de ikke visste hva de fikk. 

Les mer om undersøkelsen på www.fysioterapeuten.no
Tallene vil bli lagt ut på NFFs nettsider www.fysio.no

Undersøkelse viser 
store forskjeller
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Når skicrosskjører Audun Grønvold og 

de andre norske OL-håpene starter 

jakten på gull i Vancouver, er også 

12 norske fysioterapeuter grundig 

forberedte.

TEKST Ann Kristin Hanssen
akh@fysio.no

TRE UKER før den olympiske ilden tennes, ligger 
gullkandidaten i skicross på en benk i kjelleren på 
Olympiatoppen og får behandling for en slagskade i 
skulderen av fysioterapeut Hilde Fredriksen.

– Før OL blir det alltid en del brannslokking. Da 
er det ikke tid til de lange rehabiliteringsprosjektene, 
sier Fredriksen.

Akuttbehandling av skader er bare en liten del av 
de enorme forberedelsene OL-troppens helseteam 
har gjort før lekene starter. Teamet ble tatt ut allerede 
for halvannet år siden.  

Seks leger og ni fysioterapeuter er på plass i Van-
couver nå, mens en lege og tre fysioterapeuter skal 
jobbe under Paralympics.

– Forhåpentligvis får vi få akuttskader under OL. 
Det blir nok mye restitusjonsbehandling i form av 
massasje og tøyninger. Utøverne føler ofte behov for 
behandling uten at de nødvendigvis har akuttskader. 
For noen fungerer vi også som hobbypsykologer. Det 
kan være mange tanker og følelser som kommer fram 
når de ligger der på benken og prater, forteller Fred-
riksen.

Spør om hjelp
Tre av fysioterapeutene i teamet er til daglig ansatt 
ved Olympiatoppen. Noen av lagene, som langrenns-
troppen og skiskytterne, har med seg sine «egne» fy-
sioterapeuter som følger dem når de reiser rundt og 
konkurrerer. Noen er ansatt prosentvis både her og 
der. 

Men selv om man i utgangspunktet følger en 
bestemt idrettsgren er det ingen som snakker om 
«mine» og «dine» utøvere.   Alle samarbeider.   Hver 
fysioterapeut har gjerne en spesialkompetanse som 
kan benyttes av andre.

– Vi er flinke til å se våre egne begrensninger og 
bruke hverandre om det er noe vi lurer på. Det er all-
tids noen som har veldig mye kunnskap på et eller 
annet område. Det er viktig å gjøre hverandre gode. 

Fysioterapeutene godt fo

Samtidig er det viktig å stole på sin egen kompetanse 
i en slik jobb, mener Hilde Fredriksen.

Må hjelpe til
I tillegg til de medisinske oppgavene, må helseteamet 
forberede seg på å bidra der det trengs, for eksempel 
å rydde opp eller hente mat og drikke til utøverne. 

– Du må være en lagspiller. Dette er ikke noe show 
off for fysioterapeuter. Du må gli godt sammen med 
andre og trives under stress, slik at du ikke blir en ek-
stra byrde, men noen å støtte seg på, sier sjeffysiotera-
peut Bjørn Fossan ved Olympiatoppen.  

Han har vært på plass i Vancouver siden 31. januar 

Olympia-
toppen

 Norges Idrettsforbund 
og Olympiske Komite (NIF) 
har det øverste idrettspo-
litiske ansvar for all idrett 
i Norge. 

NIFs toppidrettsorgan, 
Olympiatoppen har det 
operative ansvaret og 
myndighet til å utvikle 
norsk toppidrett, og 
et helhetlig ansvar for 
resultatene i norsk toppi-
drett. Olympiatoppen har 
gjennomføringsansvar 
for Norges deltakelse i 
de Olympiske leker og 
Paralympics.

OL i Vancouver 
2010
De Olympiske leker i 
Vancouver i Canada 
arrangeres fra 12. til 28. 
februar 2010. Det for-
ventes 5500 deltagere 
fra mer enn 80 land. Den 
norske troppen består 
av  98 utøvere. Sammen 
med utøverne reiser også 
et stort støtteapparat 
med trenere, smørere og 
helsepersonell.

Paralympics arrange-
res en måned senere, fra 
12. til 21. mars.
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rberedte til OL

– Her oppe på Olympiatoppen jobber fysioterapeu-
ter av den ypperste kvaliteten som er å oppdrive på 
dette området, sier skicrosskjører Audun Grønvold.

HAN HAR tidligere vært på pallen i verdenscup-utfor, men sat-
ser nå på skicross, en helt ny OL-gren. Grønvold (33) er med-
aljekandidat etter strålende oppvisning i starten av sesongen. 
Men skicross, som kan beskrives som langrenssprint i alpint, 
er en svært skadeutsatt disiplin. I januar falt han stygt og fikk 
en slagskade i skulderen.

– Vi hadde med fysioterapeut da jeg skadet meg. Jeg fikk 
ikke så mye behandling der og da, men det skaper en trygghet 
å få satt en diagnose, sier Grønvold. 

Hilde Fredriksen på Olympiatoppen er spesialist på skul-
derskader, og Audun Grønvold har fått tre behandlinger mens 
han har vært hjemme i Norge før OL. Fredriksen har blant an-
net jobbet med å redusere smerte og bedre funksjonen.

– Det er ingen som har så mye idrettsmedisinsk kunnskap 
som de som jobber her. De er vant til beskrivelser fra topp-
idrettsutøvere. Jeg kan godt gå til andre, men de tar det kanskje 
ikke like lett. Her skjønner de raskt hva det dreier seg om, sier 
Grønvold. 

De beste som er å oppdrive

SKADET I SKULDEREN Skicrosskjører Audun Grønvold rekker 
så vidt tre behandlinger hos Olympiatoppens fysioterapeut 
Hilde Fredriksen før OL. Foto: Bent Ove Aulid

sammen med sjefslege Ola Rønsen – blant 
annet for å sørge for at de norske helserom-
mene er på plass. 

10. desember ble en container full av ut-
styr, som det også var mye medisinsk utstyr 
i, sendt fra Oslo. Den inneholdt alt fra ispo-
ser og bandasjer til elektroterapi-utstyr. Det 
norske laget har til og med tatt med seg sine 
egne benker – arrangørens er for dårlige.

– Må kjenne hverandre
Som en del av forberedelsene har OL-helse-
temaet vært samlet om lag annenhver må-

ned i halvannet år før lekene starter. Da har 
de drøftet en rekke helserelaterte problem-
stillinger i forhold til stedet OL arrangeres 
og reisen dit. Det kan være alt fra forurens-
ning og hygiene til hete og kulde. Helsetea-
met prøver også å være med på flest mulig 
samlinger ute og hjemme for å bli kjent med 
trenere og utøvere og rutinene rundt dem.

– Vår oppgave er å bidra til at utøveren 
får ut det potensialet som er bygd opp gjen-
nom mange år med trening. Vi skal hjelpe 
utøveren med å holde seg frisk, skadefri og 
restituert. Men ikke minst, så skal vi være en 

faktor i et støtteteam hvor vi bidrar til at ting 
glir godt. For at alt skal fungere optimalt, må 
vi kjenne hverandre godt. Da nytter det ikke 
å komme et kvarter før start og hilse på, sier 
Fossan.

Ett av verktøyene som blir brukt er et 
spørreskjema utøverne fyller ut. Der blir alt 
som kan påvirke skader, sykdom og restitu-
sjon gjennomgått sammen med hver enkelt 
utøver. Så setter vi sammen opp en indivi-
duell tiltaksplan fram mot OL, slik at alle er 
optimalt forberedte.

Det er mye som kan påvirke utøverne. 
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Workshop
Det å knytte kontakter og 

å lære av andre er også en 
viktig del av arrangementet. I 
Vancouver skal Bjørn Fossan 
og tre kanadiske eksperter 
arrangere en workshop ar-
rangert av IOC om under-
søkelse og behandling av 
nakkeskader i idrett. Da kan 
helsepersonell fra andre 
nasjoner komme å se, lære og 
snakke sammen.KAMP MOT KLOKKA Olympiatoppens sjeffysioterapeut Bjørn Fossan behandler hockeylandslagets keeper Pål Grot-

nes med varme i et forsøk på å få keeperen frisk i tide til OL. Foto: Arnt E. Folvik/Dagbladet

Etterlyser 
kvinner

 Det er flere menn enn 
kvinner i OL-troppens 
helseteam, og Bjørn Fossan 
oppfordrer flere kvinner med 
kompetanse og interesse 
for idrettssfysioterapi til å 
engasjere seg i lag og for-
bund, gjerne med tanke på 
mesterskap. Derfra kan veien 
være kort til et OL.

– Det er enkelte ting 
som utøverne kan synes det 
er greiere å snakke med en 
kvinne om. Vi skulle gjerne 
ha hatt med flere. Da tror jeg 
teamet vårt kunne ha blitt 
enda bedre, sier Olympiatop-
pens sjeffysioterapeut.

Alt fra ernæring til mediehåndtering – men 
også private ting kan ha betydning for den 
totale belastningen, for eksempel sykdom i 
familien eller samlivsbrudd.  

Viktig med sosial kompetanse
Når lekene starter, bør også helsepersonellet 
kjenne til hvordan utøverne uttrykker smer-
te, og hvordan smertetoleransen er. Det kan 
variere veldig fra utøver til utøver.

Det kan også være greit å vite hvem av 
utøverne som trenger et lite spark bak un-
derveis – eller et stryk over skulderen. 

– Å være med i et OL betyr ikke nød-
vendigvis at du skal være verdens beste 
idrettsfysioterapeut. Du må selvsagt ha ba-

sisferdighetene. Men minst like viktig er de 
sosiale ferdighetene. Det bør være en god 
kjemi i gruppen, og du bør kunne lese dem 
du jobber med, sier Fossan.

Da den norske troppen marsjerte inn un-
der åpningsseremonien i Sydney, satt han i 
leiren sammen med en sønderknust utøver 
som hadde fått beskjed om at han var do-
ping-tatt. Årsaken var et forurenset kosttil-
skudd. 

Under avslutningsseremonien satt Fos-
san igjen i leiren sammen med en annen 
utøver som var tatt i doping. Også denne 
gang på grunn av et forurenset kosttilskudd.

– Vår oppgave er å verne om utøverne 
uansett hva som skjer. Vi i helseteamet må 

ikke bli for følelsesstyrte. Vi skal være der 
som trygghetspersoner, sier Bjørn Fossan.

Han mener det er viktig å ha erfaring fra 
mesterskap for helsemedarbeidere som skal 
jobbe under OL.

– Mange prøver å si til seg selv at det bare 
er en vanlig konkurranse. Men når du kom-
mer dit, så ser du at det er det ikke. Det er 
mye større, mye mer trøkk og mye større in-
teresse – spesielt fra mediene. Bommer du i 
OL, vet du at det er fire år til neste gang du 
får sjansen. Det skaper et ekstra press.  
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Hilde Fredriksen har hele 
18 års erfaring bak seg i 
Olympiatoppen, og har job-
bet tett på mange forskjel-
lige toppidrettsutøvere fra 
forskjellige grener. Hun har 
vært nødt til å sette seg 
inn i bevegelser og ska-
der i alt fra motorkross til 
kjelkehockey. 

ROLF EINAR PEDERSEN er gull-
kandidat i Paralympics med det 
norske kjelkehockeylandslaget. 
Piggingen fører til en enorm 

Får hjelp på kort varsel

PÅ MØLLA MED RULLESTOL  Det blir stor belastning på triceps når assisterende kaptein Rolf Einar Pedersen og resten av kjelkehockeylandslaget skal trene 
pigging. Her er han på tredemølla ved Olympiatoppen. Foto: Bent Ove Aulid

Det å være smertefri er 
en stor suksessfaktor i 
forhold til OL.
Rolf Einar Pedersen

belastning på triceps. En av tre-
ningsøvelsene består for eksem-
pel i å pigge med rullestol opp 
bakkene til Holmenkollen.

Pedersen får hjelp av Hilde 
Fredriksen med å behandle 
muskulaturen, slik at han er 
mest mulig restituert før OL.

Han rekker så vidt fem-seks 
behandlinger før han drar vi-
dere til firenasjoners turnering i 
Japan og deretter til Vancouver.

– Jeg forsøker å prioritere ut-
øverne som skal til OL og Para-
lympics. Mange er ute og reiser 
store deler av tiden. Da må jeg 
bare rydde plass når de så vidt er 
innom hjemme, sier Fredriksen.

Hun prøver å legge opp be-
handlingen best mulig i forhold 
til det utøverne skal tilbake til i 
form av trening og mesterskap.

Behandlingen er ikke beha-
gelig når muskulaturen er så 
overbelastet som hos Rolf Einar 

Pedersen. Men det hjelper.
– Jeg merker veldig stor for-

skjell nå i forhold til de første 
gangene. Det å være smertefri er 
en stor suksessfaktor i forhold til 
OL, sier Rolf Einar Pedersen. 



Det enkleste 
er pistol.
Et uslåelig våpen i hendene til 
personer med medisinsk 
faglig kompetanse.
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Importør / distributør:

Trykkbølgebehandling er en effektiv metode for behandling av kroniske senelidelser. Musearm, akillessmerter,  
kalkskulder, jumpers knee eller plantar fasciitis behandles uten operasjon, kortison eller medisinbruk.

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

Swiss DolorClast®
Radial trykkbølgebehandling 
gir mekaniske sjokkbølger 
som brer seg ut i vifteform 
med varierende penetrasjon i 
vev og muskulatur fra 1 til 45 
millimeter.

Swiss PiezoClast®
Fokusert trykkbølgebehandling 
gir ballistiske sjokkbølger 
som konsentreres for optimal 
effekt mot et mer begrenset 
område med penetrasjon i 
vev og muskulatur fra 5 til 40 
millimeter.

Sveitsisk kvalitetsteknologi står bak Swiss DolorClast®  
– et svært effektivt våpen mot kroniske senelidelser. 
Trykkbølgebehandling omtales internasjonalt med forkortelsen 
“ESWT” – og anses som et alternativ til kirurgi eller medisinering. 
 
Behandlingen genererer sjokkbølger inn i kroppen,  
og kan gis av personer med medisinsk faglig kompetanse. 
Behandlingen stimulerer og igangsetter en rekke virknings- 
mekanismer med både umiddelbar og langtidsvirkende effekt. 
   
En vanlig prosedyre er at en pasient med kronisk lidelse 
ferdigbehandles ved 2-5 behandlinger med en ukes intervaller. 
Kort behandlingstid og ingen bivirkninger har gjort metoden 
utbredt  både i profesjonelle idrettsmiljøer og for å få pasienter 
raskt tilbake i arbeid. 
Klinikker over hele Norge innen fysikalsk medisin og rehabiliter-
ing, tilbyr nå trykkbølgebehandling med vårt utstyr. Se oversikt 
over noen av klinikkene på ergomove.no

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at trykkbølge- 

behandling med Swiss DolorClast®-metoden har god klinisk 
effekt (1-4). For henvisning til ytterligere klinisk dokumentasjon, 
se enimed.no 

Nyheten Swiss DuoClast® består av modulene 
Swiss DolorClast® og Swiss PiezoClast®, utstyr og metoder 
som sammen utgjør en fullkommen “trykkbølgeduo”. 
Med en kombinasjon av klassisk (radial) og dyptvirkende 
(fokusert) trykkbølgebehandling, kan den allerede effektive 
behandlingsmetoden gjøres enda mer effektiv. 

Dette krever riktig dosering og optimal kombinasjon av fokusert 
og radial trykkbølgebehandling – og setter høye krav til at tera-
peutene har nødvendig faglig erfaring og bakgrunn.  Alle klinik-
ker i Norge som tilbyr trykkbølgebehandling med vårt utstyr er 
kvalifisert for dette og Enimed gir også utdanning i metode og 
bruk av utstyret.

Les mer om nyheten på enimed.no  
– eller kontakt enimed på post@enimed.no

Litteratur: 1. FDA/PMA Approval May 2007, PMA nr P050004, www.fda.gov/cdrh/mda/docs/P050004.html (27.6.2008).   2. Gerdesmeyer L, Gollwitzer H, Diehl P et al. Radiale extrakorporale, Stoß 946;
wellentherapie (rESWT) in der Orthopädie. Journal für Mineralstoffwechsel 2004; 11: 36-9.   3. Cacchio A, Paoloni M, Barile A et al. Effectiveness of radial shock-wave therapy for calcific tendinitis of the 
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 Spørsmål: Kan vi på vårt sykehus rekruttere til en pilotstudie ti pasienter med hjerneslag i 
en subakutt fase? Og for disse, er det forskjell i funksjonsforbedring om de mottar modifi-
sert constraint induced movement therapy (mCIMT) eller tradisjonell fysioterapi (TF)? 
Design: Randomisert kontrollert pilotstudie med oppfølging tre og seks måneder etter 
symptomdebut. 
Materiale og metode: Pasienter i subakutt fase, altså fra 14 til 21 dager etter symptom-
debut, ble henvist til Seksjon for hjerneslag ved Ullevål universitetssykehus. De ble fort-
løpende inkludert og randomisert til enten to ukers trening med mCIMT eller tradisjonell 
fysioterapi. Viktigste forskjell i terapi var begrenset bruk av frisk overekstremitet ved hjelp 
av en vott i 6-7 timer per dag i mCIMT-gruppen. Funksjon i affisert sides overekstremitet 
var det viktigste resultatmålet og totalskåren på Birgitta Lindmarks Motor Assessment 
(BLMA) var hovedeffektvariabel. Testen ble administrert og vurdert av en fysioterapeut 
som var blindet for pasientens gruppetilhørighet. 
Resultater: I løpet av om lag ett og et halvt år inkluderte vi to menn og to kvinner. Pasien-
tene viste bedring, men det var ingen indikasjon på at den ene terapiformen var bedre enn 
den andre. 
Konklusjon: Pilotstudien klarte bare å rekruttere fire pasienter i subakuttfasen etter hjerneslag. 
Studien antyder ingen forskjell i bedring mellom de som fikk mCIMT og de som fikk tradisjonell 
fysioterapi hverken på kort eller lengre sikt. 
Nøkkelord: hjerneslag, subakutt, modifisert Constraint Induced Movement Therapy, 
tradisjonell fysioterapi.

Modifisert Constraint Induced Move-
ment Therapy versus tradisjonell fysio-
terapi etter hjerneinfarkt: en pilotstudie

fag

Bakgrunn
Nedsatt funksjon i affisert sides overekstre-
mitet er et dominerende problem for pasien-
ter som har gjennomgått et hjerneslag. For 
eksempel viste en studie på tap av funksjon 
i overekstremitet etter slag, at cirka 85 pro-
sent i en akutt fase hadde funksjonell ned-
settelse av bevegelsen i den affiserte overek-
stremiteten, og at om lag 40 prosent av disse 
fortsatt hadde dette i kronisk fase (1). 

Det er vanskelig å gjenvinne funksjonen i 

en arm selv om paresene er moderate i star-
ten (2). Dette er en av de viktigste begrens-
ningene etter et hjerneslag og får senere 
store konsekvenser både for aktivitet og del-
takelse hjemme og ute i samfunnet.

Trening med begrenset bruk av frisk 
side etter infarkt i hjernen 
Constraint Induced Movement Therapy 
(CIMT), på norsk oversatt til trening med 
begrenset bruk av frisk side (3), er en be-

handlingsmetode som er vist å gi positive 
resultater for pasienter etter hjerneslag. Be-
handlingen går ut på å tvinge frem bruk av 
affisert sides arm eller ben ved å begrense 
aktiviteten i den ikke-affiserte siden med 
en avstivet vott eller skinne (4). I tillegg 
gjennomgår pasienten et standardisert og 
systematisk treningsopplegg der vanskelig-
hetsgraden økes kontinuerlig i takt med at 
pasienten forbedrer sine prestasjoner. Det 
gis mye positiv feedback under treningen. 
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Rekruttering av deltakere var vanskelig; multisenter-
studier trengs for å avdekke effekten av mCIMT. 

Pasienten ansvarliggjøres til å følge tre-
ningsopplegget gjennom en forpliktende 
kontrakt om bruk av vott og til å følge en 
detaljert timeplan for treningen.  

Tidligere CIMT-studier: mange i kro-
nisk fase, få i subakuttfasen 
Det har vært publisert en rekke studier 
innenfor CIMT de siste årene (5), deriblant 
også et par studier gjort i Norge (6;7). De 
fleste av dem har tatt for seg rehabilitering 
av pasienter i en kronisk fase, det vil si ett 
år eller mer etter hjerneslaget. Resultatene 
viser at denne terapiformen gir god effekt og 
at effekten består etter flere måneder (8-10). 
Forskere mener at CIMT fører til utvidelse 
av det kontralaterale kortikale representa-
sjonsområdet, og at motorisk bedring i af-
fisert side også involverer deltakelse fra ipsi-
lateralt kortikalt nettverk (11;12). 

Det er derimot få studier som har un-
dersøkt effekt av CIMT i akutt og subakutt 
fase. Vi anser akutt fase som perioden fra 
symptomdebut til 14 dager og den subakut-
te fasen fra 14 til 21 dager etter symptom-
debut. Eksisterende studier har imidlertid 
definert subakuttfasen ulikt, alt fra 14 da-
ger til ni måneder etter symptomdebut. Tre 
studier har inkludert pasienter i løpet av de 
tre første ukene (13-15). I subakuttfasen er 
behandlingsopplegget ofte modifisert CIMT 
(mCIMT), det vil si redusert med hensyn til 
effektiv treningstid og intensitet. 

Modifisering av treningsdosen gjøres 
fordi det hevdes at tiden like etter hjernesla-
get er sårbar med fare for forverring av in-
farktet ved overtrening (16). Samtidig er det 
viktig å komme tidlig i gang med trening da 
den kortikale reorganiseringen i hjernen er 
bruksavhengig, og rehabiliteringspotensia-
let er størst den første tiden etter hjernesla-
get (17). 

I det originale CIMT-konseptet trener 
pasientene seks timer hver dag samt bruker 
votten 90 prosent av den våkne tiden i be-
handlingsperioden på cirka 10 dager. Mo-
difiseringen innebærer at tiden med daglig 
intensiv trening samt tiden man begrenser 
bruk av den friske siden begge kortes ned 
(14;18). Det finnes ingen standard for hva 
som betegnes som mCIMT. I studiene som 

er publisert har forskerne selv definert på 
hvilken måte treningsmengden modifiseres. 

mCIMT vs tradisjonell fysioterapi (TF) 
De fleste studiene på mCIMT som er utført 
på pasienter med hjerneslag i subakutt fase 
er små og har få inkluderte pasienter. Det er 
i dag ikke gjort studier som kan slå fast at 
mCIMT er et bedre behandlingstilbud enn 
tradisjonell fysioterapi (TF) i subakutt fase 
(13). Med TF mener vi her trening av styrke, 
bevegelsesutslag og grep i affisert arm og 
hånd samt trening i daglige aktiviteter med 
bruk av begge hender uten begrenset bruk 
av frisk side. På bakgrunn av dette besluttet 
fysioterapeutene ved Seksjon for hjerneslag 
ved Ullevål Universitetssykehus (UUS) å 
gjøre en pilotstudie. 

Hensikt
Hensikten med pilotstudien var å utforske 
gjennomførbarheten av en større randomi-
sert kontrollert studie. Forskningsspørsmå-
lene under har følgende referansetermer: for 
pasienter med infarkt i hjernen og nedsatt 
funksjon i en arm som i en subakutt fase be-
handles i to uker ved en spesialavdeling på 
et sykehus. Spørsmålene var: 

– Hvordan er muligheten for å rekruttere 
nok pasienter til en senere større studie? 

– Er det forskjell i armfunksjonen på kort 
og lengre sikt mellom de som får mCIMT og 
de som får TF?

Metode
Setting
Pilotstudien var et samarbeidsprosjekt mel-
lom fysioterapeutene og ergoterapeutene 
ved Seksjon for Hjerneslag, Geriatrisk av-
deling, UUS. Studien ble foretatt i perioden  
fra september 2006 til og med november 
2008.  Siste pasient ble inkludert i april 2008 
og hadde siste kontroll i oktober. 

Design og målgruppe
Studien var designet som en enkeltblindet 
randomisert kontrollert pilotstudie. Hoved-
utkommet ble undersøkt av en fysioterapeut 
blindet for hvilken terapi pasientene fikk. 
Intervensjonen var trening i ti virkedager 
(mandag til fredag) over to sammenheng-

ende uker.  Testingen ble utført ved behand-
lingsstart og etter intervensjon, samt ved 
tre og seks måneder etter symptomdebut. 
Testene ble hver gang gjennomført over to 
dager. 

Målgruppen var pasienter med cerebralt 
infarkt, hemiparese og svekket funksjon i en 
overekstremitet i subakutt stadium, (14-21 
dager etter symptomdebut). 

Rekruttering av potensielle deltakere
Både fysioterapeutene og ergoterapeutene 
ved slagenheten deltok i rekrutteringen av 
potensielle deltakere. Det ble også sendt 
forespørsel til fysioterapeutene og ergotera-
peutene ved sykehusets nevrologiske avde-
ling om å bidra i rekrutteringsarbeidet. 

Utvelgelse  
Alle pasienter med hjerneslag undersøkes 
rutinemessig av fysioterapeut ved innkomst 
til Seksjon for hjerneslag. Det var rundt 700 
pasienter med hjerneslag innlagt i prosjekt-
perioden, og som dermed ble vurdert i for-
hold til kvalifikasjonskriteriene. Pasientene 
som fylte inklusjonskriteriene ble spurt om 
å delta og fikk skriftlig og muntlig informa-
sjon om studien. De inkluderte pasientene 
samtykket skriftlig og muntlig og ble rando-
misert ved lukkede nummererte konvolut-
ter til deltakelse i henholdsvis gruppen for 
mCIMT eller TF. Planen var å inkludere ti 
pasienter, og den databaserte intervensjons-
rekkefølgen hadde fremkommet på basis av 
dette. 

Kvalifiseringskriterier
Inklusjonskriteriene for pilotstudien var ce-
rebralt infarkt i subakutt stadium (definert 
til mellom 14 og 21 dager etter symptomde-
but), og pareser og nedsatt funksjon i affisert 
sides overekstremitet. Pasienten måtte ha 
minimum ti grader fingerekstensjon og 20 
grader dorsalfleksjon i håndleddet fra en ut-
gangsstilling i sittende med hånden pronert 
og hengende radialflektert («drophånds»-
utgangsstilling). Utslagene ble vinkelmålt 
ved tvilstilfeller. Pasientene måtte også ha 
evne til å gå innendørs uten bruk av gang-
hjelpemidler eller med personstøtte og ha 
tilstrekkelig kognitiv funksjon, det vil si 
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Mini Mental Status (MMS) skår på 23 eller 
høyere (19). 

Eksklusjonskriterier var hjerneblødning, 
tidligere hjerneslag, ustabil medisinsk sta-
tus, andre cerebrale sykdommer som er van-
skelige å differensiere fra hjerneslag, samt 
tidligere sykdom/skade som i vesentlig grad 
svekker funksjonen i armene og som der-
med ville vanskeliggjøre bruk av mCIMT.

Etikk
Studien ble godkjent av Personvernombudet 
ved UUS og Regional etisk komitè, sør-øst.

Bakgrunnsfaktorer
Bakgrunnsfaktorene vi registrerte var pa-
sientens alder og kjønn, hånddominans og 
angivelse av hvilken side i hjernen som var 
affisert. I tillegg testet ergoterapeuten alle 
pasientene med MMS (19) og Barthel ADL 
(Activities in Daily Living) index (18) ved 
inklusjonstidspunkt. MMS kartlegger pa-
sientens kognitive funksjonsnivå og har en 
best oppnåelig skår på 30 poeng. Barthel 
ADL index ble registrert for å beskrive pa-
sientens grad av selvstendighet i dagliglivet 
ved inklusjon. Maksimal oppnåelig skår på 
20 poeng indikerer at pasienten er helt selv-
hjulpen i ADL.

Måleredskaper
Birgitta Lindmarks Motor Assessment 
(BLMA) (20) var det primære instrumentet 
for å måle endring i funksjon. Testen er en 
modifikasjon av Fugl-Meyer Assessment. 
BLMA er i sin helhet omfattende, men vi be-
nyttet kun 19 testelementer som undersøker 
aktive, selektive bevegelser i overekstremi-
tetene. Poengsummen for testene på affisert 
sides overekstremitet var vårt hovedeffekt-
mål. Skåringen skjer på en firedelt skala fra 
0–3, hvor høy skår indikerer best funksjon 
(21). Maksimalt oppnåelig skår er 57 poeng. 
Undersøkelsen ble utført av en fysioterapeut 
som ikke kjente til hvilken behandling pasi-
enten fikk. 

Motor Assessment Scale (MAS) (22) var 
sekundært instrument (eller test) for å måle 
endring i motorisk funksjon. Testen ble ut-
ført av den samme fysioterapeuten som ut-
førte intervensjonen. MAS vurderer evnen 
til å utføre funksjonelle aktiviteter på en 
skala fra 0–6, hvorav skår seks angir normal 
funksjon. Testen består av åtte deltester, og 
maksimal skår er 48. Vi brukte den norske 
versjonen, oversatt av Kjendahl et al (23).

 Wolf Motor Function Test (WMFT) 

(24) er en funksjonell test utarbeidet spe-
sielt for CIMT. Den var også en sekundær 
variabel for å måle endring og ble utført av 
den samme fysioterapeuten som utførte in-
tervensjonen. Testen består av 17 oppgaver 
for overekstremitet, hvorav 15 av dem skå-
res på kvalitativ utførelse med en skala fra 
0–5, samt ved tidtaking. Normal utførelse 
gir skår på fem, og oppgavene skal utføres 
så raskt som mulig. Maksimal poengsum 
er 75. De to resterende deltestene vurderer 
styrke, hvor høye verdier viser best resul-
tat. Utførelsen av testen filmes, og skåring 
av kvalitativ utførelse skjer på bakgrunn av 
videoopptaket. 

Beskrivelse av intervensjon
Modifisert CIMT: Bruk av vott 
og systematisk trening
På ikke-affisert hånd ble det brukt en vott 
med en avstivet plate på volarsiden, slik at 
hånden og fingrene ikke kunne brukes ak-
tivt. Votten skulle brukes minst seks til sju 
timer per dag, fem dager i uken fra mandag 
til fredag i to uker. Etter kl 15 og i helgene 
var det frivillig å bruke votten, men pasien-
tene ble anmodet om å bruke den så mye 
som mulig. Den kunne tas av ved toalettbe-
søk, dusjing og bruk av varmt vann, samt i 
situasjoner hvor det var fare for å skade seg. 
Pasientene ble muntlig og skriftlig informert 
om treningsopplegget ved inklusjon. De 
inngikk deretter en skriftlig avtale med fy-

sioterapeuten om bruk av votten i trenings-
perioden. 

Treningsopplegget var systematisk og 
intenst med et bredt øvelsesutvalg basert på 
en øvelsesbank, (se e-appendix). I treningen 
vektla fysioterapeuten både styrketrening og 
ferdighetstrening i funksjonelle grovmoto-
riske og finmotoriske aktiviteter. Pasientene 
fikk mye positiv feedback under treningen, 
og terapeuten målte jevnlig fremgangen i 
treningsperioden. Vanskelighetsgraden ble 
gradvis oppjustert eksempelvis i forhold til 
økt antall repetisjoner, økt motstand og mer 
utfordrende oppgaver. Pasientene ble i til-
legg oppfordret til å gjøre egentrening om 
kveldene og i helgene. 

Tradisjonell fysioterapi
I den tradisjonelle behandlingsgruppen fikk 
pasientene samme varighet på fysioterapien 
som i mCIMT-gruppen. Det vil si én time 
hver dag i ti virkedager. Den største for-
skjellen mellom gruppene var at disse pasi-
entene ikke fikk vott på den friske hånden, 
og at treningen innebar både unilateral og 
bilateral stimulering. Pasientene ble likevel 
informert om viktigheten av å bruke affisert 
arm og hånd så mye som mulig ut over den 
planlagte treningen. Den tradisjonelle fy-
sioterapien innholdt individuelt tilpassede 
øvelser med blant annet håndtering og øvel-
ser for å fremme styrke og bevegelsesutslag 
og grepsfunksjon i affisert arm og hånd. 

FIGUR 1 Eksempel på finmotorisk trening: Å bla i en avis med affisert hånd. Foto: Åse Bergheim
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Øvelsesutvalget var avhengig av pasientens 
funksjonsnivå, og treningen ble planlagt og 
oppgradert etter hvert som pasientens funk-
sjon ble forbedret. 

Begge gruppene trente to timer daglig, 
én time med fysioterapeut og én time med 
ergoterapeut i den to uker lange interven-
sjonsperioden. 

Resultater 
Alle pasienter som ble lagt inn ved Seksjon 
for Hjerneslag ble undersøkt med tanke på 
inklusjon i studien. Fire pasienter, to menn 
(M) og to kvinner (K), ble inkludert over en 
periode på ett og et halvt år. Pasientene er 
beskrevet i Tabell 1. Alle fulgte hele oppleg-
get i studien; ingen falt fra underveis. 

Testmaterialet var for lite til å gjøre statis-
tiske beregninger. Men alle pasientene viste 

bedring umiddelbart etter intervensjonen. 
Med små unntak viste også testene stadig 
fremgang etter tre og seks måneder etter 
symptomdebut (tabellene 2-4). Likevel var 
det ingen indikasjoner på at den ene grup-
pen var bedre enn den andre. 

Diskusjon
Oppsummert resultat 
Denne pilotstudien med fire pasienter i sub-
akuttfasen etter hjerneslag viste ingen tyde-
lig forskjell på det primære behandlingsre-
sultatet mellom de to pasientene som fikk 
mCIMT og de to som fikk TF etter ti dagers 
behandling. Med små unntak viste pasien-
tene fremgang på alle resultatmålene ved de 
ulike tidspunktene for testing. Det viste seg 
raskt at det var vanskelig å få rekruttert pasi-
enter til studien. Det vitenskapelige bidraget 

anses som betraktelig mindre relevant enn 
hva vi har lært av prosjektet. Derfor diskute-
rer vi her metodisk læringsverdi og erfaring 
fra prosjektet før betydning av resultatet. 

Metode- og læringsdiskusjon
Problematisk å få inkludert nok pasienter
Problematikken med å få inkludert pasien-
ter til denne mCIMT-studien er også rap-
portert som et gjennomgående problem i 
tilsvarende studier på CIMT (12;25). Planen 
var å inkludere ti pasienter til piloten, og 
alle pasienter som ble lagt inn ved Seksjon 
for Hjerneslag ble rutinemessig undersøkt 
med tanke på inklusjon. Hovedårsakene til 
eksklusjon av pasienter var disse fire: tid-
ligere gjennomgått hjerneslag, for dårlig 
sensomotorisk funksjon, tilnærmet full re-
stitusjon innen de første 14 dagene samt for 
store kognitive utfall vist ved for lav skår på 
MMS. Kun én aktuell pasient takket nei til 
deltagelse i studien.

En medvirkende årsak til det lave antallet 
inkluderte kan også ha vært at UUS gjen-
nomførte en omfattende omorganisering 
i løpet av prosjektperioden. Den tidligere 
rehabiliteringsslagenheten, som prosjektet 
først var knyttet til, ble fysisk flyttet sammen 
med den daværende akuttslagenheten, og 
en ny Seksjon for Hjerneslag ble opprettet. 
Følgelig var det i en periode noe redusert 
pasientbelegg på slagenheten. Det er mulig 
at aktuelle pasienter kan ha vært innlagt på 
andre avdelinger og dermed ikke blitt fanget 
opp til prosjektet. Den nye Seksjon for Hjer-
neslag ble etter omorganiseringen mer rettet 
mot akutt slagbehandling. Dermed ble det 
mindre muligheter for rehabilitering av pa-
sienter med høyt fysisk funksjonsnivå. For å 
få fullført intervensjonen i prosjektet måtte 
for eksempel de to sist inkluderte pasientene 
behandles på Geriatrisk daghospital i stedet 
for ved slagenheten. 

Det at pasienter med lette motoriske ut-
fall i en overekstremitet raskt blir utskrevet 
fra sykehus, samt stadige omorganiseringer 
og omprioriteringer i sykehusene, vanske-
liggjør gjennomføringen av lignende større 
studier. Derfor må trolig flere sykehus eller 
rehabiliteringsenheter samarbeide for å få til 
dette. En stor multisenterstudie må til for å 
få stort nok utvalg til å kunne trekke valide 
konklusjoner. EXCITE-studien i USA er et 
eksempel på det (26). 

Kan kravene for inklusjon til studien ha 
vært for strenge? Vi mener at de ikke var det 
ut ifra målet med studien. Pasientene kunne 

FIGUR 2 Eksempel på finmotorisk trening: Pinsettgrep i opplukking av binderser med affisert 
hånd. Foto: Åse Bergheim

TABELL 1 Beskrivelse av de fire pasientene ved inklusjon.

  Alder
Hånd-

dominans Infarkt lokalisasjon
Motorisk 

utfall

Barthel 
ADL-

indeks MMS

mCIMT K1 80 Høyre
Høyre hemisfære, nærmere 

lokalisasjon ikke angitt. 
Venstre side 16 29

M1 61 Høyre Høyre hemisfære, parietalt Venstre side 20 30

TF K2 80 Høyre Høyre hemisfære, parietalt Venstre side 16 23

M2 73 Høyre Venstre hemisfære, frontalt Høyre side 18 23

Noter: Poengsum på Barthel aktivitet-i-dagliglivet (ADL) -indeks (maksimal sum = 20) og Mini Mental Status 
(MMS) (Maksimal sum = 30). mCIMT = modifisert constraint induced therapy, TF = Tradisjonell fysioterapi, M = 
mann og K = kvinne
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for eksempel ikke ha tidligere utfall etter 
slag, for da ville testresultatene og grad av 
forbedring være vanskelige å sammenligne 
med andres resultater og ellers vanskelige å 
måle mot normal funksjon. En grense for 
MMS-skår, som viser graden av kognitive 
utfall, var også viktig å ha med fordi pasien-
ter med lavere MMS-skår og store kognitive 
utfall ville hatt problemer med å gjennom-
føre testene og følge treningsopplegget.  

Behandlingserfaringer 
Den kliniske fysioterapibehandlingen med 
mCIMT gikk greit. Pasienten brukte votten 
som avtalt, og man samkjørte treningstider 
med ergoterapeuten hver dag. Vi brukte ak-
tuelle øvelser fra øvelsesbanken og doserte i 
henhold til pasientens motoriske funksjons-
nivå. I og med at pasientene i mCIMT-grup-
pen hadde forholdsvis høyt funksjonsnivå 
allerede ved inklusjon, ble de finmotoriske 
øvelsene generelt mest brukt. Pasientene 
startet med å utføre det antall repetisjoner 
de var i stand til. Vi registrerte daglig hvor 
mye de klarte og økte antallet ettersom 
funksjonen og styrken forbedret seg. I etter-
tid har vi imidlertid innsett at vi burde vært 

enda mer presise med hensyn til å registrere 
hvordan vi planla dosering og progresjon av 
øvelsene. 

Samarbeid mellom profesjoner
Det var nyttig å utføre studien og behand-
lingsopplegget sammen med ergoterapeute-
ne ved avdelingen. De anvendte egne tester 
og behandlet etter egne innfallsvinkler og 
var nyttige diskusjonspartnere underveis. 
Etter at studien ble avsluttet, har flere pasien-
ter ved avdelingen fått mCIMT. Når vi ikke 
lenger trengte å ta hensyn til eksklusjonskri-
teriene tidligere hjerneslag og manglende 
selvstendig gangfunksjon, ble det enklere å 
finne pasienter til denne terapiformen. Da 
var selve terapien det viktigste, og ikke å un-
dersøke om mCIMT var bedre enn TF.

Variabilitet og akutt, subakutt og kronisk 
fase 
Det finnes så vidt vi vet ingen konsensus på 
hva som betegnes som hjerneslag i akutt, 
subakutt eller kronisk fase. Fasene er defi-
nert ulikt i de forskjellige studiene innenfor 
CIMT og mCIMT. Studier som beskriver 
inklusjon i subakutt fase har for eksempel 

inkludert pasienter fra innen to uker til ni 
måneder etter symptomdebut (13-15;26). 
Andre studier vedrørende pasienter i kro-
nisk fase har inkludert pasienter fra ett år og 
lengre etter symptomdebut (8-10). 

Subakuttfasen ble definert i samråd med 
legene ved avdelingen. Den ble fastsatt ut fra 
at vi da med stor grad av sikkerhet kunne 
si at pasientene var medisinsk stabile og i 
stand til å kunne tåle det intensive trenings-
opplegg. 

Erfaringene med måleverktøyene
Data fra BLMA var den viktigste effektvaria-
belen i denne studien, men vi benyttet oss 
bare av den delen som undersøker evnen til 
å utføre funksjonelle bevegelser i overekstre-
miteten. BLMA er utarbeidet, samt reliabili-
tets- og validitetstestet i Sverige. Testen har 
vist god intra- og interraterreliabilitet ved 
bruk i en akutt slagenhet (27). Vår erfaring 
med testen var positiv: den krevde lite ut-
styr, var relativt rask å gjennomføre og var 
lett forståelig for pasientene. 

MAS, sekundært måleinstrument, var 
grei å utføre og har vist høy reliabilitet og 
validitet ved testing (23;28). Det er imidler-
tid funnet at det er en tak- og bunneffekt på 
skaleringen på flere av deloppgavene. Spesi-
elt er oppgaven med avanserte håndfunksjo-
ner ikke ordnet i riktig rekkefølge med tanke 
på vanskelighetsgrad (29). Dette stemmer 
godt med vårt inntrykk: den synes bare å gi 
et grovt bilde av pasientens generelle funk-
sjon.

Data fra WMFT var også en sekundær 
effektvariabel. Denne testen er mye brukt 
i forbindelse med studier innen CIMT og 
mCIMT, blant annet i USA (26;30). Den er 
også brukt her i Norge (7;12;30). Testen er 
funnet å ha god både interraterreliabilitet og 
validitet brukt på pasienter med hjerneslag 
(24). Vår erfaring var at WMFT ga et godt 
bilde av motorikken i affisert overekstremi-
tet, men en ulempe var at testen var både 
tids- og ressurskrevende, blant annet fordi 
deltakerne ble videofilmet og skåringen 
gjort ut fra opptaket i etterkant. Oppgavene 
i testen skulle gjøres så raskt som mulig. 
Dette mener vi delvis gikk ut over kvalite-
ten på utførelsen av oppgavene. Pasientene 
fokuserte ofte mer på å gjøre aktiviteten på 
kortest mulig tid enn å gjøre dem så bra som 
mulig. En annen ulempe vi erfarte var at tes-
ten var vanskelig å utføre for en pasient som 
hadde kognitive utfall i form av lett neglekt 
og lette språkvansker etter slaget. 

TABELL 2 Resultater av Birgitta Lindmarks Motor Assessment (BLMA) for pasienter med hjer-
neinfarkt etter 10 dager med mCIMT (n= 2) og TF (n=2).

BLMA Utgangspunkt

Poengsum (endring fra utgangspunktet) 

Rett etter 
behandling

3 mnd etter 
symptomdebut

6 mnd etter 
symptomdebut

mCIMT K1 42 49 (7) 51 (9) 56 (14)

M1 36 48 (12) 52 (16) 55 (19)

TF K2 32 46 (14) 38 (6) 40 (8)

 M2 56 61 (5) 64 (8) 44 (-12)

Noter: Poengsum på affisert overekstremitet. Beste oppnåelige sum = 57. mCIMT = modifisert Constraint 
Induced Movement Therapy, TF = Tradisjonell fysioterapi, M = mann og K = kvinne. Pasientene viser endring fra 
utgangspunktet.

TABELL 3 Resultater av Motor Assessment Scale (MAS) for pasienter med hjerneinfarkt etter 
10 dager med mCIMT (n= 2) og TF (n=2)

MAS Utgangspunkt 

Poengsum (endring fra utgangspunktet) 

Rett etter 
behandling

3 mnd etter 
symptomdebut

6 mnd etter 
symptomdebut

mCIMT K1 41 42 (1) 43 (2) 41 (0)

M1 41 46 (5) 48 (7) 48 (7)

TF K2 37 41 (4) 40 (3) 41 (4)

 M2 36 42 (6) 42 (6) 46 (10)

Noter: Beste oppnåelige sum = 48. mCIMT = modifisert Constraint Induced Movement Therapy, TF = Tradisjo-
nell fysioterapi, M = mann, K = kvinne. Pasientene viser endring fra utgangspunktet.
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Resultatdiskusjon
Siden det bare var to pasienter i hver gruppe 
i denne piloten, er det umulig å si noe ge-
nerelt om indikasjoner på forskjell i effekt 
av disse to behandlingsformene. Av samme 
grunn er resultatene heller ikke vurdert i lys 
av bakgrunnsfaktorene som ble undersøkt i 
starten av studien. 

Det er dokumentert at CIMT ser ut til å ha 
positiv effekt på pasienter med kroniske ska-
der etter hjerneslag (8-10). Man kan imid-
lertid ikke med sikkerhet fastslå at mCIMT 
er bedre enn tradisjonell terapi i subakutt 
fase, altså det vi i vår studie definerte som 
to ukers behandling fra 14-21 dager etter 
slaget. Spontanbedring i overekstremitet et-
ter et hjerneslag skjer hovedsaklig i løpet av 
de tre første månedene (31). Det er derfor 
vanskelig å vite nøyaktig hva som skyldes 
spontanbedring og hva som er ren trenings-
effekt i den første tiden. Ut fra prinsippene 
om bruksavhengig kortikal reorganisering, 
er det likevel sannsynlig at begrenset bruk av 
ikke-affisert side gir økt bruk av affisert side 

og dermed økt motorisk læring (17). 
«Shaping» er et viktig element innen 

mCIMT (32). Det finnes per i dag ikke et 
godt norsk ord for dette, men med shaping 
menes det en standardisert og systematisk 
tilnærming i behandlingen for å øke vanske-
lighetsgraden på de motoriske oppgavene. 
Samtidig får pasienten mye positiv feedback 
under treningen. Det blir derfor et intenst 
program som ikke bare består av selve tre-
ningstimene, men som på grunn av bruken 
av vott eller skinne, strekker seg over minst 
seks til sju timer hver dag. Pasientene blir 
også anmodet om å bruke votten og være 
aktive resten av dagen etter treningsøktene. 
I denne studien ble ikke ekstrainnsatsen til 
pasientene registrert. 

Konklusjon
Pilotstudien, utført på spesialenhet på et 
større sykehus for fire pasienter med hjerne-
slag i subakutt fasen (14-21 dager), antyder 
at det ikke var forskjell i armfunksjon mel-
lom de som fikk modifisert trening med 
begrenset bruk av frisk side og de som fikk 

TABELL 4 Resultater av Wolf Motor Function Test (WMFT)  hos pasienter med hjerneinfarkt 
etter 10 dager med mCIMT (n= 2) og TF (n=2). 

WMFT Utgangs-  
punkt

Poengsum (endring fra utgangspunktet) 

Rett etter 
behandling

3 mnd etter  
symptomdebut

6 mnd etter 
symptomdebut

Poeng, beste funksjonsskår = 75

mCIMT K 1 54 64 (10) 65 (11) 66 (12)

M 1 64 67 (3) 74 (10) 74 (10)

TF K 2 48 57 (9) 53 (5) 56 (8)

M 2 56 61 (5) 64 (8) 56 (0)

Tid, s

mCIMT K 1 57 54 (-3) 46 (-10) 59 (2)

M 1 84 38 (-46) 38 (-46) 33 (-51)

TF K 2 340 60 (-280) 70 (-270) 52 (-288)

M 2 200 62 (-138) 58 (-142) 49 (-151)

Styrke overeks, kg

mCIMT K 1 3,3 3,5 (0,3) 5,0 (1,7) 5,5 (2,3)

M 1 2,0 4,8 (2,8) 10,0 (8,0) 7,0 (5,0)

TF K 2 0,5 1,0 (0,5) 0,8 (0,3) 0,5 (0,0)

M 2 7,0 10,0 (3,0) 9,0 (2,0) 9,0 (2,0)

Kraftgrep, N

mCIMT K 1 111 109 (-2) 128 (17) 112 (1)

M 1 114 323 (209) 311 (197) 365 (251)

TF K 2 44 94 (50) 89 (45) 79 (35)

  M 2 160 142 (-18) 100 (-60) 139 (-21)

Noter: Resultater for affisert overekstremitet. s = sekunder, kg = kilo, N = Newton, mCIMT = modifisert Constraint 
Induced Movement Therapy, TF = tradisjonell fysioterapi.

tradisjonell fysioterapi over to uker. Dette 
gjaldt rett etter endt behandling samt etter 
tre og seks måneder etter symptomdebut. 

Ut fra eksisterende viten kan man ennå 
ikke slå fast at mCIMT er bedre enn tradi-
sjonell fysioterapi for denne pasientgrup-
pen. I likhet med andre studier var det også 
i denne vanskelig å få inkludert nok pasien-
ter. Store multisenterstudier synes å måtte 
til for å fremskaffe valide holdepunkter for 
effekten av mCIMT-behandling for disse 
pasientene. 
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I dag vet en ikke om modifisert Con-
straint Induced Movement Therapy 
(mCIMT) er bedre enn tradisjonell fysio-
terapi for pasienter med hjerneslag i 
subakutt fase.

Title: Modified Constraint Induced Movement Therapy versus traditional physiotherapy 
after cerebral stroke: a pilot study 
Abstract 

 Questions: At our hospital, is it possible to recruit to a pilot study ten patients with 
subacute cerebral stroke? And do they improve differently on motor function receiving 
modified Constraint Induced Movement Therapy (mCIMT) versus traditional physiotherapy 
(TP)?
Design: Randomized controlled pilot trial with follow up at three end six months after 
debut of symptoms. 
Material and Methods: Patients in subacute-phase after cerebral stroke, i.e. 14 - 21 days 
after symptom debut, were referred to The Section of Stroke, Ullevaal University Hospital. 
They were consecutively included and randomized to either two weeks of treatment with 
mCIMT or TP. Main difference in therapy was constraint use of unaffected upper extremity 
due to a mitten for 6-7 hours per day in the mCIMT-group. Main treatment goal was 
function in the affected upper extremity, and main outcome measure was the total score 
of Birgitta Lindmarks Motor Assessment (BLMA). The test was carried out and scored by a 
physiotherapist who was blinded to the intervention given to the patient. 
Results: During a period of about one and a half year, two women and two men were 
included. All of the patients showed improvements, but the results did not indicate that 
one treatment was superior to the other. 
Conclusion: This pilot study only managed to recruit four patients with subacute stroke. 
It did not indicate difference on improved motor function between mCIMT and traditional 
physiotherapy in short and long term.
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overlegent utvalg av behandlingshoder og lave driftskostnader. Vi fortsetter å satse på dette 

produktet med kurs og god oppfølging av våre kunder.
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 Hensikt: Innen psykomotorisk fysioterapi er det utviklet to relativt like undersøkelsesme-
toder: Global Fysioterapi Metode-52 (GFM-52) og Den Omfattende Kroppsundersøkelsen 
(DOK). Denne studiens hensikt var å sammenligne metodene og dernest undersøke om de 
skiller like godt mellom friske og pasienter, og mellom ulike pasientgrupper.  
Design: Deskriptiv og sammenlignende kvantitativ tverrsnittsstudie.
Materiale: 132 personer (89 kvinner, 43 menn) med gjennomsnittsalder 38,7 år (SD 12,5) 
ble undersøkt med henholdsvis GFM-52 og DOK av to fysioterapeuter: 34 friske, 32 med 
lokaliserte smerteplager, 32 med generaliserte smerter og 34 med psykoser. 
Metode: Samsvaret av metodenes oppbygning og innhold ble først undersøkt gjennom 
litteraturbeskrivelser. De inkluderte personene ble undersøkt i tilfeldig rekkefølge, og funn 
fra hver undersøkelse var ukjent for den andre testeren. For sammenligning av metodenes 
diskriminerende egenskaper ble Mann-Whitney U-test og Receiver Operating Characte-
ristics Curve brukt. Grenseverdien for statistisk signifikans var satt til ≤ 1 prosent.
Resultat: I begge metodene undersøkes domenene Holdning, Respirasjon, Bevegelser og 
Muskulatur. I GFM-52 inngår undersøkelse av domenet Hud, mens DOK også favner moto-
risk uro. GFM-52 har 13 subskalaer med 52 enkeltundersøkelser (4 tester i hver subskala), 
mens DOK har 14 subskalaer og til sammen 112 enkelttester (3-14 tester i hver subskala). 
Begge metodene har nøye definerte variabler, gradert skåringsskala og store likhetstrekk, 
men er noe forskjellige i variabelvalg i de ulike subskalaene. I begge metodene hadde friske 
personer betydelig lavere skår og kroppsfunn med minst avvik fra det ideelle, sammenlig-
net med pasientgruppene.
Konklusjon: Resultatene våre tyder på at det er store likhetstrekk mellom GFM-52 og 
DOK, men at valg av enkelttester, sammensetning av antall tester i subskalaene og skale-
ring varierer en del. Begge metodene skilte meget bra mellom friske og pasienter, men ikke 
godt mellom ulike pasientgrupper. Det er grunn til å se nærmere på om metodene kan slås 
sammen til en ny kroppsundersøkelse, forhåpentligvis med bedre diskriminerende evne.
Nøkkelord: Fysioterapi; Undersøkelse; Holdning; Respirasjon; Bevegelser; Muskulatur; Hud

Sammenligning av to undersøkelses-
metoder innen psykomotorisk tradisjon: 
GFM-52 og DOK
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Innledning
Innen psykomotorisk fysioterapi er det ut-
viklet to relativt like undersøkelsesmetoder, 
mest kjent som Global Fysioterapeutisk 
Muskel undersøkelse (GFM) og Ressursori-
entert Kroppsundersøkelse (ROK) (1,2). I 
henhold til denne tradisjonen er det nød-
vendig med en omfattende kroppsundersø-
kelse for å kartlegge hvor og i hvilken grad 
det har oppstått endringer hos den enkelte 
pasient for å kunne tilby best mulig be-
handling (3,4). Undersøkelsene omfatter 
kropps holdning, pust, bevegelser, evne til 
avspenning og fleksibilitet, samt muskel- og 
hudkvaliteter. Begge metodene undersøker 
grad av avvik fra en presumptiv idealnorm 
som et uttrykk for pasienters belastnin-
ger. I de senere årene har begge kropps-
undersøkelsene gjennomgått omfattende 
utvikling for å imøtekomme økende krav 
om gode psykometriske egenskaper, som 
god reliabilitet og validitet, og kalles i dag 
henholdsvis Global Fysioterapi Metode-52 
(GFM-52) (5), og Den Omfattende Kropps-
undersøkelsen (DOK) (6). 

En detaljert fremstilling av domenene 
og skalaene for de to metodene er vist i E-
appendix. GFM-52 har 13 subskalaer fordelt 
på fem hoveddomener og til sammen 52 
enkeltundersøkelser med fire tester i hver 
subskala. DOK har 14 subskalaer fordelt 
på fire hoveddomener med til sammen 112 
enkelttester og har 3-14 tester i subskala-
ene. I GFM-52 er testene enten relatert til 
midt linjen eller utføres på venstre side av 
kroppen. I DOK utføres mange av testene 
både på høyre og venstre side, eller er re-
latert til midtlinjen. Variablene i metodene 
er nøye definert og operasjonalisert, og en 
skåringsskala er knyttet til hver register-
ing (2,5,6). I begge metodene representerer 
skåren 0  gode/ideelle kroppsfunn, mens 
skår på henholdvis sju og seks trinn i positiv 
eller negativ retning angir avvik fra dette. I 
skåringsmanualene er det for hvert domene 
definert hva som forstås som god/ideell 
(1,2,6,7). Fortegnet ved hver enkelttest indi-
kerer retning av avvik, for eksempel om noe 
er for stramt eller for slapt. I klinisk praksis 
og i forskning brukes absolutt sumskår fra 
de enkelte subskalaene og de forskjellige 

kroppsdomenene for å få et mål på grad av 
avvik (5,6). 

Metodene kan læres i løpet av noen da-
gers kurs, og trenede terapeuter kan utføre 
GFM-52 på cirka 30 minutter, og DOK på 
cirka 40 minutter. Felles for dem er erkjen-
nelsen av at hele kroppen bør undersøkes og 
behandles ved langvarige emosjonelle pro-
blemer og smerteplager (1,2,4). Holdning, 
pust, bevegelser og muskulatur fungerer 
som integrerte faktorer, og problemer i ett 
område kan innvirke på resten av kroppen. 
Forskning og klinisk erfaring har vist at selv 
om bruk av enkelt subskalaer i GFM-52 eller 
DOK kan skille mellom grader av kropps-
lige problemer, er det nødvendig å bruke 
hele undersøkelsen for å få et bredt klinisk 
bilde (6,8). 

Kroppsholdning gir ofte et uttrykk for den 
emosjonelle tilstand (9), medfødte anlegg, 
ernæringstilstand, arbeidsrutiner og vaner. 
Gjennom undersøkelsen får vi et inntrykk 
av grad av fleksjon eller ekstensjon, lokalt og 
generelt (1,2). Både pasienter med smerter 
og pasienter med angst og andre psykiske 
symptomer vil ofte ha problemer med å innta 
en avspent holdning i liggende stilling (10). 
Små lokale holdningsforandringer kan på-
virke balansen og bevegeligheten i kroppen 
og virke inn på respirasjonen (11). De fleste 
mennesker har ett eller annet lokalt hold-
ningsavvik, og enkeltfunn kan ha liten be-
tydning. For å få et samlet bilde er det derfor 
viktig at flere holdningskomponenter inngår i 
undersøkelsen (8,12). Pasienter med smerter/
emosjonelle problemer har ofte flere hold-
ningsavvik, som kan ha sammenheng med 
eller vedlikeholde plager (8,13). 

Respirasjon: Fri respirasjon reflekterer 
som regel emosjonell tilpasningsevne, mens 
hemmet respirasjon kan ha sammenheng 
med både fysiske og psykiske problemer (9). 
I hvile skal pusten hovedsakelig være basal, 
og ha noe større utslag både i hypogastriet 
og lavcostalt i liggende enn i stående stilling. 
I to studier av pasienter med muskelskjelett-
plager ble det påvist sammenheng mellom 
pust og emosjonelle problemer, og mellom 
pust og opplevd smerte, mest hos dem som 
anga utbredte og sterke smerter (14). Ved 
å følge pasientene med smerter fant man 

stor forbedring i respirasjonsmålene hos 
pasienter med lokale smerteproblem som 
ble friskmeldt, mens pasienter som fortsatt 
var sykemeldte, ikke viste fremgang (15). I 
psyko motorisk fysioterapi er omstillbarhet 
av pusten en indikasjon på god endrings-
mulighet (1).

Bevegelse: På visse områder uttrykker 
mennesket seg bedre gjennom bevegelser 
enn ord (9), og god fleksibilitet og avspen-
ningsevne er viktig for god funksjon (1,2). 
I tillegg til anatomiske og fysiologiske be-
grensninger kan bevegelser påvirkes av mus-
kelkonsistens, smerte, frykt og motivasjon 
(5,6). Pasienter med ulike smertetilstander, 
eller psykiatriske og psykosomatiske lidel-
ser, har generelt store problemer innen do-
menet Bevegelse (16-18). Ulike bevegelses-
aspekter endrer seg mer i positiv retning hos 
pasienter med muskel- og skjelettplager som 
responderer på behandling, sammenlignet 
med dem som fortsatt er sykemeldt etter re-
habilitering (15).

Muskulatur: Forøket muskulær tensjon 
og hemmet respirasjon henger sammen, 
kan hindre gode bevegelser, og således 
virke opprett holdende og forsterkende på 
kroppsplager (1). Det er dokumentert at pa-
sienter med langvarige plager reagerer med 
spenningsendringer i hud og muskulatur 
(19-21). Bunkan et al. har påvist at både pa-
sienter med smerter, og pasienter med psy-
kiske lidelser, kan ha betydelig grad av slapp, 
så vel som av hard muskulatur (21). Kvåle et 
al. har vist at smertepasienter kan ha betyde-
lig mer stram og smertefull muskulatur enn 
friske personer (20). 

Metodene brukes ved flere smerteklinik-
ker og gjerne av psykomotoriske fysiotera-
peuter i Norge, og noe også i Sverige og 
Danmark. I klinisk praksis og i forskning 
velger enkelte fysioterapeuter den ene 
metoden, noen den andre, mens mange 
dessverre ikke bruker noen form for system-
atisk forskningsbasert kroppsundersøkelse. 
Vi oppfatter det uheldig å ha to så tilsyne-
latende like kropps undersøkelser i et lite 
fagmiljø som det norske og ønsker derfor å 
sammenligne metodene mer i detalj. En slik 
sammenligning kan danne grunnlag for en 
eventuell fremtidig sammenstilling av meto-

Både GFM-52 og DOK skiller svært godt mellom 
friske og pasienter, og dels mellom ulike pasient-
grupper.



26     FYSIOTERAPEUTEN  2/10

FAG VITENSKAP

dene. Hvorvidt GFM-52 og DOK  fanger opp 
kroppslige problemer like godt hos de samme 
pasientene er ikke undersøkt tidligere.  

Forskningsspørsmålene var:
1) Hva er samsvaret mellom domener, 

subskalaer og enkelttester i GFM-52 og 
DOK med hensyn til oppbygging?

2) Hva er samsvaret mellom GFM-52 og 
DOK ved undersøkelse av friske og pasien-
ter av ulike kategorier?

Materiale og metode
For spørsmål 1): 
Samsvaret mellom metodenes oppbygging 
ble hovedsakelig vurdert deskriptivt, ved å 
sammenligne litteraturbeskrivelser av me-
todene generelt, testene spesielt og skårings-
skjemaene som er utgitt om henholdsvis 
GFM-52 og DOK. 

For spørsmål 2): 
Et komparativt tverrsnittsdesign ble valgt 

for å undersøke metodenes konkrete sams-
var og deres evne til å skille mellom friske og 
ulike pasientgrupper, samt mellom pasient-
gruppene. De nylig validerte versjonene av 
GFM-52 og DOK (5,6) ble anvendt av to 
erfarne fysioterapeuter. De inkluderte per-
sonene ble i tilfeldig rekkefølge undersøkt 
først av den ene terapeuten, så av den andre, 
vanligvis på samme dag, noen ganger påføl-
gende dag. Funnene var ukjente for den 
andre testeren. Hva som kjennetegnet gode 
versus dårlige kroppsfunn i de to metodene 
ble ikke diskutert på forhånd.

Materiale
Deltagerne ble rekruttert via pasientens be-
handlere fra smerte- og ryggpoliklinikker, 
fysikalske institutter og psykiatriske insti-
tusjoner. Undersøkelsene foregikk i egnede 
lokaler vekselvis i Bergen og Oslo i tidsrom-
met 2005-2008. Ved invitasjon til deltakelse 
var det viktig å inkludere både friske og ulike 

pasientgrupper som vanligvis blir undersøkt 
med enten GFM-52 eller DOK, og rekrut-
teringen pågikk til minimum 30 personer 
var inkludert i hver gruppe.  Tilsammen 132 
frivillige personer (>18 år) ble undersøkt og 
fordelt i fire grupper (tabell 1).

A) Presumptivt friske
Disse måtte ikke ha vært sykemeldt siste 
året og ikke hatt vedvarende smerter siste 
to uker. Hoveddelen av denne gruppen var 
administrativt personell eller helsepersonell 
på psykiatriske avdelinger. 

B og C) Pasienter med langvarige (>6 
uker) smerter knyttet til muskel- og 
skjelettsystemet
De fleste i denne gruppen var i behandling, 
og alle hadde smerter knyttet til muskel- og 
skjelettsystemet, men undersøkerne hadde 
ingen tilgang til diagnoser. Tidligere studier 
har vist at pasienter med lokaliserte smerter 
er forskjellige fra pasienter med generaliser-
te smerter, både fysisk og psykisk (13). På en 
smertetegning av hele kroppen registrerte 
pasientene hvor de hadde smerte (8). Pasi-
enter som hadde skravert inn smerte lokali-
sert til enten kun å være over en horisontal 
linje midtthoracalt eller kun å være under, 
ble kategorisert til å ha lokaliserte smerter 
(Gruppe B), mens pasienter som hadde 
smerter både over og under 10. thoracal-
linje ble kategorisert til å ha generaliserte 
smerter (Gruppe C).

D) Inneliggende pasienter med psykoser
Pasienter med psykotiske lidelser hadde fått 
dette verifisert av psykiater gjennom klinisk 
undersøkelse, diagnostisk intervju og psy-
kometriske tester. 

Etikk
Studien er godkjent av Regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, 

Vest-Norge, og hver deltaker ble gitt mun-
tlig og skriftlig informasjon og gav skriftlig 
samtykke om deltakelse. 

Statistiske analyser
Data ble analysert med SPSS, versjon 15.0 for 
Windows. For begge metoder ble sumskår 
beregnet for hver av subskalaene. For hvert 
hoveddomene ble subskalaskårene summert 
til en domenesumskår. Verdiene til de 52 
testene i GFM-52 og de 112 testene i DOK 
ble summert til en totalskår, og det ble utar-
beidet et spredningsdiagram over totalskå-
rene, der aksene representerte hver sin me-
tode. Deskriptive data vises også i tabeller 
og box-plot. Bivariate assosiasjoner mellom 
metodene er uttrykt med Spearman’s rho 
korrelasjons-koeffsient (r). Grenseverdi-
ene for henholdsvis svak, moderat og sterk 
korrelasjon ble satt ifølge Cohen (22) ved 
r ≤0.1, r ≤0.3 og r ≥0.5. Siden sumskårene 
for subskalene stort sett ikke var normalfor-
delte (målt med Kolmogorov-Smirnov test), 
ble Mann-Whitney U-test brukt ved grup-
pevise sammenligninger. Grenseverdien for 
statistisk signifikans var satt til ≤ 1 prosent. 
For å få et mål på skille mellom friske versus 
pasientgrupper ble Receiver Operating Cha-
racteristics Curve (ROC) brukt, der areal 
under kurven (AUC) (0.0-1.0) angir dis-
kriminerende egenskaper: 0.7 ≥ AUC ≤ 0.8 
betraktes som akseptabelt, >0.8 AUC ≤ 0.9 
er meget godt, og AUC > 0.9 er fremragende 
(23). I diagnostisk testing brukes ROC gjer-
ne til å regne ut hvor grensen går for en tests 
optimale sensitivitet og spesifisitet, men det 
er ikke gjort i denne studien. 

Resultater
Problemstilling 1: Samsvar mellom 
metodenes oppbygging 
Skåringsskjemaer, domener og antall tester 
er vist i E-appendix (se bak).

Holdning
Innen domenet Holdning har GFM-52 to 
subskalaer med til sammen åtte enkelttester. 
I motsetning til holdningstestene i GFM-
52 inngår både stående og liggende tester 
i samme subskala i DOK. I DOK omfatter 
kroppsholdning to dimensjoner, kalt Perifer 
fleksjon og Sentral fleksjon, med til sammen 
17 tester. I begge metoder undersøkes hode-
stilling i stående og liggende, lumballordo-
sen i stående og skulderstilling i liggende. 
DOK har flere bilaterale tester, og undersø-
ker også albufleksjon, kroppsakse, cervical 

TABELL 1 Hovedgrupper av undersøkte personer, med kjønnsfordeling, samt gjennomsnitt (X) 
og Standardavvik (SD) av alder i år og kroppsmasseindeks (BMI: kg / m2). 

                                                                                                                                                      
                

Antall Kjønn Alder
X (SD)

BMI
X (SD)

A. Friske   34 25 kvinner, 9 menn 36.5 (11.9) 23.4 (2.7)

B. Lokaliserte smerter   32 20 kvinner, 12 menn 44.4 (10.9) 24.1 (2.9)

C. Generaliserte smerter   32 27 kvinner, 5 menn 42.4 (12.7) 26.8 (5.0)

D. Psykoser   34 17 kvinner, 17 menn 32.2 (11.1) 25.2 (4.2)

Totalt 132 89 kvinner, 43 menn 38.7 (12.5) 24.9 (4.0)
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lordose, thoracal kyfose og bekkenhelning.
Respirasjon
I GFM-52 inspiseres åtte inspirasjonsutslag 
abdominalt og thoracalt i stående og lig-
gende stilling. I DOK omfatter domenet 
Respirasjon fem subskalaer med til sammen 
23 tester: Omstillbarhet, Respirasjonsbe-
vegelser stående, Respirasjonsbevegelser 
liggende, Tensjon og Thorax stilling. Begge 
subskalaene i GFM-52 og to av de fem sub-
skalaene i DOK (Respirasjonsbevegelser 
stående og liggende) består av nokså like 
enkeltundersøkelser. Fire tester som inngår 
i respirasjonsdomenet til DOK finner man 
igjen i andre domener i GFM-52, mens 11 
tester er særegne for DOK. Omstillbarhet 
vurderer respirasjonssvaret ved fem ulike 
bevegelser. Subskalaen Tensjon har seks 
tester hvor kontraksjoner og forkortninger 
av ekspirasjonsmusklene på abdomen og 
de basale deler av thorax vurderes. Under 
Stilling thorax vurderes det om formen ven-
tralt og dorsalt er inspirasjons- eller ekspi-
rasjonspreget. Skåringsskalaene i metodene 
har motsatt fortegn i dette domenet, men 
grad av avvik skåres på samme måte ved å 
summere absolutte skårer.

Bevegelser 
Ved undersøkelse av bevegelser i GFM-52 
inngår fire subskalaer med til sammen 16 
tester: Passive leddutslag, Fleksibilitet, Pas-
sive bevegelser og Aktive bevegelser. I DOK 
inngår tre subskalaer med til sammen 26 
tester: Motstand mot passive bevegelser (in-
klusiv bevegelsesutslag), Assistanse ved pas-
sive bevegelser, og Motoriske forstyrrelser. 
I DOK inngår enkelttester for fleksibilitet, 
leddutslag og passive bevegelsestester i sam-
me subskala med til sammen 11 tester, mens 
disse i GFM-52 utgjør hver sin subskala som 
hver har fire tester. I DOK skilles det mellom 
motstand og assistanse ved passiv testing, 
mens man i GFM-52 ikke skiller. I begge 
metoder inngår testing av nakken, trunkus 
og ekstremiteter. I Motoriske forstyrrelser 
skåres rastløshet og bisarre bevegelser, som 
gjerne knyttes til psykiske lidelser (6).

Muskulatur og hud
Innen domenet Muskulatur i GFM-52 er 
det til sammen 12 tester, og terapeuten pal-
perer både strekk- og sammentrykkbarhet. 
Verbal reaksjon på strekkpalpasjonen regis-
treres samtidig. I DOK er det fire subskalaer 
med til sammen 46 tester: Perifer slapphet, 
Sentral hardhet, Perifer hardhet og Sentral 

slapphet. I begge metoder er det hovedinn-
trykket ved palpasjon av muskelkonsistens 
som vurderes. I GFM-52 vurderes en muskel 
som enten for hard og stram eller for slapp, 
mens man i DOK har to subskalaer for disse 
retningene, samt to subskalaer for palpa-
sjon på trunkus (sentral) og ekstremitetene 
(perifer). I begge metoder palperes musku-
latur i avspent hvile i de store ekstremitets-
musklene og ryggmuskler. I DOK palperes 
også fot, hånd- og underarmsmuskulatur. I 
GFM-52 undersøkes kun venstre side, mens 
det i DOK undersøkes bilateralt. Huddome-
net i GFM-52 har åtte tester som undersøkes 
med trykk- og strekkpalpasjon.

Problemstilling 2: Samsvar mellom 
metodene ved undersøkelse av friske 
og pasienter av ulike kategorier 
Spredingsdiagrammet i figur 1 beskriver 
samsvaret mellom metodene og deres dis-
kriminerende evner for totalskårene hos de 
132 deltagerne.

Diagrammet viser samme trend i GFM-
52 og DOK, med lavest gjennomsnittlige 
totalskår for friske, dernest høyere for pasi-
enter med lokaliserte smerter, så enda høy-
ere for pasienter med generaliserte smerter, 
og omtrent tilsvarende totalskår hos pasi-
enter med psykoser. Korrelasjonen mellom 
totalskårene var sterk (r = 0.82; p <0.0001). 
E-appendix B viser totalskår for GFM-52 og 
DOK og sumskårer for hoveddomene etter 
deltagergruppe.

Tabell 2 viser skårene for kliniske karak-
teristika for de ulike domenene og subska-
laene for begge metoder hos de 132 delta-
gerne, med best skår hos friske. 

Figur 2 viser sumskår for hoveddome-
nene for de fire gruppene i box-plot for 
å tydeliggjøre spredning i data for begge 
metodene. Figuren illustrerer at friske har 
lavere skår enn pasientgruppene, og at det 
er gjennomsnittlig høyere skår hos pasient-
gruppene.

Diskriminerende egenskaper i de enkelte 
subskalaer for gruppevise sammenligninger 
er vist i tabell 3.

Holdning
Det var moderat korrelasjon mellom dome-
nesumskårene i de to metodene (r = 0.38, p 
<0.0001). I begge metoder ser vi at friske har 
best holdningsfunn, mens pasienter med 
psykose har størst avvik, men det er også en 
del overlapp mellom pasientgruppene (ta-
bell 2 og figur 2). Begge subskalaene innen 
domenet Holdning i GFM-52 diskriminerte 
akseptabelt mellom friske og pasienter med 
psykose, vist ved Mann-Whitney U-test og 
ROC kurveanalyse (tabell 3). Holdning stå-
ende skilte ikke mellom friske og pasienter 
med smerter. For Holdning liggende var det 
signifikant forskjell mellom friske og pasien-
ter med smerter i gruppe B. Begge subska-
laene innen Holdning i DOK skilte fra ak-
septabelt til fremragende mellom friske og 
de ulike pasientgruppene. Begge metodene 
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FIGUR 1 Spredningsdia-
gram (scatter-plot) av to-
talskårene i GFM-52 og 
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vist i fire ulike farger.
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diskriminerte kun delvis mellom pasient-
grupper. Pasienter med smerter var signifi-
kant forskjellige fra psykosepasienter med 
hensyn til Holdning stående i GFM-52, men 
ikke Holdning liggende. I DOK skilte både 
Perifer fleksjon og Sentral fleksjon mellom 
pasienter med lokalisert smerte og psykose, 
men ikke mellom pasienter med generali-
serte smerter og psykose. Ingen av subskala-
ene innen Holdning skilte mellom pasienter 
med lokaliserte og generaliserte smerter. 

Respirasjon
Det var sterk korrelasjon mellom totalskå-
ren for respirasjon i de to metodene (r = 
0.55, p < 0.0001). Ved begge metoder er 
respirasjonen hos de friske bedre enn hos 
pasientgruppene (tabell 2 og tabell 3). Alle 
subskalaer skilte fra akseptabelt til fremra-
gende mellom friske og de tre pasientgrup-
pene i begge metoder, unntatt Stilling thorax 
i DOK hos pasienter med lokaliserte smer-
ter (tabell 3). Respirasjonsskårene i GFM-

52 var bedre hos pasienter med lokalisert 
smerte versus dem med generalisert smerte, 
og versus pasienter med psykose. Det var 
ingen forskjell i respirasjonsfunn målt med 
GFM-52 mellom pasienter med generali-
serte smerter og psykoser. I DOK var Om-
stillbarhet, Respirasjonsbevegelser liggende 
og Stilling thorax bedre hos pasienter med 
lokale smerter enn hos pasienter med psy-
koser (tabell 3). Ingen av subskalaene innen 
Respirasjon i DOK viste forskjell mellom 

TABELL 2 Kliniske karakteristika for friske personer, pasienter med lokale smerter, pasienter med generaliserte smerter og pasienter med psy-
koser innen hoveddomener og respektive subskalaer i GFM-52 og DOK med gjennomsnitt (X), standardavvik (SD) og median (Md).

Hoveddomener med subskalaer
(antall tester i parentes)

A. Friske (n=34)
X    (SD)    Md

B. Lokale smerter 
(n=32)
X   (SD)      Md

C. Generaliserte smerter (n=32)
X     (SD)     Md

D. Psykose (n=34)
X     (SD)      Md

Holdning
GFM-52 
   Holdning stående (4)
   Holdning liggende (4)
DOK 
  Perifer fleksjon (11)
   Sentral fleksjon (6)

  2.3 (0.8)    2.3
  1.8 (1.0)    1.6

  9.8 (6.0)    8.0
  9.5 (4.1)  10.0

  2.6 (0.9)     2.7
  2.7 (1.3)     2.7

18.5 (6.9)   18.5
13.2 (3.6)   13.0

  2.7 (0.9)    2.7
  2.2 (0.9)    2.1

21.2 (5.8)  20.5
14.2 (3.6)  14.5

  3.4 (1.1)    3.2
  2.8 (1.2)    2.7

26.1 (9.2)  24.5
16.0 (4.8)  16.0

Respirasjon
GFM-52
   Respirasjon stående (4)
   Respirasjon liggende (4)
DOK
   Omstillbarhet (5)
   Bevegelser stående (3)  
   Bevegelser liggende (5) 
   Tensjon (6)
   Thorax stilling (4)

  3.7 (0.7)   3.7
  2.2 (0.6)   2.1

  6.6 (3.4)   5.5
  5.5 (3.1)   6.0
  5.2 (4.0)   5.0
  5.4 (3.9)   4.5
  2.2 (2.7)   1.5

  4.3 (0.8)    4.3
  2.8 (0.8)    2.7

15.0 (4.2)  15.0
  8.8 (4.1)    8.0
  9.3 (4.5)    9.5
11.1 (5.4)  11.0
  3.6 (4.1)    3.0

  4.9 (0.9)    5.0
  3.4 (0.9)    3.3

15.8 (4.1)  15.5
  9.0 (3.5)    8.5
11.8 (5.7)  11.5
11.1 (6.8)    9.0
  5.6 (5.3)    4.0

  4.9 (0.7)    4.8
  3.5 (1.0)    3.6

18.5 (5.1)  19.5
10.1 (3.6)  10.5
13.9 (5.6)  14.0
14.2 (6.3)  13.5
  7.7 (5.8)    8.0

Bevegelse
GFM-52
   Fleksibilitet (4)
   Passive leddutslag (4)
   Passive bevegelser (4)
   Aktive bevegelser (4)
DOK
   Motstand pass. bev. (11)
      Assistanse pass. bev. (11)
      Motorisk forstyrrelse (4)

  2.9 (1.7)   2.9
  2.1 (1.1)   2.1
  1.2 (1.4)   0.7
  1.7 (1.0)   1.3

  8.5 (5.6)   7.0
  1.6 (3.6)   0.0
  0.4 (0.8)   0.0

  4.8 (1.8)    4.5
  3.1 (1.4)    3.0
  2.8 (1.6)    2.5
  3.0 (1.6)    2.7

25.4 (15.9) 21.0
  8.7 (9.3)     9.3
  1.6 (2.8)     0.0

  5.6 (1.5)    5.7
  3.6 (1.8)    3.0
  2.9 (1.8)    2.6
  3.7 (1.6)    3.7

33.4 (15.9) 33.5
  7.5 (7.1)     5.5
  2.4 (2.9)     0.5  

  5.9 (1.7)     6.4
  3.2 (1.4)     3.0
  4.1 (2.0)     4.7
  3.2 (1.5)     2.8

33.5 (15.4) 15.4
17.9 (15.9) 13.5
  5.4 (6.1)     4.0

Muskulatur 
GFM-52
   Strekkpalpasjon (4)
   Reaksjon på strekk (4)
   Trykkpalpasjon (4)
DOK
   Perifer slapphet (14)
   Sentral hardhet (12)
   Perifer hardhet (10)
   Sentral dorsal slapphet (10)

  3.4 (1.0)    3.4
  2.8 (0.7)    2.7
  3.2 (0.8)    3.2

  0.7  (1.4)    0.0
30.9 (11.0) 31.5
13.7 (5.2)   14.0
  0.5  (1.5)    0.0

  4.4 (1.2)    4.3
  3.2 (1.4)    3.0
  4.1 (0.9)    4.0

  2.6  (6.1)    0.0
38.8 (12.1) 40.5
20.2 (6.9)   22.0
  1.4 (3.4)     0.0

  5.0 (0.9)     5.1
  4.1 (1.2)     4.1
  4.9 (0.8)     5.0 
 
  7.0  (13.1)  0.0
43.1 (15.4) 46.5
18.0 (8.2)   17.0
  2.5 (7.5)     0.0

  5.2 (1.4)     5.5
  3.7 (1.5)     3.7
  4.8 (1.3)     4.7

  6.4  (12.5)  2.0
40.2 (18.7) 43.5
25.2 (12.2) 24.0
  3.4  (7.6)    0.0

Hud 
GFM-52
   Sammentrykk av hud (4)
   Strekk av hud (4)

  2.5 (1.0)     2.2
  2.1 (0.9)     2.0

  3.2 (1.2)     3.0
  3.1 (1.2)     2.9

  4.1 (1.3)     4.3
  4.1 (1.2)     4.0

  3.5 (1.2)     3.4
  3.7 (1.6)     3.2



FYSIOTERAPEUTEN  2/10     29

pasienter med lokaliserte og generaliserte 
smerter, eller mellom pasienter med gene-
raliserte smerter og pasienter med psykose. 

Bevegelse
Det var sterk korrelasjon mellom sumskåre-
ne i de to bevegelsesdomenene (r = 0.77, p < 
0.0001). Alle subskalaer viste at friske hadde 
betydelig bedre bevegelsesfunn i forhold til 
alle pasient gruppene i begge metoder (tabell 
2), unntatt Motoriske forstyrrelser som ikke 
skilte mellom friske og pasienter med lokali-
serte smerter, målt med ROC-areal (tabell 3). 

Sammenligninger mellom pasientgrup-
pene viste at pasienter med lokaliserte smer-
ter hadde signifikant bedre Fleksibilitet i 
GFM-52 enn pasienter med psykose (tabell 
3). Passive bevegelser, Passive leddutslag og 
Aktive bevegelser var ikke forskjellig mel-
lom noen av pasientgruppene. Pasienter 
med psykose hadde betydelig mer uro og 
bisarre bevegelser (Motoriske forstyrrelser) 
enn pasienter med lokaliserte smertetilstan-
der. Det var ellers ikke noen forskjell mel-
lom de ulike pasientgruppene i DOK. 

Muskulatur og hud
Det var sterk korrelasjon mellom domene-
sumskårene for muskulatur i de to meto-
dene (r = 0.58, p < 0.0001). I GFM-52 hadde 
friske personer bedre strekk- og trykkbarhet 
i den palperte muskulaturen sammenlignet 
med de ulike pasientgruppene. Reaksjon 
på strekkpalpasjon var ikke forskjellig hos 
friske og pasienter med lokaliserte smerter 
(tabell 3). Palpasjon av hudkvaliteter viste 
bedre strekk- og sammentrykkbarhet hos 
friske sammenlignet med alle pasientgrup-
pene, unntatt når det gjaldt Sammentrykk 
av hud mellom friske og pasienter med loka-
liserte smerter. I DOK hadde begge smerte-
pasientgruppene og pasienter med psykose 
mer Sentral og Perifer muskelhardhet i for-
hold til de friske personene. Pasienter med 
psykose hadde noe mer Perifer muskulær 
slapphet enn friske personer. Undersøkelse 
av Sentral dorsal slapphet diskriminerte 
ikke mellom friske og noen av pasientgrup-
pene. 

Ved sammenligning mellom pasient-
gruppene viste Reaksjon på strekk og 
Trykkpalpasjon i GFM-52 bedre funn hos 
pasienter med lokaliserte versus generali-
serte smerter (tabell 2 og 3). De tre subskala-
ene innen Muskulatur i GFM-52 viste ellers 
ingen forskjell hos pasienter med smerter 
versus psykose. Undersøkelse av Trykk og 
Strekk av hud var kun forskjellig mellom 
pasienter med lokaliserte og generaliserte 
smertetilstander. I DOK skilte kun Perifer 
hardhet mellom pasienter med generaliserte 
smerter og psykose (tabell 3). 

Diskusjon
Resultatene våre tyder på at det er store lik-
hetstrekk mellom GFM-52 og DOK, men at 
valg av enkelttester, sammensetning av an-
tall tester i subskalaene og skalering varierer 
en del. Metodene har i sin utvikling vært 
noe ulike med hensyn til hva som vektlegges 
og i gruppering av variablene i dimensjoner. 
Dette sees tydeligst innen Respirasjonsdo-
menet, hvor GFM-52 kun har åtte tester, 
mens DOK har 23 (2,5,6,24). Begge metoder 
skilte meget godt mellom friske og pasienter, 
men ikke godt mellom ulike pasientgrupper, 
selv om en del av subskalaene skiller pasi-
enter med lokaliserte smerter fra dem med 
generaliserte smerter og psykotiske lidelser. 

Diskusjon av metode
Studien har flere mulige feilkilder. Avhengig 
av om terapeutene testet i Oslo eller Ber-

FIGUR 2 Samlefigur (box-plot) med totalskår (Y-akse viser domeneskår) for friske og hver 
enkelt diagnosegruppe for hoveddomenene i henholdsvis GFM-52 og DOK. Antall tester innen 
hvert domene står i parentes. Boksenes lengde inneholder 50 prosent av skårene, midtstreken 
er medianen, og bartene viser den totale spredningen. Avvikere (outliers) er markert (O) når skår 
er mer enn 1.5x utenfor lengden på boksen.
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FAG VITENSKAP

gen var det alltid en av testerne som visste 
noe om personene som ble undersøkt, men 
ikke den andre. Dette fordelte seg nokså likt 
ut over testperioden. Innlagte psykiatriske 
pasienter kjente testeren umiddelbart til 
bakgrunnen for, men ikke grad av problem. 
Også denne pasientgruppen kan ha ulik 

TABELL 3 Diskriminerende egenskaper i de enkelte subskalaer hos henholdsvis GFM-52 og 
DOK, med parvise sammenligninger mellom friske og tre ulike pasientgrupper (Gruppe B, C 
og D), målt med Mann-Whitney U-test* (p). Areal under kurven (AUC) fra Receiving Operating 
Curve er vist i parentes.  Signifikante forskjeller mellom pasientgruppene vises i kolonnen helt 
til høyre, også målt med Mann-Whitney U-test. 

 
Subdomener målt 
opp mot friske (A)

B. Lokale
smerter 
p (AUC)

C. Generaliserte
smerter p (AUC)

D. Psykose
p (AUC)

Forskjell mellom 
pasientgrupper 
(p<0.01)

Holdning
GFM-52 
   Holdning stående
   Holdning liggende
DOK 
   Perifer fleksjon
   Sentral fleksjon 

is    (.59)
*     (.72)

**   (.83)
**   (.77)

is     (.62)
is     (.67)

**   (.91)
**   (.81)

**   (.78)
**   (.77)

**   (.95)
**   (.88)

B vs D, C vs D

B vs D
B vs D

Respirasjon
GFM-52
   Respirasjon stående
   Respirasjon liggende
DOK
   Omstillbarhet 
   Resp.bev.stående 
   Resp.bev. liggende 
   Tensjon
   Thorax stilling

**   (.76)
**   (.73)

**   (.94)
**   (.73)
**   (.75)
**   (.80)
is    (.62)

**   (.88)
**   (.90)

**   (.96)
**   (.77)
**   (.84)
**   (.76)
*     (.70)

**   (.91)
**   (.85)

**   (.96)
**   (.84)
**   (.90)
**   (.89)
**   (.79)

B vs C, B vs D
B vs D

B vs D

B vs D

B vs D

Bevegelse
GFM-52
   Fleksibilitet
   Passive leddutslag
   Passive bevegelser
   Aktive bevegelser
DOK
   Motstand pass. bev.
   Assistanse pass. bev.
   Motorisk forstyrrelser 

**   (.79)
**   (.73)
**   (.81)
**   (.76)

**   (.88)
**   (.79)
is    (.62)

**   (.88)
**   (.79)
**   (.81)
**   (.85)

**   (.94)
**   (.79)
**   (.70)

**   (.89)
**   (.75)
**   (.91)
**   (.80)

**   (.96)
**   (.81)
**   (.81)

B vs D

B vs D

Muskulatur 
GFM-52
   Strekkpalpasjon
   Reaksjon på strekk
   Trykkpalpasjon
DOK
   Perifer slapphet
   Sentral hardhet
   Perifer hardhet
   Sentral dorsal slapphet

**   (.75)
is    (.58)
**   (.75)

is    (.57)
*     (.70)
**   (.77)
is    (.54)

**   (.90)
**   (.83)
**   (.94)

is    (.64)
**   (.79)
*     (.69)
is    (.56)

**   (.85) 
*     (.69)
**   (.85)

*     (.71)
*     (.71)
**   (.80)
is    (.55)

B vs C
B vc C

C vs D

HUD 
GFM-52
   Sammentrykk hud
   Strekk hud

is    (.68)
**  (.73)

**   (.84)
**   (.90)

**   (.75)
**   (.80)

B vs C
B vs C

** p ≤ 0.001, * p < 0.01,  is = ikke signifikant.

grad av problemer, noe som begge meto-
dene fanger fint opp. I denne studien var det 
bare en tester for hver metode og derfor ikke 
relevant å undersøke intertester-reliabilitet. 
Dersom enighet i skåring av hva som er stort 
eller lite utslag hadde vært mer diskutert på 
forhånd kunne kanskje dette resultert i enda 

sterkere samsvar. Fremtidig arbeid må også 
undersøke om testerne forstår det samme 
med de ulike begrep. 

Selv om begge metodene viste god va-
liditet ved å kunne skille fra akseptabelt 
til fremragende mellom friske og de ulike 
pasientgruppene (tabell 3), viste studien at 
metodene ikke diskriminerte godt mellom 
de ulike pasientgruppene. Manglende dis-
kriminerende evne kan forklares med at det 
enten ikke er noen forskjell mellom grup-
pene, eller at enkelttestene som inngår ikke 
er relevante og sensitive nok. Som det går 
frem av box-plot i figur 2 og stor størrelse på 
standardavvik (tabell 2) viste undersøkelse-
ne at det var stor spredning i funn innenfor 
hver pasientgruppe, og det er derfor natur-
lig å konkludere med at metodene ikke kan 
diskriminere mellom pasientgrupper, men 
heller mellom pasienter med ulik grad av 
belastning. Det er viktig å understreke at 
metodene ikke brukes til å stille en diagnose, 
men til å kartlegge grad av kroppslige pro-
blem (1,2,5,6).

Det er tidligere vist at kjønnsforskjell kan 
gi utslag på gjennomsnittsverdiene på de 
ulike subskalaene, men siden det er sam-
menligning av to ulike kroppsundersøkelser 
som er hovedfokus, er ikke dette spesifikt 
sett på eller kontrollert for. I denne stu-
dien var det en nokså grov inndeling i pa-
sientgrupper i forhold til smerteutbredelse 
(8,13). Dersom vi hadde brukt en strengere 
definering for generaliserte smerter, kunne 
kanskje skillet mellom pasientgruppene blitt 
noe tydeligere. 

På grunn av det store antallet utførte tes-
ter ble signifikansnivå satt til p < 0.01. Signi-
fikans er avhengig av gruppestørrelse og av 
begrenset verdi når det gjelder undersøkelse 
av diskriminerende egenskaper ved en test. 
ROC er derimot uavhengig av antall og mer 
informativ fordi man får informasjon om en 
metodes evne til å klassifisere når gruppetil-
hørighet er kjent (23).

Resultatdiskusjon  
Samsvar mellom metodenes oppbygging
Mange av enkelttestene i begge metoder ut-
føres og vurderes nokså likt, og er plassert 
i like hoveddomener. Kun noen få tester er 
ulikt plassert, delvis fordi det er ulike egen-
skaper som vurderes. Noen av enkeltun-
dersøkelsene i domenet Respirasjon i DOK 
inngår i Bevegelsesdomenet i GFM-52, for 
eksempel kjevebevegelse. I GFM-52 un-
dersøkes motstand mot passiv bevegelse av 



FYSIOTERAPEUTEN  2/10     31

kjeven, mens respirasjonssvaret som utløses 
ved kjevebevegelse vurderes i DOK. Sub-
skalaene for Respirasjon i begge metoder 
diskriminerte like bra mellom friske og de 
ulike pasientgruppene. Man kan likevel stil-
le spørsmål ved behovet for at Respirasjons-
domenet i DOK skal inneholde 23 enkelt-
tester. I tidligere versjoner av GFM ble både 
høyre og venstre side av kroppen undersøkt, 
men høye korrelasjoner i funn (2) gjorde at 
kun venstre side er inkludert i dagens ver-
sjon. Tilsvarende høye korrelasjoner er rap-
portert i DOK (6), og bilaterale tester innen 
Holdning (12), Bevegelse (25) og Muskula-
tur (21) ble derfor redusert til én i undersø-
kelse av DOKs psykometriske egenskaper i 
en tidligere studie (26). Dette gir grunnlag 
for kun å undersøke venstre side i fremtidige 
studier. 

I DOK skilles det mellom motstand og 
assistanse ved passiv testing av Bevegelser, 
mens man i GFM-52 vurderer dette under 
ett. Det kan være vanskelig å skille mellom 
dette, og tidligere forskning innen GFM har 
også vist dårlig reliabilitet (2).

I GFM-52 vurderes som nevnt musku-
latur som enten slapp, god eller stram med 
for lite strekkbarhet, hvor slapp konsistens 
(med for stor strekkbarhet) skåres på mi-
nussiden, mens en hard/stram muskulatur 
med nedsatt elastisitet skåres på plussiden. 
I DOK utgjør hard og slapp to separate 
subskalaer, og palpasjon av både Sentral og 
Perifer hardhet skilte bra mellom friske og 
pasienter, mens subskalaene som skal fange 
opp slapp muskelkonsistens ikke diskrimi-
nerte tilstrekkelig. For de fleste pasienter vil 
man ikke miste viktig informasjon dersom 
muskulatur vurderes som enten stram eller 
slapp i samme subskala (1,2). 

Undersøkelse av hud er unikt for GFM-
52. Det er interessant å se at pasienter med 
generaliserte smerter er den pasientgruppen 
i vår studie som får størst avvik fra ideelle 
funn (tabell 2), noe som gjerne samsvarer 
med klinisk erfaring. Også i en tidligere stu-
die fremkom nyttig informasjon gjennom 
palpasjonsundersøkelse av hud (13,20).

Samsvar mellom metodene ved undersø-
kelse av friske og pasienter av ulike ka-
tegorier 
Denne studien viser at de fleste subskalaer i 
de to kroppsundersøkelsene hadde tilstrek-
kelig diskriminerende evne mellom friske 
og pasienter (tabell 3). Dette stemmer over-
ens med hovedfunnene fra de to doktor-

gradsarbeidene som er utgangspunktet for 
denne studien (5,6). I GFM-52 skilte ikke 
Holdning stående, Reaksjon på strekkpal-
pasjon av muskulatur og Sammentrykk av 
hud godt mellom friske og smertepasien-
ter. I DOK diskriminerte ikke Thorax stil-
ling, Motoriske forstyrrelser, Perifer slapp-
het eller Sentral dorsal slapphet godt. Det 
kan tenkes at disse subskalaene har mange 
overflødige tester siden de ikke fanger opp 
forskjell mellom friske og pasienter. Figur 2 
viser likevel lite overlapp i domenesumskår 
mellom friske og de ulike pasientgruppene, 
noe som understøtter at pasienter med mus-
kel- og skjelettplager ikke bare har diffuse 
og subjektive helseplager, men påvisbare 
kroppslige belastninger. 

Sammen med Respirasjon er det funnet 
at Bevegelser ofte skiller best mellom friske 
og pasienter (8,26), og fanger opp klinisk 
viktig endring (15). I den foreliggende stu-
dien skiller subskalaene svært bra mellom 
friske og de ulike pasientgruppene, men 
lite mellom pasientgruppene. Funnene er 
i overensstemmelse med tidligere studier 
som viste signifikant forskjell mellom friske 
og pasienter med hensyn til fleksibilitet, 
leddutslag og passive bevegelser (18,25). I 
denne studien ble det også vist at pasien-
ter med smerter hadde signifikant mindre 
motorisk uro enn pasienter med psykose, 
hvilket tilsvarer tidligere funn (25). Tilsva-
rende som i en tidligere studie med GFM-52 
skilte Respirasjon stående mellom friske og 
pasienter og mellom ulike pasientgrupper 
med muskel- og skjelettplager (14,27), mens 
Respirasjonsbevegelse i stående i DOK ikke 
diskriminerte, muligens fordi tre tester i en 
subskala kan være i minste laget (28).

I begge metoder skilte over halvparten av 
subskalaene mellom flere av pasientgrup-
pene, mens følgende subskalaer ikke skilte 
mellom gruppene; i GFM-52: Holdning lig-
gende, Respirasjonsbevegelser stående, Pas-
sive leddutslag, Passive bevegelser, Aktive 
bevegelser, og Strekkpalpasjon av muskula-
tur; i DOK: Tensjon, Motstand og Assistanse 
ved passive bevegelser, Perifer og Sentral 

dorsal slapphet, og Sentral hardhet. De dis-
kriminerende egenskapene til disse subska-
laene synes således ikke gode nok, selv om 
gjennomsnittsskårene var mye bedre hos de 
friske sammenlignet med pasientgruppene 
(tabell 2). Gjennomsnittskårene for de uli-
ke pasientgruppene er i overensstemmelse 
med tidligere studier hvor GFM-52 er brukt 
i undersøkelse av pasienter med muskel- og 
skjelettplager (8,27). Det er interessant å se 
at det er påfallende liten forskjell i kropps-
lige funn hos pasienter med psykoser sam-
menliknet med pasienter med generaliserte 
smerter (tabell 2 og figurer). 

Metodene kan brukes hver for seg, men 
da de har store likhetstrekk, er det grunn til 
å se nærmere på om de kan slås sammen til 
en ny norsk kroppsundersøkelse, forhåpent-
ligvis med bedre diskriminerende evne. Det 
bør undersøkes om det er mulig å sammen-
stille og forbedre enkelttester i de to meto-
dene. Dette krever blant annet en grundig 
gjennomgang og kvalitative vurderinger 
også av begrepsinnholdet i de enkelte tes-
tene. Derigjennom kan det arbeides videre 
for å utvikle nye subskalaer med god intern 
konsistens. En ny norsk kroppsundersøkelse 
kan medføre at flere fysioterapeuter velger 
forskningsbaserte skalaer med gode måle- 
egenskaper. Systematisk kartlegging av 
spenningsmønstre kan muliggjøre klassi-
fisering av pasienter i subgrupper, hvilket 
innebærer at flere pasienter kan gis mere 
adekvat behandling, og at endring over tid 
kan dokumenteres. Caseanalyse basert på 
fysiske tester i nye pasientutvalg kan føre til 
klassifisering av helt andre subgrupper enn 
klassifisering basert på medisinske diagnos-
er eller smertetegning (29). 

Konklusjon
Både GFM-52 og DOK synes å være sys-
tematiske og helhetlige undersøkelser som 
egner seg til vurdering av kroppsfunn hos 
pasienter med langvarige muskel- og skje-
lettplager, så vel som hos pasienter med 
psykiske lidelser. Studien viser godt samsvar 
i oppbygning mellom metodene med hen-

Begge metoder har nøye definerte 
variabler, gradert scoringsskala og sto-
re likhetstrekk, men er noe forskjellige 
i variabelvalg i de ulike subskalene.
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syn til domener, subskalaer og enkelttester. 
Den ga også et høyt samsvar mellom to-
talskåringene i metodene ved undersøkelse 
av kroppsfunn hos friske og pasienter av 
ulike kategorier. Ved begge metodene had-
de friske personer betydelig lavere skår og 
kroppsfunn med minst avvik fra det ideelle, 
sammenlignet med pasientgruppene. Ingen 
av metodene skilte gjennomgående godt 
mellom de ulike pasientgruppene. De store 
likhetstrekkene gir grunn til å se nærmere 
på om de kan slås sammen til en ny norsk 
kroppsundersøkelse, forhåpentligvis med 
bedre diskriminerende evne. 

Takk 
Fond til etter- og videreutdanning av fys-
ioterapeuter har gitt økonomisk støtte til 
gjennomføring av denne studien.

E-appendix
DOK- og GFM-52-skjemaene:
www.fysioterapeuten.no – Fag og vitenskap
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Rettelse om svimmelhet

 Fysioterapeuten gjør oppmerksom på 
feil i Kristiansen, Tamber og Wilhelmsens 
kommentar «Fysioterapi for pasienter med 
svimmelhet» i Fysioterapeuten nr. 1/2010 
side 28-29. Forfatternes hovedbudskap, at 
fysioterapeuter ikke trenger avansert ut-
styr eller spesialutdanning for å behandle 
pasientgruppen, ble forringet av vårt 
illustrasjonsbilde som viser fysioterapeut 
Narve Bjørneseth med avansert utstyr. 
Bjørneseth arbeider ikke ved Balanselabo-
ratoriet i Bergen. 

Referansen er feil etter utsagnet 
«Krystallsyke (BPPV) behandles primært 
med reposisjonsmanøver (6) ». Rett 
referanse skal være www.balanselabora-
toriet.no.

Fysioterapeuten beklager feilene. 

Veiledet bekkenbunnstrening kan 
redusere grad av prolaps, redusere 
symptomer og skape morfologiske 
og funksjonelle endringer i bekken-

bunnen.

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

DETTE VISER doktorgradsarbeidet til fysio-
terapeut Ingeborg Hoff Brækken.

Målet med avhandlingen har vært å 
evaluere ultralydsmålingenes intratester re-
liabilitet, identifisere risikofaktorer for pro-
laps, evaluere effekt av bekkenbunnstrening 
i forebygging, behandling av prolaps og å 
dokumentere morfologiske endringer i bek-
kenbunnen etter slik trening.

109 kvinner ble tilfeldig trukket til tre-
ning. 59 i treningsgruppen og 50 i kontroll-
gruppen. Begge gruppene fikk informasjon 

Bekkenbunnstrening reduserer grad av prolaps i bekkenbunn

om lidelsen og ble rådet til å trekke sammen 
bekkenmusklene før hosting, nysing og tun-
ge løft og å unngå å trykke nedover.  

Kvinnene i treningsgruppen trente tre 
sett med 8-12 sammentrekninger av bek-
kenbunnsmusklene hver dag i seks måne-
der. De fikk også individuell oppfølging hos 
fysioterapeut én gang i uken de tre første 
månedene og annenhver uke de tre siste. 

19 prosent av kvinnene i treningsgrup-
pen mot 8 prosent av kvinnene i kontroll-
gruppen bedret grad av prolaps. Kvinnene 
i treningsgruppen reduserte frekvens og 
plager av prolapsrelaterte blære- og tarm-
symptomer og bedret styrke og utholdenhet 
i bekkenbunnsmuskulaturen. De fikk økt 
muskeltykkelse, eleverte posisjon på blære 
og tarm, reduserte arealet på levator hiatus 
og forkortet lengden på bekkenbunnsmus-
klene sammenlignet med kvinnene i kon-
trollgruppen. Professor Kari Bø har veiledet 
Brækken i doktorgradsarbeidet. 
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FORUTSETNINGEN er at UiT 
overtar studieretningene nevro-
logisk fysioterapi fra og med høs-
ten 2012 og psykiatrisk- og psy-
kosomatisk fysioterapi fra høsten 
2013. Fondet ga også støtte til 
første kull av nevromasteren.

På bakgrunn av bevilgninge-
ne starter et nytt kull med mas-
terstudenter i nevrologisk fysio-
terapi opp til høsten. Studiet er 
to-årig og gir 120 studiepoeng. I 
likhet med masteren i psyk/psyk 

Fra høsten er det klart for 

masterstudium i helsefag, 

studieretning psykiatrisk- og 

psykosomatisk fysioterapi. 

Utdanningen er fagspesifikk 

og klinisk rettet, og utgjør 120 

studiepoeng.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

UTDANNINGEN blir treårig og undervisnin-
gen legges til 11 fellessamlinger fra 2-3 dager 
til 2,5 uker og utgjør totalt 21 uker i løpet 
av disse tre årene. Studentene skal ha praksis 
mellom samlingene, fordelt i primærhelse-
tjenesten og spesialisthelsetjenesten. Prak-
sisplassen er i hovedsak knyttet til egen ar-
beidsplass og skal gi muligheter for å arbeide 
klinisk i tråd med studiets faglige innhold.

Av studiets 120 studiepoeng utgjør 40 

Klart for master i psyk/psyk

NY MASTER Førstelektor Anne 
Gretland er ansvarlig for master i 
psykiatrisk og psykosomatisk fysio-
terapi ved Universitetet i Tromsø. 

Nytt kull med nevromastere

FORTSETTER Studieleder og ama-
nuensis Britt Normann er klar for et 
nytt kull med nevromasterstudenter 
til høsten. Foto: Heidi Johnsen

Fond til etter- og videreutdanning har bevilget 

midler til gjennomføring av master i henholds-

vis nevrologisk fysioterapi og psykiatrisk- og 

psykosomatisk fysioterapi. 

er studiet samlingsbasert med 
fordyping i barn eller voksne. 
Studentene må ha tilgang til 
praksisfeltet innen fordypings-
området i studietiden. 

Opptakskrav er offentlig 
godkjent fysioterapeut med 
bachelorgrad eller lignende. For 
søkere uten bachelorgrad i fy-
sioterapi, kreves minimum 180 
studiepoeng. Minst 80 av disse 
må være innen fysioterapi og 
10 studiepoeng må være i viten-

skapsteori, etikk og metode. 
Studiet skal kvalifisere fy-

sioterapeuten til klinisk arbeid 
innen nevrologisk fysioterapi i 
kommune- og spesialisthelsetje-
nesten, til utdanningsstillinger i 
høgskoler og til PhD-studier. 

To emner med til sammen 
30 studiepoeng er felles for alle 
studieretningene innen mas-
tergradsprogrammet i helsefag. 
Utdanningen består av sju em-
ner med et omfang på 10 til 40 
studiepoeng. Undervisningen 
består av ni fellessamlinger som 
varer fra 1-2,5 uker, totalt 16,5 
uker i løpet av studiets to år. Vei-
ledet klinisk praksis fra andre til 
og med fjerde semester inngår i 
studiet.   

studiepoeng felles eksamensemner for mas-
tergradsprogram i helsefag med fagspesifikk 
tilpasning. Også fagspesifikke emner for 
studieretning psykiatrisk- og psykosomatisk 
fysioterapi utgjør 40 studiepoeng. Av disse 
er 20 praksis. Masteroppgaven utgjør de 
siste 40 studiepoengene.

Førstelektor Anne Gretland sier målet 
med studiet er at studentene skal utvikle 
avansert kompetanse til å arbeide innenfor 
ulike deler av helsetjenesten. De skal jobbe 
med mennesker som har ulike former for 
psykosomatiske og psykiske lidelser og med 
ulik alvorlighetsgrad

– Utvikling av avansert behandlingskom-
petanse står sentralt. Dette innebærer vekt-
legging av spesialiserte kroppslige/kliniske 
innfallsvinkler og tilnærmingsmåter, blant 
annet i forhold til undersøkelse, funksjons-
vurderinger og terapeutiske arbeidsmåter.  
Studiet skal også utvikle studentenes evne 
til å analysere og forholde seg kritisk til 
fagkunnskap formidlet via ulike informa-
sjonskanaler. De skal utvikle kompetanse til 
å identifisere, strukturere og formulere fag-

lige problemstillinger, sier førstelektor Anne 
Gretland. 

Studiet er støttet av Fond til etter- og vi-
dereutdanning av fysioterapeuter. 
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Airway clearance physiotherapy improves quality of life 
in people with bronchiectasis

BLIKK PÅ FORSKNING

Synopsis
Summary of: Murray MP, Pentland JL, Hill 
AT (2009) A randomised crossover trial of 
chest physiotherapy in noncystic fibrosis 
bronchiectasis. Eur Respir J Early online: 
DOI: 10.1183/09031936.00055509. [Prepa-
red by Mark Elkins, CAP Editor.]

Question: Does regular airway clearance 
using an oscillating positive expiratory pres-
sure (PEP) device improve quality of life, 
sputum volume, respiratory function, and 
exercise capacity in people with bronchiec-
tasis? 

Design: Randomised, crossover, control-
led trial with 3-month intervention periods 
separated by a 1-month washout period. 

Setting: Acute teaching hospital in Scot-
land. 

Participants: 20 adults with radiologi-
cally diagnosed bronchiectasis and chronic 
sputum expectoration, who were not perfor-
ming regular physiotherapy for airway cle-
arance. Smoking, asthma, emphysema, and 
cystic fibrosis were exclusion criteria. 

Interventions: While in the intervention 
arm, participants performed 20–30 minutes 
of airway clearance twice daily. Each ses-
sion consisted of three cycles of 10 breaths 
through an oscillating positive expiratory 
pressure (PEP) device called the Acapella, 
followed by the forced expiratory technique 
and coughing. Each participant’s technique 
was reviewed by a physiotherapist monthly 
during the intervention arm. During the 
control arm, the device was retained by 
the investigators and participants perfor-
med no physiotherapy for airway clearance. 
Throughout the study, both groups received 
all other standard management including 
antibiotics when exacerbation criteria were 
met. Any changes to the participants’ usual 
medication regimen were noted. 

Outcome measures: The primary out-
come was the Leicester Cough Question-
naire (LCQ) – a 19-point, patient-reported 
measure of the impact of cough severity on 
quality of life with three domains (physical, 
psychological, and social). Secondary out-

comes included the St George’s Respiratory 
Questionnaire (SGRQ), 24-hour sputum vo-
lume, lung function, maximum respiratory 
pressures, and the incremental shuttle walk 
test, measured at the end of each interven-
tion arm. 

Results: All participants completed the 
study with no adverse events during airway 
clearance. During the 3-month intervention 
period, the total LCQ score showed signifi-
cantly greater improvement than during the 
control period: difference in medians for 
total LCQ score 1.3 points, p = 0.002. Each 
of the three domains within the LCQ also 
showed significant benefits. Other outcomes 
that showed significantly greater improve-
ments due to the airway clearance interven-
tion were the SGRQ (difference in medians 
8.5 points, p = 0.005), 24-hr sputum volume 
(difference in medians 3 ml, p = 0.02), and 
the incremental shuttle walk distance (dif-
ference in medians 40 m, p = 0.001). The 
groups did not differ significantly on the re-
maining secondary outcomes. 

Conclusion: Regular airway clearance 
with oscillating PEP improves diseaserela-
ted quality of life and exercise capacity in 
people with bronchiectasis. 

Commentary
This is the first long-term randomised trial 
of airway clearance physiotherapy in bron-
chiectasis. Previous shortterm trials have 
only identified improvements in measures 
of sputum clearance (Jones & Rowe 2005). 
Long-term changes in sputum production 
are difficult to interpret because, while an 
increase may indicate more effective clear-
ance, it could also indicate a greater mucus 
load in the lungs. So, while Murray and col-
leagues identified an effect on 24-hr sputum 
volume, of greater importance are the im-
provements in quality of life and incremen-
tal walk test distance. 

The trial was well designed. The use of a 
crossover design raises concerns about car-
ryover effects. Although the authors report 
similar group characteristics before inter-

vention periods 1 and 2, it would be more 
convincing to report similarity before treat-
ment and control periods (eg, Hodgson et 
al 2007). The breathing regimen employed 
with the Acapella (3 sets of 10 breaths) was 
a small treatment stimulus compared to the 
10 sets of 10 breaths utilised in traditional 
PEP therapy (Elkins et al 2006), even con-
sidering it was applied twice a day. Also, an 
advantage of the Acapella is its ability to pro-
vide oscillating PEP independent of gravity, 
but it is unclear whether this was utilised 
because the position of the participants was 
not described. 

Despite the above issues, this paper pro-
vides much needed evidence to support the 
use of airway clearance physiotherapy as a 
maintenance strategy in this population. 
The worthwhile results in this mild patient 
group show that initiating airway clearance 
physiotherapy early in the disease process 
is appropriate. Patients with greater spu-
tum production may have more to gain, so 
further trials with participants with more 
severe disease should be  conducted. Such 
trials should employ blinded outcome as-
sessment and a stronger treatment stimulus. 
Also, given the recent trend for measures 
of global satisfaction with treatment to be 
included in clinical trials (eg, Glinksy et al 
2008, Kay et al 2008, Lau et al 2008), this 
could be reported, as could the proportion 
of participants who elect to continue with 
the intervention after completing the trial. 

Ruth Dentice
Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia
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debatt
Faggruppen har en effektiv 
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ledelse i NFF. Fred Hatlebrekke
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Sven Erik Fredriksen hadde et leserinnlegg i 
forrige nummer, som en respons på tidligere 
informasjonsleder Harald Nyquists innlegg i nr. 
12/09. Jeg har behov for å kommentere enkelte 
feilaktige utsagn om NFF og NFFs faggruppe for 
manuellterapi i Fredriksens innlegg.

Fredriksen skriver at NFF medvirket til at 
trygderefusjonene ble dramatisk redusert ved 
takstforhandlingene 2009. Ja, trygderefusjonen 
ble redusert, men nei, NFF medvirket ikke til 
denne reduksjonen. Stortinget hadde vedtatt at 
takstene skulle betydelig ned, men NFF medvir-
ket, takket være en svært dyktig forhandlingsde-
legasjon ledet av nestleder Elin Engeseth,  til at 
kun en fjerdedel av takstreduksjonen ble iverksatt 
i 2009. 

I tillegg skriver Fredriksen at nåværende fag-
gruppe for manuellterapi er forhindret fra  å arbei-
de for manuellterapeutenes saker. Det blir også 
fremhevet at vi hadde utarbeidet en kommunika-

I et debattinnlegg i Fysioterapeuten nr.1, hevder 
manuellterapeut Sven Erik Fredriksen både at NFF 
har skylden for at manuellterapeutene ikke har 
fått egen autorisasjon og for at  trygderefusjo-
nen går ned. Begge deler er naturligvis feil.

Det korrekte er at NFF og faggruppen har prio-
ritert arbeidet for å oppnå en offentlig  spesialist-
ordning for manuellterapeuter. Helsedirektoratet 
og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har 
på sin side tatt hensyn til alle innspill og fraråder 
at manuellterapeutene gis særskilt autorisasjon. 
Tvert om vil de vurdere offentlig spesialistordning 
også for andre helsepersonellgrupper enn legene. 
Et samlet Storting støtter dette og ber om fort-
gang i arbeidet med en offentlig spesialistordning 
for fysioterapeuter.

Det er gjennom NFF vi får styrke til å arbeide 
for manuellterapeutenes arbeids- og inntektsvil-

Feil, Fredriksen!
Svar til Sven Erik Fredriksen, Fysioterapeuten 1/2010

sjonsstrategi for å bringe manuellterapeutene til 
taushet. En slik strategi har aldri vært utarbeidet 
eller påtenkt. Vår generelle strategi er å fremheve 

egne saker mot media og beslutningstakere, ikke 
motarbeide andre sine saker. 

Når det gjelder temaer som berører manuell-
terapi, er NFFs  faggruppe tydelig på å fronte sine 
saker opp mot politisk ledelse, og ingen hindrer 
dem i det. Vi gjør sammen en vurdering fra sak 
til sak om det gagner manuellterapien best om 
forbundets ledelse, som representerer over 9000 
medlemmer, fronter saken overfor både politikere 
og departement, eller om faggruppen selv med 
sin dybdekunnskap gjør det. Svært ofte represen-
terer vi i fellesskap, noe vi mener tjener sakene.

Til slutt en liten kommentar om at det er et 
overveldende flertall av manuellterapeutene som 
er uenige med NFF: Det er ca. 440 manuellte-
rapeuter med A8-kompetanse i Norge, og tett 
oppunder 200 av dem er registrert i NFF. 

Eilin Ekeland
Forbundsleder NFF

Feil om faggruppen
Svar til Sven Erik Fredriksen, Fysioterapeuten 1/2010

kår. Faggruppen har en effektiv arbeidsfordeling 
med politisk ledelse i NFF. De kjenner faggrup-
pens målsettinger og kan ivareta disse også i de 
møtene faggruppen ikke deltar i. Vi er ikke i tvil 
om at NFF, med sine mer enn 9000 medlemmer, 
blir lyttet til når organisasjonen fremmer våre krav.

Svein Erik Fredriksen skriver videre at NFF 
ved fjorårets takstforhandlinger medvirket til at 
trygderefusjonene ble redusert dramatisk. Dette 
er helt feil. NFF medvirket ikke til reduksjonen. 
Stortinget hadde vedtatt at takstene skulle 
betydelig ned, men NFF klarte å sette deler av 
omleggingen «på vent» i og med at det ble en 25 
prosent omlegging dette året.

I motsetning til Norsk Manuellterapeutfore-
ning har NFFs faggruppe direkte innflytelse i 
takstforhandlingene og har siden 2006 bidratt til 
at manuellterapeutene har fått hele 56 millioner 

kroner til manuellterapitaksten. Dette betyr at 
manuellterapeutene, som utgjør åtte prosent av 
alle privatpraktiserende fysioterapeuter, har fått 
21 prosent av den totale summen som NFF har 
forhandlet seg fram til.

Jeg forventer ikke at Fredriksen skal melde seg 
inn igjen i NFF og faggruppen, men vårt håp er at 
resten av det norske manuellterapimiljøet skal se 
nytten av å være samlet i én organisasjon. Et så 
lite miljø er ikke tjent med å være delt i to grupper. 
Med en samling i NFF kan vi legge ytterligere 
kraft bak arbeidet for en offentlig spesialistord-
ning og tydeliggjøring av primærkontaktrollen.

Fred Hatlebrekke, leder av 
NFFs faggruppe for manuellterapi
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Media har den siste tiden daglig hatt oppslag om sykefraværet i Norge. Årsakene til 
sykefraværet er sammensatte, derfor er det heller ingen enkel løsning på utfordrin-
gen. Det er likevel sikkert at vi må fokusere både på det som skjer på den enkelte 
arbeidsplassen, og på å forbedre helsevesenets bidrag overfor dem som får et helse-
problem. 
 
Fysioterapeuter er både på arbeidsplassene, og vi er en del av helsevesenet.
På arbeidsplassene er fysioterapeuter en del av bedriftshelsetjenestene/HMS-tjenes-
tene. Der bidrar vi med kunnskap om hva som belaster kroppen ugunstig. Vi kan 
også se hvordan man kan organisere og innrette arbeidssituasjonen slik at ugunstige 
belastninger unngås, og slik at arbeidstakere med noe redusert funksjon kan utføre 
oppgaven. Dessuten har vi kompetanse på hvordan arbeidsplassen kan bidra til å 
fremme helsen, for eksempel ved å stimulere til fysisk aktivitet.  

Hvis en arbeidstaker får et helseproblem som gjør at han eller hun ikke kan være på 
jobb, er det vesentlig at fraværet ikke blir unødvendig langt. Helsevesenets bidrag må 
være å gi adekvat og god behandling så fort som mulig. Fysioterapeuter er eksperter 
på muskel/skjelettlidelser, som er den hyppigste sykmeldingsårsaken. Vi har også 
mye å bidra med når det gjelder lettere psykiske lidelser, den nest hyppigste sykmel-
dingsårsaken. Den største utfordringen for at fysioterapeuter skal kunne bidra godt 
overfor arbeidstakere med disse lidelsene, er å komme tidlig nok i gang med god 
behandling og støtte. Derfor påpeker Unio viktigheten av økte fysioterapiressurser i 
kommunene, og foreslår direkte adgang til fysioterapeuter med spesialkompetanse 
(primærkontaktfunksjon) som konkrete og viktige tiltak i den nye IA-avtalen.

Om fysioterapi faktisk bidrar til å redusere sykefraværet, bestemmes av kvaliteten 
på tjenesten som leveres. Det er viktig med kunnskapsbasert behandling, men det er 
også viktig å relatere behandlingen til arbeidstakerens arbeidssituasjon.  Hva skal til 
for at vedkommende skal kunne utføre jobben sin? Er det behov for tilpasninger på 
arbeidsplassen? Vil arbeidstakeren ha nytte av trening i å mestre arbeidssituasjonen?
Sykefraværet er sammensatt, men vi fysioterapeuter kan likevel bidra vesentlig til å 
redusere det. Mye handler om ressurser og organisering, og mye handler om hvor-
dan vi møter og følger opp arbeidstakerne. 
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LANDSMØTET i NFF avholdes i Trondheim 
i dagene 29. november–1. desember. NFFs 
lover pkt. 13.4.2 gir en oversikt over hvilke 
saker som skal behandles og avgjøres av 
Landsmøtet. 

En viktig oppgave for Landsmøtet er å 
vedta NFFs verdigrunnlag og hovedmål. Rett 
før jul i fjor ble NFFs råd og utvalg, faggrup-
per og interessegrupper skriftlig anmodet 
om å gi innspill til visjon, verdier og hovedmål 
for 2011–2013, med 1. februar som frist. 
Et utkast til verdigrunnlag og hovedmål for 
kommende landsmøteperiode vil bli behandlet 
av Sentralstyret 18. februar. Det blir deretter 
sendt på høring i organisasjonen, med 15. 
april som høringsfrist. 

NFF oppfordrer medlemmene til å enga-
sjere seg i forberedelsene til NFFs Landsmøte 
2010. Alle som ønsker å komme med innspill 

til saker eller få egne saker fremmet, må 
spesielt merke seg hvilke regler og frister som 
gjelder.

Et medlem kan ikke fremme saker direkte 
for Landsmøtet, men må fremme sin sak gjen-
nom et av de lovfestede råd eller utvalg, eller 
sin avdeling, faggruppe eller interessegruppe, 
eller sitt fagforum. Dersom et organisa-
sjonsledd bestemmer at en slik sak ikke skal 
fremmes for Landsmøtet, har medlemmet krav 
på en skriftlig begrunnelse (jf. pkt. 13.7.1 og 
13.7.2 i NFFs lover).

Sentralstyret, lovfestede råd og utvalg, 
avdelingene, faggruppene, interessegruppene 
og fagfora har rett til å få behandlet en sak på 
NFFs landsmøte. 

Saker til NFFs Landsmøte 2010 må frem-
mes skriftlig og være Sentralstyret i hende 
innen 1. juni. 

Frister for innsending av saker
Saker til Representantskapsmøtet 19. 
mai 2010 må være NFF i hende senest 
17. mars 2010 (jf. pkt. 14.4.2 i NFFs 
lover).
Saker til Landsmøtet 29. november– 
1. desember 2010 må være Sentralsty-
ret i hende senest 1. juni 2010 (jf. pkt. 
13.4.2 og 13.7 i NFFs lover). Se også 
egen sak om landsmøteforberedelsene.

Viktige NFF-datoer 1. halvår
Seminar-/møtedatoer 2010

29. april 2010: Seminar for nye ledere 
og styremedlemmer i avdelinger, fag- 
og interessegrupper. Auditoriet, 1. etg. 
Stensberggt. 27, Oslo.
18. mai 2010: Avdelingslederforum og 
Forum for fag- og interessegrupper. 
Rica Gardermoen Hotel, Gardermoen.
20. mai 2010: Ledermøtet våren 2010. 
Rica Gardermoen Hotel, Gardermoen.
17.–18. juni 2010: Temadager om fysisk 
aktivitet, Domus Athletica, Oslo.  

Skattekort til NFF
SKAL DU motta lønn, honorar eller kompen-
sasjon for tapt arbeidsfortjeneste fra NFF i 
år? Da må du sende inn skattekort for 2010 i 
original til NFFs sekretariat når du sender  
(første) regning. Kopier av skattekortet vil ikke 
bli tatt hensyn til. Du kan be om å få origina-
len i retur dersom du har behov for det. 

Landsmøtet 2010 
– forberedelser og frister

Søknader om spesialist-
godkjenning
VI MINNER OM at fristen er 1. april for 
alle som vil bli godkjente som spesialist i 
fysioterapi MNFF med virkning fra 1. juli i år. 
Søknadsskjema og annen viktig informasjon 
er tilgjengelig under menypunktet «FAG/Spe-
sialistordningen» på www.fysio.no. 

Med virkning fra 1. januar 2010 har flere 
av NFFs spesialiteter fått endrede beteg-
nelser ved at  at det beskrivende leddet 
«rehabilitering med fordypning i» er fjernet. 
Alle spesialiteter er oppført med gjeldende 
betegnelser under «FAG/Spesialistordningen/
Spesialitetene» på NFFs nettsider. Endringen i 
betegnelser innebærer ingen andre endringer.  

Tariff på dagsordenen
STARTSIGNALET for vårens forberedelser til 
hovedtariffoppgjøret gikk allerede i uke 4 og 
uke 3, da henholdsvis NFF og Unio arran-
gerte sine tariffkonferanser. På programmet 
for NFFs tariffkonferanse stod blant annet 
resultatene fra NFFs lønnsundersøkelse 
blant medlemmene på ulike tariffområder og 
Forhandlingsseksjonens vurdering av status 
og utfordringer. 

I forbindelse med Unios tariffseminar uken 
før uttalte Unio-leder Anders Folkestad at 
kravet om likelønn mellom kvinner og menn 
blir det viktigste i årets lønnsoppgjør. Arbeids-
minister Hanne Bjurstrøm ga ingen løfter på 
seminaret, men lovet å lytte til Unios syn på 
likelønn, lønnsforskjellene i privat og offentlig 
sektor og IA-avtalen. 

Fra Landsmøtet 2007
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25
Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

SENTRALSTYRET
Forbundsleder: Eilin Ekeland
Fossilveien 13B, 3034 Drammen. Tlf. 22 93 30 63 a 
415 59 030 mob.
eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth
Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro. Tlf. 64 87 63 66 a
Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p
ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB
Generalsekretær (fung.): Anne K.J. Boutera, 22 93 30 52
Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87
Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55
Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

ADMINISTRASJONS- 
OG ØKONOMISEKSJONEN
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79
Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53
Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66
Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72
Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Rådgiver, veiledning: Elisabeth Goverud, 22 93 30 62
Konsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
Seniorrådgiver: Tom Hetty Olsen, 22 93 30 61
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Ole Jacob Støle, 22 93 35 62
Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 50
Konsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

VI FORTSETTER å tømme lageret for utgå-
ende profilartikler, og gir fremdeles våre 
medlemmer store rabatter. Ved å logge deg 
inn på våre sider og bestille innen 1. mai 
2010, kan du oppnå disse prisene (ordinær 
pris i parentes):

Fleecesett pannebånd og hansker  
– kr 50 (100).*
Svart skulderveske med NFF logo og 
plass til pc – kr 30 (75).*
Tennistrøye, hvit – kr 75 (150).
Vindjakke – kr 100 (200).*
Refleksvest – kr 20 (49).*
Treningstrøye, svart («Min medisin er 
fysisk aktivitet») – kr 50 (99).** 

* utgående artikkel   ** utgående motiv

Vi tar forbehold om at noe allerede kan være 
utsolgt når du leser dette. Det er også begren-

Profilartikler på billigsalg

set med størrelser igjen for flere av arti-
klene, og «førstemann til mølla» gjelder. 
Logg deg inn og velg produkt og størrelse i 
NFFs butikk på www.fysio.no.

Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i 
tillegg. 

ALLEREDE fra 15. februar kan du via www.
fysio.no/fysiskaktivitet melde deg på årets 
temadager om fysisk aktivitet og bevegelse i 
fysioterapi. Som vanlig sparer du flere hundre-
lapper på å være tidlig ute. 

I år foregår det populære NFF-arrange-
mentet 17.–18. juni på Domus Athletica i Oslo, 
og fokuserer på treningslære og dosering 

Temadager om fysisk aktivitet
for ulike diagnose-/befolkningsgrupper. 
Et annet viktig tema er organisering av 
lavterskeltilbud i kommunehelsetjenes-
ten. Nytt av året er en sosial samling for 
deltakerne torsdag 17. juni. Formålet med 
temadagene er å inspirere fysioterapeuter 
til å bruke fysisk aktivitet og bevegelse 
målrettet i fysioterapi. 

pp p g
I år foregår det populære NFF-arrange-

mentet 17.–18. juni på Domus Athletica i Oslo, 
og fokuserer på treningslære og dosering

g j
temadagene er å inspirere fysioterapeuter
til å bruke fysisk aktivitet og bevegelse
målrettet i fysioterapi. 
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NFFs KURS OG MØTER

NFF arrangerer ca. 50 kurs per år. Kursene varierer fra 2 til 5 dagers varighet. I 
tillegg arrangerer NFF noen kortere temakurs. NFFs kurs er overveiende kliniske 
behandlingskurs, og målgruppen er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er pri-
mært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til etter- 
og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter tilskudd til 
alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurs, 
faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs kol-
legaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen.
For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. Til 
virksomheten 2009 er det tildelt 5,9 millioner kroner som også omfatter ekstra 
midler for å holde kursavgiften på 2007-nivå. For nærmere informasjon om Fondet, 
se www.fysio.no/fondet

Kursoversikt
Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett, www.fysio.no/kurs. I 
tillegg annonseres kursene i Fysioterapeuten. NFF tar forbehold om at kursene kan 
være fulltegnet når Fysioterapeuten kommer ut.

Bestemmelser angående påmelding

arbeidsgiveren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 

etter påmeldingsfristens utløp. 

påmeldingsfristen. 

ta kontakt med medlemskontoret før påmelding. Oppgjør må foretas for å kunne 
delta på kurs. 

-
avgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentasjon på 
medlemskap i respektive forbund. Dokumentasjon må sendes straks etter påmel-
ding og senest innen påmeldingsfristen.

medlemmer. 

Opptakskriterier

3. Oppfyller eventuelle spesielle opptakskrav. I slike tilfeller må dokumentasjon på 
oppfylte krav sendes i posten til Fagseksjonen.

5. NFFs avdeling som arrangerer et kurs disponerer opptil 50 prosent av 
kursplassene til egne medlemmer 

kursplassene 
7. Ikke medlemmer i NFF 
Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkeføl-

utløp, taes påmeldinger imot helt frem til kursstart.

Venteliste
Ved avbestilling av kursplass, vil søkere på ventelisten bli kontaktet. 

Avbestilling av kursplass
En fysioterapeut som er tildelt plass på kurs er ansvarlig for selv å avbestille plas-
sen dersom vedkommende ikke har anledning til å delta. Den ledige plassen vil bli 
tilbudt til søkere på ventelisten.

betale et avbestillingsgebyr: kr 750. 
-

start. 
 

kr 750 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 

Avlysning/utsettelse
NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst eventuelt utsatt ved for lav 

tilfeller refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter – kun kursavgiften. Deltakerne 
oppfordres til å tegne en avbestillingsforsikring når de bestiller sine reiser til kurs.

FYSISK AKTIVITETBARN
31010501 
Fysioterapi i skolehelsetjenesten
Sentrale føringer tilsier en satsing på forebyggende og helsefremmende 
arbeid. Kurset «Fysioterapi i skolehelsetjeneste» inneholder forebyggende 
og helsefremmende arbeid spesielt rettet mot skolebarn. 
Formål med kurset er å utdype forståelse av skolehelsetjenesten og fysio-
terapeutens plass i den, og gjøre fysioterapeuter tryggere på å sin rolle i 
tjenesten.
 
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskaper, ferdigheter  
og holdninger slik at de har:

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Buskerud
Kursledere: Ragnhild Bech og Elisabeth Bering
Tid: 03. – 06. mai 2010
Sted: Drammen
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500 for medlemmer, kr. 9.000 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 03. mars 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31036001
Bevegelser i gruppe (tidligere Bevegelse, avspenning 
og mestring) Revidert kurs!
Praktisk bevegelseskurs - basert på prinsipper fra psykomotorisk fysioterapi. 

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Kort om kursets innhold:

underveis i kurset

 - hva preger et anspent bevegelsesmønster?
 - hvordan kan man arbeide seg ut av et slikt mønster?

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs fagseksjon
Kursledere: Alette Ottesen og Berit Ianssen
Ny dato: 29. og 30. april 2010
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2 600 for medlemmer, kr 5 200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 15. februar 2010
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no

WWW.FYSIO.NO/KURS
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GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på de neste sidene.

31036001
Bevegelser i gruppe (tidligere Bevegelse, avspenning og 
mestring)
Lillehammer, april 2010

31036601
Aktiv lungerehabilitering
Glittreklinikken, 19.- 21. april 2010

31085101
Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnskurs
Trondheim, 12.-16. april 2010

31040501
Fysioterapi i geriatrien – Alderspsykiatri
Oslo, 29.-30. april 2010

NFF tar forbehold om at kurs(ene) kan være fulltegnet når Fysiotera-
peuten kommer ut.

31036601
Aktiv lungerehabilitering
Kurset i aktiv lungerehabilitering tar sikte på å gi fysioterapeuter med 
interesse for rehabilitering av pasienter med lungesykdom økt kunnskap og 
trygghet i behandling/veiledning av denne pasientgruppen.

Målgruppe: Fysioterapeuter på sykehus, i kommunehelsetjenesten, spesielt 
privatpraktiserende.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
Ha oppdatert kunnskap om bruk av aktiv rehabilitering av pasienter med 
astma, kols og andre kroniske lungesykdommer.

denne pasientgruppen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i samarbeid med fysikalsk avdeling Glittreklinikken
Kursledere: Ulla Pedersen og Anita Grongstad
Tid: 19. – 21. april 2010
Sted: Glittreklinikken
Deltakerantall:26
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. februar 2010
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

HELSE OG MILJØ

31020301
Helsefremmende og forebyggende arbeid – et folke-
helseperspektiv
Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) er et sentralt satsnings-
område. Formålsparagrafen i kommunehelsetjenesteloven om å fremme 
folkehelse og trivsel tilsier at fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten 
aktivt bør bidra i HEFFA-arbeid. Kurset gir en innføring i helsefremmende og 
forebyggende arbeid med vekt på fysioterapeutens rolle innen fagfeltet. 
Kurset kan inngå i Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende arbeid 
(15 studiepoeng) som NFF samarbeider med Høyskolen i Vestfold om. De 
andre kursene som inngår i videreutdanningen er Helse- og miljøarbeid – et 

arbeidsmiljøperspektiv del 1 (HM1, arrangeres av NFF) og Helse- og miljø-
arbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 2 (HM2, arrangeres ved Høyskolen i 
Vestfold). For å få studiepoeng, må oppgaver skrives og bestås i etterkant av 
HEFFA og HM1. HM2 avsluttes med eksamensoppgave.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra 
helsefremmende og forebyggende arbeid, både i bedrift og i kommunen. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

og helsepolitiske prioriteringer 

arbeid

Praktiske opplysninger:
Arr: Fagseksjonen
Kursledere: Elisabeth Goverud og Hilde Sylliaas
Tid: 03. – 07. mai 2010
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr. 4.500,-, ikke-medlemmer kr. 9.000,-.
Påmeldingsfrist: 03. mars 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31020402
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del I
Kurset gir innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid i arbeidslivet, 
med særlig fokus på ergonomi og forebygging av muskel-skjelettplager. 
Deltakere skal kvalifiseres til å kartlegge og risikovurdere arbeidsplasser og 
gi ergonomiske råd i tråd med Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 
I løpet av kurset skal deltakerne gjennomføre en praktisk kartlegging av 
arbeidsmiljøet i en virksomhet, og skrive en rapport fra denne kartleggingen. 
Kurset er en forutsetning for å bli godkjent til å foreta arbeidsplassvurde-
ringer for NAV for de som ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har 
minst tre års praksis i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi /
ergonomi, for eksempel bedriftshelsetjeneste.
Kurset kan inngå i Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende arbeid 
(15 studiepoeng) som NFF samarbeider med Høyskolen i Vestfold om. 
De andre kursene som inngår videreutdanningen er Helsefremmende og 
forebyggende arbeid (HEFFA, arrangeres av NFF) og Helse- og miljøarbeid – 
et arbeidsmiljøperspektiv del 2 (HM2, arrangeres ved Høyskolen i Vestfold). 
For å få studiepoeng, må oppgaver skrives og bestås i etterkant av HEFFA og 
HM1. HM2 avsluttes med eksamensoppgave.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeserfaring 
fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som 
jobber i bedrifshelsetjenesten eller tar oppdrag i virksomheter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års arbeids-
erfaring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Oslo
Kursledere: Hasse Storebakken, Ola Kolnes og Katarina Langaard
Tid: 31. mai – 04. juni 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500,- for medlemmer, kr. 9.000,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 02. april 2010
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

WWW.FYSIO.NO/KURS
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Videreutdanning i ergonomi 
og helsefremmende arbeid 

for fysioterapeuter 
– 15 studiepoeng –

Studiet skal videreutvikle fysioterapeuters teoretiske og praktiske 
kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet 
mot arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser spesielt, og HMS-
arbeid generelt. Studiet kan inngå i master i helsefremmende 
arbeid ved Høgskolen i Vestfold.

Målgruppe
Fysioterapeuter som arbeider med helse- og miljøarbeid i arbeids-
livet.
 
Opptakskrav
Autorisert fysioterapeut
 
Studieform
Studiet arrangeres i samarbeid mellom Norsk Fysioterapeutfor-
bund og Høgskolen i Vestfold, og består av følgende kurs innen 
Helse- og miljøarbeid: 
 

Helsefremmende og forbyggende arbeid 
– et folkehelseperspektiv (HEFFA) 
Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter,  
del 1 - (HM1) 
Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter,  
del 2 - (HM2)

For å oppnå studiepoeng må alle kurs gjennomføres og bestås i 
løpet av en periode på fem år.
For å gjennomføre HM2 og å avlegge eksamen, må deltakerne 
ha gjennomført kursene HEFFA og HM1, samt å ha fått godkjent 
oppgaver i forbindelse med de to kursene. 

HEFFA og HM1 arrangeres i NFFs regi, og roterer rundt i landet. 
HM2 arrangeres av Høgskolen i Vestfold (HVE). 
 
Beskrivelse av det enkelte kurs er å finne på www.fysio.no/kurs. 

Datoer for neste planlagte kurs:
03.-07.05  - HEFFA
31.05 – 04.06  - HM1
20.-24.09  – HM1
25.-29.10  – HM2

MANUELLTERAPI

31030202
Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og behandling 
av lumbalcolumna, bekken og hofte

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle teknikker 
knyttet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utvidet kompetanse i 
forhold til:

problemstillinger

terapi. 

funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nord-Trøndelag
Kursledere: Hans Petter Faugli, Jo Østvold og Svein Erik Kristiansen
Tid: 06.- 10. mai 2010
Sted: Levanger
Deltakerantall: 24 
Kursavgift: kr. 4.850 for medlemmer, kr. 9.350 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 04. mars 2010
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

ONKOLOGI

31085101
Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
Dette kurset er ett av 5 kurs i kursrekken «Onkologi for fysioterapeuter». 
Det anbefales å ta kurset «Teoretisk grunnkurs» først mens de andre 
kursene kan tas i den rekkefølgen man ønsker. Disse kursene vil samlet gi 
fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smerte-
behandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske 
tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjeneste
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått generell og teoretisk 
kunnskap om kreft: 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Sør-Trøndelag
Kursledere: Hanne Paltiel og Wilma Van De Veen
Tid: 12. – 16. april 2010
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 12. februar 2010
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

REHABILITERING

31040501
Fysioterapi i geriatrien – Alderspsykiatri. Nytt kurs!
NFF har utviklet kursrekken – Fysioterapi i geriatrien – for å tilby fysiotera-
pispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for fysioterapeuter 
som jobber i geriatrien innen alle virksomhetsområder. Kursene skal også 
bidra til økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling mellom ulike 
virksomhetsområder i geriatrien. Kursrekken består av ett grunnkurs og tre 
temabaserte kurs: Alderspsykiatri, Ortogeriatri og forebygging av fall og 
funksjonssvikt. Det anbefales å ta grunnkurs før temakursene. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med eldre og har behov og ønske 
om fordypning i alderspsykiatri.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Det 
forutsettes at deltakere har basiskunnskap innen geriatri.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

 ging, diagnostikk og behandling
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Fysisk aktivitet
og bevegelse i fysioterapi

TEMADAGER
Tid: 17.– 18. juni 2010

Sted: Domus Athletica, Oslo

Påmelding: fra 15. februar

www.fysio.no/fysiskaktivitet

Hovedsamarbeidspartner: 

møte med eldre med psykiske lidelser og kognitiv svikt

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Kjersti Moen og Ingebjørg Brennhovd
Tid: 29.-30. april 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 2.600 for medlemmer, kr 5.200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. februar 2010
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31060201
Kurs i elektiv ortopedi – ved kroniske lidelser og  
belastningsskader i skjelett og bløtdeler
Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten på 
egen yrkesutøvelse. Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere 
sin kunnskap om ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å fokusere på nyere 
trender innen trening og postoperative behandlingsprosesser av betydning 
for fagområdet.

Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kommune-
helsetjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre som har 
behov for oppdatering av kunnskap innen ortopedi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

inngrep.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen 
Kursledere: Kirsti Krosby og Marit Kahrs
Tid: 19.-23. april 2010
Sted: Rikshospitalet
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. februar 2010
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31050501
Advanced Course based on the Bobath Concept/Vi-
deregående kurs basert på Bobath-konseptet – IBITA 
godkjent kurs
Kurset legger til rette for at deltakerne skal fordype seg i teori, praksis og 
behandling av pasienter med skader i sentralnervesystemet. Kurset skal vise 
progresjonen i behandlingen. Undertema blir bestemt før kursstart.

Opptakskrav Gjennomgått Bobath grunnkurs, og ett års klinisk praksis 
etter det.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF, Fagseksjonen
Kursledere: Bente Gjelsvik 
Tid: 03.-07.mai 2010
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 4.500.- for medlemmer, kr. 9.000,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 03. mars 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

WWW.FYSIO.NO/KURS
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310505601
For første gang i Norge: Balanse, testing og trening
Hvordan bruker vi tilgjengelig kunnskap i vår praksis ved testing, klinisk 
resonnering og behandling av pasienter med BALANSEPROBLEMER?

Fay B. Horak og Laurie A. King er begge internasjonalt anerkjente fysio-
terapeuter fra Oregon Health and Sciences University, USA. De vil sammen 
undervise om balanse og NEVROLOGI.

Bakgrunn: Balanseproblemer viser seg på forskjellige vis og skal trenes på 
forskjellige måter.

Dr. Fay Horak har sammen med Diane B. Winsley og James Frank utviklet 
”Balance Evaluation System Test (BESTest)” for klinikkere for at de skal 
kunne bedre differensiere balanseproblemene hos den nevrologiske pasi-
enten. Det opereres med 6 underliggende system: biomekanikk, stabilitet, 
kroppsholdning, sensorisk integrasjon, dynamisk balanse under gang og 
kognitive aspekter. Testen både samler og videreutvikler tester som allerede 
er kjent.

Dette evalueringsverktøy kan brukes for alle aldersgrupper hos pasienter 
med parkinson, cerebellar ataxi, vestibulære forstyrrelser, neuropati, hode 
skade, MS, slagpasienter, CP, kognitive vanskeligheter med mer. 

Det vil bli arbeidet konkret med måleredskap og klinisk resonnering med 
utgangspunktet i pasienter med balanseproblemer av forskjellig grad av 
kompleksitet.

Klinisk resonnering fører til riktig valg av behandlings- og treningsbelast-
ning. Dokumentert effekt av balansetrening i forhold til hvilken form for 
balansetrening har effekt blir lagt frem.

Pasientdemonstrasjoner inngår i kurset. 

Innhold:

BESTest: For å lese om testen, se: www.bestest.us og
www.ptjournal.org/cgi/ccontent/short/89/5/484
Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for behandling av pasienter med 
balanseproblemer. Kurset egner seg også for fysioterapeuter innen utdan-
ning og forskning.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: Fay B. Horak, PhD, PT og Laurie A. King, PhD, PT. Begge fra 
Oregon Health and Sciences university, USA. 
Tid: 7. – 8. juni 2010
Sted: Bergen
Deltakerantall: 100
Kursavgift: kr. 2.600 for medlemmer; kr. 5.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 29. mars 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31080101
Fysioterapi til intensivpasienter 
Fysioterapi til intensivpasienter er et fagområde som i liten grad utdypes 
i grunnutdanningen. Behandling av pasienter med akutte respiratoriske 
problemer er imidlertid en selvfølgelig del av fysioterapeutens arbeid ved de 
fleste sykehus. Dette kurset gir en komprimert og omfattende innføring i de 
vanligste medisinske problemstillinger samt fysioterapeutens behandlings-
muligheter til pasienter på intensiv og postoperative avdelinger. Kurset er 
relevant for alle sykehusfysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider eller har planer om å arbeide med 
intensiv- eller postoperative pasienter, enten fast eller som en del av vakt 
turnus.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Kurset strekker seg over 7 dager og tilbys i to bolker a henholdsvis 4 og 3 

dager. Se kursdatoene under Praktiske opplysninger. 
Det er ønskelig at deltakerne har anledning til å ha noe praksis ved en 

intensiv avdeling eller eventuelt post-operativ avdeling/overvåkningsavde-
ling mellom bolk 1 og 2. 

Deltakerne skal besvare obligatoriske oppgaver og spørsmål mellom bolk 
1 og bolk 2. Disse besvarelsene gir uttelling i ekstra kurstimer.

Pensumliste og deler av pensum blir lagt ut på nettet (Fronter) for delta-
kerne å lese. På Fronter vil det gå fram hvilke deler av pensum som forutset-
tes å være kjent stoff FØR kursstart.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

-
midler

respiratorpasienter og selvpustende pasienter

-
ter med lungekomplikasjoner

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: Mai Bente Myrvold og Sarah Wilberg
Tid: Kurset varer i 7 dager:
første kursbolk:  fom 3. tom 6. mai 2010
andre kursbolk: fom 8. tom 10. november 2010
Sted: Oslo, Ullevål universitetssykehus
Deltakerantall: maksimum 24.
Kursavgift : kr 6.300 for medlemmer, kr. 12.600 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 8. mars 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Faggruppen for mensendieckfysioterapi
inviterer til

Årsmøteseminar
Tema: «Benlengdeforskjell og feilstillinger i føtter. Behandling og 
tilpassning av såler og sko».
 
Når: Søndag 14. mars 2010 kl 10-16, inkludert årsmøte.
Hvor: Høgskolen i Oslo, Katti Anker Møllers hus, Pilestredet 50.
Pris: Gratis for medlemmer av faggruppen. 
Ikke-medlemmer kr. 300,-.
Påmelding: På mail til olstadpb@online.no eller tlf. 92 61 76 04.

Program:
10-11: «Slik plukker Löplabbet ut løpesko til kundene våre.
En praktisk gjennomgang i valg av løpesko ved hjelp av speil-
kasse, tredemølle og videofilming av løpssteget.» Ved Tor 
Fauske, daglig leder Löplabbet. Har arbeidet i Löplabbet i 20 år. 
Har en 3-årig utdanning fra Norges idrettshøgskole. Har også 
bakgrunn som aktiv løper på nasjonalt nivå i Norge.
11-12: «Spesifikk undersøkelse av underekstremiteten og foten. 
Når kan det være nødvendig med innleggsåler?» Ved Bjarne 
Lindebø, Mensendieck-fysioterapeut. Arbeidet på Mensendieck 
Klinikken Fysioterapi AS/ Volvat Medisinske Senter siden 2006. 
med størst fokus på underekstremitetsproblematikk. Er autorisert 
SuperSole-behandler og tilpasser samtidig Vasyli-såler.
12-14: Lunch inkludert årsmøte.
14-15: «Benlengdeforskjell sett med kiropraktorens øye. Hvor-
dan kiropraktorer vurderer benlengdeforskjell og hva kiroprakto-
ren kan gjøre for å behandle dette.» Ved Christian Lunow, kiro-
praktor ved Klinikk for Alle Ski.
15-16: Gym
 
Se våre nettsider for mer informssjon:
http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Mensendieck
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For å samle og styrke faggruppen ønsker styret å arrangere opptakten 
til årsmøtet annerledes enn foregående år. Styret og seminarkomi-
teen har forberedt seminaret i samarbeid med Marianne Sempler, 
utviklingspedagogisk seniorrådgiver ved AiR – Nasjonalt kompetan-
sesenter for arbeidsretta rehabilitering. Hun har lang erfaring med å 
arrangere slike konferanser og møtearenaer. Bl.a. for KS og flere na-
sjonale kompetansesenter og interesse-organisasjoner.  (eksempel på 
lignende seminar: www.air.no/?ac%20id=221) . Det vil bli et seminar 
med deltakerfokus. En av metodikkene som vil bli brukt på seminaret 
er OPEN SPACE – metoden. Metoden gir rom for deltagernes egne 
innspill til temaer, og samtaler om disse temaene organiseres i for-
skjellige gruppediskusjoner. Metoden har en klar struktur og tydelige 
spilleregler. Du kan lese mer om OPEN SPACE på:  http://en.wikipedia.
org/wiki/Open_Space_Technology 
       
Seminaret starter etter lunsj på torsdagen. På grunn av metodikk og 
oppbygging er det avgjørende at de som ønsker å delta er med fra 
første dag. Diskusjonene og faglige utfordringer vil foregå kontinuerlig 
gjennom hele seminaret og avsluttes med årsmøtet på lørdag før lunsj. 
På torsdagen inviteres en ekstern foreleser.

Vårt mål for konferansen på Hamar:

samlet og begeistret gruppe med faglig trygghet.

årlig læringsarena som drivkraft for kontinuerlig utvikling og formidling av 
fag- og arbeidsmetodikk.

Vi kan friste med:

bespisning.

Vi håper at dette virker passelig uvanlig, og at det inspirer deg til å 
komme til Hamar.

Velkommen til spennende dager på Hamar!  
Vi gleder oss til å stake ut kursen sammen med dere!

Mer info om program, pris og påmelding finner du via link på www.
fysio.no/psyk, eller ved å kontakte Thue & Selvaag Forum as, 
tlf 61 28 73 20,  e-post: post@tsforum.no 

Faggruppen for psykiatrisk og 
psykosomatisk fysioterapi inviterer til 

Årsmøteseminar på Hamar 
Scandic Hotel 11.-13. mars 2010

Pain and movement 
– Aspects of learning movement patterns – 

International Congress April 2010 

The congress is soon about to take place. The agenda is set, and 
we believe this will be an exciting happening. There are already 
a few who have signed up, and we believe that you are the mis-
sing link to make this happening even better! We wish all kinds of 
health workers welcome. The lectures will be given in English. We 
hope to see you there! 

When: Friday the 16th of April and Saturday the 17th of April -10 
Time of the day: Friday at 13.30 – 20. Saturday at 08.45 – 17.00
Where: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 44, 0167 Oslo 
Contact person: Elisabeth Rygge, +47 957 77 696 
Registration: mensendieckcongress2010@gmail.com 
Deadline for registration: 15th of March 2010 

Further information, presentation of the speakers and registration 
form: www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Mensendieck , 
www.iacmtte.org 

Options of registration  Prices  
Full congress, Member 
(of Mensendieck/cesar groups)  2000 kr 
One day, Members  1200 kr 
Full congress, non members  2400 kr 
One day, non members  1400 kr 
Full congress, student  1550 kr 
One day, student  1200 kr 
Dinner, members only     400 kr

Program (with reservation of changes): 

Friday the 16th of April 
13.30:  Registration and coffee 
14.30:  Welcome 
14.45:  Wilfrid Jänig (D): «The Autonomic Nervous System 
 and Pain»
15.30:  Break 
15.45:  Wilfrid Jänig continues 
16.30:  Break (coffee and fruit) 
17.00:  Stein Knardahl (N): «How to make the patient feel safe  
 when experiencing fear avoidance?»
18.00:  Lunch 
19.00:  Marte Bentzen (N): «Motivation for behavioral change, 
 - in perspective of facilitation and maintenance». 
20:00  The first day ends 

Saturday 17th of April 
08.45:  Registration and coffee 
09.15:  Sjaak van der Geest (NL): «Cultural differences under-
 standing pain»
10.15:  Break 
10.45:  Egil Fors (N): «Medication in chronic pain» 
11.15:  Lunch 
12.15:  Mats Börjesson (S): «Physical activity for pain» 
13.15:  Presentation from the different countries 
13.45:  Break (coffee and fruit) 
14.15:  Gitle Kirkesola (N): «Neurac – an introduction to theoreti-
 cal background and documentation Clinical experiences» 
15.15:  Break 
15.30: Terese Benedikte Brustad (N): «Somatocognitive treat-
 ment in an interdisciplinary pain rehabilitation program» 
16.15:  Cultural happening. 
17.00:  Congress ends 
19.00:  Dinner, members only (of Mensendieck/Cesar groups)
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PROGRAM:
Fredag 19. mars
15.30 -16.30    Registrering
16.30 -17.30  Informasjon om Helgaker gård bl.a. om kurs i kom-
 munikasjon og samhandling ved bruk av hester 
17.30 -18.30  Presentasjon av foredragsholdere og deltakere        
18.30 -20.00   Likheter og forskjeller mellom terapiridning og  
 hippoterapi v. Dorothee Debuse
20.00                Middag

Lørdag 20. mars
8.00 -  9.00        Frokost
9.00 -  9.45          Outcome measures for people with Cerebral Palsy  
 v. Dorothee Debuse
9.45 - 10.15        A discussion of aspects contributing to the quality  
 of hippotherapy v. Dorthee Debuse
10.15 -10.45      Rapport from UMB Ås – Animal Assisted Therapy 
 v. Ellen Trætteberg
10.45 - 11.15      Pause
11.15 - 12.00      The preparation and schooling of horses for work in  
 Therapeutic Riding v. Dorothee Debuse 
12.00 - 12.30      Åpen halvtime 
12.30 - 13.30  Lunsj
13.30 - 15.30 FTR Årsmøte
15.30 - 16.00 Pause
16.00 - 17.30 Praksis med hester v. Dorothee Debuse
17.30 - 18.30 Oppsummering  
18.30 - 19.00 Opportunities for exchange and collaboration 
 v. Dorothee Debuse 
 ca 19.00              Middag

Faggruppen for Terapiridning ønsker alle medlemmer og interesserte fysioterapeuter 
velkommen til

Årsmøte og seminar
Fredag 19. mars – søndag 21. mars 2010

Sted: Helgaker Gård, Gran, Hadeland

Hovedforeleser er Ph D. Dorothee Debuse, Senior Lècturer in Physiotherapy, Northumbria University, England. Dorothee 
Debuse har skrevet doktoravhandlingen «Effects of hippotherapy on people with cerebral palsy» i 2006. 

Hun har publisert flere artikler om hippoterapi i internasjonale tidsskrift og deltatt på nasjonale og internasjonale 
kongresser. Dorothee Debuse var en av foredragsholderne ved den 13. internasjonale kongressen i terapiridning i Münster, 

Tyskland,  august 2009. Se hennes hjemmeside: www.horsepowerforability.com

Søndag 21. mars
08.00 - 09.00 Frokost
09.00 - 10.00 Praksis med hester v. Dorothee Debuse 
10.15 -12.00 Besøk i stallen til Morten Antonsen 
12.30 - 13.30 Lunsj
12.00 - 13.30 Debatt: Fremtidig finansiering av terapiridning 
13.30 - 14.30 Oppsummering/evaluering

Vi forbeholder oss rett til endringer i programmet

Seminaravgift: kr. 600,- for medlemmer, kr. 800,- for ikke-medlem-
mer. Studenter halv pris. 

Opphold på Helgaker Gård (www.helgaker-gard.no) Pris kr. 2500,-. 
Prisen inkluderer alle måltider og innkvartering på enkeltrom med 
bad. NB. Rommene bestilles direkte på Helgaker Gård, 
tlf. 908 92 144.
Helgaker Gård ligger på Gran på Hadeland en timers kjøretur fra 
Oslo og 40 minutter fra Gardermoen. Det går tog fra Oslo S til Gran, 
og transport vil bli arrangert for de som ønsker det. Evt. samkjører vi 
transport fra Gardermoen.

Påmelding innen 26. februar 2010: send epost til h.r.u@online.
no Seminaravgift betales til Liisa Pakkanen på kontonr. 1503 05 
01818 merket med seminardeltakers navn.
Avbestilling senere enn 13.03.09 belastes med 50 % av seminar-
avgift.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt leder 
Eileen Strand, Vassbonvn. 7, 1410 Kolbotn, e-post eileenaa@online.
no senest 3 uker før møtet, 26.02.10. 
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NÅR KURSAVGIFTEN SKAL BETALES AV ANDRE

-
giver, må korrekt navn og adresse til betaleren angis i påmeldings-
skjemaet. Vennligst undersøk også om betaleren krever at du 
oppgir et referansenummer.

betale, blir fakturaen for kursavgiften sendt til kursdeltakerens 
private adresse.
www.fysio.no/kurs

TORSDAG 11.03.10

09.00 – 09.30 Registrering 
09.30 – 10.15 Treningslære – generelle prinsipper, muskelfysio-
 logi, prinsipper for  styrketrening.
 «Tøying – har det noe for seg?» 
 Gøran Paulsen– fysioterapeut og 
 post doc stipendiat NIH
10.15 – 10.25 Pause 
10.25 – 11.10 Treningslære forts. Gøran Paulsen
11.10 – 11.20 Pause 
11.20 – 12.00 Treningslære forts. Gøran Paulsen
12.00 – 13.00 Lunsj 
13.00 – 14.00 Årsmøte/utstilling  
14.00 – 14.15 Pause 
14.15 – 15.00 Dosering av trening ved smerter. 
 Håvard Østerås – førstelektor v/HiST
 NFF Spesialist Idrettsfysioterapi
15.00 – 15.15 Pause 
15.15 – 16.00 Fra praksis til praksis. Se under…..
16.00 - 16.15 Pause 
16.15 – 17.00 Fra praksis til praksis 

FREDAG 12.03.10

09.00 – 09.45 Compliance/adherence med egentrening etter  
 skade. Hva sier litteraturen om temaet? Noen erfa-
 ringer fra en studie om oppfølging av  egentrening  
 etter håndskade. 
 Jorunn Berg – spesialfysioterapeut med Master i  
 helsefagvitenskap
09.45 – 10.00 Pause 
10.00 – 10. 45 Bekhterevs sykdom og trening. 
 Anne Drønen – Spesialist i revmatologisk fysiote-
 rapi
10.45 – 11.00 Pause 
11.15 – 12.00 Veiledet trening og undervisning for pasienter  
 med hoftearthrose. 
 Linda Fernandez – Fysioterapeut og doktorgrads-
 student NAR, Oslo universitetssykehus, Ullevål
12.00 – 13.00 Lunsj 
13.00 – 13.45 Trening og hoftebrudd. 
 Hilde Sylliaas – Fysioterapeut PhD student UiO
13.45 – 14.00 Pause 
14.00 – 14.45 Intensiv styrketrening ifht barn/unge med CP –  
 effekt på håndfunksjon. 
 Siri Merete Brændvik – spesialfysioterapeut/PhD  
 student St.Olav/NTNU
14.45 – 15.00 Pause 
15.00 – 15.45 Basistrening for funksjonshemmede.  
 Iwonka Marta Vik – Fysioterapeut Landslaget for  
 f.h. i svømming og Olympiatoppen Vest-Norge
15.45 – 16.00 Avslutning 

NFFs Faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi 
inviterer til årsmøte og årsmøteseminar i Oslo

11. OG 12. mars 2010

TEMA: TRENING
Fra Nevrologisk, Ortopedisk og Revmatologisk perspektiv

Sted:
NORGES IDRETTSHØGSKOLE – Sognsveien 220, Oslo
Torsdag - Auditorium D
Fredag kl. 09.00 – 12.00 - «Hakloa»
Fredag kl. 13.00 – 16.00 - Auditorium D

Priser (inkludert lunsj):
2200,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR for begge dager
1800,- for medlemmer av Faggruppen NOR begge dager 
1100,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag
900,- for medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag

Bindende påmelding innen fredag 26. februar 2010 til: 
Birgit Gran
Heldalssåta 33A
5225 Nesttun
Tlf. 55 56 12 16 (jobb), 958 08 531 (mobil)
epost: Birgit.gran@bergen.kommune.no

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

Betalingsfrist 01.mars 2010 – innbetaling til:
NFFs Faggruppe NOR
v/Birgit Gran
Helldalssåta 33A
5225 Nesttun
Kontonr. 1602.59.25665
Det blir i utgangspunktet ikke sendt ut giro.
Ved behov for org.nr brukes NFFs org.nr 840414892

«Fra praksis til praksis»
Har du et prosjekt, en problemstilling el.l som du har lyst 
til å presentere? Vi inviterer deltakere på seminaret til å 
holde korte innlegg (10-15 min) eller til å presentere en 
poster. Vi ønsker med dette å stimulere til faglig enga-
sjement! Du vil få avslag på deltakeravgiften hvis du har 
et innlegg. 

Lurer du på om dette er noe for deg – ta kontakt med Kir-
sten Jemtland Enger, epost: kirsten.enger@stolav.no, evt 
tlf 93 86 35 97.

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

Faggruppen NOR forbeholder seg retten til å endre programmet. 
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

www.fysioterapeuten.no

Faggruppen for Manuellterapi inviterer til: 

«Altered Haemodynamics» 
Alan Taylor MSc MCSP & Roger Kerry MSc MMACP MCSP

Oslo, 19. og 20. mars 2010
Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, 0456 Oslo

Målgruppe: Manuellterapeuter*, Idrettsfysioterapeuter* 
og fysioterapeuter.

* Kurs er godkjent for oppnåelse/opprettholdelse MNFF spesialisttittel.

Jeg trodde at vaskulær patologi bare forekom hos eldre?
-

følgelig klare risikofaktorer som diet, livsstil, familie historie etc., men 
nytids kunnskap i dette feltet indikerer biomekanikk, skade og postu-
rale endringer som risikofaktorer for vaskulær patologi.
Hvordan blir blodkar skadet?  I likhet med nervene, er blodkars 

faktorer som påvirker nerver og alt annet bløtvev, gjelder i like grad 

lumen som kan bli skadet ved repeterende stressbelastning.
Kan vaskulære tilstander være årsak til smerter? Ja. Ved siden 
av de klassiske ischaemiske smertemekanismer, er blodkar i stand  til å 
utløse refererte smerter og å komprimere andre smertesensitive struk-
turer. Disse smertemekanismer kan etterligne vanlige forekommende 
neuromuskelskjelett-tilstander.

Day 1
8.30 Registration
9.00 Introduction – History and Background to course
9.45 Clinical Reasoning in Manual Therapy and Vascular 
 Assessment
10.30 BREAK 
10.45 Practical  I -  Pulse palpation/Doppler pulse location
11.45 Vascular Anatomy and Physiology (applied)
12.30 LUNCH
13.30 Case studies (lower limb) 
14.45 BREAK
15.00 Deep Vein Thrombosis – differential diagnosis and 

management
16.30 END OF SESSION

Day 2
9.00 Lower Limb Pain – differential diagnosis (including 

common iliac, femoral, external iliac, popliteal and com-
partment syndromes)

10.30 BREAK
10.45 Lower Limb Exercise Testing / Doppler Practical
1130 Upper Limb Case Studies
12.30 LUNCH
13.30 Upper Limb Practical + case studies cont’ 
14.30 BREAK
14.45 Atherosclerosis – History Taking
15.15 Haemodynamics in the Cervical Arteries
16.30 Finish

All parts of the programme are a mix of theory and practical 
components. 

Pris inkl. lunsj:
Medlem av faggruppen: 3.500
Ikke medlem NFF: 4.000

Påmelding:
For påmelding og spørsmål ta kontakt via epostadresse
mtkurs@fysio.no

studio

NORDISK INSITITUTT FOR FYSIO-PILATES

KURS I FYSIO-PILATES
Kursserie i tre deler som leder til sertifisering som instruktør i Fysio-Pilates

Pilatestrening er en treningsform hvor stabilitetstrening vektlegges. Man lærer å
aktivisere de dype stabiliseringsmusklene i rygg, bekken, nakke og rundt skulderblad. 
Videre utfordrer man evnen til å stabilisere ved å jobbe med ulik lengde på vektarm, 
og ved å variere graden av stabilitet i utgangsstillingen. Det jobbes også med
holdning, pust, styrke, fleksibilitet, muskelbalanse og kroppsbevissthet.

Fysio-Pilates
Mange av de tradisjonelle Pilates-øvelsene bærer preg av at Joseph Pilates jobbet mye
med dansere, og krever mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn det
gjennomsnittet i befolkningen har. I Fysio-Pilates har metoden blitt fornyet og
oppgradert i tråd med nyere forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste
øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, og nye øvelser har
kommet til. Dette gjør metoden til et egnet redskap for rehabilitering.

Praktiske Opplysninger
Arr.: Studio Pilates, Nordisk Institutt for Fysio-Pilates A/S
Kursledere: Åse Torunn B. Odland, fysioterapeut og sertifisert 
Pilates-instruktør fra Australian Physiotherapy and Pilates Institute (APPI, London), 
sammen med en erfaren instruktør fra instituttet.
Tid: Kursserie I:  16.-18.april 2010
  10.-12.september 2010
  21.-23.januar 2011

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning/Studenter på 6. semester eller turnuskandidater

Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61 a, 5009 Bergen
Deltakerantall: 18
Kursavgift: kr. 5.600,- per kurshelg. I tillegg kommer en eksamensavgift på kr. 500,-
den siste helgen.
Påmeldingsfrist: Først til mølla!

Skriftlig påmelding til: post@studiopilates.no ,
Studio Pilates NIFP A/S, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen.
Tlf.: 55 20 33 60      Nettside: www.studiopilates.no

Kursbeskrivelse
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

Mellom 1 og 2 kurshelg må kursdeltakere ha loggført minst 25 timer egentrening.
Mellom 2 og 3 kurshelg må kursdeltakere ha loggført minst 15 timer egentrening og
10 timer instruksjon for enkelt personer eller grupper.
Den siste helgen vil avsluttes med en praktisk og en skriftlig eksamen. Ved bestått
eksamen vil man få en sertifisering som instruktør i Fysio-Pilates.
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Opptakskrav: autorisert fysioterapeut eller tilsvarende medisinsk utdannelse 
Innhold: Fotens anatomi og funksjon, undersøkelse og behandling av fot/fotrelaterte problemer, teori og praksis. 
Tilpasning av individuelle innleggsåler, teori og praksis. Etter bestått kurs vil du kunne undersøke og behandle fot/fotrelaterte 
problemer bla. med Finsole innleggsåler. 
Tid: 23-25 april 2010. Fred. 1700-2000, Lørd. og sønd. kl. 09.00-17.00 
Sted: Apexklinikken Terapisenter, Strømsveien 24 E, 0658 Oslo. 

Kursholdere: Pekka Hurskainen, Pofy, Askelklinikka Vaasa, FIN og Arne Orderløkken, spes.klinisk ortopedisk fysiot. og Finsoleterapeut 
Antall deltagere: maks 12, først til mølla prinsippet. 
Kursavgift: kr. 3600.- (ink. kursmateriale, bla et par såler) 
Påmelding: arne.o@online.no innen 07.04.2010. 

Finsole-kurs trinn 1 
Undersøkelse og behandling av fot og fotrelaterte problemstillinger 

Inntil 2008 har Redcord AS vært Finsole sin hovedforhandler i Norge og arrangert Finsole-kurs. 
Finsole har nå etablert eget datterselskap i Norge og står som arrangør.

Velkommen innom!
På Fysioterapeutens hjemmeside finner du blant annet fagartikler, nyheter, nyttige 

lenker, stillingsannonser og annonser for møter og kurs. 
Hold deg orientert på www.fysioterapeuten.no

 Fitnessprodukter

 Styrkeapparater

 Spinningsykler 

 Ellipsetrenere 

 Tredemøller  

 Romaskiner

 Pulsklokker 

 MultiGym

Funksjonelle og robuste 
– til behandling og opptrening

Nettbutikk: www.sportsmaster.no Butikk: Nesbrusenteret Telefon: 66 85 04 60 / 99 09 97 99

Fleksibelt 
veggmontert 
trekkapparat 
Kr 4.450,-

Ellipsetrenere  
Kr 5.950–12.500.-

Sittesykler  
Kr 3.950–9.950,-

Ny mølle
lav innstigning 

0,2–12 km/t 
Kr 15.000,-

Ergometersykler 
Kr 7.650,-

Levering 
over hele 

landet
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Childbirth and pelvic floor injury 
– prevention and treatment
2-dagers kurs med norske og internasjonale 
foredragsholdere
Abdul Sultan

John O. DeLancey -

Ranee Thakar

Phillip Van Kerrebroeck -

Andre D`Hoore

Formål: Faglig oppdatering innenfor diagnose, forebygging, kon-
servativ og kirurgisk behandling av bekkenbunnsdysfunksjoner 
som fekalog urininkontinens og underlivs prolaps.
Målgruppe: Gynekologer, fysioterapeuter, gastrokirurger, jordmø-
dre, uroterapeuter, stomisykepleiere, sykepleiere,
urologer, nevrologer, gastroenterologer og allmennleger.

Sted: Store auditoriet, Akershus universitetssykehus
Tid: 22. april og 23. april 2010
Pris: 2 dager kr 1800,- (inkluderer lunsj) 1 dag kr 1400,- 
(inkluderer lunsj)

For påmelding (send navn og fakturaadresse til): 
ahussymposium2010@ahus.no

For mer informasjon: tlf. 679 63 125
www.ahus.no/bekkensenteret

Bekkensenteret Ahus 
Symposium 22-23.04 2010

MTT – Kurs og seminarer 2010
OSLO (April – mai)
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Fredag og lørdag 9.-10. april, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 26 mars

MTT for pasienter med hofte-, kne- og ankelsmerter – dysfunksjon i nedre 
ekstremitet
Fredag og lørdag 30. april-1. mai, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 23. april
Sted: Alle Oslo-kurs, MediNors lokaler, Nils Hansens vei 4, 0611 Oslo,  
(www.gulesider.no) 

ALTA (September)
Kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling
Evaluering av smerte, psykologiske faktorer og funksjon
Fredag 3. september 09.00-16.00, kurspris 1.400, påmeldingsfrist 27. august

MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Lørdag og søndag 4.-5. september, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 27. august
Sted: Opptreningssentret i Alta, Follumsvei 1, Alta (www.oif.no)

ITALIA (Mai – Villa a Tolli, Multalcino, Toscana)
Kommunkasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling
Fredag til søndag 14.-16. mai, kurspris 3.900, påmeldingsfrist 26. mars 

SPANIA (November – Gran Canaria) 
mandag til fredag 22.-26. november, 5 dagers kurs, 
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Sted: Svenska RE, San Agustin, kurspris 5.600, påmeldingfrist 24. september 

Påmelding: Bindende påmelding senest én uke før kursstart ved innbetaling av kursavgift i NOK til: 
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. Innbetaling til 
Handelsbanken i Norge; konto nr 9049.10.04036. Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt. 
Da Bankenes Betalingssentral BBS) bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også 
melder deg på til info@holteninstitute.com eller tlf. 0046 70 734 4102. 
Detaljert kursplan og informasjon om kursmaterialet finner du på www.holteninstitute.com

UNIVERSITET OG HØGSKOLE

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla
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MASTERGRADSPROGRAM    
I HELSEFAG, STUDIERETNING   
KLINISK NEVROLOGISK FYSIOTERAPI

OPPTAK HØST 2010
Universitetet i Tromsø tilbyr 2 årig samlingsbasert 
mastergradsstudium for fysioterapeuter som 
arbeider med barn eller voksne med nevrologisk 
betingede funksjonsproblemer. Integrering av 
teori og praksis gjennom hele studiet. Mellom 
samlingene er studentene i klinisk praksis på eget 
arbeidssted. Studentene har rett til avtale med 
NAV hele studietiden.
Nærmere opplysninger om opptakskrav, 
oppbygning og innhold i studiet finnes på 
http://www2.uit.no/ikbViewer/page/
studiesokere/studietilbud 
eller ved henvendelse til Institutt for helse- og 
omsorgsfag ved studieleder/amanuensis Britt  
Normann, tlf. 996 14 941, britt.normann@uit.no 
Søknadsfrist: 15. april 2010.
Studiet finansieres av Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter.
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Ta master i helsetjenester til eldre.
Deltid 4 år med oppstart  
høst 2010. Mulighet  
for å ta enkelt- 
emner 
Søknadsfrist:  
15.april 2010

Kontakt:  
bergland@diakonhjemmet.no reidun.larsen@ldh.no
www.diakonhjemmet.no/eldre www.ldh.no/eldre
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Bergen tilbyr i 2010
 
MASTERPROGRAM I HELSEFAG 
Studieretning FYSIOTERAPIVITENSKAP 

Dette masterprogrammet egner seg for fysioterapeuter som 
ønsker forskningskompetanse innen eget fagfelt. Ved Seksjon 
for fysioterapivitenskap drives forskning og undervisning innen 
satsingsområdene: 
l Nevrorehabilitering 
l Muskel- og skjelettlidelser 
l Balanse- og gangfunksjon 
l Målemetoder og evalueringsformer 

Se info om seksjonen: http://www.uib.no/fg/fysioter 
Masterprogrammet kan gjennomføres som et heltidsstudium over 
2 år, eller som et deltidsstudium. Undervisningen er organisert i 
korte samlinger 3 ganger i semesteret. Arbeidet med masteropp-
gaven utgjør halve studiet. 

Søknadsfrist: 15. april 2010.

For nærmere informasjon om innhold, opptakskrav og søknads-
prosedyre for masterprogram i helsefag se http://www.uib.no/
studieprogram/MAMD-FYST
Institutt for samfunnsmedisinske fag, tlf. 55 58 61 00, 
e-post: studie@isf.uib.no

�

�

ALTERNATIV BEHANDLING
NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av offentlig 

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla
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MASTERGRADSPROGRAM I   
HELSEFAG, STUDIERETNING    
PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK   
FYSIOTERAPI
Universitetet i Tromsø tilbyr et 3-årig master-
gradsstudium i psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi. Studiet utgjør 120 stp og er sam-
lingsbasert. Studentene skal ha praksis på egen 
arbeidsplass mellom samlingene ved UiT. 
Studiet skal kvalifisere studentene til å arbeide 
med mennesker som har ulike former for psyko-
somatiske og psykiske lidelser og med ulik alvor-
lighetsgrad. Utvikling av handlingskompetanse 
vil stå sentralt, med vekt på kroppslige/kliniske 
innfallsvinkler og tilnærmingsmåter i behandling 
og rehabilitering. Studiet skal også kvalifisere til 
selvstendig problemløsning og faglig dokumen-
tasjon basert på analyser og bruk av relevante 
metoder for forsknings- og utviklingsarbeid.  
Teori og praksis vil bli integrert gjennom hele 
studiet. Studenter har rett til å heve takst A9 fra 
NAV i studietiden. 
Nærmere opplysninger om opptakskrav, opp-
bygging og innhold finnes på http://www2.uit.
no/ikbvieweer/page/studiesokere/studietilbud 
eller ved henvendelse til Institutt for helse- og  
omsorgsfag ved førstelektor Anne Gretland,  
tlf. 77 66 06 94/e-post: anne.gretland@uit.no.
Søknadsfrist: 15. april 2010
Oppstart: Høsten 2010
Studiet er utviklet og drives med støtte fra   
Fond til etter- og videreutdanning av   
fysioterapeuter.

Fysioterapeuten
Få Fysioterapeutens medieplan 
tilsendt ved å sende en epost til 

den ned fra vår hjemmeside 
www.fysioterapeuten.no



Kinnarps AS   Tlf 67 16 71 00   www.kinnarps.no

En dyktig leverandør er bra. Godkjente leverandører er bedre.

Nei, en sau kan naturligvis ikke være miljøsertifisert, men for å kunne ta fullt ansvar 
for vårt miljøarbeid må vi vite hvordan våre leverandører arbeider. Derfor stiller vi harde krav 
til dem. Det skal for eksempel ikke forekomme uønskede kjemikalier i stoltrekk. Det er her 
sauene kommer inn. Som vanlig overgår naturen kjemien – ull har naturlig flammebeskyt-
telse, og derfor bruker vi ull så langt det er mulig. Hvert år deler vi ut “Kinnarps’ miljøpris” til 
en leverandør som har utmerket seg.

Miljøgodkjent underleverandør
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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

Kongsberg er en internasjonal småby med 24.000 innbyggere kun en time 
fra hovedstaden. Bevisst og målrettet industriutvikling har gitt Kongsberg 
status som nasjonalt ekspertisesenter. Kommunen har høy barnehagedek-
ning, gode utdanningstilbud og gode muligheter for kultur- og friluftsakti-
viteter. 

60% driftstilskudd 
ved Klokkerbakken Medisinske Senter 

Ledig avtalehjemmel 60% f.o.m. 08.06.10.  
Arbeidssted: Klokkerbakken Medisinske Senter, Myntgata 4, 3616 
Kongsberg. Tilsetting på de villkår som fremgår av ASA 4313.  
For fullstendig utlysningstekst se www.kongsberg.kommune.no,  
sak 10/394  
 
Kontaktperson: Seksjonsleder Liv Torild Mytting, tlf 48 16 65 11. 
Søknadsfrist: 05.03.10. 

Boks 33, 8439 Myre
Tlf 76 18 50 00
Fax 76 18 50 01

postmottak@oksnes.kommune.no

Fysioterapihjemmel
Ved selskapet Asle Sørdahl AS, Myre Fysioterapisenter og
Manuellterapisenter er det ledig 100 %
fysioterapihjemmel fra 01.05.10.

Fullstendig stillingsannonse på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist: 05.03.2010

www.ok sne s . kommune . no
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ØKSNES
KOMMUNE

Vi søker en person med faglig engasjement og systematisk tilnærming til arbeidsoppgaver.

Kontaktperson Kjell Inge Vestre, tlf 943 35 571.

Full annonsetekst på www.stavanger.kommune.no

Søknadsfrist 26.02.10

Foto: Odd Atle Edvardsen, Eirik Mannsåker, Siv Egeli

Fysio- og ergoterapitjenesten søker

Fagutvikler
fysioterapi 100 %

Guovdageainnu suohkan 
Kautokeino kommune

Nyopprettet kommunal fysioterapeut 
fast stilling fra 1. april 2010

Søknadsfrist:  18.02.10.
Søknad med CV og bekreftede kopier av vitnemål 
og attester sendes:
Guovdageainnu suohkan/ Kautokeino kommune
Bredbuktnesveien 6, 9520 Guovdageaidnu.

Fullstendig utlysningstekst finnes under Ledige stillinger på  
kommunens hjemmeside www.kautokeino.no.

Fysioterapeut ønsket ved Sørlandsparken 
Tverrfaglig Helse i Kristiansand

Sørlandsparken Tverrfaglig Helse ligger sentralt i Sørlandsparken 
like utenfor Kristiansand. Vi har romslige lokaler på 220 kvm som er 
inndelt i 6 kontorer, resepsjon, pauserom og en egen rehabiliterings-
avdeling. 
Senteret åpnet sommeren 2006 og i dag jobber det 2 kiropraktorer,  
1 fysioterapeut, 1 massør og 1 coach. Vi tilbyr i tillegg ultralyd-diag-
nostikk og trykkbølgebehandling. 

Vi ønsker en fysioterapeut som er interessert i å jobbe tverrfaglig.  
Tidligere arbeidserfaring, gjerne innen idrettsfysioterapi, skadefore-
bygging og rehabilitering er positivt. 

Hvis dette er noe for deg, vennligst send søknad og CV til:
Sørlandsparken Kiropraktorsenter
v/Erik Welhaven Løchen, Barstølveien 50f, 4636 Kristiansand.
erik@tverrfaglighelse.no – www.tverrfaglighelse.no
Søknadsfrist: 1. mars.
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Fysioterapeut søker arbeid
Utenlandsk fysioterapeut med norsk godkjenning og mastergrad i or-
topedi søker arbeid. Hele landet, vikar eller fast, kort- eller langvarig. 
Er i gang med norskopplæring. 
Kontakt: tlf. 62 83 56 97 eller 90 67 33 27. 
E-post: pankajpt2005@hotmail.com

ST – en del av foretaksgruppen

Fysioterapeut
Enhet for fysioterapi Notodden
80% fast stilling ledig fra 12. april 2010.
Vi tilbyr allsidige arbeidsoppgaver.

Kontakt seksjonsleder Solbjørg Fyrileiv, tlf. 35021166
eller enhetsleder Eleonora Schmidt, tlf. 35021013.

Vi ber om at du benytter vårt elektroniske
søknadssystem - se fullstendig utlysningstekst på
www.sthf.no Søknadsfrist: 26. februar 2010.

Fullstendig utlysing og søknadsmal
på www.vagan.kommune.no
Søknader må leveres elektronisk
- har du spørsmål ta kontakt med Servicetorget
vi er behjelpelig med utfylling av søknad

Vågan kommune
www.vagan.kommune.no

Driftstilskudd for manuell terapeut
Vågan kommune har ledig 40 % driftstilskudd
for manuell terapeut.

Søknadsfrist: 05.03.2010
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Søknadsfrist 20. februar 2010.
Send søknad til Austrheim kommune
Rådmannen, 5943 Austrheim,
eller elektronisk til
post@austrheim.kommune.no

100 % stilling som 
leiande kommunefysioterapeut

I Austrheim er det ledig 100% stilling som leiande kommunefysiote-
rapeut.  Kommunen har i tillegg driftsavtale med ein fysioterapeut i 
privat praksis. Fysioterapeutane er samlokalisert slik at den kommunale 
fysioterapeuten har kontorplass i desse lokala og kan nytta instituttet 
ein dag for veka. 
Kommunen har under planlegging heilt nye rehabiliteringslokale/fy-
sioterapilokale på sjukeheimen. Den som vert tilsett vil få høve til å vera 
med i denne planlegginga. 

Arbeidsoppgåvene består av kurativ verksemd individuelt og retta 
mot grupper, oppfølging av pasientar i heimetenesta og institusjon. 
Austrheim kommune skal når fysioterapeut er tilsett, starta med eit 
prosjekt for aktiv rehabilitering av eldre. Målet er å få meir aktive eldre 
som kan bu sjølvstendig lenger i eigen bustad. Fysioterapeuten vil delta 
i tverrfagleg arbeid på fleire felt. 
Kommunen er ein aktiv kommune som gjennom eigen prosjektleiar 
satsar på folkehelse. Fysioterapeuten vil vera ein aktiv bidragsytar inn 
mot dette feltet og. 

Kvalifikasjonar.:
Det er ynskjeleg med erfaring frå arbeid inn mot barn, unge og eldre. 
Vi ynskjer aktiv rehabilitering og vil særleg vektleggja søkjarar som har 
kompetanse på slyngeterapi. 
Søkjar bør ha førarkort. 
Opplysningar kan du få hos driftssjef Olav Mongstad, tlf.  913 74 696.

FARSUND KOMMUNE
Driftstilskudd fysioterapi

Vi har ledig et 100% driftstilskudd for fysioterapeut ved Gåseholmen 
helsesenter i Farsund kommune.
For fullstendig utlysningstekst, se www.farsund.kommune.no

Nærmere opplysninger ved henvendelse Farsund kommune tlf. 383 
82 000. Søknadsfrist: 5. mars 2010.

Kolbotn Trim og Fysioterapi 
søker fysioterapeut/manuellterapeut til deltidsstilling, 2-3 dager i 
uken. Kontakt Steinar på tlf. 400 08 940. 

www.fysioterapeuten.no
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bransjeregisteret
FYSIOTERAPIUTSTYR GENERELT

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no

Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Medical Intelligent Diode 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

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70
  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Vise øvelser på 1-2-3
www.exor.no - tel: 22 54 08 70

o r g a n i z e r

Din totalleverandør av 
benker, MTT, forbruk 
og treningsutstyr

Medinor AS - Nils Hansens vei 4 - 0667 Oslo
NB! Nytt tlf nr: 24 05 66 00

www.medinor.no

Ledig plass! Ring Ronny 
Grenberg, tlf. 62 94 10 37 

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com
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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.

Komplett system for fysioterapeuters 
administrative oppgaver. Mer enn 2200 brukere.

Programvareforlaget AS 
Tlf: 22 62 72 40/Fax 22 62 73 66

E-post: promed@pvf.no  Internett: www.pvf.no

ProMed® for Windows
Pasient-oppfølging og regnskap

MASOLETLTD –  Benkespesialisten
Behandlingsbenker – stoler – pøller – benkeservice 

vibrasjonsmaskiner – oppgradering – spesial-
benker – kursbenker – brukte benker etc.

MASOLET LTD., Chr. IVs gt. 35, 3616 Kongsberg.
Tlf. 90 50 03 50/91 57 20 35. Faks 32 72 02 95.

Epost: olsdrei@online.no

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no
Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Alle benker fra Earthlite er produsert av 
miljøvennlige materialer og har livsvarig 
garanti. Bestill brosjyren vår og les mer!

Visse du at...

www.bodymindcompany.no · 22194025

Norges største leverandør av treningsutstyr

www.norskfitness.no

NORSK FITNESS HANDEL AS, Tlf: 22 96 10 50 

Ledig plass!
Ring 62 94 10 37, Ronny Grenberg

BENKER, KRAKKER, MATTER OSV.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

VARME/KULDE, KREMER/GEL

medieplan 2010
 Tidsskriftet er landets største og beste  

annonseorgan for fysioterapeuter både når 
det gjelder produktannonser, stillingsan-
nonser og annonser for møter og kurs. Det 
er økende interesse for nettannonsering, 
og våre nye nettsider gir nå større mulig-
heter og mer fleksibilitet for deg som vil nå 
målgruppen fysioterapeuter.
For medieplan 2010, send en e-post til fy-
sioterapeuten@fysio.no eller gå inn på våre 
hjemmesider www.fysioterapeuten.no 

bransjeregisteret
Liten modul, 57x20
6 utgaver: kr. 3.750  
12 utgaver: kr. 5.350

Medium modul, 57x30
6 utgaver: kr. 4.200 
12 utgaver: kr. 6.950

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.600 
12 utgaver: kr. 9.000
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kalender
Årsabonnement 2010:
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 – 2010
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 36. Farge: Kr. 41.
Medl. NFF: Sort: Kr. 25. Farge: Kr. 30.
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. 23. Farge: Kr. 25.  
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 2010

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
3 15/2 19/2 12/3
4 19/3 23/3 23/4
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Ronny Grenberg, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  
materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 280 mm. 
Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen
Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  
begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.
Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

MARS
4. Oslo 
Årsmøte 2010  
Arr.: NFF avdeling Oslo
Info: www.fysio.no/ORGANI-
SASJON/Avdelinger/Oslo

5.-7. Oslo 
Tverrfaglig seminar: Barn og 
unge – har vi kunnskapen?
Arr.: Manuellterapeutenes 
Servicekontor
Info: www.manuellterapi.no

9.-11. Lillestrøm 
Landskonferansen for 
bedriftshelsetjenesten
Info: www.landskonferansen.
no

11.-12. Larvik, Farris Bad 
Kvinnehelseseminar med 
aktuelle tema og workshops
Arr.: Faggruppen for kvinne-
helse
Info: kshau@broadpark.no 

12.-13. Kristiansand 
3. Tverrfaglige livsstilskon-
gress: Testing, hva, hvordan, 
hvorfor?
Info: www.livsstilskongres-
sen.no

16.-17. Lillestrøm 
Kvalitetskonferansen 2010: 
Sammen er vi gode – og bedre 
skal det bli
Arr.: Norsk forum for kvalitet i 
helse- og sosialtjenesten
Info: http://nfkh.no

18.-19. Oslo 
Årsmøteseminar
Arr.: Faggruppen for onkolo-
gisk fysioterapi og lymfødem-
behandling

Info: www.fysio.no/ORGANI-
SASJON/Faggrupper/Onkologi-
ogLymfologi/Aarsmoeter

18.-19. Tromsø 
Årsmøteseminar: Nevrologi 
innenfor geriatrien
Arr.: NFFs faggruppe for 
geriatri
Info: www.fysio.no/ORGANI-
SASJON/Faggrupper/Geriatri

APRIL
15.-17. Bergen 
12. nordiske brannskademøte
Info: www.nbm2010.com

16.-17. Oslo 
Fagkongress: Pain and move-
ment – aspects of learning 
movement patterns
Arr.: IACMTTE
Info: http://fysio.no/ORGA-
NISASJON/Faggrupper/Men-
sendieck

28. Oslo 
Kulturforståelse – smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet 
i behandling av traumatiserte 
Arr.: RVTS-øst, Regionalt res-
surssenter om vold, trauma-
tisk stress og selvmordsfore-
bygging, www.rvts.no
Info: elsbeth.jacobs@akersyke-
hus.no eller mob. 991 15 366

MAI
28.-29. Drammen 
Treningstrender
Info: www.treningstrender.no

31.05-04.06. Holmsbu 
11. Nordiske workshop i kunn-
skapshåndtering: Forskning 
ved fjæra
Arr.: Kunnskapssenteret
Info: www.kunnskapssenteret.
no eller kari.haavelsrud@
kunnskapssenteret.no

Årsabonnement 2010:
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 – 2010
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 36. Farge: Kr. 41.
Medl. NFF: Sort: Kr. 25. Farge: Kr. 30.
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. 23. Farge: Kr. 25.  
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 2010

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
3 15/2 19/2 12/3
4 19/3 23/3 23/4
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
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.

TRYKK 
Stens trykkeri as

OPPLAG 
8.600

FOTO Jan-Egil Nyland



HUR NORWAY
Fagerborggata 6

Postboks 5165 Majorstuen
0302 Oslo

Tlf: +47 22 60 41 52        
E-post: post@hur.no   www.hur.no

HUR treningsapparater brukes av mennesker 
i alle livets faser. Du kan ha utgangspunkt i 
opptrening av pasienter med kroniske eller 
akutte medisinske problemer eller trening  
av toppidrettsutøvere. 

HUR Finland etablerte i januar 2008 
 datter selskapet HUR NORWAY AS. 

HUR treningsapparater har vært tilgjengelig 
på det norske markedet siden tidlig på  
90 tallet og vi kan vise til gode referanser. 
HUR treningsapparater finnes på mer enn 
65 plasser i Norge. På fysioterapiklinikker, 
 rehabiliteringssentre, treningssentere  og 
sykehus. 

Utdrag fra en randomisert, kontrollert studie: 

Effectiveness of a 10-week training intervention with the 
MBT in patients with hip disorders. (Professor Dr. T. Horst-
mann et al.: 2004). 

(…) progress was achieved especially in the area of coor-
dinative skills. In addition, health-related quality of life 
was enhanced markedly. When used purposefully, the 
MBT appears to be capable of supporting the therapy of 
patients with hip joint osteoarthritis or already implanted 
joint replacement”. 

(Professor Dr. T. Horstmann et al.: 2004). Publisert i Deutsche Zeitschrift für 
Sportmedizin. Jahrgang 57, nr.: 7-8 (2006) s.:195-200. 

MBT
med fotfeste 

i studier

www.mbt.no

Ved spørsmål eller tilsending av studier, kontakt 
fysioterapeutene våre: post@masainorge.no.   

Siden MBT kom på markedet i 1998, har vi 
tilegnet oss mye klinisk erfaring. Det er brukt 
betydelige ressurser på utvikling av produktet. 
En rekke studier har blitt gjennomført ved 
anerkjente universiteter verden over. 
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Sjokkbølge / trykkbølge (ESWT) fra Storz Medical

Diagnostisk ultralyd skanner fra Telemed Medical Solutions

Storz Medical er spesialister innenfor sjokkbølge/ trykkbølgeteknologi. Vi er stolte av å 
være eneforhandler av deres produkter i Norge. Mange terapeuter nyter allerede godt 
av apparater som gir mindre smertefull behandling, har et overlegent utvalg av behand-
lingshoder og lave driftskostnader. Vårt nære samarbeid med Storz Medical gjør at vi 
alltid vil være konkurransedyktige på pris. 

Alle nye kunder får opplæring av vår fysioterapeut. Vi tilbyr også et kurssystem der 
grunnkurs og påfølgende fordypningskurs gjør terapeutene til sertifiserte sjokkbølge-
behandlere. 

Sjokkbølge/Trykkbølge kurs:
Grunnkurs: Oslo, torsdag 6.mai 2010
Fordypningskurs: Oslo, fredag 7.mai 2010

Alle kurs holdes av erfarne klinikere.

Ta kontakt for mer info !

www.sjokkbolge.no

Vi tilb
yr kurs. Se kursoversikt for datoer!

Fysiopartner AS    *    Grenseveien 80     *    N-0663 Oslo    *    Norge
Tlf: 23 05 11 60    *     Fax: 23 05 11 70    *    salg@fysiopartner.com    *    www.fysiopartner.no

 Nyhet!

Fysiopartner har i lang tid tilbudt kvalitetsprodukter til den norske helsesektoren. Vår helseavdeling består 

av tre fysioterapeuter med bred klinisk erfaring, som alle har gjennomgått omfattende opplæring i forhold til 

sine respektive produkt-spesialiseringer. 

Diagnostisk ultralyd er fremtidens supplement til den kliniske undersøkelsen også for 
fysioterapeuter, kiropraktorer og naprapater. I Danmark er dette allerede flittig brukt 
blant terapeuter. Vi ønsker å skape et miljø for denne typen undersøkelse også i Norge, 
og har brukt lang tid på å finne en ultralyd med høy kvalitet som også er prisgunstig.

Diagnostisk ultralyd åpner nye dører for diagnostikk og
bidrar til korrekt behandlingsintervensjon på klinikken.

Inkludert i et kjøp er to heldags kurs med erfaren kliniker. 

Når du handler hos Fysiopartner får du ikke bare kvalitetssikrede produkter, men også vår kompetanse på kjøpet. 

Husk å besøke vår hjemmeside, www.fysiopartner.no,  når du trenger noe til din klinikk!

Diagnostisk Ultralyd kurs Oslo:
Trinn 1:  fredag 23.april 2010
Trinn 2:  fredag 28.mai 2010

Alle kurs og workshops holdes av erfarne klinikere. Ta kontakt for mer info!

Vi tilb
yr kurs. Se kursoversikt for datoer!

                     ClarUS, Ny Mac basert modell med enda bedre bilde!
                     NB: Introduksjonstilbud frem til 15.mars 2010!

Workshop Diagnostisk ultralyd:
Bergen:  tirsdag 2.mars 2010
Sted: Stadion Fysioterapi


