
6.10 Årgang 77                                                                 www.fysioterapeuten.no  

Nye oppgaver for 
fysioterapeuter

Oppfordrer til mer 
forskning

Søkelys på takst-
systemet

Fysioterapi viktig 
i palliativ fase

Alternativ behandling: 
Hva er lov?



Dorcas AS
Helgelandsmoen · 3512 Hønefoss
Tlf.: 32 16 17 90 · Faks: 32 16 17 91 
e-post: post@dorcas.no
www.dorcas.no

Dorcas 5-delt benk 
Standard/MT
Her vist med sidearmstøtte (ekstrautstyr)

Dorcas 3-delt benk 
Standard
Her vist med fotbøyle (ekstrautstyr)

Dorcas 3-delt benk 
Velvære

Våre behandlingsbenker utvikles og produseres av Dorcas AS
på Helgelandsmoen, og regnes for å ligge i det øverste skiktet
når det gjelder kvalitet og driftssikkerhet. Benkene kan sup-
pleres med et meget stort utvalg av tilleggsutstyr.
Dorcasbenkene kan spesialtilpasses den enkelte kundes

behov og ønsker. Ved tilpasning kan vi bygge benken slik du
ønsker, med ulike høydereguleringer, bredder på puter, innde-
ling og tykkelse / fasthet / komfort på puter. Vi tilbyr en
mengde fargekombinasjoner. Ønsker du deg en problemfri og
varig benk, er Dorcas behandlingsbenk en god investering!

Dorcas behandlingsbenker

Generelt om Dorcasbenkene
Videreføring av solide tradisjoner og bruk av godt
dimensjonerte deler gir lang levetid.
Et norsk kvalitetsprodukt.

Puter som håndlages og spesialtilpasses til
ethvert behov og i mange fargekombinasjoner.

Hevbart hjulsystem gjør at benken hviler på bena
under bruk. God stabilitet og god friksjon mot
ethvert underlag.

Trinnløs, mekanisk betjening av for- og bakpute.
Driftssikre og vedlikeholdsfrie bevegelige deler.

Stillegående elektromotor(er) som også kan leve-
res med batterisystem.

Kan leveres med unikt bøylesystem for betjening
av motorene fra alle sider.
Teleskoptilpasset betjening ved hodedel. Dobbel
fotpedal ved 2-motors benker.

Mange varianter av hele og 3-delte hodeputer.
Kan leveres med svingbare kombinerte armhvi-
lere/sidearmstøtter.

10 års garanti
Finansieringsmuligheter
Gode tilbud på pakkeløsninger

Stort utvalg i rekvisita

Alle modeller med priser finner du på www.dorcas.no

3-delt el. benk med fotbøyle, ekstra tykke
puter og sidearmstøtter. En solid benk for
hud og kroppspleie. Leveres i flere varianter
tilpasset forskjellige brukergrupper som:
spa, massasje, hudpleie, akupunktur,
akupressur, homeopati, lymfedrenasje ol.
Bredde opp til 70 cm.

3-delt elektrisk justerbar benk med
fotpedal eller håndkontroll.
En solid benk for generell behandling.
Kan leveres i mange varianter for
ulike terapiformer.
Standard bredde 62, 70 eller 80 cm.

5-delt elektrisk benk med fotbøyle
Spesielt god stabilitet for manipulasjons-
behandlinger. Norske MT-terapeuters
favoritt. Mange påbyggingsmuligheter.
Standard bredde 50, 55, 62 eller 70 cm.
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PÅVIRKE NFF opplever i større grad enn før å bli hørt. Påvirkningsarbeid nytter, i følge forbundsleder Eilin Ekeland. 
Her med Roar Høidal, leder i Privat råd, og nestleder Elin Engeseth på Representantskapsmøtet 19. mai.

OPPGAVER Helsedirektoratet peker 
på skolene og helsestasjonene som 
områder der det trengs flere fysiote-
rapeuter.

BOBATH I en litteraturgjennomgang 
tar forfatterne for seg Bobath – et 
tolkningsdilemma for fysioterapeuter 
i nevrologisk rehabilitering.
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LEDER

Er det nå det skal skje?
Støtte til fysioterapi har gått over de offentlige budsjetter siden tidlig i det forrige århundre.  
Takstplakaten ble etablert midt på 1930-tallet. Her er det snakk om historie og dype røtter 
når det gjelder det økonomiske grunnlaget for fysioterapeuter i Norge. 

NFFs nestleder Elin Engeseth trakk de lange linjene i sitt innlegg om arbeidet med takst-
systemet på Ledermøtet 20. april. Takstplakaten ble til for at legene skulle få en grei oversikt 
over hvilken type fysioterapibehandling de skulle henvise pasientene til.  

Dette systemet har vært svært seiglivet. Først i 2005, rundt 70 år senere, fikk fysioterapeu-
tene den soleklare retten til selv å bestemme hva slags behandling de skulle gi pasientene 
sine.  Engeseth opplyste at endring av takstsystemet har vært oppe til debatt flere ganger, 
men uten at noe gjennomgripende har skjedd. Nye takster har kommet til og enkelte end-
ringer er gjort, som innføringen av MT-taksten på 1950-tallet og taksten for psykomotorisk 
fysioterapi på 1970-tallet. Like fullt er systemet overraskende likt det som ble opprettet på 
1930-tallet. 

Takstsystemet var blant annet tema på Landsmøtet i 1991. Henvisningsordningen og tak-
stenes innretning har vært gjengangere i flere tiår, påpekte Engeseth. Nå står takstsystemet 
nok en gang på dagsorden. En arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet er 
i gang med å gjennomgå takstsystemet og komme med forslag til endringer. Første møte ble 
holdt i slutten av april, og arbeidet vil fortsette utover høsten. 

NFF har utarbeidet forslag til en takstmodell, der hovedprinsippet er tidstakster. Hvor store 
endringene av takstsystemet blir, er fortsatt uklart. Men at det vil komme noe helt nytt å sette 
på plakaten i løpet av et års tid er svært sannsynlig. 

Hvorfor mer sannsynlig nå enn tidligere? Elin Engeseth 
pekte på flere forhold: Teknikken gjør det mulig å regne på 
hvordan ulike endringsforslag vil slå ut, både for fysiotera-
peutene og myndighetene. Henvisningsordningen er en-
dret, og fysioterapeutene bestemmer selv over tiltakene de 
skal bruke overfor pasientene. 

Og, ikke minst, regjeringen har vedtatt en stor omlegging 
av finansieringsordningen for fysioterapi i kommunene. 
Betydelige beløp er på flyttefot, fra én offentlig pengesekk 
til en annen. Fra takster til driftstilskudd, eller fra stat til 
kommune. 

Finansieringsomleggingen gjør det svært viktig å komme 
fram til et framtidsrettet takstsystem. Et system som ivare-
tar både pasientene og det faglige, og som sikrer fysiotera-
peutenes inntektsgrunnlag. 
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aktuelt Bobath - et tolkningsdilemma 
for fysioterapeuter. Side 18

Helsestasjon og skolehelsetjeneste:
Nye oppgaver til fysioterapeutene

I TILLEGG skal fysioterapeuter sjekke den 
motoriske utviklingen hos babyer på fi-
remåneders-kontrollen. Andre definerte 
oppgaver er å forebygge belastningsskader 
hos skolelever, samt forebygge og følge opp 
overvekt hos barn.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
utredet tiltak for å styrke helsestasjoner og 

I en fersk rapport definerer Helsedirektoratet en rekke oppgaver 

innenfor fysioterapi for å styrke helsestasjonene og skolehel-

setjenesten. Blant annet skal fysioterapeuter hjelpe kvinner 

som nettopp har født med råd om opptrening og ergonomi. 

TEKST Ann Kristin K. Hanssen akh@fysio.no
FOTO Tore Fjeld

GOD SKOLESTART Helsedirektoratet framhever prosjektet «God skolestart» eller «God skolehverdag» – som her ved Lilleaker skole – i sin rapport for å styrke 
skolehelsetjeneste og helsestasjon. Ragnhild Bech på bildet er en av landets få gjenværende skolefysioterapeuter på heltid.



AKTUELT

6     FYSIOTERAPEUTEN  6/10

skolehelsetjeneste. Dette er i tråd med sam-
handlingsreformen og årets statsbudsjett. 
En intern arbeidsgruppe i direktoratet har 
arbeidet med prosjektet, og har fått råd av 
eksterne referansegrupper, blant annet NFF.

– Vi håper og tror at tiltakene i rapporten 
vil medføre en reell styrking av tjenestene. 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en 
viktig del av kommunenes helsetjeneste. 
Å forebygge framfor å reparere er et nøk-
kelord, sier fungerende avdelingsdirektør 
Fredrik A.S.R Hanssen i Helsedirektoratet 
til Fysioterapeuten.

Forebygging og tverrfaglig samarbeid er 
røde tråder i rapporten, som nå er oversendt 
departementet. Fysioterapi er i langt større 
grad enn før definert inn på flere områder. 
Blant de konkrete tiltakene som involverer 
bruk av fysioterapi er: 

Oppfølging av mor etter fødselen
* I løpet av den korte tiden på sykehus, rek-
ker ikke kvinner som har født å få den vik-
tige informasjonen fra fysioterapeut vedrø-
rende mors helse i barseltiden, treningsråd, 
bekkenbunnstrening og ergonomi i forbin-
delse med bæring, løft og amming. Denne 
informasjonen bør barselkvinnen derfor 
få på helsestasjonen. Dette kan organise-
res som et gruppetilbud, men kvinner som 

ønsker en individuell samtale/konsultasjon 
med fysioterapeut bør få mulighet til det.

Det kan være aktuelt at fysioterapeut ved 
helsestasjonen tilbyr gruppetrening i barsel-
tiden, slik at mor kan komme seg i form fy-
sisk etter svangerskapet og fødselen. Mange 
kvinner sliter med bekkenrelaterte plager og 
inkontinensproblematikk postpartum, og 
direktoratet påpeker at slike problemer må 
tas på alvor.

Motorisk utvikling hos babyer
* For å styrke og stimulere til barnets mo-
toriske utvikling, bør fysioterapeut delta på 
firemåneders-konsultasjonene. Den skal 
blant annet veilede foreldrene på hvordan 
de kan stimulere sine barn motorisk og ha 
fokus på normal utvikling. Samtidig er det 
viktig å snu en utvikling så tidlig som mulig 
i forhold til asymmetri og hodeform, skriver 
Helsedirektoratet blant annet. 

Oppfølging av barn med overvekt 
og fedme
* De nasjonale retningslinjene er ikke fer-
digbehandlet. Men det viktigste tiltaket for 
denne gruppen vil være å utvikle helsefrem-
mende arenaer som barnehage og skoler der 
tilbud om ernæring og fysisk aktivitet er rettet 
mot hele barnegruppen, mener direktoratet.

Oppfølgingen av barn 
med overvekt krever et 
systematisk oppfølgings-
arbeid av både barnet og 
familiene fra helsesøster, 
lege og fysioterapeut, 
samt at det er behov for 
tverrfaglige møter med 
spesialisthelsetjenesten. 
Det er valgt å legge inn 
et gruppetilbud fra fysio-
terapeut to timer per uke 
både i grunn- og videre-
gående skole. Dette til-
budet må utvikles lokalt 
i samarbeid med skolen, 
og eventuelt frisklivstil-
bud der det finnes. Hen-
sikten er å gi barna et 
tilpasset aktivitetstilbud 
som stimulerer til fysisk 
aktivitet.

* Rapporten slår også 
fast at innføringen av 
veiing av elever i 3. og 

8. klasse vil føre til økt 
tidsbruk også for leger og 

fysioterapeuter for oppfølging av barn med 
under- og overvektsproblematikk.

Forebygging av belastningsskader
* I dag settes det ikke av tid til systematisk 
opplæring i hvordan en kan unngå belast-
ningsplager ved PC-bruk, til tross for at 
elevene må benytte PC både i grunnskolen 
og i videregående skole, påpeker direkto-
ratet. «Slik vi ser det er skolehelsetjenesten 
elevenes bedriftshelsetjeneste og bør gi en 
generell grunnleggende opplæring i arbeids-
teknikk for hele kull». 

Helsedirektoratet foreslår ergonomiteori 
relatert til det aktuelle yrkesfaget med prak-
tiske eksempler, samt veiledning av elevene 
i praksissituasjoner. Her kan elevene gis an-
ledning til å reflektere over hvordan de opp-
lever arbeidsbelastningen på egen kropp. 
Fysioterapeut bør stå for både undervisning 
og veiledning.

«Truer med» normering
En sentral del av direktoratets arbeid med 
rapporten har bestått i å utarbeide forslag 
til system for antallsmessig normering av 
personellressursene i tjenesten. Som ledd 
i utredningen har TNS gallup på vegne av 
Helsedirektoratet gjennomført en spør-
reundersøkelse i landets kommuner for å 

ETTER FØDSELEN Fysioterapeuten kan gi råd i forhold til mors helse i barseltiden, treningsråd, bekkenbunnstrening og ergo-
nomi i forbindelse med bæring, løft og amming. Dette kan hun få på helsestasjonen. Foto: Colourbox.com
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kartlegge bemanningssituasjonen ved hel-
sestasjonene, helsestasjon for ungdom og i 
skolehelsetjenesten.

Men Helsedirektoratet har konkludert 
med at det riktige og overordnede grepet 
for å styrke denne tjenesten er å tydeliggjøre 
innholdskravene gjennom en kombinasjon 
av lov, forskrift og nasjonale retningslinjer, 

NFFS faggrupper for kvinnehelse og bar-
ne- og ungdomsfysioterapi har bistått den 
eksterne referansegruppen som direktora-
tet har støttet seg til. 

– Jeg må gi honnør til våre egne fag-
grupper som har levert godt begrunnet 
argumentasjon for konkrete tiltak som er 
kunnskapsbaserte. Nå blir det spennende 
å se hvilken status innholdet får og hvor-
dan ordlyden blir til slutt, sier Ekeland, 
som tar forbehold om at hun ikke hadde 
rukket å lese detaljert gjennom hele den 

80 sider lange rap-
porten før Fysiote-
rapeuten gikk i tryk-
ken. 

Hun tror dette 
kan tydeliggjøre fysioterapeutenes opp-
gaver ved helsestasjoner og skoler i langt 
større grad enn i dag. Flere har gitt uttrykk 

for frustrasjon over flytende og uforutsig-
bare arbeidsoppgaver.

– Jeg har vært i dette gamet i snart 30 
år, og fortsatt er det diskusjoner om fysio-
terapeuter er en del av helsestasjon og sko-
lehelsetjeneste i enkelte miljøer. Det håper 
jeg det nå blir slutt på, sier Ekeland. 

– Vil bli mer forutsigbart
Forbundsleder Eilin Ekeland er fornøyd med at NFF har fått gjennomslag for 

en rekke tiltak som er tatt med i Helsedirektoratets rapport. 

FORNØYD Forbunds-
leder Eilin Ekeland.

og implementering i kommunene gjennom 
en prosessnorm. Blant annet foreslår direk-
toratet å oppgradere det anbefalte program-
met i veilederen til faglige retningslinjer. En 
enda tydeligere føring vil være å heve den 
rettslige statusen for anbefalt program i Vei-
lederen ved at programmets kjerneinnhold 
tas inn i forskrift.

«Samlet sett finner vi at innholdsregule-
ring på det nåværende tidspunkt er en bedre 
strategi enn antallsnormering. Men dersom 
målsetningene ikke nås innen rimelig tid, 
basert på funn gjennom rapporteringssys-
temet som etableres, bør antallsnormering 
gjennomføres. Rimelig tid i denne sammen-
heng ansees å være tre år», heter det i rap-
porten.

– Vi mener normering er feil ende å starte 
i. Hvis regelverket blir tydeligere, vil det gi 
klare signaler til kommunene om å priori-
tere det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet overfor barn og unge. Endringene 
vi foreslår vil bidra til at tjenestetilbudet blir 
likeverdig uavhengig av hvilken kommune 
man er bosatt i, sier fungerende avdelingsdi-
rektør Fredrik A.S.R. Hanssen.  

Rapportering
Direktoratet ønsker også å utvikle egen rap-
portering for å følge opp styrkingen i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten. 

«KOSTRA-statistikken oppleves som lite 
relevant som styringsdata for kommunene, 
da den gir for få og for lite presise data. Det 
bør derfor innføres en egen rapportering 
som inneholder personelloversikt, tjenes-
tetilbud – herunder også brukertilfredshet, 
kvalitetsindikatorer, interkommunalt sam-
arbeid og rapportering på hvorvidt ny faglig 
veileder følges», skriver direktoratet. 

Rapporten er lagt ut som PDF på 
www.helsedirektoratet.no

ERGONOMI Helsedirektoratet ser det slik at skolehelsetjenesten er elevenes bedriftshelsetjeneste som 
bør gi en generell grunnleggende opplæring i arbeidsteknikk for hele kull. Foto: Colourbox.com
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AKTUELT

Vil lempe på krav til henvisning

I det danske Folketinget er det bred oppslutning blant 
partiene om å be Helsedepartementet utrede muligheten 
for å lempe på kravene til henvisning. Dette gjelder blant 
annet direkte adgang til fysioterapeut.

Et spørsmål til helseministeren fra representanten 
Liselott Blix i Dansk Folkeparti dreide seg om henvisning 
til hudleger, gynekologer og fysioterapeuter. Blix ønsker at 
pasientene skal få en smidigere adgang til diagnostisering 
og behandling, uten å måtte be sin lege om henvisning til 
disse faggruppene. Spørsmålet ble diskutert i Folketinget 
19. april.

Helseminister Bertel Haarder sa under debatten i 
Folketinget at han stilte seg åpen for forslaget om å utrede 
kravet om henvisning fra lege, men understreket at dette 
måtte skje innenfor de gjeldende økonomiske rammer. Han 
sa også at det grunnleggende sett er bra at legene står 
for størstedelen av henvisningen av pasienter til øvrige 
yrkesgrupper i helsevesenet.

Spørsmålet fra Dansk Folkeparti fikk støtte fra fem 
andre partier. Helsedepartementets utredning skal legges 
fram for Folketinget innen utgangen av året. Organisa-
sjonen Danske Fysioterapeuter opplyser i en sak på sin 
nettside at de vil ha en dialog med Sundhedsministeriet – 
helsedepartementet – om det videre arbeidet.

Les mer: www.fysio.dk – under Praksis&Privat.

Henvisning – Sverige

Det svenske forbundet har startet en kampanje overfor 
politikere og myndigheter for å gi pasienter med smerter i 
muskel- og skjelettapparatet direkte adgang til fysiotera-
peut uten henvisning fra lege.

Sjukgymnastförbundet, som forbundet heter i Sverige, 
mener at samfunnet på denne måten kan frigjøre ressurser, 
og at det er bedre for pasientene. Kampanjen har fått 
betegnelsen «Inget val utan rörelse». Forbundet skal de 
nærmeste månedene dele ut hoppetau til oppvakte politi-
kere, både på riks- og fylkesnivå.

Les mer: www.lsr.se.

Årets oppfinner 
 Årets kvinnelige 

oppfinner i Sverige er 
fysioterapeut Ylva Dalén, 
doktorgradsstipendiat 
ved Karolinska Instituttet. 

Hennes oppfinnelse, 
Hoppolek, er et lekeap-
parat som sterkt funk-
sjonshemmede barn kan 
styre og bruke selv. Ylva 
Dalén har lang erfaring 
fra barnehabilitering. Hun 
fikk ideen til Hoppolek 
når hun så hvor sterkt de 
funksjonshemmede barna 
ønsket å bevege seg mer.

I Danmark skal det settes i gang 
forsøk med utviklingsklinikker for 
fysioterapi i privat praksis. Klinikkene 
skal utstyres med økonomi og rammer 
som gjør det mulig å utvikle og imple-
mentere ny viten innen fysioterapi. 
Nå er den første av disse klinikkene 
kommet i gang.

Det er Fysiocenter Tårnby og 
fysioterapeut Flemming Enoch som 
er utpekt til den første utviklingskli-
nikken og startet opp i april. Avtalen 
om støtte gikk igjennom ved de siste 
forhandlingene for praksissektoren i 
Danmark. Kunnskapen som utvikles 
her skal deretter spres til hele praksis-

sektoren. Dette er en sak Danske 
Fysioterapeuter (DF) har jobbet med 
lenge, opplyser forbundet i en artikkel 

på nettet. 
Det er inngått en egen avtale 

mellom klinikken og Praksisfondet om 
vilkårene og hvordan oppgaven skal 
løses. Faglig utvalg i DF er styrings-
gruppe for prosjektet. Satsingsområ-
det ved den første utviklingsklinikken 
er pasienter med nakkelidelser, med 
fokus på implementering av nåvæ-
rende kunnskap og evidens. 

Som en del av forsøket inngår et 
doktorgradsarbeid som er forankret 
ved Syddansk Universitet, Forsknings-
initiativet i Fysioterapi.

Les mer: www.fysio.dk – under 
Praksis&Privat.

Follo Diem - Produkter for aktiv rehabilitering

www.follo-futura.no

Utviklingsklinikk i privat praksis

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com
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Kunnskapssenterets syste-

matiske oversikter fra 2009 

viser forskningsbehov på flere 

områder innenfor fysioterapi. 

Det gjelder blant annet ved 

behandling av Parkinson-

pasienter, rehabilitering ved 

brystkreft og diagnostisering 

og behandling av spedbarn 

med KISS-syndrom.

TEKST og FOTO Ann Kristin K. Hanssen
akh@fysio.no

– MANGLENDE forskning betyr ikke at tilta-
kene ikke virker, men vi mangler tilstrekke-
lig dokumentasjon. Flere av våre rapporter 
viser at det er gjennomført forskning, men 
studiene er enten for små eller har for høy 
risiko for feilkilder, sier avdelingsdirektør 
Gro Jamtvedt til Fysioterapeuten.

– Disse temaene representerer jo på in-

gen måte alle forskningsbehov innenfor 
medisin og helsefag i Norge. De behovene 
vi viser til, er kommet på basis av de bestil-
lingene vi har fått, og de spørsmålene vi har 
besvart i våre kunnskapsoppsummeringer. 
Men vi kan identifisere forskningshull på de 
områdene vi har sett på, sier Gro Jamtvedt. 

– Viktig budskap
– Det er påfallende mange av Kunnskaps-
senterets oversikter som understreker et 
behov for mer og bedre forskning. Dette 
er et viktig budskap fordi mange problem-
stillinger som vi blir bedt om å utrede, skal 
være et grunnlag for viktige beslutninger i 
helsevesenet, heter det i Kunnskapssenterets 
rapport om forskningsbehovene.

Gro Jamtvedt oppfordrer fysioterapeuter 
til å bruke Kunnskapssenterets årlige oversik-
ter som grunnlag for å søke forskningsmidler. 

– Vi hadde også gjerne sett at flere sti-
pendiater kunne gjøre slike kunnskapsover-
sikter som en del av sin mastergrad eller sitt 
doktorgradsarbeid. Også fagforbundene kan 
initiere forskningsprosjekter på grunnlag av 
de hullene som avdekkes, sier avdelingsdi-
rektøren ved Kunnskapssenteret. 

Fysioterapi for Parkinson-pasienter
En kunnskapsoppsummering fra 2009 viser 
at det er lav kvalitet på enkeltstudier av ef-
fekten av fysioterapi for Parkinson-pasien-
ter. Samtidig fins det  enkeltstudier av høy 
kvalitet som viser positiv effekt av fysiote-
rapi. Det er behov for større og gode studier 
med kontrollert design som også følger opp 
langtidseffektene av tiltakene.

Funksjonsforstyrrelse i nakkeledd 
hos spedbarn
Kunnskapssenteret har også gått systematisk 
gjennom eksisterende forskningslitteratur 
for å undersøke nøyaktighet ved ulike diag-
nostiske testmetoder, og for å studere effekt 
av tiltak som benyttes for å behandle øvre 
nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser, 
såkalt KISS syndrom, hos spedbarn.

Per i dag fins det ingen gullstandard eller 
standardiserte metoder for å diagnostisere 
spedbarn med mistanke om disse forstyr-
relsene. Men det er identifisert påbegynte 
prosjekter.

Det mangler kontrollerte randomiserte 
effektstudier. Studier som igangsettes bør 
ha tilstrekkelig styrke, og de må rapportere 

Rapport fra Kunnskapssenteret:

Oppfordrer fysioterapeutene til forskning

Fakta: 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

ble opprettet i 2004 som en sammenslåing av tre 
fagmiljøer – Senter for medisinsk metodevurde-
ring (SMM), Stiftelse for helsetjenesteforskning 
(HELTEF) og Divisjon for kunnskapshåndtering 
i Sosial- og helsedirektoratet. Bakgrunnen var 
et behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget 
for faglige beslutninger i helsetjenesten og 
forvaltningen for i større grad å nå helsepo-
litiske mål. Kunnskapssenteret er formelt et 
forvaltningsorgan under Helsedirektoratet, uten 
myndighetsfunksjoner. Kunnskapssenteret kan 
ikke instrueres i faglige spørsmål.

OPPFORDRER TIL FORSKNING Avdelingsdi-
rektør Gro Jamtvedt ved Kunnskapssenteret 
oppfordrer fysioterapeuter til å bruke sente-
rets årlige oversikter som grunnlag for å søke 
forskningsmidler. Foto: Ann Kristin K. Hanssen
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eventuelle skader.
– Det har nok vært litt fremmed for oss å 

tenke sikkerhet. En del behandling kan gjøre 
mer skade enn nytte, og kanskje til og med 
forlenge sykeperioden. Heldigvis er det vel-
dig sjelden, sier Gro Jamtvedt. 

Rehabilitering ved brystkreft
Rapporten viser at det er behov for rando-
miserte kontrollerte studier for å undersøke 
effekten både av enkelttiltak og sammen-
satte tiltak i rehabiliteringen under og etter 
primær brystkreftbehandling, deriblant fy-
sioterapi. Få av de inkluderte studiene har 
pasienter som har gjennomgått de nye og 
lange behandlingsformene som gis til da-
gens brystkreftpasienter. Det er derfor viktig 
å kartlegge hvilket rehabiliteringstilbud som 
er nyttig for denne gruppen. Det trengs mer 
forskning som kan belyse både innhold, tids-
punkt i forløpet og lengde på disse tiltakene.

Trenger bedre design
Generelt viser rapporten fra 2009 en rekke 
utfordringer, blant annet:

* Det er behov for å undersøke effektene 
av både enkelttiltak og sammensatte tiltak 
i rehabilitering. Det trengs mer forskning 
som kan belyse både innhold, tidspunkt i 
forløpet og lengde på tiltakene. Det er også 
behov for forskning på samarbeid mellom 
bruker og fagperson og på bruk av tverrfag-
lige team. Det fins få studier som belyser 
brukerens medvirkning i egen rehabilite-
ringsprosess.

* På flere områder har Kunnskapssente-
ret også identifisert behov for bedre design 
av studiene. Dette gjelder studier med bedre 
håndtering av feilkilder, men også studier 
som har bedre beskrivelser av hvordan tilta-
kene er gjennomført og hvordan resultatene 
er målt, for eksempel på studier av effekten 
av fysioterapi for Parkinson-pasienter.

* Studier som gjennomføres har få delta-
kere. Små studier har ofte liten mulighet til 
å avdekke forskjeller i effekt av tiltak. Både 
når det gjelder KISS-syndrom og Parkinson-

TRENGER MER KUNNSKAP Eirik Næss fra Frekhaug nord for Bergen forfalte i Fysioterapeuten tidligere 
i år om hvordan han og fysioterapeut Dagne Iselin Meling stadig prøver ut nye øvelser for å bekjempe 
Parkinson. Kunnskapssenterets rapport for 2009 viser at det er behov for mer forskning på effekten av 
fysioterapi for denne pasientgruppen. Foto: Ann Kristin K. Hanssen.

pasienter, er det behov for større studier som 
har planlagt hvor mange pasienter som er 
nødvendig for å finne relevante forskjeller.

* Det er også behov for lengre oppfølg-

ningstid for flere av tiltakene som er vurdert, 
heriblant for behandling av Parkinson-pasi-
entene. 
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Den svenske fysioterapeuten 

Ann Hammer har i en avhand-

ling sammenlignet rehabilite-

ring av to grupper slagpasien-

ter. Begge oppnådde like gode 

resultater.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

DEN ENE gruppen fikk Constraint-Induced 
Movement Therapy og den andre fikk tradi-
sjonell rehabilitering. 

Ann Hammer er spesialist i nevrologisk 
fysioterapi og er tilknyttet Rehabiliterings-
medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset 
i Örebro. Resultatene i hennes avhandling er 
presentert i svenske Fysioterapi. Tidsskriftet 
viser til flere tidligere studier som har vist 
at CI-terapi gir bedre resultater enn annen 

rehabilitering. Da har pasientene holdt den 
friske armen/hånden i slynge 90 prosent av 
tiden, treningen har vært veldig intensiv og 
fokusert på hånd og arm.

– Dette er vanskelig å få til i dagens sy-
kehus. Det krever veldig store fysioterapires-
surser. Utskrivning fra sykehus skjer stadig 
tidligere, og det er ofte ikke mulig å gjen-
nomføre så intensive behandlingsopplegg, 
sier Hammer til Fysioterapi.

Hun mener også at CI-terapi er vanskelig 
å forske på. Det er ikke lett å finne passende 
pasienter, fordi konseptet kun passer for 
en liten gruppe. I hennes studie inngikk 30 
pasienter. En gruppe fikk en variant av CI-
terapi, der de skulle bære den friske armen i 
slynge seks timer per dag. Den andre grup-
pen fikk tradisjonell, men like mye rehabili-
tering ut fra sine behov. Hammer valgte ut 
pasienter som befant seg i en subakutt fase, 
mellom én og seks måneder etter et slag. 
Hun ble selv overrasket over resultatet, og 
tror ikke at studier som viser at CI har effekt 

nødvendigvis «tar feil».
– Det kan tenkes at dette med «none-

use» har blitt så kjent, at den tradisjonelle 
rehabiliteringen i Sverige har blitt veldig bra 
for disse pasientene. Det kan også tenkes at 
CI-terapien som våre pasienter fikk ikke var 
intensiv nok, sier Hammer. 

Slagpasienter ble like bra uten CI-terapi

Mange med skjulte senskader etter polio

SVENSK Fysioterapi nr. 5/2010.

Gode løsninger til fysioterapeuter i 20 år

www.hur.no

HUR’s unike Natural 
 Trans mission System – 
etterligner muskelens 
 bevegelse.

Om lag 10 000 mennesker som 

hadde poliomyelitt på 1940- og 

50-tallet lever fortsatt i Norge. 

EN DEL av dem har senskader som kan for-
veksles med andre diagnoser, skriver Tids-
skriftet Sykepleien.

Postpoliosyndrom (PPS) ble anerkjent 
som diagnose på 1980-tallet. Da ble det do-
kumentert at overforbruk av muskulatur og 

nervebaner som var svekket av polio i barn-
dommen, kan gi svekkelser mange tiår se-
nere. Symptomer som går igjen hos pasien-
tene er vedvarende tretthet, muskelsmerter 
og stivhet, samt angst og depresjon. 

Dette er symptomer som lett kan for-
veksles med andre diagnoser. Nå øker 
medlemstallet til Landsforeningen for po-
lioskadde i Norge, og det betyr at stadig 
flere får diagnosen PPS. Professor og over-
lege ved nevrologisk avdeling på Haukeland 

Universitetssykehus, Nils Erik Gilhus, sier at 
fastlegene ikke er flinke nok til å fange opp 
slike senskader.

Landsforeningen for polioskadde er be-
kymret over store mørketall rundt diagno-
sen PPS. Fylkesleder i Møre og Romsdal, 
Geir Strømsholm, sier at medlemstallet i or-
ganisasjonen er på 2 400. Samtidig blir det 
anslått at rundt 10  000 personer som fikk 
polio under epidemiene på 40- og 50-tallet, 
fortsatt lever. 



Flere og flere terapeuter gjør det: Anbefaler Medox som et supplement  
til behandlingen. Studier ved universitetssykehus konkluderer med at bruk 
av antocyaner styrker immunforsvaret og kan ha en rolle i forebygging 
eller behandling av kronisk inflam matoriske sykdommer.  
Les mer på medox.no under ”Helsepersonell”

BLI KVITT 
PASIENTENE  
DINE  
RASKERE

Friskere, lengre!

Nå kan du tilby pasientene dine Medox til en 
gunstig pris. Det vil lønne seg for deg og!
- Ingen økonomiske forpliktelser eller     
investeringer
- Ingen bindingstid for deg eller pasientene
- Enkelt å administrere

Medox er et rent og naturlig antocyan-produkt
utvunnet av blåbær og solbær og er i mot setning 
til andre antioksidanter utvunnet gjennom en 
kromatografisk prosess som sikrer at antocyan-
molekylet er intakt og dermed kan virke effektivt 
i kroppen.

Kontakt oss via medox.no eller ring oss på 48 11 99 00 og finn ut hva vi tilbyr.

F A S E T T
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Fra 1. juni innføres automatisk 

frikort. Egenandeler for hel-

setjenester som kommer inn 

under egenandelstak 1 skal 

heretter innrapporteres elek-

tronisk. Dette berører fysio-

terapeuter ved bestilling av 

reiser til pasienter.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

INNEN 1. JUNI skal hele landet bestille pa-
sientreiser på samme måte. Det skal gjøres 
elektronisk, ved å ringe 05515 eller på faks. 
Lokale drosjesentraler skal ikke lenger kon-
taktes direkte når pasienter skal ha transport 
hjem etter behandling.  

Bakgrunnen er at det fra 1. juni innfø-
res automatisk frikort for helseutgifter over 
beløpsgrensen i egenandelstak 1. Dette 
innebærer at alle reiser må være registrert 
elektronisk før reisen finner sted. Det lokale 
pasientreisekontoret sørger at egenandelene 
for pasientreiser innrapporteres til HELFOs 

Nye regler for pasientreiser
egenandelsregister, opplyser seniorrådgiver 
Henriëtta Richter Uitdenbogaardt i NFF til 
Fysioterapeuten. Hun representerer NFF i 
Nasjonal styringsgruppe for pasientreiser. 

Fysioterapeuter
– Bestilling av pasientreiser er det eneste i 
denne reformen som berører fysioterapeu-
tene direkte. Det gjelder både fast ansatte 
fysioterapeuter og privatpraktiserende. Alle 
behandlingssteder vil i løpet av 2010 bli kon-
taktet av det lokale pasientreisekontoret.  De 
vil hjelpe fysioterapeutene i gang med nye 
bestillingsrutiner, gi nødvendig opplæring 
og diskutere lokale utfordringer og løsnin-
ger, sier Uitdenbogaardt.

Det er ikke avklart om egenandelstak 2 
skal inkluderes i automatisk frikort, men fri-
kortløsningen er tilrettelagt for dette. 

Hun legger til at en av utfordringene med 
elektronisk bestilling av pasientreiser er at 
fysioterapeutene ikke er tilknyttet Norsk 
helsenett. Det er derfor etablert alternative 
løsninger med faks og telefon. 

Helseårsaker
– Det er også viktig å minne om at fysiotera-
peuter kun skal utstede rekvisisjon dersom 
pasienten av helsemessige årsaker ikke kan 

Ett felles telefonnummer
 05515 er et nasjonalt telefonnummer som setter deg direkte til 

nærmeste pasientreisekontor.

Pasientreisekontorer
Det er 17 lokale pasientreisekontorer. De er lokalisert i Arendal, Skien, Dram-

men, Fredrikstad, Lørenskog, Moelv, Stavanger, Fonna, Bergen, Førde, Ålesund, 
Orkdal, Levanger, Mosjøen, Gravdal, Tromsø og Hammerfest.  Hovedoppgavene 
er 05515, og å registrere, samordne og bestille reiser. Pasientreisekontorene 
skal også følge opp klagesaker, avvik og transportøravtaler, drive informa-
sjonsarbeid og opplæring. 

 
Senter for pasientreiser ANS

Selskapet er eid av de fire regionale helseforetakene og er lokalisert i Skien.
Hovedoppgavene er mottak og skanning av reiseregninger, juridisk bistand, 
nasjonalt informasjonsmateriell, distribusjon av rekvisisjonsblokker og reise-
regninger

Les mer: www.pasientreiser.no
Lær mer: kurs.pasientreiser.no

Postboks 128, 1309 Rud
Telefon 67 17 74  17 74 74

og oppbevaringsrør

ta rutegående transport. Ved behov for re-
kvisisjon på grunn av manglende rutegåen-
de tilbud, skal pasienten henvises til pasient-
reisekontoret på 05515. Det er pasientenes 
ansvar å bestille og avbestille transport, men 
vi vet jo at det ikke er mulig for alle. En del 
av dette ansvaret vil derfor falle på fysiotera-
peutene, sier Uitdenbogaardt.

– Det skal opprettes et nasjonalt nettverk 
som skal se på regelverk, rutiner og praksis 
ved pasientreiser. Målsettingen er en helhet-
lig praksis over hele landet. I den forbindelse 
er det viktig at fysioterapeutene melder fra 
om praktiske problemstillinger, sier Hen-
riëtta Richter Uitdenbogaardt. 

AKTUELT
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Henriëtta Richter Uitdenbo-
gaardt, seniorrådgiver i NFF.
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TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– ETT EKSEMPEL er Stortingsmelding 47, 
samhandlingsreformen. Her har vi vært 
svært aktive. Ingen spurte oss, men vi har 
levert meninger og saksopplysninger hele 
tiden, til politikere, stortingsrepresentanter 
og andre aktører, sa Ekeland.

Hun påpekte at selv om stortingsmeldin-
gen om samhandlingsreformen ikke sier så 
mye konkret om et direkte løft for fysiote-
rapi, så er det mer tydelig i innstillingen fra 
Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget. 

– Komiteen merket seg, etter innspill fra 
NFF, at fysioterapi har god effekt ved artrose 
i store ledd og derfor bør prøves før eventu-
ell operasjon. Under debatten om reformen 
var også rehabilitering spesielt tydelig, sa 
Ekeland.

Provosert
Et viktig element i samhandlingsreformen er 
ønsket om å satse mer på forebygging. Eke-
land blir provosert av det hun mener er stan-
dardutsagn fra Legeforeningen om at fore-

– Det nytter å påvirke

bygging ikke hjelper, og skulle det hjelpe, er 
det langt fram. 

– Det er provoserende at de ikke tar inn 
over seg kunnskap om blant annet fallfore-
byggende arbeid og fysisk aktivitet. Derfor 
oppleves det som en stor seier når Helse- og 
omsorgskomiteen er så tydelig på at de ikke 
deler dette synet, sa Ekeland til delegatene 
på Representantskapsmøtet.

Skjer ikke av seg selv
Som et annet eksempel på at påvirkning nyt-
ter, viste hun til at det var en egen debatt om 
fysioterapi på Stortinget i april.

– Slike debatter kommer ikke av seg selv. 
Bakgrunnen er møter og samtaler med stor-
tingspolitikere, både formelle og uformelle, 
når vi er på samme arena. Vi må være der 
det skjer, enten det er på Stortinget, å snakke 
om fysioterapi på en reise i Spania, delta på 
konferanser arrangert av politiske partier 
eller i møter med brukerorganisasjoner, sa 
hun.

Når det gjelder arbeidet med å bli hørt, 
viste Ekeland til et hjertesukk som tidligere 
leder av Utdanningsforbundet, Helga Hjet-

Norm for faglig ajourføring
NFFs representantskapsmøte har vedtatt en norm for faglig ajourføring. 

Dette er en minimumsanbefaling for hva fysioterapeuter må gjøre for å 
holde seg oppdatert. Normen er 200 fagpoeng i NFFs system eller 200 
timer dokumenterte læringsaktiviteter i løpet av syv år.

Marianne Aars, leder i Fag og spesialistrådet, understreket at dette vil 
danne grunnlaget for en mer dynamisk opptrappingsplan for faglig ajourfø-
ring blant fysioterapeuter.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Fire millioner i pluss

NFFs regnskap for 2009 viser et overskudd på litt over fire millioner 
kroner. Det er nesten 1,8 millioner mer enn budsjettert. Egenkapitalen har 
kommet opp i over ti millioner kroner, og forbundet har dermed nådd kravet 
som Landsmøtet vedtok i 2007.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Påvirkningsarbeid nytter, og NFF opplever i økende grad 

å bli hørt. Det sa forbundsleder Eilin Ekeland ved åpningen 

av Representantskapsmøtet 19. mai.

land, kom med på et styremøte i Unio.
– Det var så slitsomt at alle ville vite hva 

Utdanningsforbundet mente om ulike saker. 
Jeg repliserte raskt, og mener virkelig, at det 
er minst like slitsomt at ingen ville vite hva 
du mener. Vi må hele tiden få alle andre in-
teressert i hva NFF mener, og det krever res-
surser, sa forbundslederen. 

Bremset farten
Ekeland mente også at det var en seier for 
NFF at Regjeringen i vår bestemte seg for 
å bremse farten i omleggingen av finan-
sieringsordningen. Det betyr at bare 25 pro-
sent av overføringene fra takster til drifts-
tilskudd skal tas i år, ikke de resterende 75 
prosent, slik planen var. 25 prosent ble over-
ført i fjor, og resten, 50 prosent, skal overfø-
res de neste to årene.  

– Det vil gi oss ytterligere to år til å jobbe 
med takster og budsjetter, og til å få opp de 
små avtalene lokalt. Driftsavtaler og prak-
sisomfang blir en svært viktig sak for NFF 
framover, sa Eilin Ekeland. 

AVSTEMNING Engasjerte delegater på NFFs representantskapsmøte.
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Arbeidet med å lage et 

nytt takstsystem for 

fysioterapeuter er i full 

gang.  Hvis endringene 

blir omfattende, skriver vi 

fysioterapihistorie. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

TAKSTPLAKATEN så dagens lys 
for cirka 70 år siden. Nå gjenstår 
det å se hvor omfattende end-
ringer partene blir enige om. 
Gjennomgangen av dagens tak-
ster og utformingen av et even-
tuelt nytt system foregår i en 
arbeidsgruppe nedsatt av Hel-
se- og omsorgsdepartementet 
(HOD). Arbeidsgruppen kom 
sterkt forsinket i gang i slutten 
av april, med deltakere fra NFF, 
KS, HOD og Helsedirektoratet. 
Dette arbeidet skal etter planen 
være ferdig innen utgangen av 
året.

Det var en omfattende pre-
sentasjon av arbeidet med et 
nytt takstsystem, årets forhand-
linger og omleggingen av finan-
sieringsordningen på Ledermø-
tet 20. mai. Blant NFFs viktigste 
krav er en kartlegging av kon-
sekvensene av omleggingen for 
den enkelte fysioterapeut. Dette 
skal gjennomføres innen april 
2011. Kartleggingen må komme 
i tillegg til en undersøkelse HOD 

har utført i en del kommuner, og 
som ikke er offentliggjort. Roar 
Høidal, leder i Privat råd, sa at 
NFF er skeptisk til analysen 
HOD har utført på grunnlag av 
denne undersøkelsen.

Takstmodell og høring
Med seg inn i arbeidsgruppen 
har NFF et forslag til ny takst-
modell og resultatet av en hø-

ringsrunde i organisasjonen. 
Hovedprinsippet er at de fleste 
av dagens takster erstattes av 
tidstakster, både for fysiotera-
peuter og spesialister. Det gjel-
der også undersøkelsestaksten. 
Roar Høidal uttalte i Fysiote-
rapeuten nr. 5/2010 at metode-
valget skal styres av pasientens 
behov, ikke av hvilken takst du 
bruker. 

Ved fristen 1.mai hadde NFF 
fått 19 enkelthenvendelser med 
synspunkter på forslaget og 17 
innspill fra avdelinger og fag-
grupper. Seniorrådgiver Hen-
riëtta Richter Uitdenbogaardt 
opplyste at mange har stilt 
spørsmål ved forslaget om å 
fjerne undersøkelsestaksten, at 
det skal være et 20-minutters 
system for alle spesialiteter, at 
man ikke skal kunne ta betalt for 
utstyr og at egenandeler foreslås 
fjernet.

Undersøkelsestaksten
Av høringssvarene peker flere 
på at undersøkelsen er et viktig 
redskap for å komme fram til 
riktig behandling. Når det gjel-
der forslaget om et 20-minutters 
system, framheves psykomoto-
risk fysioterapi, og at denne be-
handlingsformen krever god tid, 
som regel 60 minutter.

En del stiller spørsmål ved 
om manglende betaling for ut-
styr vil føre til mindre investe-
ringer, og på sikt dårligere kva-
litet. Videre stilles det spørsmål 
når det gjelder egenbetaling for 
alle ved gruppebehandling, og 
om det vil gjøre det mer attrak-
tivt med benkebehandling, som 
er gratis for honorarpasienter. 

Henriëtta Richter Uitdenbo-
gaardt opplyser at det vil bli en 
ny høringsrunde når arbeids-
gruppen i HOD er ferdig med 
sitt forslag til nytt takstsystem. 

Søkelys på takstsystemet

UTFORDRING. Roar Høidal i Privat råd ba Ledermøtet komme med forslag til 
hvordan 109 millioner i kutt skal fordeles på takstene i årets forhandlinger. 

Takster og bruksfrekvens
 Bruksfrekvensen for enkelte takster har gått sterkt opp fra 2009 til 

2010. Det viser en liste over takstbruk som Roar Høidal, leder i Privat 
råd, presenterte.  Hvordan forklare disse endringene?

Dette var en øvelse avdelings- og faggruppeledere fikk bryne seg på 
i gruppearbeid på Ledermøtet. I tillegg ba Høidal om innspill til forhand-
lingene som da var i full gang. I alt 109 millioner kroner skulle overføres 
fra takster til driftstilskudd; hvordan fordele dette kuttet på enkelttak-
ster? Eller er det ostehøvelprinsippet som bør gjelde?

Takst A1f, «Undersøkelse MT, psyk, barn, >30 min.» har økt med 10,5 
prosent fra i fjor til i år. Videre har A8b, «MT, pr. påbegynt 10 min.>20.
min.» gått opp med 21,3 prosent.

Takst A4, «Kortbølge, laser» har økt med fire prosent, mens A6a, 
«Ultralyd», har gått ned med 8,9 prosent.

Listen omfattet det som har kommet inn gjennom elektroniske 
oppgjør, og viste hvor mange ganger takstene var blitt benyttet. 
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AKTUELT

– KRONISKE ikke-smittsomme sykdom-
mer er dagens epidemier. Denne måten å 
se historien på kan hjelpe oss til å se hvilke 
utfordringer vi kommer til å møte, og til å se 
hvilke tiltak vi bør sette inn for å styre utvik-
lingen i den retningen vi ønsker. 

Dette uttalte direktør for Folkehelseinsti-
tuttet, Geir Stene-Larsen, i forbindelse med 
lanseringen av «Folkehelserapport 2010 – 
helsetilstanden i Norge». For 100 år siden 
var det smittsomme infeksjonssykdommer 
og tuberkulose som tok tusenvis av norske 
liv. I dag er det kroniske sykdommer som 
hjerte- og karsykdommer, kreft, psykiske 
helseproblem, diabetes, lungesykdom og 

muskel- og skjelettsykdommer som er de 
store utfordringene for folkehelsen.

De ikke-smittsomme sykdommene har 
til dels sammenheng med underliggende 
risikofaktorer som bruk av tobakk, alkohol, 
for lite fysisk aktivitet, solingsvaner og kost-
hold, og kan derfor for en stor del forebyg-
ges. 

Verdens helseorganisasjon tror også at 
nye vaksiner kan forebygge framtidige kreft-
tilfeller; først og fremst vaksine mot hepa-
titt-B for å forebygge leverkreft og vaksine 
mot HPV for å forebygge livmorhalskreft, 
melder Folkehelsa.

Fra www.fysioterapeuten.no.

Kroniske sykdommer – dagens epidemier

NYE VAKSINER Verdens helseorganisasjon tror 
på nye vaksiner. Illistrasjonsfoto

BETENNELSESDEMPENDE medi-
kamenter, NSAIDs og cox-2-hem-
mere, blir ofte brukt for å dempe 
smerter og betennelse etter skader 
og operasjoner. Særlig utbredt er 
bruken blant idrettsutøvere. 

Torsdag 3. juni disputerte Sig-
bjørn Dimmen ved Oslo universi-
tetssykehus med avhandlingen «Ef-
fects of cox inhibitors on bone and 
tendon healing». Her har Dimmen 
og hans medarbeidere gjennom fire 
dyrestudier vist at tilhelingen blir 
dårligere hos dyr som har fått be-
tennelsesdempende medikamenter 
i en kort periode etter skade og 
operasjon. 

Dyrene fikk medikamentene i 
tilsvarende dose og varighet som 
pasienter får etter skade og opera-
sjon. Både den mekaniske styrken 
og beintettheten i brudd nedsettes, 
og likeledes den mekaniske styrken 

i tilhelende sener. Også den meka-
niske styrken der en sene gror fast 
mot ben nedsettes. 

Dimmen konkluderer med at 
den utstrakte bruken av betennel-
sesdempende medikamenter hos 
pasienter etter skader og operasjo-
ner bør revurderes. I tilfeller der 
pasientene har brudd som man vet 
ofte tilheler dårlig, for eksempel 
leggbrudd, i tilfeller der sener skal 
gro mot seg selv eller mot ben og 
også i tilfeller der man bruker sener 
for å lage for eksempel nye kors-
bånd, bør man sannsynligvis ikke 
gi pasientene denne typen medika-
menter. I verste fall kan pasientene 
ende opp med manglende tilheling 
og et dårlig resultat.

Fra www.fysioterapeuten.no

Betennelsesdempende medika-
menter nedsetter tilheling

Overvekt øker risikoen 
for fibromyalgi

OVERVEKT er den klart viktigste risikofaktoren for 
å utvikle fibromyalgi, mens inaktivitet bare i mindre 
grad er en utløsende faktor, konkluderer forskere ved 
NTNU.

Resultatet av undersøkelsen, som førsteamanuensis 
Paul Jarle Mork og medarbeidere har gjennomført, ble 
publisert i mai-utgaven av tidsskriftet Arthritis Care & 
Research, opplyser nettstedet forskning.no.

Forskerne har brukt data fra den store Helseun-
dersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), der alle inn-
byggere over tjue år ble invitert til å fylle ut et spør-
reskjema og delta på en helseundersøkelse.   Om lag 
16 000 kvinner uten symptomer ble valgt ut. Grunnen 
er at det er mange flere kvinner enn menn som har 
fibromyalgi. 

– Da vi startet undersøkelsen, var det først og 
fremst for å undersøke sammenhengen mellom fy-
sisk aktivitet og fibromyalgi hos kvinner. Vi ble derfor 
overrasket over at fysisk trening bare hadde en svak 
forebyggende effekt på utvikling av fibromyalgi. Over-
vekt viste seg derimot å være en sterk risikofaktor, sier 
Mork. 

Han presiserer imidlertid at undersøkelsen har vis-
se svakheter, særlig når det gjelder kartlegging av tre-
ningsvaner. I undersøkelsen ble det for eksempel ikke 
spurt om hva slags trening deltakerne har drevet med. 

Fra www.fysioterapeuten.no

Ortopedisk kirurg og forsker Sigbjørn Dimmen har vist at 

betennelsesdempende medikamenter nedsetter tilhelin-

gen i brudd og sener, samt der sener gror fast mot ben.
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«Når medisinsk informasjon er viktig 
for pasient og behandler.»for pasient og behandler.»

Shoch Master 500 er en unik kombinasjon av 
state-of the-art-technology  og en 
intelligent brukermåte, dette gjør at 
mange klinikker kommer til å ha stor 
glede av dette spennende og moderne 
apparatet!

- meny via liste eller display som viser
  kroppsdelene
- brukervennlig navigasjonssystem
- mulighet å legge til ekstra opplysninger
- legeprosessen på display med 
  VAS skala, diagram
- går å anpasse etter eget ønske og kunnskap
- intern behandlingsguide
- farge LCD touch screen

For mer informasjon og videovisning, 
gå inn på våre nettsider: www.elektro-stim.no
og se under fysikalsk medisinsk utstyr/shock waves

FYSIKALSK OG IDRETTSMEDISINSK UTSTYR

MENN har 2,6 ganger høyere risiko for å bli reoperert 
for infeksjon etter hofteprotesekirurgi enn kvinner, 
skriver Dagens Medisin.

 Ifølge avisen kommer dette også fram i medholds-
sakene fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). I pe-
rioden 2005 til 2009 ble det gitt medhold i 150 saker 
der det var søkt om erstatning på grunn av infeksjon 
etter hofte- eller kneprotesekirurgi. Dette er én av 
to hovedårsaker til utbetaling av pasientskadeerstat-
ning. 

Menn er klart overrepresentert i disse sakene. De 
har 2,6 ganger høyere risiko enn kvinner for å bli re-
operert på grunn av dyp infeksjon etter innsetting av 
total hofteprotese.

– Vi vet ikke hvorfor. En norsk studie som ble pu-
blisert i januar (SA Lie mfl), viser også høyere dødelig-
het hos menn etter denne typen kirurgi, sier ortoped 
Håvard Dale til Dagens Medisin. Han er forsker ved 
Nasjonalt register for leddproteser og overlege ved 
Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssykehus. 
Tall fra Nasjonalt register for hofteproteser viste en 
stigende forekomst av dyp infeksjon etter totalprote-

sekirurgi i perioden 1987-2007.
Les mer på www.dagensmedisin.no
Fra www.fysioterapeuten.no

Menn mest utsatt for reoperasjon av hofter

OVERREPRESENTERT Menn har klart høyere risiko enn 
kvinner for å bli reoperert etter hofteprotesekirurgi.  
Illustrasjonsfoto

Mer medisiner 
fra travle leger

 Fastleger som har an-
svar for mange pasienter, 
skriver oftere ut resepter 
enn sine kolleger med 
færre pasienter på listen. 
Og de mannlige legene 
er verst.

Det viser forelø-
pige resultater fra Inger 
Cathrine Kanns forskning. 
Hun er stipendiat ved 
Akershus universitets-
sykehus og har studert  
legemiddelforskrivning til 
eldre, skriver forskning.no.
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Sammendrag 

 Bakgrunn/hensikt: Det er rettet kritikk mot Langhammer og Stanghelles fortolkning og 
bruk av Bobathmetoden. Dette inspirerte til å se nærmere på de ulike tolkninger av Bobath 
metoden/konseptet.
Metode: En litteraturstudie ble gjort i MEDLINE og BIBSYS på definisjon av Bobath 
metoden og Bobath konseptet. I tillegg ble det gjennomført håndsøk på samme nøkkelord i 
bøker og fagartikler rundt tema.
Resultat: Det ble funnet seks ulike tolkninger av Bobathmetoden: 1) Bobaths bok, 2) 
Langhammer og Stanghelles tolkning i hovedfagsoppgave og artikkel, 3) Lennons un-
dersøkelse blant Bobath terapeuter, 4) Raines undersøkelse blant Bobath instruktører, 5) 
Gjelsvik og Hæstads tolkning i fagkronikk, og 6) Gjelsviks og IBITAs beskrivelse av samme 
metode. Tre av disse beskrivelsene (Raine, Hæstad og Gjelsvik og Gjelsvik og IBITA) avviker 
til en viss grad fra Bobaths egen beskrivelse og Langhammer og Stanghelles. Forskjellen 
mellom de tre førstnevnte og beskrivelsene til Bobath , Langhammer og Stanghelle ligger 
i forklaringsmodellen; refleks-hierarkisk versus systemteoretisk.  Behandlingsprinsippene 
synes å være de samme i alle beskrivelser: sensorisk stimulering, fasilitering av bevegelse 
i håndtering (handling), demping (inhibering) av spastisitet, begrensning av assosierte 
reaksjoner og stereotype bevegelser.
Oppsummering: Det er liten grunn til å hevde at det er vesentlige forskjeller mellom de 
seks tolkninger av Bobathmetoden. Langhammer og Stanghelles tolkning av Bobathmeto-
den skiller seg lite fra Bobaths egen beskrivelse av metoden, noe som tilsier at metodikken 
i undersøkelsene til Langhammer og Stanghelle synes å være adekvat..
Nøkkelord: konseptdannelse; Bobathmetoden; fysioterapimodalitet; rehabilitering; stroke;

fag

Innledning 
Fysioterapeutisk behandling innen rehabili-
tering etter hjerneslag har i løpet av en 20 
års periode gjennomgått stor forandring. 
Forandringene i tilnærming henger tett 
sammen med nye medisinske undersøkel-
sesmuligheter og forskning (1). Ny tekno-
logi som kan registrere og vise at forskjel-
lige områder i hjernen blir aktivisert ved 

ulike former for stimuli, har bidratt til å 
dokumentere hva som skjer i terapi når man 
trener motoriske oppgaver (2-3). Plastisitet 
ble et begrep, og en ny forklaringsmodell 
for hvordan hjernen fungerer (4-5). Dette 
ga ny optimisme om at rehabilitering er 
viktig. Fra tidligere å ha basert seg på kunn-
skap om at nerveceller ikke kan regenereres, 
og at en skade i hjernen er irreparabel, fikk 

man nå innsikt i nydanning av synapser og 
koblinger mellom nevroner, noe som ga nytt 
håp om at hjerneskader kunne reduseres og 
funksjon bedres (5). Denne kunnskap fikk 
også konsekvenser for fysioterapeutiske 
behandlingsmetoder. Før hadde man sko-
ler som baserte seg på at sentralnervesys-
temet var ferdigutviklet, men nå fikk man 
en forståelse av at dette var sammenkoblet 

Bobath – et tolkningsdilemma for fysioterapeuter 
i nevrologisk rehabilitering: en litteraturgjennomgang

Birgitta Lang-
hammer, fysiotera-
peut, PhD, førsteama-
nuensis, Høgskolen 
i Oslo og Sunnaas 
sykehus HF, e-post: 
birgitta.langhammer@
hf.hio.no 
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professor og forskningsdirektør, Sunnaas 
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Les hele artikkelen på www.fysioterapeuten.no – Fag og vitenskap
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og samspilte på en måte som var mer for-
anderlig enn man tidligere hadde trodd (4-
5). Dette ga også opphav til en ny bevegelse 
innen nevroforskningen som baserte seg på 
Bernsteins teorier og fra begrepet motorisk 
kontroll (6).

Kunnskapsbasert medisin og praksis ble 
som metode introdusert tidlig på 1990-tal-
let av David Sackett og Gordon Guyatt ved 
McMaster universitetet (7). Kravet ble et-
ter hvert at behandlingene i størst mulig 
grad skulle basere seg på faktisk kunnskap, 
som kunne etterprøves på en vitenskapelig 
måte (7-8). Denne kunnskapsbaserte prak-
sis skulle være veiledende for klinikeren, og 
ikke minst sikre at pasienten fikk best mulig 
behandling (8). Forskere innen nevrologisk 
rehabilitering begynte også å etterprøve de 

fysioterapeutiske behandlingsmetodene. 
Dette førte til en gjennomgang av litteratu-
ren innen feltet, og man konstaterte raskt at 
det enten ikke eksisterte randomiserte kon-
trollerte studier på behandlingsmetodene 
innen fysioterapi, eller at de studier som 
fantes ikke gav noen klar konklusjon (9-10).

I løpet av 1990-tallet og på begynnelsen 
av 2000-tallet skjøt forskningen innen nev-
rologiske behandlingsmetoder fart. Mye 
viktig og interessant forskning har blitt pre-
sentert, og en ny praksis innen slagrehabi-
litering har vokst frem (4-6). Det ble gjen-
nomført randomiserte kontrollerte studier, 
noe som resulterte i at man utviklet en be-
handlingstilnærming hvor individ, oppgave 
og miljø ble satt i en sammenheng (1,4,11-
12). Innen fysioterapi ble det åpenbart at 

man måtte gå bort fra den tradisjonelle ben-
kebehandlingen, og gå over til et mer vari-
ert treningsmønster i rehabiliteringen av 
hjerneslagpasienter. Veien dit har imidlertid 
vært kronglete, debattene hissige og man 
har til tider sporet av fra kjernespørsmålet: 
Hva gagner pasienten og samfunnet best? 

Les hele artikkelen på www.fysiotera-
peuten.no – Fag og vitenskap 

The full article and abstract on 
www.fysioterapeuten.no

ILLUSTRASJONSFOTO  Arkiv

Det er liten grunn til å hevde 
at det er vesentlige forskjel-
ler mellom de seks tolknin-
gene av Bobathmetoden.
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Sammendrag 

 Artikkelen bygger på ni års klinisk erfaringer med fysioterapi for palliative pasienter på 
Hospice Lovisenberg. Den redegjør for hvorfor fysioterapi er et viktig tiltak og gir de viktig-
ste tiltakene. Dette illustreres med to pasienthistorier. 
Pasientene på Hospice sliter med mange symptomer som ulike fysioterapitiltak kan lindre. 
Hospice gir et tverrfaglig behandlingstilbud til alvorlig syke og døende pasienter på en 
dag- og en døgnpost. De aller fleste har kreft. Det er fire hovedtiltak:
Komplett fysikalsk lymfødembehandling har som målsetting å redusere ødem, lindre 
sprengsmerter og opprettholde eller forbedre funksjon. Det er en tidkrevende behand-
lingsform som raskt viser bedring. I tillegg virker manuell lymfedrenasje avspennende. 
Tiltaket kan være svært viktig for denne pasientgruppen. 
Lungefysioterapi byr på mange relevante tiltak: sekretmobilisering passive/aktive tek-
nikker, øvelser, optimal utnyttelse av lungekapasiteten, ulike hjelpemidler, informasjon om 
årsakene til respirasjonsproblemene og hjelp til selvhjelp. 
Berøring/massasje hjelper mange av pasientene med langtkommen kreftsykdom, høy 
tonus i muskulaturen og anspenthet etter langt tids sykdom. Berøring påvirker fysiologiske 
prosesser som virker gunstig på pasientens tilstand. 
Trening for pasienter med langtkommen kreftsykdom har effekt på fysisk kapasitet, 
livskvalitet og fatigue eller utmattende trøtthet. Pasientene på Hospice har gjennomført 
et gruppetilbud over seks uker som viser dette.
Nøkkelord: fysioterapi, palliasjon, komplett fysikalsk lymfødembehandling, lungefysiote-
rapi, berøring/massasje, trening.

Innledning
Mange spør meg hvorfor jeg vil jobbe på 
Hospice. Hvis jeg snur problemstillingen og 
spør: «Hva kan fysioterapi tilføre mennesker 
i livets sluttfase?» blir det lettere å svare.

I denne artikkelen vil jeg med to pasient-
historier vise betydningen av fysioterapi for 
denne pasientgruppen. I tillegg vil jeg gi en 
liten oversikt over de viktigste tiltakene til-
tak brukt innen palliativ eller lindrende og 
ikke-kurativ fysioterapi. Tiltakene er:

–  komplett fysikalsk lymfødembehand-
 ling 
–  lungefysioterapi  
–  berøring/massasje
–  trening
Hensikten med fysioterapi er ikke bare 

å gjenvinne funksjon, men også å bevare 
en eksisterende funksjon. Ved en progredi-
erende sykdom som kreft, kan målet være å 
opprettholde funksjonsevnen eller å bremse 
en negativ utvikling med progredierende 
funksjonstap (1).

Fysioterapi forbindes ofte med styrke, 
sunnhet og bevegelse. Det er viktig å ha fo-
kus på dette, også for alvorlig syke mennes-
ker. Man kan bevege seg på mange nivåer. 
Å få beveget beina og armene for pasienter 
som er sengeliggende, kan være svært me-
ningsfullt. Det å beholde styrken i beina 
lengst mulig for å kunne gå på toalettet, 
handler om livskvalitet. Pasientene sier ofte 
at de er takknemlige for at det blir fokusert 
på det friske.

Fysioterapi er et viktig bidrag for at pa-
sienten skal kunne være selvhjulpen lengst 
mulig, kunne opprettholde fysisk funksjon 
og føle psykologisk støtte (2). Sentrale ele-
menter er mellommenneskelighet og tverr-
faglighet. Den mellommenneskelige rela-
sjonen er spesielt viktig i behandlingen av 
denne pasientgruppen. Egenskaper som er 
viktige for fysioterapeuter som jobber med 
palliasjon er evnen til empati, til å kunne 
være vitne til andres lidelse, å tåle psykisk 
stress, evnen til å skape tillit og trygghet, ha 
evnen til aktiv lytting og samarbeid (3).

For å kunne gi pasient og familie eller 
pårørende et tilfredsstillende tilbud, er det 
nødvendig med en tverrfaglig tilnærming. 
Dette kan best ivaretas ved at flere profesjo-

Viktig fysioterapi i en palliativ fase

Britt Carlsen, 
fysioterapeut, spe-
sialist i onkologi og 
lymfologi, Enhet for 
fysioterapi, Avdeling 
Hospice, Lovisen-
berg Diakonale Sy-
kehus, www.lds.no, 

e-post: britt.carlsen@lds.no
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Oppgitte interessekonflikter: Ingen. 
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Jeg sa god helg til Guri en fredag ettermiddag. 
Lørdag døde hun. Guri satte spor hos oss.

ner, slik som leger, sykepleiere, sosionomer, 
fysioterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, 
ergoterapeut, psykolog, musikkterapeut og 
prest arbeider sammen i team (4).

Historien om en pasient med 
lymfødem
Guri ble lagt inn på døgnposten. Hun kom 
gående med en krykke; henvist til fysiote-
rapi for lymfødembehandling. Guri var 40 
år, hadde stor sykdomsinnsikt og visste hva 
hun ønsket seg den siste delen av livet sitt. 
Hun hadde diagnose cancer uteri stadium 
3 (av maksimalt 4), som er en svært alvor-
lig og sannsynligvis dødelig diagnose. Guri 
var en pasient som hadde utviklet lymfø-
dem (forklart seinere) i begge bein. Guri øn-
sket å opprettholde best mulig funksjon så 
lenge som mulig. Hun ville gjerne ha lym-
fødembehandling, men likte ikke berøring 
av fremmede. Guri ville ha mindre ødem i 
beina, og hun skjønte at hun da måtte tåle 
berøring. Løsningen ble en tablett Valium 
før hver daglige behandling. Etter hver be-
handling ble hun bandasjert. Bandasjene tok 
jeg av neste dag før den nye behandlingen. 
Guri hadde også et genitalt ødem. Jeg viste 
henne hvordan hun kunne jobbe med dette 
selv, for hun synes ikke det var greit å bli be-
handlet på genitaliene.

Behandlingen ga resultater. Ødemene 
i legger og lår ble redusert med tre til fem 
cm i løpet av de fjorten dagene Guri var på 
døgnposten. Hun ble vant til berøringen og 
sluttet med Valium før behandlingene. Un-
der behandlingene hadde vi mange, spen-
nende samtaler. Hun snakket om alle tapene 
hun nå opplevde: Det ikke å kunne ha sam-
leie, ikke å kunne gå med høyhælte sko, som 
hun likte svært godt, og ikke kunne være 
hjemme.

Hun dro hjem med «lettere» bein og 
mindre smerter. Hun var avhengig av fort-
satt lymfødembehandling. Da det ikke var 
tilbud om denne behandlingen på hjemste-
det hennes, fikk hun komme på dagposten 
for videre behandling. Hun fikk også delta i 
tilbudene på dagposten. 

Guri var hjemme i tre måneder. Hun 
kom til dagposten to ganger i uken og fikk 
behandling. Hun var nå blitt glad i berørin-

gen. Lymfødemene ble mindre, og Guri var 
fornøyd med at hun nå kunne gå uten stokk 
og handle julegaver.

Seint på vinteren ble Guri søkt inn på 
døgnposten igjen. Da hadde hun hatt store 
magesmerter og økende acites (unormal 
oppsamling av væske) i buken. Fortsatt klar-
te hun å gå fram og tilbake på toalettet. Hun 
orket ikke behandling de tre siste dagene. 
Jeg sa god helg til Guri en fredag ettermid-
dag. Lørdag døde hun. Guri satte spor hos 
oss. Hun var en tapper dame som håndterte 
sin skjebne med mye klokskap og aksept.

Tema 1: Lymfødem
Mange av pasientene på døgnposten får 
behandling for lymfødem. Pasienter i en 
palliativ fase har ofte ødem fordi sirkula-
sjonssystemene av ulike grunner svikter. 
Blandingsødem er mest vanlig da både lym-
fesystemet og det venøse system er affisert. 
Lymfødembehandling er som regel lett be-
røring. Det oppleves også avspennende.

Det lymfatiske system
Lymfeårer finnes i nesten alle kroppens 
organer. Deres funksjon er å bringe stor-
molekylære stoffer, celler og overskudd av 

LYMFØDEM Lymfødembehandling kan redusere ødem, lindre sprengsmerter og opprettholde funksjon. 
Illustrasjonsfoto: Britt Carlsen
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vevsvæske tilbake til blodbanen. Det er et 
overfladisk klaffeløst kapillærnett like under 
overhuden som benyttes til behandling. Her 
kan lymfestrømmen påvirkes. Lymfesam-
leårene løper sammen til tykkveggete årer 
som følger venene (5).

Lymfødem
Et lymfødem oppstår når lymfeårenes trans-
portkapasitet i et område er redusert. Væske 
hoper seg da opp i vevet, og et ødem eller 
en hevelse oppstår. Det er flere årsaker til at 
lymfetransportkapasiteten er lavere enn nor-
malt. Det kan skyldes blokade av lymfeårer 
eller feilutvikling av årer. Økt proteinkon-
sentrasjon i ødemvæsken er karakteristisk 
for lymfødem. Opphopning av proteiner sti-
mulerer danningen av bindevev og fett. Men 
heldigvis drenerer lymfesystemet cirka to li-
ter ekstracellulære væske per døgn tilbake til 
det venøse systemet. Hele 80 prosent av alle 
sekundære lymfødem er kreftrelatert. Lym-
fødem kan være medfødt og er uansett en 
kronisk lidelse. Det kan være følgetilstander 
av kirurgi, strålebehandling, infeksjon eller 
tumorinnvekst. Lymfødem kan føre til store 
funksjonstap (5).

Symptomer på lymfødem i en 
palliativ fase
Sprengfølelse, økt omkrets av ekstremiteten, 
ødem i området, nedsatt funksjon, tyngde-
følelse og pipling eller blanke dråper som 
kommer ut av huden.

Tiltak
Komplett fysikalsk lymfødembehandling 
som består av:

– manuell lymfedrenasje
– behandling med kompresjonsbandasjer
– hudbehandling
– øvelser

Komplett fysikalsk lymfødem-
behandling
I den palliative fasen brukes ofte et mode-
rert behandlingsopplegg. Målsettingen med 
behandlingen er å dempe de ovenfor nevnte 
symptomer. Manuell lymfedrenasje er en lett 
berøringsform som frakter overskuddslymfe 
fra affisert område til et tilgrensende funge-
rende område. Bandasjering brukes sjeld-
nere i denne fasen. Behovet for kompresjon 
øker etter hvor mye pasienten er oppe. Når 
ødemet reduseres, bedres funksjonen i ek-
stremiteten. God hudpleie omfatter stell av 
affisert kroppsdel, for eksempel krem med 

ph5. Øvelser kan også være viktige for å øke 
sirkulasjonen. Pasientene opplever oftest 
behandlingen som avspennende og svært 
behagelig.

Kommentarer fra pasienter under 
behandlingen:
– Nå klarer jeg å slappe av, pusten er roligere.

– Se så fint jeg går nå, hevelsene er min-
dre.

– Jeg hørte harpespill, trodde jeg var i 
himmelen (etter møte med musikkterapeut 
og fysioterapeut).

Behandlingen gis av og til sammen med 
musikkterapi (6). Det berører pasienten på en 
spesiell måte. Ved at terapeuten berører pasi-
enten fysisk, kan det oppnås en spesiell tillit 
som fører til at pasienten åpner seg. I denne 
fasen av livet har pasienter behov for å reflek-
tere over levd liv. Fysioterapeut Unni Akre 
sier: «Når fysioterapeuten viser respekt og 
aksept for den syke kroppen, våger mange å 
åpne opp også for det man bærer på i sjelen.»

Tema 2: Lungefysioterapi
Lungefysioterapi er et høyt prioritert tiltak 
på døgnposten.  Respirasjonsproblematikk 
er tett forbundet med angst. Pasienter som 
ikke får puste er i en akutt krise og har ofte 
behov for øyeblikkelig hjelp. «Det som truer 
pusten truer også livet!» (7).

Luftveissymptomer:
– Dyspnoe eller subjektiv opplevelse av  

 ikke å få puste
– Sekretstagnasjon
– Respiratoriske panikkanfall, angst

Tiltak
Det er alltid aktuelle symptomer her og nå 
samt lungestatusen som er bestemmende for 
tiltak. Før behandling er det viktig at pasien-
ten har fått inhalasjon hvis det er forordnet 
og er optimalt smertelindret. Det gjøres en 
vurdering av respirasjonsleie, thoraksform, 
bruk av respirasjonsmuskulatur, pasientens 
mestringsstrategier og evne til å få opp ek-
spektorat eller slim.

Uansett årsak til dyspnoe, kan fysiote-

rapi ha en plass i behandlingen. Fysioterapi 
vil ikke nødvendigvis ha som mål å inn-
virke på den underliggende årsak, men å 
gi pasienten, helsepersonell eller pårørende 
kunnskap for å kunne støtte pasientens egne 
mestringsstrategier eller utarbeide noen 
som er mer hensiktmessige. Det vil øke pa-
sientens trygghet (8).

Generelle tiltak:
– Veiledning: for gode hvilestillinger/av-
spenningsøvelser for nakke, rygg og tho-
raksmuskulatur.

– Massasje: rolige strykninger på over-
kroppen kan virke avspennende, fotmassa-
sje kan gi god avspenning.

– Sette opp vinduet (9), frisk luft hjelper 
på opplevelsen av å få «nok» luft.

Det er ulike årsaker til sekretstagnasjon; ev-
nene til å fjerne sekret er nedsatt, sekretmeng-
den er økt og eller konsistensen er endret.

Spesifikke tiltak for sekretmobilisering:
– Bruk av hjelpemidler for sekretmobilise-
ring; kan være mini-pep (Positive ekspira-
tory pressure) (10). Målsettingen med bruk 
av mini-pep er å mobilisere lungesekret ved 
hjelp av positivt ekspiratorisk trykk. Leppe-
brems har samme målsetting. Da lager pa-
sienten trutmunn, og det blir motstand på 
ekspirasjonsfasen.

– Thoraksmobiliserende øvelser; ulike pas-
sive og aktive øvelser som påvirker bevege-
ligheten i thoraks eller thorakalcolumna.

– «The active cycle om breathing  techni-
que» (11), eller aktiv pusteteknikk, kombi-
nerer pustekontroll, thoraksekspanderende 
øvelser og forsert ekspiratorisk teknikk 
(FET). Aktiv pusteteknikk vektlegger ek-
spirasjonsfasen til å mobilisere sekret fra de 
perifere til de sentrale luftveier.

– Drikke vann, gjør slimet mindre seigt.

Passive tiltak for pasienten; teknikker 
som terapeuten utfører:
– Vibrasjoner; små rytmiske kompresjoner 
på pasientens thoraks utført under avslut-
ningen av ekspirasjonsfasen.

– Hostestøtte.

Elsa snakker om «tiden før og etter 
treningsprosjektet».
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– Drenasjestillinger, gunstige stillinger for 
å påvirke mobiliseringen av sekret.

Under respiratoriske panikkanfall må 
terapeuten opptre rolig, men bestemt. Være 
kroppsnær, prøve ut ulik berøring, rolige be-
vegelser og prøve å lede respirasjonen basalt 
for å påvirke til en roligere inspirasjon. Ofte 
trenger pasienter i dette stadiet morfin even-
tuelt beroligende midler. 

Det er viktig å være til stede for også å 
trygge pårørende under anfall. Det kan være 
svært skremmende å være vitne til et pa-
nikkanfall.

Tema 3: Berøring/massasje
Pasienter med en langtkommen, dødelig 
sykdom kan ofte ha ømme og stramme mus-
kler. De kan være stive og anspente. En lang 
sykdomsperiode setter spor etter seg i krop-
pen. Typiske symptomer kan være økt tonus 
i muskulaturen ofte i rygg, nakke og ansikt 
– med smerter, uro og anspenthet.

Ulike tiltak for å lindre er strykninger, 
avspennende berøring, varme og massasje. 
«Kan du ta litt på nakken min, eller synes 
du ikke det er noe vits lenger nå når jeg er 
blitt så syk?» spurte en kvinnelig pasient på 
54 år. Mange av pasientene har et ønske om 
å bli tatt på.

Berøring er et sterkt virkemiddel som må 
brukes med fornuft og varsomhet. Når vi be-

rører kroppen, blir pasienten berørt både fy-
sisk og psykisk. De må møtes i et mest mulig 
likeverdig forhold, selv om de er mottakere 
og vi utøvere (12). 

Videre viser forskning at berøring påvir-
ker fysiologiske prosesser. Ved å stimulere 
hud og sirkulasjon frigjøres Oxytocin og 
endorfiner (13). Også blodtrykk og respira-
sjon påvirkes gunstig (14). 

Kvalitativt gir berøring pasienten en 
bekreftelse på at hun fortsatt er et levende 
menneske. Både gode og vonde kroppsdeler 
berøres, i håp om at de kan oppleve krop-
pen som en helhet og forhåpentligvis kan 
dette kanskje hjelpe dem til bedre å aksep-
tere seg selv (15). Unni Vidvei Nygaard taler 
til fornuften ved å skrive (16): «Når kroppen 
mister sin tilhørighet til resten av mennes-
ket, og lever sitt eget liv, blir det vanskelig for 
pasienten å kjenne den igjen. Hvordan er det 
med kroppsbildet, selvbildet når kroppen 
virker fremmed og i perioder bare oppleves 
stykkevis og delt?»

Mens Finn Carling taler til hjertet ved å 
skrive:

«Gi meg et tegn på at jeg lever,
og ikke bare går omkring som en skygge.
Strekk hånden din ut og ta på meg, 
slik at jeg kan kjenne kroppen min.
Hvisk navnet mitt sakte igjen og igjen.
Så jeg ikke helt skal glemme hvem jeg er.»

Tema 4: Fysisk trening ved 
langtkommen kreftsykdom
I perioden 2004-05 ble det gjennomført en 
doktogradsstudie, en intervensjonsstudie, av 
fysiolog Line M. Oldervoll (17). I alt 47 pa-
sienter var inkludert etter følgende kriterier: 
Forventet levetid på 3-12 måneder, Karnof-
sky performance status på minst 60 prosent 
(altså: som trenger noe hjelp, men stort sett 
klare å tilfredsstille egne behov), adekvat 
smertelindring samt intakt gangfunksjon og 
kognitiv funksjon. Halvparten av dem var 
fra dagposten på Hospice Lovisenberg. To-
talt 34 pasienter fullførte studien. Før studi-
estart var de plaget med uttalt tretthet og re-
dusert muskelkraft, balanse og utholdenhet. 

Tilbudet de fikk var å ta del i en trenings-
gruppe. Gruppen gjennomførte sirkeltre-
ning to ganger i uka, 50 minutter hver gang 
i en seks ukers periode. Treningen bestod 
av 10 minutters oppvarming, 30 minutters 
sirkeltrening, med seks stasjoner hvor hver 
hadde en bestemt øvelse med mulighet for 
individuell tilpasning og 10 minutters uttøy-
ning/avspenning. Sirkeløvelsene la vekt på å 
styrke bein- og armer og fremme balanse og 
utholdenhet. 

Før hver time ble det gjennomført symp-
tomregistrering med ESAS, Edmonton 
Symptom Assessment System (18). Pasi-
entenes fysiske funksjon ble testet før og 

TRENING Pasienter med langtkommen kreftsykdom har effekt av trening. Pasientene på Avdeling Hospice, Lovisenberg Diakonale Sykehus, har gjennomført 
et gruppetilbud over seks uker som viser dette. Foto: Britt Carlsen
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etter perioden med trening. De fylte ut et 
livskvalitetsskjema, European Organiza-
tion for Research and Treatment of Cancer, 
samt Fatigue spørreskjema som måler uttalt 
tretthet eller overveldende følelse av å være 
utmattet. De fysiske funksjonstestene som 
ble brukt før og etter intervensjonsperioden 
var: 6 minutters gangtest, «Sitte til stå» og 
«Functional reach». Etter treningsperioden 
fylte pasientene også ut et skjema som la 
vekt på pasientens perspektiv. 

Effektene av treningen var lovende når 
det gjaldt livskvalitet, uttalt tretthet, fysisk 
kapasitet og fysisk funksjon. Pasientene 
rapporterte at det var både nyttig og me-
ningsfullt å trene. Antall pasienter i studiet 
var begrenset, men resultatene var likevel så 
positive at det er satt i gang en randomisert 
studie i 2006. Den ble avsluttet i 2010, men 
resultatet er ennå ikke ferdig bearbeidet.

Elsa var med i treningsprosjektet på 
dagposten
Elsa snakker om «tiden før og etter tre-
ningsprosjektet». Hun syntes det var tøft å 
starte i gruppa. Da måtte hun sette seg al-
lerede under oppvarmingen. En time tre-
ning virket lenge. På stasjonene var det fint 
at hun kunne yte det hun selv ville. Å være 
i en fast gruppe med fysioterapeut ga henne 
trygghet. Avspenningen til slutt var deilig. 
Musikken gjorde det morsommere å trene. 
Da hun startet, kunne hun nesten ikke bøye 
seg for å ta noe opp fra gulvet. Hun pustet 
og peste når hun gikk, og kunne nesten ikke 
komme seg opp når hun falt. I dag går hun 
turer på 1-2 timer. Hun har ikke anstrengt 
pust og klarer å bøye seg ned for å hente noe 
fra gulvet. Kroppen er mye mykere og ster-
kere. Hun anbefaler alle å være med på noe 
liknende hvis de får anledning til det!

Oppsummerende avslutning
I artikkelen har jeg belyst ulike fysioterapi-
tiltak som kan være viktige ved behandling 
av alvorlig syke og døende kreftpasienter. 
Pasientene er i en palliativ fase hvor målset-
tingen er å lindre, ikke kurere. Det er fire 
hovedtiltak. Komplett fysikalsk lymfødem-
behandling hvor målsettingen er å redusere 
ødem, dempe sprengfølelse, gi avspenning 
og bedre funksjon. Lungefysioterapi som 
inneholder mange elementer, sekretmobili-
sering, hvilestillinger, øvelser, informasjon 
om ulike hjelpemidler og årsakssammen-
henger. Berøring/massasje gir symptomlind-
ring hos pasienter med høy tonus i mus-
kulaturen og angst eller uro. Oxytocin og 
endorfiner frigjøres ved stimulering av hud 
og sirkulasjon. Forskning viser at fysisk tre-
ning hos denne pasientgruppen kan ha effekt 
på fysisk kapasitet, livskvalitet og uttalt trett-
het. Jeg håper teorien og pasienteksemplene 
formidler hvor viktig fysioterapi er som en 
del av symptomlindring eller palliasjon.

Avslutningen er til min kollega Unni Vid-
vei Nygaards ord (19): 

«Min jobb ved Hospice Lovisenberg er 
å gå ved siden av denne siste delen av livet. 
Gjøre tiden så tilrettelagt, god, lindrende 
og levende som mulig. Med bruk av de fag-
kunnskaper, hjelpemidler, hender, fantasi og 
medmenneskelighet jeg har – i tett samar-
beid med pasienten selv, pårørende og de 
andre faggruppene.» 
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Commentary
This single blind randomised study suggests that supervised exer-
cises combined with some manual therapy techniques for shoul-
der pain (Bohmer et al 1998, Baltaci 2003) are superior to extra-
corporeal shockwave treatment for decreasing shoulder pain and 
disability. 

There is recent evidence that extracorporeal shockwave treat-
ment when compared to sham treatment can be effective in redu-
cing pain and restoring function for patients with calcific tendi-
nitis with negligible complications (Hsu et al 2008). One possible 
limitation of the Engebretsen et al (2009) trial is that we do not 
know what proportion of their participants had the diagnosis of 
calcific tendinitis; the participants who would be expected to be 
most responsive to shockwave therapy. However, the trial did in-
clude similar numbers of participants in both groups with symp-
toms of greater than six months, which has been associated with 
the development of calcific tendinitis (Green et al 1998). 

Although the authors emphasised the supervised exercise 
component of their intervention, the manual therapy component 
was not well described. There is other evidence supporting the 
combined use of manual therapy and exercise in the treatment of 
shoulder impingement syndrome (Suronkok et al 2009, Senbursa 
et al 2007). Because patients need support on how to deal with 
pain and dysfunction in the early rehabilitation phase, scapular 

mobilisation is a useful manual therapy technique to apply to pa-
tients to gain an initial improvement in shoulder range of motion 
and function (Suronkok et al 2009). In a randomised clinical trial 
by Senbursa et al (2007), patients treated with manual physical 
therapy applied by experienced physical therapists combined 
with supervised exercise showed improvement including increas-
ing strength, decreasing pain, and improving function compared 
to treatment with an exercise program alone. 

Based on the positive results of the Engebretsen trial and other 
recent literature, future research should attempt to discern the re-
lative contributions of manual therapy and supervised exercises 
to improvements in patients presenting with shoulder pain. 

Gul Baltaci
Hacettepe University, Ankara, Turkey
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Supervised exercises are more effective for subacromial pain than 
extracorporeal shockwave treatment
Synopsis
Summary of: Engebretsen K, Grotle M, 
Bautz-Holter E, Sandvik L, Juel NG, Eke-
berg OM, et al (2009) Radial extracorporeal 
shockwave treatment compared with super-
vised exercises in patients with subacromial 
pain syndrome: single blind randomised 
study. BMJ 339: b3360. [Prepared by Nicho-
las Taylor, CAP Editor.] 

Question: Do supervised exercises im-
prove shoulder pain and disability more 
than radial extracorporeal shockwave treat-
ment in patients with subacromial impinge-
ment of the shoulder? 

Design: Randomised, controlled trial 
with concealed allocation and blinded out-
come assessment. 

Setting: An outpatient clinic in Norway. 
Participants: Adults with shoulder pain for 
at least three months and with clinical signs 
of subacromial impingement were included. 
Key exclusion criteria included previous 
shoulder surgery, shoulder instability and 
rheumatoid arthritis. Randomisation allo-
cated 52 patients to supervised exercises and 

52 patients to radial extracorporeal shock-
wave therapy. 

Interventions: The exercise group parti-
cipated in two 45-minute sessions each week 
for up to 12 weeks. The exercise sessions 
were supervised by a physiotherapist and 
emphasised reducing subacromial stress 
(including the use of manual techniques), 
relearning normal movement patterns, pro-
gressing to loaded rotator cuff endurance 
training. The comparison group received 
radial extracorporeal shockwave treatment 
administered to three–five tender points 
once a week for four–six weeks. 

Outcome measures: The primary out-
come was the difference in shoulder pain 
and disability at six, 12, and 18 weeks. It 
was measured with the shoulder pain and 
disability index (SPADI)-a self-report ques-
tionnaire with scores ranging from 0 to100; 
higher scores indicate worse shoulder pain 
and disability. Secondary outcome measu-
res included pain intensity during rest and 
activity, specific questions about shoulder 
function and work status. 

Results: One hundred participants com-
pleted the study. The median number of tre-
atments were 14 in the exercise group and 
five in the comparison group. The treatment 
effect significantly favoured the exercise 
group at six, 12, and 18 weeks, with a dif-
ference of-eight units on the SPADI (95% CI 
–16 to –1) at 18 weeks. At 18 weeks a higher 
proportion of the exercise group improved 
by at least the smallest detectable amount 
(19.6 units) on the SPADI (NNT 4, 95% CI 
2 to 12). At 18 weeks a higher proportion 
of the exercise group had returned to work 
(NNT 4, 95% CI 2 to 19). The groups did not 
differ significantly on the remaining secon-
dary outcomes. 

Conclusion: A physiotherapy program 
emphasizing supervised exercises was more 
effective than extracorporeal shockwave tre-
atment in reducing pain and disability in pa-
tients with subacromial pain in the shoulder.
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Fysioterapeuten har utviklet 

nye retningslinjer for vurdering 

av kvalitative vitenskapelige 

manuskripter. Målet er klarere 

og mer utfyllende retningslin-

jer, og dermed bedre prosess 

og kvalitet i vurderingene for 

publikasjon i tidsskriftet. 

TEKST Kjartan Vårbakken
fagredaktor@fysio.no

DE NYE RETNINGSLINJENE, inkludert et 
vurderingsskjema, er utviklet av Fysiote-
rapeutens fagredaktør i samarbeid med re-
daksjonsutvalget. Retningslinjene har vært 
gjennom flere runder med diskusjoner og 
redigeringer i redaksjonsutvalget, i tillegg til 
at vi har innhentet synspunkter eksternt fra 
forskere som benytter kvalitative metoder.

Bakgrunnen for arbeidet er vår erfaring 
med vurdering av kvalitative manuskripter. 
Vurdering av vitenskapelige manuskripter er 
krevende generelt, men manuskripter hvor 
det er benyttet en kvalitativ tilnærming, 
oppleves spesielt krevende. Dette er en erfa-
ring som både dagens redaktør og tidligere 
fagredaktør (Guro Stene) i Fysioterapeuten 
deler. 

Dette kan ha flere årsaker: 
Det er få forskere innen fysioterapifeltet 

som anvender kvalitative metoder og forstår 
skandinavisk språk. Og enda færre når også 
søket begrenses av forskingstematikken. 
Videre har både tidligere og nåværende fa-
gredaktør en begrenset publikasjonsliste, og 
våre hovedfagsoppgaver var basert på kvan-
titativ tilnærming. 

I Qualitative Health Research i 2009 skrev 
tre kvalitative professorer fra Universitetet i 
Bergen, Stige, Malterud og Midtgarden (1), 
følgende [komprimert oversettelse]: 

«Kvalitativ forsking har blitt beskrevet 
som noe primært definert av spenninger, 
motsetninger og motviljer. Dette reflekte-
rer et hyppig holdt synspunkt om at lite 
forener kvalitative forskere bortsett fra at 
de utfører kvalitativ forsking (1).» 
Utsagnet innleder deres forslag til en 

praktisk tilnærming til evaluering som aner-

FAG AKTUELT

Nye retningslinjer for kvalitative artikler 
kjenner mangfoldet i dagens kvalitative for-
sking og oppfordrer til reflekterende dialog 
i vurderingsprosessen. De sprikende vurde-
ringene innen kvalitativ forskning synes å 
stå i skarp kontrast til den rapporterings- og 
vurderingskonsensus som eksisterer innen-
for kvantitativ forskingsformidling (2;3). 
Kvalitative forskere er tilsynelatende ikke 
enige seg imellom om hvordan deres ma-
nuskripter skal vurderes. 

Derfor startet vi arbeidet med å utarbeide 
vurderingskriterier for kvalitative manus-
kripter. Et naturlig utgangspunkt var Malte-
ruds sjekkliste fra Lancet i 2001 (4). Denne 
listen er sitert fem ganger så ofte som num-
mer to (255 vs 52) og inngår i retningslinjer 
i tidsskrifter som Lancet og BMJ. En annen 
tungtveiende sjekkliste er fra en omfattende 
offentlig britisk kunnskapsoppsummering 
(5). Våre vurderingskriterier er også justert 
etter nye vitenskaplige rapporteringsstan-
darder lagt frem av EQUATOR Network 
(Enchancing the QUAlity and Transparency 
of health Research). Dette internasjonale 
nettverket legger frem arbeider som kan 
øke gjennomsiktigheten og nøyaktigheten i 
rapporter fra medisinske vitenskaplige stu-
dier, uansett forskningstilnærming (www.
equator-network.org). Videre bygger våre 
vurderingskriterier på bøker som omhand-
ler skriving av kvalitative artikler (6;7), og 
vitenskaplige artikler generelt formidlet na-
sjonalt av Nylenna (8) og Brodersen et al. 
(9), samt internasjonalt av den amerikanske 
psykologiforeningens publiseringsmanual 
(10) og Hall i hans klassiker How to Write 
a Paper (11). 

De mange rundene som retningslinjene 
har vært igjennom, er blitt utført for å ty-
deliggjøre kravene til vitenskapelighet og 
presentasjonsform i kvalitative artikler. Vi
håper retningslinjene vil være nyttige både 
for de som vurderer og de som blir vurderte. 
Vi oppfordrer alle fysioterapeuter som be-
nytter kvalitative metoder i sin forskning 
om å gjøre seg kjent med retningslinjene, 
vurdere dem og gi oss tilbakemeldinger om 
resultatet.
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Skjema for vurdering av kvalitative 
vitenskapelige manuskripter
Skjemaet fylles ut elektronisk og returneres til fagredaktør per 
e-post innen tre uker etter utsendelsesdato. Da fagredaktør vil 
oversende utfylt skjema til forfatteren, ber vi om at du påser iva-
retakelse av egen anonymitet. Se retningslinjer for fagvurderere 
og forfattere på www.fysioterapeuten.no under fanen Fag og vi-
tenskap.

Fysioterapeuten anser det å skrive vitenskapelige artikler som 
noe av det vanskeligste en forsker kan gjøre, hvilket følgelig også 
gjelder for arbeidet med å vurdere dem. Vi håper skjemaet kan 
være til hjelp både for forfattere og vurderere i deres arbeid med 
dette. Skjemaet er utformet etter følgende tese: Jo mer spesifikke 
vurderernes tilbakemeldinger er, jo mer vil de kunne hjelpe for-
fatterne. 

Manuskriptets tittel:
Mottatt dato:

I det følgende er punktene og spørsmålene under hver num-
mererte overskrift ment som hjelp i din vurdering. Viktig å 
bemerke er at alle punktene eller spørsmålene ikke alltid er 
like relevante. Vi ønsker at du under hver av de nummererte 
overskriftene skriver inn din vurdering; dine synspunkt, dine 
begrunnelser og forslag til forbedring – gjerne med konkrete 
eksempler tilknyttet manuskriptet. Når du fyller ut skjemaet, 
ber vi om at du beholder overskriftene. Samtidig ber vi om at 
du, på ditt ferdig utfylte skjema, sletter «våre» underliggen-
de punkter og spørsmål, slik at det som blir stående under 
hver nummererte overskrift er din vurdering.

Overordnet vurdering
1. Viktigheten av innsendingen (maksimum fire 
setninger): 
Hva er manuskriptets styrke? Hvordan eller på hvilken måte er 
manuskriptet betydningsfullt for Fysioterapeutens lesere? Hvor-
dan eller på hvilken måte bidrar manuskriptet til utvidet forstå-
else av fagfeltet? Hvordan eller på hvilken måte bidrar det med 
ny kunnskap eller nye innsikter av betydning for fysioterapien og 
fysioterapeuter?

2. Redegjørelse for tematikken og sammenhengen 
eller rød tråd (cirka fire setninger): 
Er tematikken gjort klart rede for? Er formål og forskningsspørs-
mål tydeliggjort? Er betydningen av studiens formål og forsk-
ningsspørsmål gjort rede for i henhold til eksisterende og eller 
eventuelt manglende kunnskap om tematikken innen det aktuelle 
feltet? Er forskerrollen beskrevet, problematisert og diskutert? Er 
det konsistens mellom manuskriptets tematikk, forskningsspørs-
mål, metodisk tilnærming og de øvrige hoveddelene? 

Delvurdering
3. Bakgrunn eller innledning: 
Angis tema eller problemområde tidlig? Redegjøres det for bak-
grunn, kontekst og den betydning forskningsspørsmålet har for 

fysioterapien og fysioterapeuter? Er formålet eksplisitt uttrykt? 
Konkretiseres formålet med klart og avgrenset forskningsspørs-
mål? Angir innledningen i grove trekk forskningstilnærmingen 
som er brukt for å belyse, beskrive og diskutere forskningsspørs-
målet? 

4. Metode: 
Er forskningstilnærmingen gjort rede for og begrunnet i forhold 
til forskningsspørsmålet? Er valg av metodisk tilnærming adekvat 
for å kunne belyse, beskrive eller eventuelt besvare forsknings-
spørsmålet? Er betydningen av forskerens egen rolle tematisert og 
diskutert? Er forskerens forforståelse redegjort for og tematisert? 
Er det redegjort for utvalg og utvalgsstrategi? Er det redegjort for 
studiens perspektiv og eventuelle teoretiske perspektiv? Er betyd-
ningen og relevansen for valgt perspektiv, valgt teori redegjort 
for? Er analysearbeidet gjort åpent og klart rede for? Er analytiske 
tema, temaområder eller kategorier etablert fra teori og eller em-
piri?

5. Etikk: 
Er studien utført i henhold til retningslinjene i Helseforsknings-
loven? Altså har en ivaretatt: Informert samtykke? Regional etisk 
komité? Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste? Anonymitet? 

6. «Resultat» eller «funn»: 
Er «funnene» fyldig eller rikt og tydelig belyste gjennom utvalgte 
og begrunnede utsnitt fra det empiriske materialet? Redegjøres 
det for og synliggjøres det analytiske arbeidet? Er «funnene» pre-
senterte som: 

«Funn» utviklet fra teoretisk perspektiv og empirisk mate-
riale? 
Sammenfatning av mønstre identifisert og gjenfortalt fra sys-
tematisk analyse av et materiale? 
Utvalgte sitater eller empiriske beskrivelser som underlag for 
analytiske sammenfatninger og eller abstraksjoner? 
Tekst der informantens stemmer er tydelig skilt fra forske-
rens med tydelig skille mellom eventuelt forskjellig abstrak-
sjonsnivå?

7. Diskusjon: 
Gis det innledningsvis en kortfattet oppsummering av hva som 
har fremkommet i prosjektet og hva som vil bli diskutert i lys av 
hvilke perspektiv og eller teorier? Gis det en overgang til balan-
sert kritisk drøfting av (a) validitet i forskningstilnærming og (b) 
betydningen av «funnene»? Har det enkelte drøftingsavsnittet; 
innledende synspunkt, begrunnelser som støtter synspunktet, be-
grunnelser som bestrider det og oppsummerende synspunkt eller 
delkonklusjoner? 

Diskuteres forskningstilnærmingen og forskerrollen? 
Diskuteres validiteten (eller gyldigheten) i forhold til alter-
native forklaringer til resultatet? Altså, diskuterer forskeren 
egen bakgrunn, forforståelse, teori, forskningsspørsmål, de-
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sign, gjennomføring, kvalitetssikring og analyse? Diskuteres 
validitet i forhold til overførbarhet til andre personer og si-
tuasjoner? Altså, diskuteres tilnærmingens allmenngyldighet 
utover det spesifikke som er gjort? 

Diskuteres det studien frembringer, «funn» eller «resul-
tat»? Diskuteres ’funn i lys av forskningens validitet’ (se forri-
ge avsnitt) i forhold til tilsvarende tidligere forskning (empiri, 
teori)? Hva i tilfelle samsvarer og eller hva tilføres nytt? For 
interessentene, hva er betydningen og eventuelt «nyttever-
dien» av det som studien frembringer? Altså, hvilke tanker, 
holdninger eller handlinger kan påvirkes hos hvem og hvilke 
betydning kan dette få? 

8. Avslutning (konklusjon): 
Oppsummeres, på høyeste abstraksjonsnivå, studiens validitet og 
funnenes betydning? Belyses forskningsspørsmålet ved hjelp av de 
viktigste delkonklusjonene fra diskusjon? Tydeliggjøres eventuelle 
delkonklusjoner med forbehold for alternative måter å beskrive 
eller belyse forskningsspørsmålet på? Tydeliggjøres «funnenes» 
mulige og angitte overførbarhet til andre aktuelle personer og el-
ler situasjoner? Tydeliggjøres betydningen av prosjektets «funn», 
delkonklusjoner og eller konklusjoner med tanke på avveide im-
plikasjoner for klinikk og videre forsking? Er avslutningen angitt i 
termer som gjør at en forstår hva forskningsspørsmålet var?

9. Presentasjon: 
Språk: Er setningene klare, direkte og i hovedsak aktive? Er 
anvendte teoretiske begrep og uttrykk relevante og redegjort 
for? Innleder de enkelte setningene i hovedsak med tema 
for setningen, for så å avslutte med poenget for setningen? I 
diskusjon, er det tydelig når flere momenter tilhører samme 

kategori («På den ene siden…») og når momentene skifter 
kategori («På den andre siden…»)? 

Organisering av manuskriptet: Er manuskriptet tydelig 
og logisk oppbygd med ulike nivåer som; hovedtitler, mel-
lomtitler og undertitler, temaord og andre signalord (som 
«oppsummert» og «for eksempel»)? Er hoveddelene inn-
byrdes balansert i omfang? Er eventuelle figurer og tabeller 
selvforklarende? Er referanselisten konsistent og i tråd med 
Fysioterapeutens retningslinjer? Holder manuskriptet seg 
innenfor grensen på maksimum 4 200 ord? 

10. Sammendrag: 
Er sammendraget strukturert etter punktene: Hensikt, design, 
materiale, metode, resultat og konklusjon? Speiler vektingen 
mellom sammendragets deler vektingen i selve hovedteksten? Er 
sammendraget informativt snarere enn indikerende? Holder det 
seg innenfor kravet om maksimum 250 ord? Har Abstractet fått 
engelsk tittel på artikkelen? 

11. Tittel: 
Favner tittelen manuskriptets innhold (og eventuelt budskap)? 
Vekker den interesse? Angir den forskningsstrategien? Holder 
den seg innenfor maksimumslengen på cirka 40-90 tegn med 
mellomrom? 

12. Andre eventuelle kommentarer: 
Takk for konstruktive råd til hvordan forfatteren kan forbedre 
manuskriptet. Vennligst slett manuskriptet etter endt vurde-
ring.

Kryss av med en X i rutene og gi kommentarer hvis nødvendig.

Konklusjon

Jeg anbefaler at det vitenskapelige manuskriptet: Kryss av

Publiseres i nåværende form

Publiseres etter mindre endringer

Publiseres etter omfattende endringer

Publiseres etter omarbeiding til sjangeren (angi artikkelsjanger)

Publiseres i et annet tidsskrift enn Fysioterapeuten (angi hvilket)

Ikke publiseres 

Jeg ønsker sterkt å få tilsendt:
(sterkt pga ressursbruk i redaksjon) Kryss av

Den andre eksterne fagvurdererens vurdering
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FAG OMTALER

Ergoterapi og børn
Udvikling, aktivitet og deltagelse
Forfattere: Ingrid Vej Andersen m.fl.
Forlag: Munksgaard, Danmark
ISBN: 9788762808676

Dette er andre utgave av Ergoterapi og børn. 
Boka ble utgitt i 2003 og var den første lære-
boka som ga en samlet beskrivelse av hvordan 
danske ergoterapeuter jobber med barn.

Forlaget opplyser at det teoretiske funda-
mentet er blitt oppdatert i andre utgave. Den 
økende mengden litteratur, metoder og redskaper er forsøkt integrert i boka, 
som også har nye kapitler om blant annet bevegelsesutvikling, persepsjon 
og kognisjon. I tillegg er det nye kapitler om rehabilitering og forebyggende 
helsearbeid.

Det gjennomgående fokus i læreboka er aktivitetstenkning i relasjon til 
barn og aktivitet og deltakelse i hverdagslivet.

Tilbake til livet 
Forfatter: Runar Vincents Johannessen.
Forlag: H.Aschehoug&Co
Produsert av Lydbokforlaget.
ISBN: 9788242148568

Runar Vincents Johannessen forteller om livet 
sitt etter at han som 25-åring ble slått ned på 
gaten og fikk en alvorlig hjerneskade. Han var 
vernepliktig og hadde nettopp kommet inn på medisinstudiet i Ungarn, da 
han ble utsatt for blind vold utenfor en bar i Oslo. 

Men personen Runar var ikke borte, selv om evnene og hjernefunksjonen 
var skadet og aldri kunne bli den samme igjen. For, som Runar skriver, «det å 
ha et godt liv er virkelig ingen amatørsport for noen av oss».

Lydbokutgaven av boka er lest inn av frilansskuespiller Duc Mai-The.

Alderdom – Helse, omsorg og kultur
Forfatter: Peter F. Hjort
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN: 9788215015552

Forfatteren byr på synspunkter og erfaringer 
fra et langt liv som lege, og med refleksjoner 
og opplevelser fra sin egen alderdom. I tillegg 
til å være en bok med mye humor, er også den 
seneste forskningen innen fagfeltet geriatri 
referert.

I del I er Alderdom hovedtema. Her er det i 
første rekke egne opplevelser som står sentralt. 
I del II, som har overskriften Helsetjenesten, er det fagpersonen doktor Hjort 
som skriver. Del III har overskriften Kultur, helse og alderdom. Denne delen 
inneholder Hjorts tanker og refleksjoner fra tiden som forsker innen geriatri 
og oppbyggingen av Senter for aldersforskning i Tromsø.

agpersonen doktor Hjort
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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 kun mekaniske sjokk-
bølger inn i kroppen, og kan derfor gis av 
terapeuter med medisinsk faglig bakgrunn. 
Behandlingen stimulerer og igangsetter en  
rekke virkningsmekanismer 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. En rekke klinikker 
over hele Norge innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering, tilbyr nå trykkbølgebehandling 
med vårt utstyr. 

Se oversikt over noen av klinikkene på 
ergomove.no

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at 
trykkbølgebehandling 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) trykkbølge-
behandling, kan den allerede effektive  
behandlingsmetoden gjøres enda mer effektiv. 
Les mer om nyheten på enimed.no  

– eller kontakt enimed.

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

Det enkleste 
er pistol.

Raskere tilbake etter sykefravær:

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

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 shoulder: single-blind, 
randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82.   4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy: a randomized, controlled trial. 
J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.
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Mange fysioterapeuter driver 

med alternative terapiformer 

i tillegg til sin vanlige praksis. 

Det er ikke så lett å holde ting 

adskilt i dette uoversiktlige 

landskapet, ikke minst for pasi-

entene.  Men helsepersonel-

loven gjelder også når du som 

autorisert fysioterapeut tilbyr 

alternativ behandling. 

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

– DETTE er svært viktig. Det kan være 
grunnlag for å miste autorisasjonen hvis 
du for eksempel rekrutterer til alternativ 
behandling gjennom din autorisasjon som 
fysioterapeut, sier Jorunn Lunde, seniorråd-
giver i NFFs fagseksjon, til Fysioterapeuten. 

Hun jobber med problemstillinger knyt-
tet til akupunktur og nålebehandling, og un-
derstreker at helsepersonelloven stiller krav 
til fysioterapeuters opptreden uansett hva 
slags alternative terapiformer de benytter. 
Ingen fysioterapeuter i Norge skal ha mis-
tet autorisasjonen på grunn av dette, men 
det har ifølge Lunde skjedd i et par tilfeller 
i Sverige. 

Akupunktur er det som benyttes aller 
mest blant de alternative behandlingsfor-
mene. Ifølge Bosko Gardasevic, leder i NFFs 
fagforum for medisinsk akupunktur, er det 
over 1.000 norske fysioterapeuter som bru-
ker nåler i sin praksis. 

NFFs sentralstyre vedtok i mars 2009 at 

fysioterapeuter kan benytte nåler i behand-
ling når behandlingen er basert på en fysio-
terapeutisk funksjonsundersøkelse. Klassisk 
akupunktur, som ikke hviler på et vestlig 
medisinsk kunnskapsgrunnlag, er derimot å 
anse som alternativ behandling. 

Klart skille
– Hvis du skal drive med akupunktur som 
alternativ behandling, er det viktig å skille 
klart mellom fysioterapi og akupunktur. Når 
du bruker nåler i fysioterapibehandling, er 
det en del av praksis. Da presiserer NAV at 
du ikke skal ta ekstra betalt av pasientene. 
I markedsføringen av klinikken din må du 
også få fram skillet mellom det du gjør som 
autorisert helsepersonell og det du gjør ved 
siden av som kommer inn under alternativ 
behandling, sier Lunde.

– Hva er den største utfordringen?
– Det er at deler av fagene fysioterapi og 

akupunktur ligger ganske tett opptil hveran-
dre. En del av metodene som brukes i aku-
punktur kan brukes i fysioterapibehandling. 
Det gjelder spesielt triggerpunktbehandling 
med nåler. 

Stor forpliktelse
– Men den enkelte autoriserte fysioterapeut 
må likevel holde tunga rett i munn når det 
gjelder hva som er fysioterapi og hva som 
er alternativ behandling. Det er en spesiell 
forpliktelse og et stort ansvar å være autori-
sert helsepersonell. Det stiller krav til faglig 
forsvarlighet, og det skaper forventninger 
hos pasientene til hvilke oppgaver fysiote-
rapeuter utfører. Alternativ behandling skal 
ikke komme istedenfor dokumentert fysio-
terapibehandling. Fysioterapeuter må velge 
behandling ut fra dokumentert kunnskap og 
erfaring, understreker Lunde.

Praksis
– Hvordan praktiserer fysioterapeuter dette 
ute i klinikken?

– NAV gjennomførte en større varslet 
kontroll i 2008, på grunnlag av kontrol-
ler som avdekket uregelmessigheter i 2007. 
Kontrollen i 2008 avdekket ikke mye mis-
bruk av regelverket blant fysioterapeuter, og 
det er bra. Gråsonen mellom fysioterapi og 
akupunktur er tross alt ganske uoversiktlig. 
Jeg tror de aller fleste fysioterapeuter er opp-
tatte av å følge regelverket, men at det likevel 
kan glippe fordi det er vanskelig å få over-
sikt. Vi må også huske at mens NAV er svært 
restriktive med å godkjenne nålebehandling 
i fysioterapi, så gir helsepersonelloven rom 
for det, forutsatt forsvarlig praksis.

Oppheve forbudet
– Hva er det viktigste målet for NFF i dag?
– NFFs viktigste anliggende nå er egne kurs 
for fysioterapeuter i bruk av nåler. Det vil 
bidra til fagutvikling og sette fokus på faglig 
kvalitet. Kursene utvikles i samarbeid med 
Fagforum for medisinsk akupunktur og 
kommer i gang fra 2011. Det andre viktige 
målet er å få gjort noe med NAVs restriktive 
holdning til nålebehandling i fysioterapi.  Vi 
mener at bruk av nåler i behandling av mus-
kel- og skjelettlidelser er å betrakte som en 
del av fysioterapifaget. NAV vil imidlertid 
se dette i sammenheng med revisjonen av 
hele takstsystemet for fysioterapeuter, og det 
arbeidet har ennå ikke kommet skikkelig i 
gang, opplyser Jorunn Lunde.

Litt bedre
Fagforum for medisinsk akupunktur har i 
flere år jobbet for å rydde opp og skape klare 
rammer for nålebehandling i fysioterapi. 
Gardasevic mener at mye har blitt bedre når 
det gjelder hvordan fysioterapeuter forhol-

Fysioterapi og alternativ behandling: 

Viktig å holde tunga 
rett i munnen
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der seg til bruk av nåler i sin praksis. 
– Dette skyldes også at pasientenes kunn-

skap om akupunktur er blitt bedre. Folk vet 
som regel hva de vil ha – nålebehandling, 
medisinsk akupunktur eller klassisk aku-
punktur. Samtidig er det store forskjeller på 
hva fysioterapeuter i privat praksis tar seg 
betalt for utstyret som brukes. Det kan vari-
ere fra en femtilapp til et par hundre kroner. 
Det er ikke definert sentralt hva du kan ta 

betalt for, og det mener jeg NFF bør ta tak i, 
sier Gardasevic til Fysioterapeuten.

Markedsføring
Han peker også på bruken av begrepet spe-
sialist innen alternativ behandling og mar-
kedsføring generelt.

– Her stilles det ingen krav til kompe-
tanse. Det finns medlemmer i NFF som 
kaller seg spesialist i noe det ikke finnes en 

spesialisttittel i, for eksempel IMS-behand-
ling (intramuskulær stimulering). En del 
markedsfører akupunkturbehandling etter 
én ukes kurs. Vi har kolleger som tilbyr og 
markedsfører kvantemedisin. Alt dette uten 
at NFF sentralt reagerer. Dette er et område 
det må ryddes opp i. Verken fysioterapeu-
tene eller publikum tjener på denne typen 
useriøs virksomhet og markedsføring, sier 
Bosko Gardasevic. 

FAKTA  
Hva mener NFF?

Sentralstyret behandlet spørsmålet om nålebe-
handling i fysioterapi i mars 2009. Her er vedtaket 
i sin helhet:

Fysioterapeuter kan benytte seg av nåler i 
behandling, når behandlingen er basert på en 
fysioterapeutisk undersøkelse.

Den enkelte fysioterapeut må være seg 
bevisst de føringene som ligger i helsepersonel-
loven om faglig forsvarlighet, og hva som define-
res som alternativ behandling. Videre må lov- og 
avtaleverk overholdes. 

Sentralstyret mener at klassisk akupunktur, 
som ikke hviler på et vestlig medisinsk kunnskaps-
grunnlag, er å anse som alternativ behandling. 
Sekretariatet tar initiativ til at det arbeides for en 
felles forståelse med NAV om bruk av nåler. 

Det skal utredes videre hva anbefalt kompe-
tanse i ulike former for nålebehandling bør være. 

NFF skal arbeide for å synliggjøre organisasjo-
nens holdning til spørsmålene, og den enkelte fy-
sioterapeuts ansvar i forhold til lov- og avtaleverk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
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JARLE FARSTAD (54) kommer opprinnelig 
fra Inderøy i Nord-Trøndelag. Nå driver han 
privat praksis – Glomfjord fysioterapi – i 
det flunkende nye Glomen helsehus. Han er 
født med Cerebral Parese, og sier egne erfa-
ringer som funksjonshemmet var med på å 
motivere ham for yrket.

– Jeg fikk ikke mye hjelp selv og ville bi-
dra til å gjøre det lettere for andre, sier han.

26 år gammel var han ferdig utdannet fy-
sioterapeut.

– Jeg følte raskt at tradisjonell fysioterapi 
ikke var nok for meg i møtet med pasien-
tene. Da jeg via en studiekamerat hørte om 
akupunktterapi, ble nysgjerrigheten vekket. 

På pasientenes vegne ville jeg så gjerne ha 
effekt her og nå – ikke om to-tre uker. 

Forbløffende bra
Etter at han begynte å supplere behandlin-
gen med akupunktterapi, har han fått utal-
lige bekreftelser på at kombinasjonen er 
virkningsfull.

– Jeg kan få inn en helt krokete rygg og 
se pasienten gå rak ut igjen. Det er svært 
meningsfullt. Akupunktterapi kan brukes 
for alle tilstander der fysioterapi benyttes, 
mener han.

Farstad ble opplært hos Erling Damm, 
som er den norske guruen på området. 

– Akupunktterapi bygger på de samme 
prinsippene som akupunktur, som handler 
om å omfordele energien i kroppen. I ste-
det for nåler benytter jeg en metallstav/te-
rapisonde. Denne dras langs meridianer på 
kroppen, og benyttes til lett trykk på visse 
akupunkturpunkter. Terapien stimulerer 
nervene, øker blodsirkulasjonen og løser 
opp energiblokkeringer, forklarer Farstad.

Litt skeptisk
Jarle Farstad er én av to i Nord-Norge som 
tilbyr akupunktterapi.

– Pasientene kommer fra store deler av 
Nordland. De har hørt om andre som har 
blitt hjulpet og kommer etter deres anbefa-
ling. De som kommer til meg, vet hva de får. 
Jeg forklarer alltid underveis hva jeg gjør og 
hvorfor jeg gjør det. Det er viktig at pasien-
ten føler seg ivaretatt. Tillit mellom pasient 
og behandler er vel så viktig som det man 
gjør rent fysisk. Når tilliten er på plass, føler 
pasienten seg straks bedre, og er ikke redd 
for behandlingen, er Farstads erfaring. 

Pasient Eva Lorentsen vedgår at hun var 
litt skeptisk første gang hun skulle til be-
handling hos Farstad.

– Det var mannen min som sendte meg 
av gårde, fordi han selv hadde god erfaring 
med behandlingen Farstad gir. Og jeg må 
si meg enig: Ingen har hjulpet meg så godt 
som Jarle Farstad, sier hun.

«Pinnebehandling»
Tidsskriftet brukte lang tid på å finne en 

Hever seg over fordommene
Fysioterapeut Jarle Farstad supplerer tradisjonell fysioterapi med akupunktte-

rapi. Skepsis og motstand hever han seg over. – Mitt mål er å hjelpe folk, og jeg 

vet at de får raskere resultater med en kombinasjonsbehandling, sier han.

TEKST og FOTO Hanne Løkås Veigård, fysioterapeuten@fysoi.no

ENKLERE HVERDAG Et mer fleksibelt takstsys-
tem ville gjort hverdagen enklere, sier fysiotera-
peut Jarle Farstad i Glomfjord, som også benytter 
akupunktterapi i behandlingen.
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fysioterapeut som var villig til å la seg in-
tervjue om det å kombinere tradisjonell 
fysioterapi med alternativ behandling. Jarle 
Farstad blir ikke overrasket over det.

– Det er vel frykten for å være annerledes 
som stopper dem. Og kanskje redselen for å 
møte motstand utenfra. Selv har jeg opplevd 
regelrett mobbing fra en lege, som blant an-
net skrev at hun «ikke ville godta pinnebe-
handling». Det er klart at sånt ikke er mor-
somt, men det er bare å heve seg over det. 
Jeg tenker at de som er helt uimottakelige 
for kunnskap om andre behandlingsformer 
dypest sett er utrygge og usikre i sitt eget fag. 
Legen det gjaldt er ikke i mitt område lenger, 
og her i Glomfjord har alle nå forstått hva 
jeg driver med. Men dessverre kan jeg frem-
deles merke motstand hos kolleger som jeg 
møter på konferanser og fagsamlinger. Det 
er leit, sier han.

Minste motstands vei
– Hvorfor orker du likevel å stå på?

– Jeg står på av hensyn til pasientene. Jeg 
har oppnådd resultater med mennesker som 
ikke ville ha fått så gode resultater så fort 
med kun tradisjonell fysioterapi. Mitt mål er 

hele tiden å hjelpe folk.
Jarle Farstad mener selv at regelverket 

stort sett er greit å forholde seg til.
– Akupunktterapi er den eneste aku-

punkturinspirerte behandlingen som er 
godkjent som fysioterapi av både Nav og 
Helsedirektoratet. Den er også godkjent av 
NFF, sier han. (Se egen sak neste side).

Han benytter takstkode A2b og har ingen 
praktiske problemer i den forbindelse. Han 

skulle likevel ønske at oppgjørssystemet 
var mindre rigid.

– Jeg tror mange velger minste motstands 
vei – de tilpasser seg heller oppgjørssystemet 
enn å utvikle seg faglig. Det er selvsagt pasi-
entene som taper på det, sier han. 

Ønsker forenkling
Han mener NFF bør jobbe for å forenkle 
hele takstsystemet.  

– Da ønsker jeg et system hvor vi i mye 
større grad ble fristilt. For eksempel fysio-
terapi i 20, 30, 40 minutter og så videre, og 
at det ble opp til hver enkelt fysioterapeut å 
fylle tiden. Om vi bruker A2b og ønsker å 
bruke elektroterapi i tillegg, må vi ha mini-
mum fem minutter ekstra, slik som systemet 
er i dag. Jeg ønsker et mer fleksibelt takstsys-
tem hvor vi ikke blir straffet for å være ærli-
ge. For å sette saken på spissen kan vi bruke 
A2b – 30minutter fysioterapi, men ikke ha 
elektroterapi innenfor de 30 min. Hva med 
alle de som bruker 25 minutter per pasient, 
og fem minutter elektroterapi? Enten må vi 
bruke A2a + A5 og tape på den takstbruken, 
eller bruke A2b uten å få betalt for elektrote-
rapien. Tapet vil uansett bestå, sier han.

Ikke mer flytting
Jarle Farstad trives godt med sin travle prak-
sis på industristedet Glomfjord i Nordland, 
som har knappe 1.200 innbyggere.

– Her blir jeg til jeg går av med pensjon. 
Jeg orker ikke tanken på å etablere meg på 
nytt et annet sted og starte forfra med å for-
klare hva jeg driver med. Her i Glomfjord vet 
alle hvem jeg er og hva jeg gjør. Jeg har brukt 
media bevisst for å spre informasjon og fjer-
ne fordommer, og kan endelig konsentrere 
meg fullt ut om å behandle pasienter.

Han legger til:
– Jeg kunne neppe vært fysioterapeut i 

dag uten akupunktterapien. Fysioterapeu-
tyrket sliter på armene, mens akupunkttera-
pien er langt mer skånsom, sier han. 

Jeg følte raskt at tradisjonell fysioterapi 
ikke var nok for meg i møtet med 
pasientene.

VAR SKEPTISK Pasient Eva Lorentsen 
var litt skeptisk første gang hun skulle til 
behandling hos Farstad, men erkjenner at 
hans behandling er mer effektiv enn noe 
annet hun har prøvd.
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Helsepersonelloven gjelder 

også når autorisert helse-

personell gir alternativ be-

handling. I denne artikkelen 

redegjøres det for noen av de 

kravene som loven stiller.

Alternativ behandling
Helsetilsynet i Hordaland har hatt flere til-
synssaker der autorisert helsepersonell har 
gitt alternativ behandling. Med begrepet 
alternativ behandling menes metoder som 
hovedsakelig blir brukt utenfor den ordinæ-
re helsetjenesten. Slike behandlingsformer 

blir sett på som alternative til ordinær me-
disinsk behandling fordi det per dags dato 
ikke er dokumentert at de har effekt.

Det er bare «helserelatert behandling» 
som faller inn under anvendelsesområdet til 
loven om alternativ behandling av sykdom, 
ikke skjønnhetspleie, velvære, kjerringråd, 
religiøse tilnærminger og lignende. 

Krav til forsvarlig behandling
Helsepersonelloven § 4 stiller krav til faglig 
forsvarlighet. Innholdet i kravet er at helse-
personell plikter å overholde de lovpålagte 
krav og faglige normer som gjelder. Forsvar-
lighetsnormen legger ikke til grunn det op-
timale eller ideelle, men bygger på hva som 
vanligvis kan forventes i den aktuelle situa-

sjonen ut fra de forutsetninger som forelig-
ger. 

Når alternativ behandling utføres av 
autorisert helsepersonell, gjelder bestem-
melsene i helsepersonelloven i tillegg til be-
stemmelsene i lov om alternativ behandling 
av sykdom, jf. lov om alternativ behandling 
av sykdom mv. § 2, 5. ledd. Formålet med 
lov om alternativ behandling av sykdom er 
«å bidra til sikkerhet for pasienter som sø-
ker eller mottar alternativ behandling, samt 
å regulere adgangen til å utøve slik behand-
ling.» Dette fremgår av lovens §1. Hensynet 
til pasienters valgfrihet er en viktig bak-
grunn for loven.

Når autorisert helsepersonell har gitt al-
ternativ behandling og tilsynsmyndigheten 

Når autorisert helsepersonell gir 
alternativ behandling

 Jarle Farstad opplyser at 
han har benyttet takst A2b 
ved akupunktterapi, og at han 
ikke har hatt noen problemer 
med oppgjør i den forbindelse.  
Han sier også at dette er «den 
eneste akupunkturinspirerte 
behandlingen som er godkjent 
som fysioterapi av både NAV 
og Helsedirektoratet. Den er 
også godkjent av NFF».  Dette 
blir imidlertid avvist av se-
niorrådgiver Jorunn Lunde i 
NFF.

Farstad støtter seg på tre 
brev i sin praksis: Ett fra Hel-
sedirektoratet til Sosialdepar-
tementet datert 18. november 
1991, og et fra Rikstrygdever-

ket (NAV) datert 13. januar 
1992. Det siste er et svar på en 
henvendelse fra Nordisk Fag-
gruppe for Akupunktterapi 
v/P. Eide. Rikstrygdeverket 
videreformidler her uttalelse-
ne fra Helsedirektoratet, som 
vurderte saken. 

Helsedirektoratet skriver 
blant annet: «Etter Helsedi-
rektoratets oppfatning består 
dette «terapisystemet» av ulike 
undersøkelses- og behand-
lingsformer som benyttes 
innenfor vanlig fysioterapi-
virksomhet.» 

I neste avsnitt: Dette «kan 
ikke anses som en egen be-
handlingsmetode eller «be-

handlingssystem» innen fy-
sioterapi, og det er heller ikke 
aktuelt å vurdere dette som 
noen «spesialitet» på linje med 
psykomotorisk fysioterapi og 
manuell terapi.»

I tredje avsnitt: «Etter vår 
oppfatning er nåværende tak-
ster i forskrifter om godtgjø-
relse av utgifter til fysikalsk 
behandling dekkende for en 
del av de behandlingsformer 
som inngår i dette «terapisys-
temet». Det vil kunne være 
aktuelt å benytte takst A2, 
Øvelsesbehandling/bløtvevs-
behandling/massasje.»

Farstad viser også til kor-
respondanse med NAV/Kirke-

nes fra 2008, etter en kartleg-
gingskontroll om forekomst 
av akupunktur i hans fysiote-
rapioppgjør. Han forklarer i 
brevet at han ikke driver med 
akupunktur, men akupunkt-
terapi, og viser til brevene fra 
Rikstrygdeverket og Helsedi-
rektoratet.

Fysioterapeuten har fått de 
tre brevene oversendt fra Jarle 
Farstad. Vi har bedt Helse-
direktoratet om en uttalelse, 
men de rakk ikke å se på sa-
ken før Fysioterapeuten gikk i 
trykken. 

Red.

Bakgrunn
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skal vurdere om forsvarlighetskravet er opp-
fylt, ser vi særlig på om det er noe ved selve 
behandlingsformen og utøvelsen av denne 
som tyder på at den kan være til skade, både 
generelt og i forhold til enkeltpasienter. Det 
kan også være aktuelt å vurdere om den al-
ternative behandlingen er kommet i stedet 
for annen nødvendig behandling som ikke 
kunne bli erstattet av alternativ behand-
ling. I vurderingen av om behandlingen er 
forsvarlig, vil vi dessuten vurdere om ved-
kommende har innrettet seg etter sine fag-
lige kvalifikasjoner. Helsepersonell som gir 
alternativ behandling må vurdere aktuelle 
risikoforhold på en grundig måte. Når et 
helsepersonell går ut over det som vanligvis 
blir praktisert innenfor det aktuelle fagfeltet, 
tar helsepersonellet på seg et vesentlig større 
ansvar for selv å sørge for sikkerheten enn 
når han eller hun holder seg til det gjennom-
prøvde på området. 

Krav til informasjon om behandling 
og kostnader
Et annet sentralt vurderingstema er om pa-
sienten har fått tilstrekkelig informasjon om 
innholdet i behandlingen, jf. helsepersonel-
loven § 10. Helsepersonell har plikt til å in-
formere om at det er alternativ behandling 
som gis eller tilbys. Når en bruker utradisjo-
nelle behandlingsmetoder, er informasjons-
plikten skjerpet. Det kan også være aktuelt 
å vurdere om pasienten har fått god nok 
informasjon om kostnadene ved behand-
lingen, da helsepersonell har plikt til ikke 
å påføre pasienter unødvendige utgifter, jf. 
helsepersonelloven § 6. 

Krav til journalføring
Vi vurderer også om helsepersonellet har 
oppfylt kravene til journalføring. Etter hel-
sepersonelloven § 40 skal pasientjournalen 
blant annet inneholde «relevante og nød-
vendige opplysninger om pasienten og hel-
sehjelpen». Dette vil vanligvis være blant 
annet status ved behandlingsstart, under-
søkelser, funn, diagnose, faktisk behandling 
og resultat av behandlingen. Kravene til 
journalføring er utdypet i Forskrift om pa-
sientjournal.

Krav til markedsføring
Lov om alternativ behandling av sykdom § 
8 stiller krav når det gjelder bruk av beskyt-
tet tittel og markedsføring. For eksempel må 
en ikke benytte titler eller markedsføre virk-
somhet på en slik måte at det kan gis inn-

trykk av at en har autorisasjon eller offentlig 
godkjenning til å drive alternativ virksom-
het. Ingen yrkestitler innenfor alternativ 
behandling er lovbeskyttet. Det innebærer 
blant annet at det ikke er noen offentlige 
krav til kvalifikasjoner for dem som bru-
ker slike titler. Kravene til markedsføring 
er utdypet i Forskrift om markedsføring av 
alternativ behandling av sykdom, der det 
blant annet står: «Den som tilbyr alternativ 
behandling, kan i sin markedsføring kun gi 
en nøktern og saklig beskrivelse av virksom-
hetens art,…». 

Formålet med denne forskriften er å si-
kre forbrukeren/pasienten korrekt og saklig 
informasjon. Markedsføringen må vurde-
res ut fra det inntrykket den skaper hos en 
gjennomsnittlig forbruker. Når autorisert 
helsepersonell gir alternativ behandling, må 
det gå fram av markedsføringen at det er al-
ternativ behandling som gis eller tilbys. Hel-
sepersonell må skille tydelig mellom rollen 
som autorisert helsepersonell og rollen som 
utøver av alternativ behandling.

Sammendrag
Helsepersonelloven gjelder også når autori-
sert helsepersonell gir alternativ behandling.  
Sentrale bestemmelser i denne forbindelsen 
er blant annet kravet til forsvarlighet, plikten 
til å gi informasjon om helsehjelpen, plikten 
til ikke å påføre pasienter unødvendige ut-
gifter og plikten til journalføring. Markeds-
føring av alternativ behandling må oppfylle 
kravene i Forkrift om markedsføring av al-
ternativ behandling av sykdom.

Aktuelle lover og forskrifter:
– Lov om helsepersonell mv. (helsepersonel-
loven) (lov av 02.07.1999 nr. 64).
– Lov om alternativ behandling av sykdom 
mv. (lov av 27.06.2003 nr. 64).
– Forskrift om pasientjournal (forskrift av 
21.12.2000 nr. 1385).
– Forskrift om markedsføring av alter-
nativ behandling av sykdom (forskrift av 
11.12.2003 nr. 1501).

HARALD WIGUM, juridisk rådgiver, Fylkesmannen i 
Hordaland, helseavdelingen/Helsetilsynet i Hordaland

Hensynet til pasienters valgfrihet er en 
viktig bakgrunn for loven.
Harald Wigum, juridisk rådgiver

AKUPUNKTTERAPI I stedet for nåler benyttes en metallstav/terapisonde. Denne dras langs meridianer 
på kroppen, og benyttes til lett trykk på visse akupunkturpunkter. Foto: Hanne Løkås Veigård
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En trist nyhet nådde oss fredag 30. april. Fysio-
terapeut og professor Anne Elisabeth Ljung-
gren var gått bort etter lengre tids sykdom. 

Elisabeth Ljunggren var hele sitt yrkesak-
tive liv et fantastisk forbilde for kvinner og 
særlig for oss fysioterapeuter. Hun var den 
aller første fysioterapeuten som ble tildelt 
stipend fra Fondet; i 1976 til avslutningen av 
sitt doktorgradsarbeid. Da ble det fremhevet 
at «… en fysioterapeut som har god forsk-
ningsbakgrunn kan bli en ressursperson for 
andre fysioterapeuter». Dette virkeliggjorde 
hun i hele sin virketid.

Elisabeth Ljunggren var den første fysio-
terapeuten som disputerte i Norge og banet 
vei for forskning innen fysioterapi. I 1991 
ble hun den første professoren i fysioterapi.

Hennes kompetanse var avgjørende for 
at Universitetet i Bergen kunne bygge opp et 
hovedfag i fysioterapi, som i 1991 var et av 
de første i Europa. Gjennomføringen av ho-
vedfaget i fysioterapi under hennes ledelse, 
var et betydelig bidrag til at det ble opprettet 
hovedfag i helsefag ved alle de fire univer-
sitetene i løpet av 1990-årene. Hovedfaget 
var svært viktig for at prøveprosjektet med 
videreutdanning i manuell terapi i Bergen i 

dag videreføres ved universitetet, knyttet til 
Elisabeths seksjon for fysioterapivitenskap, 
som en ny studieretning under masterstu-
diet i helsefag.

Elisabeth Ljunggren beholdt hele tiden 
kontakten med forbundet og brant for fagets 
og profesjonens utvikling. Hun satt i Fon-
dets styre i 1982-83 og i styret for stiftelsen 
Kompetansesenteret i fysioterapi i årene 
1996-99. 

Hun var sentral i å bygge opp og etablere 
et av de sterkeste miljøene for forskning og 
kunnskapsutvikling i fysioterapi. Elisabeth 
Ljunggren hadde en faglig integritet det al-
dri kunne stilles spørsmål ved. Hun hadde 
en omfattende forskningsproduksjon, var en 
aktiv formidler på alle nivåer og nøt stor an-
erkjennelse nasjonalt og internasjonalt. Hun 
arbeidet målbevisst for å få frem forsknings-
kompetente fysioterapeuter og viste hvor-
dan generøsitet, støtte og veiledning fikk det 
til å gro og blomstre i faget vårt.

I 2004 ble Elisabeth Ljunggren utnevnt 
til æresmedlem i NFF, og i 2009 ble hun 
utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs 
Orden for sin samfunnsinnsats innen helse, 
med vesentlig vekt på hennes innsats innen 

fysioterapi. Beskrivende for Elisabeth Ljung-
gren er at hun rett etter Kongens utnevnelse 
visst var glad selv, men mest opptatt av å se 
dette som en honnør til faget – og hvordan 
utnevnelsen kunne brukes til størst mulig 
nytte for faget videre.

Elisabeth var et gjennommusikalsk men-
neske. Med mange strenger å spille på, all-
tid lyttende, lydhør, nysgjerrig og ivrig ut-
forskende. Dette ga seg ikke bare uttrykk 
i mange kulturelle sammenhenger, men i 
hennes omtanke for andre, for fysioterapi-
faget, i relasjonene med oss som fikk ha det 
nære samarbeidet med henne. 

Med Elisabeths bortgang har fysioterapi-
Norge mistet en enestående inspirator, en 
fremstående forsker og en fantastisk flott 
kollega.

Elisabeth Ljunggren vil bli husket med 
dypt vemod, men samtidig med varme, gle-
de og dyp respekt av alle oss i NFF og Fon-
det som fikk kjenne henne. Hennes navn vil 
være blant dem som blir stående innenfor 
vår historieskrivning.

PÅ VEGNE AV Norsk Fysioterapeutforbund og Fond 
til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter,  
Eilin Ekeland og Birthe C. Hansson

Anne Elisabeth Ljung-
gren døde den 29. april, 
midt i en gryende vår. 
For oss, hennes nære 
kolleger, er det sym-
bolsk. Hun ga mer enn 
noen grobunn for fro-
dig vekst i forskning 
i faget som hun var så 

dypt engasjert i, fysioterapi. Som akademi-
ker i ordets rette forstand, dannet, reflektert, 
spørrende og klok, investerte hun i sine med-
arbeidere til utvikling av egenskaper som for-
skere. Med henne er en epoke i fagets utvik-
ling i Norge over.

Elisabeth ble utdannet fysioterapeut fra 
Oslo i 1974 og har hatt variert klinisk prak-
sis i Norge, Danmark og Sverige, blant annet 
ved Rikshospitalet og Karolinska sjukhuset. 
Hun disputerte for den filosofiske doktor-
graden ved Universitetet i Oslo i 1977, som 
den første fysioterapeuten som tok doktor-
grad i Norge. Hun var også den første fy-
sioterapeut som fikk professorkompetanse 
i Norden da hun i 1991 ble knyttet til Uni-
versitetet i Bergen, som professor II. I 1995 

ble hun kallet til professor I i fysioterapivi-
tenskap og tilsatt som leder for Seksjon for 
fysioterapivitenskap ved Institutt for sam-
funnsmedisinske fag. 

Universitetet i Bergen var i 1991 det 
første som opprettet hovedfag i fysiote-
rapi i Europa, og som derved la grunnen 
for dagens master- og doktorgradsstudier. 
Det ble Ljunggren som fikk utfordringen 
med å utvikle faget på universitetsnivå, en 
pionerinnsats med store ringvirkninger. Fra 
en situasjon da fysioterapi i hovedsak var 
et praktisk yrke, har hun bygget opp et le-
vende forskningsfelt og veiledet til sammen 
10 doktorander frem til doktorgrad og 23 
mastergradsstudenter til fullføring. Under 
hennes ledelse har Studieretning fysiotera-
pivitenskap ved Masterprogram i helsefag 
uteksaminert nærmere 200 masterstudenter. 
I dag er det 12 forskere som har arbeidssted 
ved seksjonen, og 15 doktorkandidater får 
veiledning i fagmiljøet. 

Uteksaminerte kandidater fra dette mil-
jøet sitter i dag i nøkkelposisjoner for å byg-
ge opp fysioterapi som akademisk disiplin 
i Norge, og som seniorforskere i nasjonale 

og internasjonale forskergrupper. Elisabeth 
Ljunggren har selv gjort en betydelig forsk-
ningsinnsats innen felt som funksjonell ana-
tomi, motorisk kontroll, muskel- og skjelett-
lidelser og målemetoder innen fysioterapi, 
samt deltatt i en rekke kliniske studier. Hun 
ble tildelt flere nasjonale og internasjonale 
priser og hedersbevisninger, deriblant Vol-
vo-prisen for ryggforskning i 1992 og æres-
medlemskap i Norsk Fysioterapiforbund i 
2004. Høsten 2009 ble hun utnevnt til Rid-
der 1. klasse av Den Kongelige Norske St. 
Olavs Orden for sitt nybrottsarbeid.

Elisabeth var den ubestridte dronning 
ved Seksjon for fysioterapivitenskap i kraft 
av sine kunnskaper, sin eleganse og varme 
utstråling. Vi som hadde gleden av å kjenne 
henne og arbeide sammen med henne gjen-
nom snart 20 år, opplever et stort tomrom. 
Og mest av alt, vi har mistet en god venn, et 
menneske vi var glade i og satte høyt.

Vi savner Elisabeth her hos oss!

KOLLEGER og VENNER ved Seksjon for fysiotera-
pivitenskap; Målfrid, Liv Inger, Rolf, Alice, Jan Magnus, 
Jan Sture, Liv M, Tone, Alex, Roar J, Jostein, Roar R, 
Bettina og Jorunn NV 

Anne Elisabeth Ljunggren til minne

Minneord



S
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lig ansvarlige 
for å levere en 
faglig forsvarlig 
tjeneste.

Normen er 200 timer

Eilin Ekeland
forbundsleder
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HVOR MYE TID bør fysioterapeuter bruke på etterutdanning og faglig oppdatering? 
Representantskapsmøtet i NFF har akkurat besluttet at et minimum for faglig oppda-
tering er 200 timer eller 200 «poeng» gjennomført de siste sju årene. Det innebærer 
at vi har laget en type bransjestandard som både medlemmer og myndigheter kan 
forholde seg til. I følge helsepersonelloven er vi personlig ansvarlige for å levere en 
faglig forsvarlig tjeneste. Vi skal også innrette vår virksomhet etter egne kvalifikasjo-
ner. Det vil si å se sin begrensning og ikke gi behandling vi ikke er kvalifiserte for.   
Arbeidsgivere er pliktige til å legge til rette for at ansatte kan holde seg faglig à jour.
Det er myndighetene og arbeidsgiver/avtalepart sitt ansvar å kontrollere den faglige 
kvaliteten som helsepersonell utøver, NFF har ingen myndighet til det. Men vi har 
lenge har hatt ambisjoner om å bistå våre medlemmer slik at de kan få veiledning, 
støtte og stimulering til å være faglig oppdaterte og ha en høy kvalitet på tjenesten. 
Vi mener at vi nå er kommet et godt stykke på vei. 

I systemet for faglig ajourføring kan våre medlemmer få tips og praktisk verktøy for 
hvordan de skal holde seg faglig oppdatert. Når du logger deg inn som medlem, vil 
du på nettsiden www.fysio.no/FAG/Faglig-ajourfoering finne beskrivelser og defi-
nisjoner av kunnskapsbasert praksis, en link til et nettbasert kurs i kunnskapsbasert 
praksis, tips om hvordan kollegamøter på jobben kan systematiseres og organiseres 
for å få godt læringsutbytte, og en opplisting av aktiviteter som bidrar til læring. Både 
hospitering, prosjektarbeid og deltakelse på kurs og seminarer er blant tipsene. Hvis 
man ønsker, kan man også registrere aktiviteten sin, og omregne aktiviteten til vår 
poengskala, eller skrive ut en CV.

Dette systemet har vært i funksjon en stund og nå har vi altså tatt neste skritt. Vi er 
blitt enige om at 200 timer, eller 200 poeng på vår poengskala, med minst tre ulike 
aktiviteter i løpet av sju år, er et minimum av faglig oppdatering. Med en slik beslut-
ning har vi laget en minimumsnorm som myndigheter, arbeidsgivere og avtaleparter 
kan forholde seg til. Når arbeidsgivere skal legge til rette for faglig oppdatering, kan 
det enkelte ansatte medlem vise til denne normen som et minimum arbeidsgiver må 
legge til rette for. For selvstendig næringsdrivende som ikke har noen arbeidsgiver, 
kan minstenormen brukes til å dokumentere at man holder seg faglig à jour etter 
NFFs standard. Det kan også være en hjelp for det enkelte medlem til å prioritere 
tilstrekkelig med tid og ressurser til faglig aktivitet.
Lykke til med å ta systemet i bruk! 
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REVIDERT nasjonalbudsjett 2010 ble fremlagt 
11. mai. Her foreslår Regjeringen å øke rammebe-
vilgningene til de regionale helseforetakene med 
åtte millioner kroner grunnet større poliklinisk 
aktivitet enn beregnet. NFF og Unio forutsetter 
at disse midlene overføres de helseforetakene 
som tidligere har hatt refusjon for poliklinisk 
fysioterapi.  Dette for å sikre videreføring av 
behandlingstilbudene, slik også Stortinget har 
forutsatt. 

Fredag 7. mai var NFF i møte med Helse- og 
omsorgsdepartementet, der avviklingen av refu-

sjon for poliklinisk fysioterapi nok en gang ble tatt 
opp. NFF uttrykte sin bekymring for situasjonen 
i år og i 2011, og understreket at utviklingen 
ikke er i samsvar med samhandlingsreformens 
intensjoner. På møtet fikk HOD også en grundig 
presentasjon av hva fysioterapeutene i den poli-
kliniske fysioterapitjenesten gjør. NFF pekte også 
på den uheldige fremgangsmåten ved refusjons-
bortfallet, blant annet var det ingen dialog med 
forbundet før iverksetting.

Representantene fra HOD viste til at helse-
ministeren har sagt at ISF-refusjon skal vurderes, 

men at HELFOs tallgrunnlag ikke er godt nok 
for å la fysioterapi omfattes av dette foreløpig. 
Departementet ønsket tilbakemeldinger om 
konsekvensene av refusjonsbortfallet, og åpnet 
for muligheten av korrigerende tiltak dersom 
utviklingen var uønsket. 

HOD ga uttrykk for at møtet hadde vært 
nyttig, og vil be Helsedirektoratet om å invitere 
NFF til et møte raskt. Datoen for et slikt møte var 
ukjent når disse sidene gikk i trykken. Situasjonen 
fremover vil bli vurdert etter anbefalinger fra 
Helsedirektoratet. 

Privat praksis pop på nett
NYHETER og meldinger spesielt rettet mot privatpraktiserende har denne våren raget høyt på listen 
over de mest besøkte adressene på www.fysio.no. I perioden fra påskeslutt til 13. mai var hele seks 
av de sju mest besøkte forsidenyhetene knyttet til privat praksis. Artikkelen om NFFs høring om nytt 
takstsystem (7. april) troner suverent på toppen med i alt 1270 sidevisninger, med eksemplene på 
likningsoppgaver (17. mars) og nyheten om redusert omlegging (1. mai) på en god andre- og tredjeplass. 
Det var også svært mange sidevisninger knyttet til hovedmenypunktet «PRIVAT PRAKSIS». Bare områ-
dene «Tariff 2010» (underside) og «KURS» hadde flere visninger i den aktuelle perioden.

Bedre trafikkdata for www.fysio.no
Et nytt system for kartlegging av besøk på NFFs nettsider – Google Analytics – ble tatt i bruk i sekre-
tariatet i mars. Det gir oss verdifull informasjon om hvilke stoffområder og nyhetstyper som er spesielt 
etterspurt på nettsidene, og om for eksempel hyppigere publisering eller andre endringer på en under-
side (faggruppe, avdeling) gir seg utslag i antallet besøk. Oppsummeringer og sammenlikninger kan lett 
genereres som PDF-filer, og sendes per e-post til interesserte. For ordens skyld: Systemet gir kunnskap 
om brukeratferd og interesser på www.fysio.no, men gir oss ikke tilgang til data som kan identifisere 
enkeltbrukere. 

Poliklinisk fysioterapi og myndighetene

Fysioterapistudiet 
stadig like populært
ÅRETS OVERSIKT fra Samordna opptak – www.
samordnaopptak.no – viser at de drøyt tre hundre 
studieplassene ved fysioterapeut-utdanningene 
er meget ettertraktet. I år som i fjor var fysiote-
rapi blant utdanningsområdene med hardest kon-
kurranse om studieplassene. Av 7058 fysioterapi-
søkere hadde 2394 studiet som førstevalg, noe 
som gir et snitt på 7,2 førstevalgssøkere per 
studieplass. Bare veterinær- og arkitektutdan-
ningene har et trangere nåløye enn fysioterapi 
når vi ser på forholdet mellom førstevalgssøkere 
og tilgjengelige studieplasser. 

Fysioterapi er som vanlig det mest populære 
studiet ved Høgskolen i Oslo, der 898 av søkerne 
har fysioterapi som førstevalg.

Den store interessen fører naturlig nok til 
at NFF med jevne mellomrom får spørsmål fra 
ungdom som vil vite mer om fysioterapistudiet 
og utdanningene. De vanligste spørsmålene 
knytter seg til lønnsnivå og arbeidsmuligheter 
for nyutdannede. Mange av dem kan helt eller 
delvis besvares med henvisning til informasjon på 
NFFs nettsider, særlig «Vil du bli fysioterapeut?» 
(under «STUDENTER») og tabeller og NFFs 
lønnsundersøkelser i 2009 (under «LØNN OG 
ANSETTELSE»). 
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NFF har utviklet en kursrekke – Fysioterapi i geriatri – for å tilby fysioterapispesifikt oppdatert og 
kompetansehevende kurstilbud for fysioterapeuter som jobber i geriatrien innen alle virksomhets-
områder. Kursrekken skal bidra til bedre samhandling mellom ulike virksomhetsområder i geriatrien. 

Kursrekken består av ett grunnkurs og tre temabaserte kurs. 
Fysioterapi i geriatri – grunnkurs
Tema: Fysioterapi i geriatri – alderspsykiatri
Tema: Fysioterapi i geriatri – forebygging av funksjonssvikt og fall (tilbys høst 2010)
Tema: Fysioterapi i geriatri – ortogeriatri og osteoporose (tilbys vår 2011)

Totalt 96 timer og en frivillig 40 timers oppgave. På alle kursene legges det vekt på aktive, varierte 
og effektive læringsmåter som er utformet for å omsette kunnskap fra kurs til praksis. 

Fysioterapi i geriatri – en ny kursrekke

Mer om 
Landsmøtet 2010
IHENDEFRISTEN til Sentralstyret for lands-
møtesaker som fremmes av organisasjonsled-
dene gikk ut 1. juni. Sentralstyret behandler 
de innkomne sakene på sine møter i juni og 
august i samsvar med punkt 15.6 nr. 3 i NFFs 
lover.

Generell informasjon om Landsmøtet 
2010 er publisert på www.fysio.no under 
hovedmenypunktet «ORGANISASJON». Her vil 
det etter hvert komme flere meldinger knyttet 
til arrangementet. Sakspapirer og praktisk 
informasjon for delegatene blir publisert utpå 
høstparten.

Valgkomiteens innstilling til kandidater til 
Sentralstyret, rådene, utvalgene, valgkomi-
teen og Fondsstyret blir distribuert som del av 
et eget informasjonsbilag (landsmøtebilaget) 
til Fysioterapeuten nr. 9/2010. 

Kontingent 
for 2. halvår 2010
GIROER for innbetaling av medlemskontingent 
for resten av året blir sendt ut i andre halvdel 
av juni. Vi minner om landsmøtevedtaket om 
halvårige perioder, som innebærer at alle som står 
registrert som medlemmer per 1. juli, skal betale 
kontingent ut året. 

Kontingentsatsene er uforandret fra 1. halvår. 
Du finner dem på www.fysio.no under hoved-
menypunktet «MEDLEMSKAP».  



42      FYSIOTERAPEUTEN  6/10

NFFs KURS OG MØTER

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.
Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett, www.fysio.no/kurs
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 2010 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 

Bestemmelser angående påmelding
Påmelding gjøres elektronisk.
Hvis kursavgiften skal betales av arbeidsgiveren, skal navn og adresse til betale-
ren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 
Påmeldingen betraktes som bindende fra påmeldingsfristens utløp. 
Bekreftelse på tildelt plass på kurs sendes per e-post i løpet av 10 virkedager 
etter påmeldingsfristens utløp. 
Påmeldte fra andre nordiske fysioterapi forbund betaler et 50% tillegg til kurs-
avgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentasjon på 
medlemskap i respektive forbund. 
Påmeldte som ikke er medlemmer i NFF betaler en høyere kursavgift enn NFFs 
medlemmer. 

Opptakskriterier
1. Autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste) 
2. Medlem i NFF (innmeldt v/ påmeldingsfristen) 
3. Oppfyller eventuelle spesielle opptakskrav. I slike tilfeller må dokumentasjon på     

oppfylte krav sendes i posten til Fagseksjonen.
4. Påmelding til samme kurs for annen gang i løpet av en fire-års periode prioriteres 
5. NFFs avdeling som arrangerer et kurs disponerer opptil 50 prosent av kursplas-

sene til egne medlemmer 
6. Medlemmer i andre nordiske forbund disponerer opptil 10 prosent av kursplas-

sene 
7. Ikke medlemmer i NFF 
Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkeføl-
gen NFF mottar påmeldinger. Hvis det står ledige plasser ved påmeldingsfristens 
utløp, tas påmeldinger imot helt frem til kursstart.

Avbestilling av kursplass
Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no 
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.
Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg etter påmeldingsfristens utløp må 
betale et avbestillingsgebyr på kr 750. Hele kursavgiften må betales når avbe-
stilling skjer senere enn to uker før kursstart. 
Dersom avbestilling av kursplass skjer på grunn av sykdom, gjelder et gebyr på kr 
750 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 
I følgende tilfeller, refunderes ikke kursavgiften:
a) hvis sykdom inntreffer under kurset,
b) ved uteblivelse fra kurset.

Avlysning
NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst eventuelt utsatt ved for lav deltaker-
oppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeure). I slike tilfeller 
refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter – kun kursavgiften. Deltakerne opp-
fordres til å tegne en avbestillingsforsikring når de bestiller sine reiser til kurs.

BARN

Følg med på www.fysio.no/kurs 
for oppdatert kurskalender og eventuelt nye kurstilbud.

FYSISK AKTIVITET

31010701
Kurs for fysioterapeuter innen behandling av barn 
og unge med psykosomatiske og psykiatriske 
vansker
Kurset tar sikte på å øke forståelse om og kjennskap til hvordan man som 
fysioterapeuter kan jobbe med barn og ungdom med psykosomatisk og 
psykiatrisk problematikk. Kurset er et bidrag til å inspirere deltakerne til å bli 
mer oppmerksom på og sansende for den unges og sin egen kroppslige og 
psykiske kommunikasjon. Kurset gir et innblikk i barn og ungdoms utvikling 
og hvordan det sunne, forsinkelser og forstyrrelser kan komme til uttrykk. 
Sentrale tema som belyses er kroppen som uttrykksfelt, som forsvar og 
barnets relasjon til de betydningsfulle andre. Ulike tilnærminger og verktøy 
som presenteres kan gjøre den enkelte fysioterapeut bedre i stand til å 
foreta adekvat evaluering og behandling av barn og ungdom med psykiske 
og fysiske problemer. Kurset kan være nyttig for utøvelsen av fysioterapi 
innen flere ulike arbeidsområder.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og de med yrkeserfaring fra 
psykiatrisk og psykosomatisk problematikk hos barn og ungdom. Fysiote-
rapeuter som ønsker fordypning og økt kompetanse i møte med barn og 
ungdommer. Kurset er relevant for både de med kortere og lengre erfaring 
som fysioterapeut.
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut med minimum ett års praksis.

Målsetting: 

hos barn og unge

-

nom kasuistikker 

prosesser med kroppen som innfallsvinkel

Dette kurset vil bestå av mange forelesere, som har spesifikk kunnskap 
om de nevntemålsettingene. Kurset er delt opp i to samlinger.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Gro Cecilie Meisingseth Montarou og Espen Andli
Tid: 18. - 21. oktober 2010 (4 dager) + 2 dager i januar eller februar 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 5.400 for medlemmer, kr 10.800 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 19. august 2010 
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31035301
Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunnlag for 
å trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av trening. Kurset 
inneholder en innføring i grunnleggende treningsprinsipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
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HUSK Å MELDE DEG PÅ!

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på de neste sidene.
NFF tar forbehold om at kurs(ene) kan være fulltegnet når Fysiotera-
peuten kommer ut.
Deltakere på NFFs kurs kan søke reisestipend hos Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter. Se www.fysio.no/fondet

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid: 31. august – 3. september 2009 (4 DAGER)
Sted: 
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 2. juli 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31035302
Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunn-
lag for å trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av 
trening. Kurset inneholder en innføring i grunnleggende treningsprin-
sipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: 
Tid:  22. – 25. november 2010 (4 DAGER)
Sted: 
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 23. september 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31036002
Bevegelser i grupper
(tidligere Bevegelse, avspenning og mestring)
Praktisk bevegelseskurs - basert på prinsipper fra psykomotorisk 
fysioterapi.

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

Kort om kursets innhold:

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs fagseksjon
Kursledere: Alette Ottesen og Berit Ianssen
Tid: 28. og 29. oktober 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2 600 for medlemmer, kr 5 200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 30. august 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

HELSE OG MILJØ

31020403
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv 
del I
Dette er et praktisk basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:

Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergono-
misk rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre 
fagutvikling på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent 
til å foreta arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene 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 avsluttes med eksamensoppgave.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeserfaring 
fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som 

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års arbeids-
erfaring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Nordmøre og Romsdal
Kursledere: 
Tid: 18. – 22. oktober 2010
Sted: Molde
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 500,- for medlemmer, kr 9 000,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 18. august 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

KVINNEHELSE

31070301
Bekkenrelaterte plager 2 
Kurset er et behandlingskurs ut fra et gynekologisk og obstetrisk, så 
vel som en manuell terapeutisk vinkling av bekkenrelatert smerte-
problematikk; fra symptomgivende bekkenløsning og bekkenleddsyn-
dromer. Kurset arbeider videre med deltakernes egne erfaringer med 
behandling av pasienter innen disse pasientgrupper. 

Målgruppe: Fysioterapeuter med behandlingserfaring med pasientgruppen. 
Opptakskrav: Bekkenrelaterte plager 1. Dispensasjon kan gis. 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:

funksjonell anatomi til klinisk viten

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF 
Kursledere: Britt Stuge (PhD) og Jan-Erik Endresen (manuellterapeut)
Tid: 22. – 25. november (4 dager)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: : kr 4 500 for medlemmer, kr 9 000 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 23. november 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs
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MANUELLTERAPI

31030101
Undersøkelse og behandling av cervicalcolumna, 
thoracalcolumna, kjeve og skulder 
Kurset er revidert!
Manuell terapi bygger på systematiske undersøkelsesmetoder av beve-
gelsesapparatet. Metoden omfatter generelle og spesifikke undersø-
kelser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til 
tilgrensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfat-
ter behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en 
funksjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsyste-
met.

Kurset utfyller,og kommer i tillegg til, grunnutdanningen og skal stimulere til 
heving av kvalitet i yrkesutøvelsen som fysioterapeut.

Kurset er totalt fem dager, delt på to kurssamlinger med tre og to dager. I mel-
lom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave i Fronter om klinisk 
resonnering av kasus i praksis. 
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle teknikker 
knyttet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

kliniske problemstillinger

manuell terapi. 

en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs avd. Oslo
Kursledere: 
Kristiansen
Tid: 14.-16.oktober og 18.-19.november 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 40
Kursavgift: kr. 4.700 for medlemmer, kr. 9.050 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 14.august 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

MEDISINSK TRENINGSTERAPI

31030601
Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i 
spesialkonstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning 
av fysioterapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. 

en videreutvikling av hans virke.  Kursene blir oppgradert til hvert kurs med 
nye kompendier og alle aktuelle nyvinninger.   Det understrekes at ”gamle” 
nyheter om samspill mellom global og sentral muskulatur, samt smertepro-
blematikk er en del av kurset.  I vårt omfattende 40 timers kurs tar vi for oss 
alle aktuelle tilstander i muskelskjellett systemet hvor MTT med fordel kan 
benyttes. Kurset er praktisk og klinisk rettet slik at en er rustet til å benytte 
”hele” metoden etter endt kurs.  Kurset er et viktig grunnlag for å kunne 
benytte takst A-32 på en forsvarlig måte.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
-

ter og i gruppesammenheng

rehabiliteringsopplegg

spesifikk leddtest og funksjonstest

Praktiske opplysninger:
Arr: NFFs Fagseksjon
Kursleder: 
Tid: 23. – 27. september 2010 (over en helg)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr 4.850 for medlemmer, kr 9.350,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 20. juli 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

PSYK-PSYK

Kurs i Basal Kroppskjennskap (BK)
Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapimetode med fokus på 
pasientens egne ressurser, og hvor helse fremmes gjennom bevegelse. 
Balanse, pust og nærvær er sentrale elementer i behandlingen. Meto-
den anvendes både i forebyggende og behandlende arbeid. Forskning 
viser at bruk av BK kan ha god effekt ved blant annet smerter, svim-
melhet, tretthet, stressrelaterte plager og lettere grader av angst og 
depresjon.

Kursene er internatkurs over fem dager, og NFF arrangerer en kursrekke på fire 
som bygger på hverandre. I kursrekken inngår et seminar mellom BK III og IV. Semi-
naret arrangeres i regi av kurslederne. For mer informasjon om BK se www.nibk.org

Basal Kroppskjennskap I retter seg mot egenopplevelse, praksis i BK 
og refleksjon. Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstu-
dier og rapport om egen øving. 

Basal Kroppskjennskap II retter seg mot individuell behandling, 
samtale og øvelse i Body Awareness Rating Scale (BARS), undersø-
kelsesmetoden i BK. Fortsatt stor vekt på praksis. 

Basal Kroppskjennskap III retter seg mot gruppebehandling, grup-
peprosess, gruppeledelse, bruk av stemme. Fortsatt stor vekt på 
praksis. Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og 
to rapporter. En rapport er fra egen øving/personlig fordypning og 
en rapport er fra bruk av Basal Kroppskjennskap i liten gruppe. Mel-

 

egenerfaring og kritisk refleksjon over bruk av BK i klinisk praksis. 
Presentasjon av prosjektarbeid, praktisk og teoretisk gruppeeksamen

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig 
utdannede fysioterapeuter. 
Opptakskrav (hele kursrekken): Autorisert fysioterapeut

31090701
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap I
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 3. oktober (oppmøte kl. 1800) – 8. oktober 2010
Sted: 
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.500, ikke-medl. kr. 9.000. Full pensjon i enkelt-
rom kr 770.
Påmeldingsfrist: 2. august 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no

31090901
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap III
Opptaksvilkår BK II: gjennomført BKII

Kursets målsetting: Basal Kroppskjennskap III retter seg mot grup-
pebehandling, gruppeprosess, gruppeledelse, bruk av stemme. Fortsatt 
stor vekt på praksis
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. En rapport er fra egen øving/personlig fordypning og en rapport er 
fra bruk av Basal Kroppskjennskap i liten gruppe.
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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: 

Fagseksjonen oppfordrer kursdeltakerne til å tegne avbestill-
ingsforsikring når de bestiller sine reiser for å delta på kurs. 
Hvis et kurs må utsettes eller avlyses, vil ikke reisekostnader 
refunderes – kun kursavgiften.

31085501
Kreft og fysioterapi 3
Dette er et av 5 kurs i kursrekken «Onkologi for fysioterapeuter». Disse 
kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, 
kreftbehandling, smertebehandling 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. linjetjenesten.
Opptakskrav: Autorisert fysioterpeut (etter endt turnustjeneste). Det anbe-
fales å ha gjennomført teoretisk grunnkurs i onkologi for fysioterapeuter.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått relevant medisinsk kunn-
skap og fysioterapitiltak til pasienter med følgende kreftdiagnoser: Kreft i 
sentralnervesystemet, lymfomer/myelomatose/leukemi, sarkom og malignt 
melanom.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Avd. Oslo
Kursledere: 
Tid: 27. – 28. september 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 2.600 for medlemmer, kr 5.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 20. juli 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

REHABILITERING

31050201
Undersøkelse og behandling av voksne med nevro-
logiske tilstander – Bobathkonseptet

Kurset ”Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander – Bobathkonseptet” består av en teoretisk og en praktisk 
del. Prinsipper for bevegelseskontroll, konsekvenser av skader i sen-
tralnervesystemet, nevroplastisitet og læring er sentrale tema i den 

-
retiske modeller og anvendt nevrofysiologi. Nyere forskning innen 
feltet presenteres og diskuteres. I den praktiske delen legges det vekt 
på å knytte sammen bevegelsesvitenskap og praksis. Kurslederne 
demonstrerer undersøkelse og behandling av pasienter og deltakerne 
behandler pasienter under veiledning. Analyse av bevegelseskvalitet i 
ulike aktiviteter med påfølgende praktisk øving på hverandre står også 
sentralt i den praktiske delen.
I kurset inngår et prosjektarbeid som uføres mellom uke 2 og 3.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 14. november (oppmøte kl. 1800) – 19. november 2009
Sted: 
Kursleder: Anne Christensen Backe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.500, ikke-medl kr. 9.000. Full pensjon i enkelt-
rom kr. 770.
Påmeldingsfrist: 13. september 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no

ONKOLOGI
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Målgruppe: Fysioterapeuter i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Søkere må arbeide med pasienter 
som har nevrologiske utfall. 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:

skader og hvordan disse kan påvirkes gjennom intervensjon

nevrologiske tilstander

andre hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne funksjon 

tilstander

skade i sentralnervesystemet 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: 
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: 
To første uker: 1.-6. november og 8.-12. november. Siste uke: i 2011
Sted: Steffensrud rehabiliteringssenter, Oppland
Deltakerantall: 18
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 16 600, ikke medlemmer kr 33 200. 
I tillegg kommer en avgift for retting av oppgaven. 
Påmeldingsfrist: 02. september 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31060101
Inflammatoriske og degenerative leddsykdommer 
med fokus på Reumatoid Artritt og artrose
Møter du disse pasientgruppene i arbeidshverdagen, og har behov for å 
fornye din kunnskap?

Målgruppe: Kurset rettes først og fremst mot fysioterapeuter i primærhelse-
tjenesten og ved rehabiliteringsinstitusjoner, men kan også være aktuelt for 
fysioterapeuter i sykehus.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:

tiltak rettet mot pasientgruppen, individuelt og i gruppe

leddsykdommer

Kurset vil omfatte teori, praktisk arbeid med utgangspunkt i konkrete 
kasus og gruppetrening.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF fagseksjonen
Kursledere: Ingvild Bø og Kirsten Jemtland Enger 
Tid: 1. – 3. november 2010
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3 700 for medlemmer, kr 7 400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 2. september 2009
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31040601
Nytt kurs! Fysioterapi i geriatrien – Forebygging av 
funksjonssvikt og fall
NFF har utviklet kursrekken – Fysioterapi i geriatrien – for å tilby 
fysioterapispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for 
fysioterapeuter som jobber i geriatrien innen alle virksomhetsområder. 
Kursene skal 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.

Eldre utgjør en stadig større del av befolkningen, og andelen eldre over 67 år vil 
dobles frem mot 2060 (SSB, 2009). For eldre mennesker fører fall ofte til skader, 
økt behov for hjelp av helsepersonell, påfølgende sykdommer og tidlig død. I tillegg 
er fall og redsel for fall knyttet til økt psykisk stressnivå, redusert aktivitetsnivå 
og redusert mulighet for å klare seg selv. Forskning har vist at fysisk aktivitet og 
trening kan forbedre eldre menneskers kondisjon, utholdenhet, balanse, styrke og 
bevegelighet svært høyt opp i årene. Den eldre populasjon er svært forskjellig og 
trenger derfor tilpasset aktivitet og trening ut i fra egne forutsetninger og ressur-
ser. I denne sammenhengen er fysioterapeuten en nøkkelperson i den tverrfaglige 
helsetjenesten til å kunne vurdere den eldres tilstand, samt hvilke tiltak som kan 
være nødvendige. Kurset fokuserer på fysioterapeutens verktøy i dette arbeid, og 
praktisk bruk av disse. Det legges vekt på forskning i feltet. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber i geriatrien innen alle virksomhets-
områder
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter turnustjeneste).
Det forutsettes at deltakere har grunnleggende kunnskap om gerontologi og 
geriatri, f.eks gjennom kurset Fysioterapi i geriatrien – Grunnkurs. 
Mål med kurset:

forebygging av  funksjonssvikt og fall  hos eldre 

valg av strategier og utarbeiding av tiltak

gjennomføring

øvelser

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Cathrine de Groot og Sylvi Sand
Tid: 1. – 3. november 2010
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 1. september 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Gode løsninger til fysioterapeuter i 20 år

www.hur.no

Tar liten plass – 
ingen vektmagasiner.

Sikkerhet – alle bevegelige 
deler er  innebygget.
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AUGUST 30. august-2. september Treningslære

SEPTEMBER 6.-10. september Bevegelsesutvikling - del 1 Avdeling Telemark

6.-10. september Terapiridning 1 Fagseksjonen

23.-27. september MTT - medisinsk treningsterapi Fagseksjonen

27.-28. september Onkologi for fysioterapeuter - Kreft og fysioterapi 3 Avdeling Oslo

OKTOBER 03.-08. oktober Basal Kroppskjennskap 1 Fagseksjonen

14.-16. oktober og 18.-19. november Manuellterapi. Undersøkelse og behandling av cervical, 
kjeve, thoracal og skulder 

Fagseksjonen

18.-21. oktober og 2 dager i 2011 Behandling av barn og unge med psykosomatiske og 
psykiatriske vansker

Avdeling Akershus

18.-22. oktober Avdeling Nordmøre og 
Romsdal

28.-29. oktober Bevegelser i grupper Fagseksjonen

NOVEMBER 1.-12. november og 1 uke i 2011 Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
lidelser - Bobathkonseptet

Fagseksjonen

1.-3. november Fysioterapi i geriatrien - fall og funksjonssvikt Avdeling Sør-Trøndelag

1.-3. november Inflammatoriske & degenerative leddsykdommer med 
fokus på RA og artrose

Avdeling Sør-Trøndelag

14.-19. november Basal Kroppskjennskap 3 Fagseksjonen

22.-25. november Treningslære Avdeling Oppland

22.-25. november Bekkenrelaterte plager 2 Avdeling Oslo

Omtale av de enkelte kurs og påmeldingsskjema finner du på www.fysio.no. 
Fortløpende oppdatering av kurskalenderen skjer på nett

NFFs kurskalender for høsten 2010. Oppdatert 11.05.10

Foreløpig program
09.30-10.00  Registrering
10.00-11.30  Stephan Moosmayer, ortoped/overlege Martina  

 – hvem skal trene?
11.30-11.45  Pause
11.45-13.00  Rullerende workshops 1, 2 og 3    

13.45-15.00  Rullerende workshops 1, 2 og 3            
15.00-16.15  Rullerende workshops 1, 2 og 3

Priser (som inkluderer lunsj og forfriskninger):
Medlemmer i faggruppen: kr. 1400                    
Medlemmer i NFF: kr. 1700                               
Ikke-medlemmer: kr. 1900                    
Studenter: kr. 1000 

NFFs faggruppe for manuellterapi inviterer til dagseminar

Differensialdiagnostikk av skulderlidelser -
Målrettet undersøkelse og behandling

Onsdag 25. august 2010 kl. 10.00-16.15 på Toppidrettssenteret i Sognsveien 228, Oslo

WS 1: 

WS 2: 

WS 3: 

                                                                                   
Temaer: 
Screening for operasjon, skulderrehabilitering og 
motorisk kontroll

Påmelding til: mtkurs@fysio.no innen 10. august. 
Seminaret er begrenset til 40 deltagere og «først til mølla»-prinsippet gjelder.
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

OSLO (September - Oktober)

 NYHET! 
MTT i utvikling - klinikk og forskning i kombinasjon
Fredag 10. september kl. 13-18 og lørdag 11. september kl. 9-15.
Kurspris 2.900, påmeldingsfrist 3. september.
Sted: Fysio Vest AS, Baker Østbys vei 26, 1351 Rud 
(www.gulesider.no)
NB! Sosialt arrangement fredag kveld!

 
3 dagers grunnkurs i MTT
Fredag 15.-søndag 17. oktober. Kurspris 3.400, påmeldingsfrist 8. oktober 
NB! Kursmateriale: Bøkene Explain Pain og Painful Yarns samt en fyldig 
teorimanual.

MTT – Kurs og seminarer 2010
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)

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

Kurs i AFFEKTBEVISSTHET FOR 
FYSIOTERAPEUTER

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK) er en etablert klinisk metode 
for fysioterapeuter til å arbeide med affektorganisering parallelt 
med å løsne på pust og muskulære spenningsmønstre.              

-
velse, affekt og kognisjon.
De kroppslige intervensjonene baseres primært på prinsipper fra 
PMF, men andre kjente fysioterapeutiske behandlingsmetoder kan 
også anvendes (kfr. opptakskrav).

Kurset består av 2 deler. Hver del består av 4 helgesamlin-
ger à 12 timer. Start høst 2010. 

Del I: Affektbevissthetsintervjuet (ABI), et verktøy for identifise-
ring av affektorganisering (script). 
Del II: Affektbevissthetsmodellen (ABM), en terapi med fokus på 
affektorganisering.

Opptakskrav -
terapi, basal kroppskjennskap BK, eller tilsvarende.

For nærmere informasjon og påmelding: ta kontakt med kursleder
Inger Norland: i-norlan@online.no eller tlf. 996 19 311

Skandinavisk Forum for Lymfologi
Kurs i komplett fysikalsk lymfødembehandling,  
2010 - 2011, www.lymfologi.no

Kom og bli med på den 3dje Nordiske 
kongress for lungefysioterapeuter
i København, 17.-18. november, som denne gang vil 
foregå på Rigshospitalet, auditorium 1

Kongressen er nå åpen for registrering på våre 
websider - www.lungekongres.dk
 

-
for feltet lungefysioterapi. Som tidligere år er det også en flott 
mulighet til å møte kolleger som jobber innenfor samme felt og 
danne nettverk på tvers av grenser.

-
peut Rik Gosselink fra Faculty of Kinesiologi and rehabilitation, 

-
holder i år. Dr. Gosselink har lang og bred erfaring både klinisk 
og forskningsmessig innenfor feltet lungefysioterapi, inkludert 

For detaljert program, vennligst se på våre websider 
www.lungekongres.dk

Frist for innsending av abstracts: 31.05.2010.

Kongressavgiften innen 31.08. 2010: 1700 NOK for medlem-
mer av NFFs faggruppe for hjerte og lungefysioterapi og 2000 
NOK for ikke-medlemmer. 
Avgiften dekker  registrering, kursmateriell, lunsj og middag.

Kongressavgiften etter 1.09. 2010:  2250 NOK for medlem-
mer og 2650 Nok for ikke-medlemmer. 

Ytterligere informasjon, program og betalingsdetaljer: 
www.lungekongres.no 

VELKOMMEN TIL KØBENHAVN!

Sektionen for andning och cirkulation – Sverige 
NFFs faggruppe i hjerte- og lungefysioterapi – Norge 
Fagforum for hjerte-kar og lungefysioterap – i Danmark
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BASAL KROPPSKJENNSKAP (BK), 
STEMMEØVELSER, TAI’ CHI
Gjesteforeleser er musikkprofessor Jon Roar Bjørkvold, 
forfatter av Det musiske menneske

Innhold: Praktisk og teoretisk integrering av stemme og bevegelser 
etter prinsipper fra BK, t’ai chi for nybegynnere og øvede 
Tid: 24.-26. november 2010
Sted: Acem med. senter Oslo
Kursavgift: 3500,-
Påmeldingsfrist: Påmelding innen 1. oktober 2010 til 
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo, 
ul-britt@online.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 J:  29.-31.oktober 2010
  25.-27.februar 2011
  10.-12.juni 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.

MS-konferansene 2010
Tema: KOGNITIVE UTFORDRINGER – FOKUS PÅ 
MESTRING!

MS-forbundet Region Sør inviterer helsepersonell i spesialist-
helsetjenesten og kommunehelsetjenesten, personer med MS, 
pårørende og andre interesserte. Konferansen er godkjent som 
spesifikt kurs for sykepleiere og ergoterapeuter.

DRAMMEN
Påmelding: konferanse2010@ni5.no eller tlf. 99 26 91 57
KRISTIANSAND -
tiansand. Påmelding: leifsylta@online.no eller tlf.: 41 68 26 29
LARVIK, onsdag 20. oktober 2010, Quality Hotel Grand Farris
Påmelding: mskonferanselarvik@online.no eller tlf.: 99 32 48 91

Tidspunkt for alle konferansene: kl. 09.15 til kl. 15.30.
Fullstendig program finnes på  www.ms.no  

Læringsorientert fysioterapi
Er du nysgjerrig på å forstå mer av sam-

står sentralt for å forstå mer av denne 
sammenhengen. Enhver endring i handling, 
tanker og følelser, liten eller stor, er basert 
på  læring. Kroppen viser seg å være en 
unik innfallsport til å få til endring også av mentale prosesser. 
Målgruppe: Fysioterapeuter med minimum to års fysioterapipraksis. 

Læringsnøkkelen
Brodal 2010) og Balansekoden
på Universitetsforlaget. 
For spørsmål: www.balansekoden.com, Britt.Fadnes@helsenr.no eller 
kirleir@online.no
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne prøve ut læringsori-
entert fysioterapi som egenutvikling og som tilnærmingsmodell i sitt 
kliniske arbeid.
Kursansvarlige: 
Professor i nevroanatomi Per Brodal foreleser på en del av kurset.

Praktiske opplysninger:
Tid: 13. og 14.09. 2010 og en oppfølgingsdag 15.11.2010. 
Alle dager kl. 09.00 – 16.00.
Antall deltakere: Maks.30, først til mølla-prinsippet.
Kursavgift: 3.750 NOK., inkluderer lunsj alle tre dager. 
Påmelding: 
Kursavgift betales ved påmelding til kontonr. 0539 73 16647.
Sted: 
Tlf. 23 15 72 00. Referansenr. for å bestille hotellrom: 
For september: 67 13402. For november: 67 13412.

Frister og priser 2010
Fysioterapeutens medieplan kan lastes ned fra vår 
hjemmeside www.fysioterapeuten.no - Annonsere
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UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

KLINISK MASTERSTUDIUM I MANUELLTERAPI 
FOR FYSIOTERAPEUTER, 2011-2012

Universitetet i Bergen (UiB) tar opp nytt kull i manuellterapi for 
fysioterapeuter. Studiet fører til mastergrad i helsefag, og rett til 
bruk av takst A8. Planlagt studiestart er 3. januar 2011. Studiet 
gir 120 studiepoeng (sp). Studiet er et fulltids utdanningstilbud 
på masternivå, og går over 4 semester (2 år), der undervisningen 
ved UiB organiseres i blokker. Det blir 3 blokker pr. semester, hver 
på ca. 2 uker. I periodene mellom blokkene utfører studentene 
tilrettelagt praksis hos godkjent praksisveileder. Praksisplass til-
deles sammen med studieplass.

Offentlig godkjente fysioterapeuter med bachelorgrad i fysiote-
rapi, eller tilsvarende (180 sp), inkludert fysioterapeututdanning, 
samt med 1 års relevant praksis, kan søke. 

Det er 24 studieplasser. Inntil 2 av studieplassene har kvalifiserte 
søkere fra andre nordiske land fortrinnsrett og inntil 2 av plassene 
tildeles søkere som vurderes særskilt egnet pga forskningsinte-
resse /-prosjekt.

Med forbehold om finansiering vil inntil 5 studieplasser også 
kunne søkes av kvalifiserte søkere (bachelorgrad i fysioterapi el. 
tilsvarende) med fullført videreutdanning i manuellterapi. Søker 
må synliggjøre i søknaden hvilke fag man har fra før (jfr. Studi-
eplanen til MMT), og søke fritak for disse fagene. Søkere som 
underviser el. har prosjektarbeid prioriteres.

Søknadsfrist: 15. august 2010. 
Mer informasjon om studiet, og søknadsprosedyre finner du på: 
www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT

Mer informasjon kan også fåes ved henvendelse til 
Institutt for samfunnsmedisinske fag, tlf. 55 58 61 00 
e-post: studie@isf.uib.no

Inkludert er:
Rutefly t/r Oslo-Roma med Norwegian.
Alle skatter og avgifter.
2 overnatting i to-personers innendørs lugar.
2 overnattinger på hotell på Sicilias østkyst.
2 overnattinger på hotell på Sicilias nordkyst.
1 overnatting på hotell i Frascati.
7 frokoster.
7 middager.
5 lunsj (1., 2., 5., 6. og 7. dagen).
Alle utflukter og entreer i programmet.
Skandinavisktalende reiseleder på hele reisen.

LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

"Italia uten Sicilia etterlater intet bilde i sjelen: Her ligger nøkkelen”. Slik 

skrev den tyske dikteren Goethe i 1788 om Sicilia. Og slik er det fortsatt. 

Øya er nøkkelen som passer i det italienske nøkkelhullet. Sicilia er ganske 

enkelt REISEMÅLET med store bokstaver for den som vil oppfylle sine øn-

sker om kultur, historie, natur og livsnytelse i et mildt Middelhavsklima.

Avreise: Fredag 22. oktober 2010 

Bestill program på tlf. 800 30 850. Tillegg for dobbeltrom med havutsikt på Sicilia kr 250,- per 
person. Tillegg for lugar med vindu på båten kr 300,- per person. Enkeltromstillegg kr 1200,-.
Avbestillingsforsikring per voksen kr 475,-. Ekspedisjonsgebyr kr 89,-. Avgift til Reisegaranti-
fonden kr 30,- per person. Reiseforsikring kan kjøpes hos DTF travel tlf. 800 30 850. Kontakt 
kundeservice på tlf. 800 30 850 for bestilling av lugar med vindu på båten eller noter dette i 
“bemerknings feltet” når du booker reisen online. Denne fantastiske reisen arrangeres av Best 
Travel i Danmark. Best Travel er et danskeid reisebyrå og er medlem av DTF konsernet. Med 
forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

www.dtf-travel.no 
eller 800 30 850
Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

Rundreise
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8 dager inkl. fly, hotell, båttur, 
guide og mange utflukter

Sicilia - en av Middelhavets perler!

9 795,-
Per person i i dobbeltrom

Inkl. 
7 frokoster,

7 middager

og 5 lunsj

På Fysioterapeutens hjemmeside finner du blant annet 
fagartikler, nyheter, nyttige lenker, stillingsannonser og 

annonser for møter og kurs.

www.fysioterapeuten.no



FYSIOTERAPEUTEN  6/10     51

ARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 
markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-
avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

Opphør av praksis
I den forbindelse selges utstyr. Eventuelt  at praksis overtas av kol-
lega, men da uten kommunal avtale.
Av utstyr nevnes: 3 Masolet behandlingsbenker (én elektrisk). - 
UL-Sonicator 730 m. 2 lydhoder – Neodynator 625 – KDC Nevrosti-
mulator 2000A. Div. MTT-utstyr, noe nytt, noe av eldre dato – samt 
små artikler som pøller etc.
Nytt rotasjonsapparat «Steen Physical» kan leases.
Henv. K. Solberg, J. Tillersv. 2, 7080 Heimdal. 
Tlf. 72 84 57 00 eller 95 17 14 86.

Vi har ledig 100 % st. som LEDENDE FYSIOTERAPEUT med tiltre-
delse aug/sept, da vår dyktige avd. leder for fysioterapiavd. går av 
med pensjon høsten  2010, og vi søker etter hennes etterfølger. 
Stillingen inngår i virksomhetens lederteam. Personlig egnethet for 
stillingen vil vektlegges. Dagarbeidstid.

Fullstendig st. annonse på vår hjemmeside www.salangen-rehab.no. 
Henv. daglig leder, tlf. 77 17 24 50, eller til led. fysioterapeut, 
tlf. 77 17 24 60. 

Søknadsfrist  21. juni 2010.

Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøg-
skole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og 
Norsk Tipping. Senteret har som formål å forebygge skader i idretten 
gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofakto-
rer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig 
vekt på skader i fotball, håndball og alpine grener. I tillegg arbeider 
gruppen med sekundærforebygging av artrose hos pasienter med 
alvorlige kneskader, gjennom utvikling av bedre behandlingsmeto-
der for ligament- og bruskskader. Fra 2007 er virksomheten utvidet 
til også å omfatte forebygging av andre helseproblemer knyttet til 
idrett. Senteret ledes av professor dr. med. Roald Bahr og profes-
sor dr. med. Lars Engebretsen. For nærmere informasjon, se www.
klokeavskade.no

Senter for idrettsskadeforskning har følgende stilling ledig:
Stipendiatstilling knyttet til prosjekt om forebyg-
ging av belastningsskader i idretten, med skul-
derproblemer i håndball som modell

Du kan finne fullstendig kunngjøringstekst og søke stillingen på 
våre hjemmesider www.nih.no innen 10. juni 2010.

Kjøp – salg – leie

Diagnostisk Ultralyd Apparat selges! Kontakt fysioterapeut David 
Aronsen, tlf, 922 80 891, epost: david@trimmen.no

Sandefjord kommune
Ledige avtalehjemler, 2 x 100%

Fra og med 01.11.10 er det ledig to fulle driftsavtaler ved Sandefjord 
Fysikalske institutt. Søker må være offentlig godkjent/autorisert fysio-
terapeut og ha allsidig behandlingserfaring. Gode samarbeidsevner og 
personlig egnethet vektlegges.
Instituttet har vært i drift i mange år med god pasienttilgang. Behand-
lingen er hovedsakelig av individuell karakter. Lokalene ligger sentralt, 
og er tilrettelagt for handikappede. 
Søker må være villig til å kjøpe seg inn i instituttet, samt overta felles 
eide lokaler.

For mer informasjon kan fysioterapeut Torolf Schrøder-Nilsen kontak-
tes på telefon 33 47 66 10, mobil 959 27 061, eller avdelingsleder 
Bente Ekanger, Sandefjord kommune 33 41 65 80, mobil 909 47 522.

Søknadsfristen er 5. juli.

Søknader bes sendt elektronisk via www.sandefjord.kommune.no

Exercise Organizer AS, Skovveien 3, 0257 Oslo   Tlf: +47 22 54 08 70   Faks: +47 22 54 08 71   Epost: info@exor.no   www.exor.no

Bestill Exor i juni, og få rabatt på oppstart av valgfri versjon.

SOMMERKAMPANJE 20 % RABATT!
www.exor.no
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bransjeregisteret
FYSIOTERAPIUTSTYR GENERELT

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

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Størst utvalg – lengst erfaring.
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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.

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

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 

BENKER, KRAKKER, MATTER OSV.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

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

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

extensor

Neste generasjons administrasjonssystem
 

- Journalføring
- Regnskap
- Planlegger m.m.

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING GEIR – 62 94 10 33

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.shockwavetherapy.eu

1-4Bar
1-15Hz
Menystyrt
Touch screen
Kun 7 kg og bærbar

Din Trykkbølge Partner

Instrumenter for vurdering av fin- og grov-
motoriske ferdigheter hos barn og ungdom

www.pearsonassessment.no
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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
5 19/4 23/4 14/5
6 10/5 14/5 4/6
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

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

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

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

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

JUNI
10.-11. Oslo
Health, Welfare, Disability and 
Rehabilitation - A Synergy 
Conference
Arr: Høgskolen i Oslo m.fl.
Info: www.hio.no/conference-
hwdr2010

11.-13. Bergen
Workshop ved UiB: Discover 
the sports pelvis.
Info: www.uib.no/fg/fysioter 
eller alice.kvale@isf.uib.no

16.-10. Aalborg, Danmark 
XVIII Congress of the Interna-
tional Society of Electromyo-
graphy and Kinesiology
Info: http.//isek2010.hst.
aau.dk

16.-19. Boston, USA
Annual Conference 
Arr.: The American Physical 
Therapy Association, APTA 
Info: www.apta.org/
AnnualConference  

AUGUST
26.-28. Oslo
Second Joint Scandinavian 
Conference in Cardiothoracic 
Surgery
Arrangør: Scandinavian As-
sociation for Thoracic Surgery 
(egen fysioterapisessjon)
Info: www.sats2010.org

SEPTEMBER
2.-4. Helsinki, Finland
IV Nordic congress of 
Lymphology.
Info: www.
nordiclymphologycongress.net

9.-10. Bergen 
Septemberkonferansen: 
Ein krevande jobb – hjelp til 
hjelparen
Arr: RVTS-Vest
Info: http://vest.rvts.no

10. Lillehammer 
Redcord Konferansen 
Info: www.redcord.no

15.-17. Oslo
Den 8. Nordiske konferansen 
om spiseforstyrrelser.
Arr: Nordisk Selskap for Spise-
forstyrrelser og Norsk Selskap 
for Spiseforstyrrelser.
Info: www.possibility.no/nss

25.-28. Bergen
World Congress on Laser 
Therapy
Info: www.walt.nu 

OKTOBER
14.-15. Tromsø 
Konferanse: Sensitivering og 
styrking av foreldrekompe-
tanse for nyfødte og små barn 
i risiko

Arr.: Helsefakultetet i Tromsø 
og Universitetssykehuset 
Nord-Norge
Info: www.unn.no/buk/
conf2010

22.-23. Bergen
Tverrfaglig konferanse og 
internasjonalt forsknings-
symposium: «New insights 
into the autonomic nervous 
system».
Arr: Norsk Kiropraktorforening
Info: www.nca2010.com

25. Oslo
Fagdag for fysioterapeuter 
som arbeider med pasienter 
med revmatiske sykdommer.
Info: anne.christie@diakonsyk.
no

28.-29. Bergen. 
Muskel- og skjelettsmerter og 
samhandling.
Arrangør: Nakke- og ryggpoli-
klinikken, Avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering, 
Haukeland, og praksiskon-
sulentordningen (PKO) for 
allmennpraktikere.

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
7 31/5   4/6 25/6
8 26/7 30/7 20/8
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Geir Berntsen, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 33, e-post: gb@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 Kirsten Stiansen



Kroppen din kan lett bli overbelastet når du jobber foran PCen med en tradisjonell mus i 
åtte timer om dagen. Den gode nyheten er at du lett kan gjøre noe med det. RollerMouse 
er den ledende ergonomiske musen hvor du kan jobbe med alt liggende sentrert foran 
deg.  Det er akkurat slik du bør jobbe. Den nye RollerMouse Pro2 har blitt enda bedre. 
Opplev forskjellen selv og fordelene med RollerMouse. Prøv gratis i to uker og oppdag 
hvordan det burde være. Les mer på www.rollermouse.no

2 av 3 har hatt musearmrelaterte plager

26%

Kilde: Undersøkelsen er utført av Userneeds for Contour Design med intervju 
av 1178 personer i alderen 18-65 år som bruker PC eller Mac på jobb.

opplever at det 
har gått utover 
jobben

Gjør deg selv en tjeneste og bytt til  RollerMouse Pro2
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Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

Hur – godt utprøvde løsninger som gir pasienter og utøvere optimalt utbytte.
les mer på 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 tilgjenge-
lig på det norske markedet siden tidlig på 
90 tallet og vi kan vise til gode referanser. 
Du finner HUR treningsapparater mer enn 
60 plasser i Norge. På fysioterapiklinikker, 
 rehabiliteringssentre, treningssentere  og 
sykehus. 

Gode løsninger til fysioterapeuter i 20 år

Fagerborggata 6, Postboks 5165 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: +47 22 60 41 52. E-post: post@hur.no   

www.hur.no

Vi fører også Monark test- og  treningssykler, samt Airex treningsmatter.


