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Hva er lov? Det spørsmålet stilte vi på førstesiden av Fysioterapeuten nr. 6, og temaet var 
alternativ behandling. Hovedbudskapet er at helsepersonelloven også gjelder når autorisert 
helsepersonell gir alternativ behandling. Du skal ikke blande kortene, verken når det gjelder 
takstbruk eller i markedsføringen av din praksis.

Det er ikke så lett å holde ting adskilt i dette uoversiktlige landskapet.  Like fullt er det ditt 
ansvar å holde rede på hva som er kunnskapsbasert fysioterapi og hva som ikke er det. Og 
hva du har lov til å kreve refusjon for i henhold til takstplakaten. Alternativ behandling skal 
ikke komme istedenfor dokumentert fysioterapi. 

Hvordan praktiserer fysioterapeuter dette ute i klinikken? Og hva gjør HELFO for å rydde 
opp, informere og veilede? 
Vi tror at de aller fleste fysioterapeuter er opptatt av å følge regelverket, men at det likevel 
kan glippe i enkelte tilfeller. Ett eksempel er at HELFO er svært restriktive med å godkjenne 
nålebehandling i fysioterapi, mens helsepersonelloven gir rom for det.

Når det gjelder alternative terapiformer er det knapt noe som kommer inn under definisjo-
nen fysioterapi. I nr. 6 presenterte vi en fysioterapeut i Nordland som bruker en behand-
lingsform som kalles akupunktterapi. Han viser til brev fra henholdsvis Rikstrygdeverket og 
Helsedirektoratet fra tidlig på 1990-tallet som dokumentasjon på at han kan bruke takst A2. 
Og han har heller ikke har fått noen signaler fra HELFO om at han tar feil. 

Helsedirektoratet innrømmer etter spørsmål fra Fysioterapeuten at brevene åpner for ulike 
tolkninger, men at de ikke var ment som en aksept for akupunktterapi. Direktoratet viser 

også til arbeidet med et nytt takstsystem, som skal sluttføres 
innen utgangen av året. Der vil det ifølge direktoratet bli fo-
kusert mer på grensedragningen mellom kunnskapsbasert 
fysioterapi og alternativ behandling.  

Det er sikkert flere fysioterapeuter som er overbeviste om 
at det de gjør er riktig i forhold til takstbruk, og at litt alter-
nativ behandling er bra for pasientene. De som helt bevisst 
fusker med regelverket er en ganske liten gruppe. Det sies 
og menes mye om alternative behandlingsformer, men de 
er sjelden dokumentert gjennom forskning, det er ikke fy-
sioterapi og gir ikke rett til refusjon gjennom takstsystemet. 

Ansvaret ligger uansett hos deg. Men HELFO har klart et 
forbedringspotensial når det gjelder opprydding og veiled-
ning.   

God sommer!
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aktuelt Er salstoler risikable for menns 
edlere deler? Side 26

Unio-leder Anders Folkestad 

karakteriserer resultatet av 

streiken i kommunene som 

«brukbart». Han mener uan-

sett det var riktig å ta den 

mest omfattende streiken i 

offentlig sektor på 30 år. 

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

– HVORDAN oppgjøret vil treffe den enkelte 
arbeidstaker, vil være litt ulikt. Men i lys av 
at moderasjon har vært den store overskrif-
ten ved dette oppgjøret, så er en ramme på 
3,5 prosent brukbart. Det er et halvt pro-
sentpoeng over resultatet i industrien og det 
opprinnelige tilbudet fra KS. I tillegg har vi 
fått en bedre balanse mellom det som er av-
talt sentralt og det som skal forhandles lo-

kalt. I avtalen ligger det også ekstra penger 
til Unios grupper, sier Unios streikegeneral.

Han har intervjuavtale med Fysiotera-
peuten samme dag som streiken avsluttes. 
Det er hektisk aktivitet på kontoret, og tele-
fonen ringer jevnt og trutt. På spørsmål om 
resultatet var verd den langvarige konflikten 
er svaret klart ja.

– Ganske tøft
–  Det var både riktig og nødvendig å ta 
denne streiken  når avstanden var som den 
var og fordi KS var så gjenstridige i forhand-
lingene. Og etter streiken kan vi servere en 
gevinst ut både i form av penger og politikk, 
sier han.

– Det er et tankekors at en streik har om-
kostninger menneskelig sett. Det er ganske 
tøft å være i streik – å stå i striden. Det å 
håndtere mange spørsmål fra publikum som 
ser at deres hverdag er dramatisk endret. El-
ler fra pårørende til syke og funksjonshem-
mede, særlige unge og barn. Men dette er en 

del av samfunnsmodellen og den demokra-
tiske styringen. Det er dette som er vårt legi-
time kampvåpen, sier Folkestad.

I Oslo kommune og Staten klarte man 
med et nødskrik å unngå streik. Ifølge Fol-
kestad var den store forskjellen at arbeidsgi-
verne der var mer villige til å bevege seg og 
finne løsninger – være smidige.

Likelønn på vent
Fysioterapeutene vil i KS-området få et ek-
stra lønnstillegg på 2000 kroner for treårig 
høgskoleutdanning. KS har også akseptert 
at den lokale potten blir redusert fra 1,4 
prosent til 0,85 prosent. Innenfor den lokale 
potten på 0,85 prosent er det likelønnsførin-
ger – også noe som fysioterapeuter vil dra 
nytte av. For Unio var det viktig å få redusert 
den lokale potten.

– Det ene er at når lokale forhandlinger 
tar så stor del av potten, så sender vi ut en 
stor del som det ikke er konfliktrett på.  Den 
er fortsatt ganske stor økonomisk. Men rela-

– Riktig og nødvendig å ta streiken

FOTO Vidar Rekve
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tivt sett så er den nesten halvert. Det betyr 
at vi kan bruke mer penger sentralt til å få 
til ting. I det som står igjen er det fortsatt 
en del penger som skal være øremerket til 
kvinner og likelønn og til kvinnelige ledere, 
sier Folkestad. 

– Det har vært en del oppslag i mediene 
om at det fra Likelønnskommisjonen og rød-
grønne politikere er skapt urealistiske forvent-
ninger til likelønn i medlemsmassene?

– Selv om oppgjøret samlet sett har en li-
kelønnsprofil, så må en slå fast at det store 
likelønnsløftet i offentlig sektor ikke kom i 
dette oppgjøret. Det er liten tvil om at So-
ria Moria kunne leses på forskjellige måter, 
men uansett skapte det forventninger om at 
regjeringen skulle og ville medvirke til at et 
slikt løft kunne gjennomføres.  Men regje-
ringen har trukket seg tilbake og har ikke 
lagt ekstra penger på bordet. Og da er en 
langt på vei tilbake til et tradisjonelt oppgjør, 
sier Folkestad. 

– Men hadde du forventet det? Hadde du 
trodd at det skulle komme raskere?

– Jeg hadde forventet at vi skulle ta et mye 
lengre skritt. At det var såpass mye politisk 
trykk rundt denne likelønnskampen at vi 
skullet ta et tydeligere steg. Men det er bare 
å konstatere at både finanskrisen og arbeids-
ledighetstrusselen ble brukt til å sette like-
lønnskampen på vent.

– En stor bløff
Unio har fremmet sine lønnskrav samtidig 
som offentlige ansatte i andre europeiske 
land må redusere sine lønninger med opp-
til ti prosent. Kritikken som har kommet, 
preller helt av Folkestad. Han bryr seg hel-
ler ikke om oppslaget i Klassekampen sam-
me dag som streiken avblåses. Der advarer 

NHO-president Kristin Skogen Lund mot 
lønnsøkning i offentlig sektor fordi det vil 
bidra til å svekke vår konkurranseevne mot 
utlandet. 

– I NHO blir en jo sosialisert inn i denne 
retorikken.  Jeg synes de blir svar skyldige 
når vi spør om det virkelig er slik at det er 
lønnsnivået i offentlig sektor – til sykeplei-
ere, fysioterapeuter, lærere eller forskere for 
den saks skyld – virkelig er en trussel mot 
norsk konkurranseevne. Jeg mener at dette 
er en av de store bløffene i arbeidslivspolitik-
ken, sier Folkestad.

– Det jo litt pussig å høre – særlig fra våre 
politikere som ønsker å framheve hvorfor 
og hva som er så bra med Norge, som gjør 
at vi slipper unna greske tilstander.  Da kan 
det ikke forventes at vi nærmest skal oppføre 
oss som grekere, og kutte i offentlig sektor 
og offentlige lønninger. Det er jo ikke behov 
for slike tiltak her. Det er heller ikke slik at 
de offentlig ansatte er grådige og uansvarlige 
fordi de krever sin relative andel av den øko-
nomiske veksten i Norge, sier unio-lederen.

Kampvilje
– Oppsummert vil jeg si at selv om det all-
tid er en diskusjon om effektene av en streik 
og at en streik går ut over tredjepart, så viste 
dette at kampviljen var til stede i fullt monn 
og at streik nytter. Det nytter særlig når alle 
organisasjonene i kommunal sektor står 
sammen.

– Og det bør kanskje være et tankekors 
for kommune-Norge som skal levere tjenes-
ter til folk, i stor grad kompetansebaserte 
tjenester, og som kommer i en sånn kjem-
pekonflikt med sine ansatte på tvers av alle 
forbund og organisasjoner.  Jeg vil tro det 
vil være noen diskusjoner ute i kommune-
Norge om hva som gjorde at en slik streik 
ble utløst.

Han berømmer både fysioterapeutene og 
de andre gruppene for arbeidet mens kon-
flikten har pågått.

– Streiken har vært gjennomført veldig 
profesjonelt av våre medlemmer og tillits-
valgte. De har stått på og argumentert godt, 
og håndtert spørsmål fra både medlemmer 
og publikum på en troverdig måte. De har 
tatt ansvar og vist kampvilje. Det er jeg i 
grunnen ganske kry av! sier Anders Folke-
stad. 

Oslo kommune
 I oppgjøret mellom Unio og Oslo kom-

mune ble det meklet i 36 timer på overtid, 
men tilslutt ble partene enige, uten streik. 

For de fleste av Unios medlemmer i Oslo 
er det generelle tillegget på 8.000-9.000 
kroner. Årets oppgjør har en ramme på 
omlag 3,4 prosent. 
 

Turnus og skift likestilles
Kvinner i turnus og menn som jobber 

skift likestilles, og finansieringen av denne 
reformen skal hentes utenom rammene til 
lønn. Oppgjøret i Spekter-området gjelder 
rundt 30.000 arbeidstakere, for det meste 
i sykehusene. Den totale rammen ble på ca 
3,5 prosent.

Når det gjelder likelønn, inneholder av-
talen kun sentrale tiltak. De generelle tilleg-
gene utgjør 11.000 kroner for sykepleiere, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter og førskole-
lærere. Spesialfysioterapeut, spesialergote-
rapeut, spesialsykepleiere og pedagoger med 
spesialkompetanse får 14.000 kroner, mens 
ledere som omfattes av overenskomsten får 
16.000 kroner. Andre stillinger får 11.000 
kroner i generelt tillegg.

Minstelønna heves tilsvarende. I tillegg 
gis 2.000 kroner ekstra på 10-årstrinnet.  
Minstelønna for fysioterapeuter i turnus 
heves med 9.900 kroner. 

Enighet uten streik i staten
Partene i det statlige tariffoppgjøret 

ble enige om et generelt tillegg som for de 
fleste vil ligge mellom 7.100 til 9.700 kroner. 
Likelønnsprofilen gir kvinner 200 millioner 
kroner mer enn menn. 

– Vi fikk en akseptabel totalramme og 
føringer som gir muligheter for likelønnssat-
sing. Dermed kan vi ta et steg for å utjevne 
lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i 
staten, sa forhandlingsleder på det statlige 
tariffområdet i Unio, Arne Johannessen, etter 
at avtalen var klar. 

I tillegg til et generelt tillegg til alle, ble 
partene enige om å sette av 588 millioner 
kroner til et sentralt justeringsoppgjør og 
529 millioner kroner til lokale forhandlin-
ger. Dette gir en totalramme på om lag 3,3 
prosent. 

UNIO-LEDER Anders Folkestad styrer troppene 
fra sitt kontor i Stortingsgata i Oslo sentrum. Han 
berømmer både fysioterapeutene og de andre 
gruppene for innsatsen under streiken.
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Med spreke fysioterapeuter i 

sin midte var det ikke snakk 

om stillesitting under streike-

markeringen i Bodø. Og støtte 

det får de, spesielt fra eldre 

damer. 

TEKST og FOTO Inger E. Eftevand Orvin

BÅDE HUMØR og streikevilje var på topp da 
Fysioterapeuten stakk innom streikemar-
keringen i Solparken i Bodø sentrum. Der 
hadde streikende og sympatisører samlet seg 
for å øke streikepulsen. Nå er det gjerne slik 
i Bodø at været skifter fra det ene øyeblikket 
til det andre, og været viste seg ikke akku-
rat fra sin mest samarbeidsvillige side denne 
tidlige junidagen. Det var neppe på en dag 
som denne at parken hadde fått sitt navn.  

Bare støtte
Men de streikende fysioterapeutene lot ikke 
været legge noen demper på verken humør 
eller streikevilje, og sammen med andre 
Unio-medlemmer kunne de meddele at de 
ikke hadde fått en eneste negativ tilbake-
melding på at de nå har gått til det alvorlige 
skritt å streike. Tvert i mot.

– En forbipasserende eldre dame kom-
menterte at det sannelig er en skam at en 
skal være nødt til å streike for likelønn i 
2010, sier Grete Willumsen, som leder an 
i en fysisk streikemarkering med spenstige 
bevegelser og høy latterfaktor. Willumsen 
er virksomhetsleder for fysioterapeuter og 
ergoterapeuter i Bodø, både kommunalt an-
satte og avtalebasert fysioterapitjeneste. Hun 
havner dermed i en dobbeltrolle i konflik-
ten, men har likevel ingen problemer med å 
stå bak kravet om likelønn. 

– For øvrig er det også i arbeidsgivers in-
teresse at lønnen ligger på et sånt nivå at en 
tiltrekker seg folk med god kompetanse, sier 
Willumsen.

Rundt 20 kommunale fysioterapeuter var 
i skrivende stund tatt ut i Bodø, og det var 
søkt dispensasjon for pasienter som blant 
annet var i behov av lungefysioterapi. 

Høy streikepuls i Bodø

En prinsippstreik
– I denne konflikten har det vært lite in-
formasjon om konkrete tall. Dette handler 
i større grad om prinsipper enn om kroner 
og øre, sier Grete Willumsen.– Spesielt si-
den lærerne kom inn i KS er det blitt syn-
lig hvor ryddig deres lønnssystem er, med 
klare avtaler for lønn basert på utdanning og 
oppgaver, f. eks. kontaktlærer eller student-
veiledning. 

Grete Willumsen mener likevel at det of-

fentlige aldri vil kunne konkurrere fullt ut 
med privat sektor når det gjelder lønn. 

Felles sak
–Vi er med på det de andre fagforbundene 
gjør, men ønsker også å markere oss, sier 
Stine Susanne Dahl. Hun er plasstillitsvalgt 
på kommunens rehabiliteringsenhet. Fysio-
terapeutene har så langt deltatt i fargerike 
opptog gjennom Bodøs gater, der streike-
viljen viste seg i felles kampsang og felles 

DOBBELTROLLE Grete Willumsen har en dobbeltrolle som virksomhetsleder, men har likevel ingen 
betenkeligheter med å stille seg bak fagforbundenes krav om likelønn. 
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Follo Stabilis - Hjelpemidler for rehabilitering 
og økt livskvalitet

www.follo-futura.no

kamprop. Toget endte på torget, der lokale 
tillitsvalgte hadde mobilisert alle forente 
krefter for å vise at de ikke har noen som 
helst tro på at den tilbudte «likelønnsmil-
liarden» vil gi utslag i en så stor og viktig 
kamp som kampen om likelønn. 

Lite nevnt
– Vi nevnes ikke så ofte, men vi er en yr-
kesgruppe som er svært viktig for mange 
mennesker. Som kommunalt ansatte fy-
sioterapeuter jobber vi der folk er, om det 
er i hjem, skoler eller barnehager. Vi har 
pasienter som er så dårlige at de ikke kom-
mer seg ut på instituttene. Vi samarbeider 
ofte med mange etater og ville ikke kunne 
fakturere stykkpris på samme måte som 
mange privatpraktiserende, sier Dahl. I 
likhet med Kristin Fellberg Jørgensen, 
kollega og avtroppende hovedtillitsvalgt, 
synes hun det er en litt merkelig situasjon 
å faktisk være i en konkurransesituasjon 
med kolleger i privat praksis.

– Vår lønn står ikke i forhold til ansvar, 
vi er svært selvstendige i jobben. Og den 
står heller ikke i forhold til utdanning. Vi 
kan ikke fortsette å ligge 20 prosent under 
andre med like lang utdanning. Utdan-
ning må lønne seg! 

– Som et vanlig oppgjør i en 

nedgangstid, er dette et greit 

resultat. Men det ble absolutt 

ikke noe likelønnsløft, sier for-

bundsleder Eilin Ekeland. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no  

HUN var en del av Unios «kommandosen-
tral» under den 13 dager lange streiken, 
sammen med flere andre fra NFFs sekreta-
riat.  Etter hennes mening var det helt nød-
vendig for yrkesgruppene i Unio å markere 
seg i en streik.

– Vi må også markere oss, og vise sam-
funnet hvilke verdier vi «produserer» 
– nemlig helse. Det er tankevekkende at 
tjenestene som fysioterapeuter og andre 
grupper i helsevesenet produserer, ikke blir 
verdsatt på samme måte som de yrkesgrup-
pene som produserer «ting». Vi må synlig-
gjøre og være stolte av den jobben vi gjør, 
understreker Eilin Ekeland.

Hun konstaterer at arbeidsgiverne rett 
og slett ikke ville ha penger fra staten, og da 
kom heller ikke regjeringen på banen. KS 
ville ha mest mulig lokalt. Da var det heller 
ikke mulig å få til et likelønnsløft som mon-
ner, sier Ekeland.

– Syns du at fysioterapeutene, med fire 
års utdanning, fikk den uttellingen de bør ha 
gjennom dette oppgjøret?

– Med bakgrunn i finanskrisen, og at 
arbeidstakere ellers i Europa faktisk må gå 
ned i lønn, vil jeg si at resultatet er greit.  Når 
det gjelder uttelling for kompetanse, er det 
svært vanskelig å få gjennomslag hos ar-
beidsgiverne lokalt. Det gjelder vår fireårige 
utdanning, og fysioterapeutenes videreut-
danning, spesialistordning og mastergrader. 
Vi strever veldig med å få gehør for at vide-
reutdanning og kompetanse skal lønne seg. 
Arbeidsgiverne vil ikke ta dette sentralt. Og 
lokalt, i helseforetakene og kommunene, er 
det store variasjoner. Kommunene vil gjerne 
ha høy kompetanse, men de er sjelden vil-
lige til å verdsette det lønnsmessig, sier Eilin 
Ekeland. 

– Viktig å markere seg

Industriarbeidere 
tjener mest

Industriansatte med inntil fire års høyere 
utdanning tjener 150 000 kroner mer i året 
enn de som jobber i kommunene med samme 
utdanningslengde. 

Tall fra «NOU 2010:4 Grunnlaget for 
inntekstoppgjørene 2010» viser forskjellen i 
årsinntekt mellom ansatte i industrien og an-
satte i kommuner og fylkeskommuner.  Uansett 
utdanningsnivå tjener man mer i industrien - 
og forskjellen øker jo mer utdanning du har.

Det blir raskt lønnsforskjeller
Allerede et halvt år etter endt utdanning er det merkbare lønnsforskjeller mellom 

kvinner og menn, viser en undersøkelse fra Forskningsinstituttet NIFU STEP.
Forskjellene er størst i privat sektor, men forsker Liv Anne Støren sier til Dagbladet 

at hun synes det er interessant at man kan se lønnsforskjeller i offentlig sektor like tid-
lig. Dette er blant resultatene som kommer fram i NIFU STEPs kandidatundersøkelse et 
halvt år etter eksamen våren 2009.

– Selv om lønnsforskjellene er små, så er det interessant at vi ser forskjeller i menns 
favør et halvt år etter eksamen innenfor alle fagfelter. Det kan tyde på at menn er 
flinkere til å stille krav, eller er mer selektive i valg av jobber, sier Støren.  
I rapporten heter det at lønnsforskjellen ikke nødvendigvis er et uttrykk for at menn 
og kvinner behandles ulikt på arbeidsmarkedet eller har ulike muligheter. Det kan også 
forklares med at menn og kvinner har ulike preferanser når det gjelder hva slags jobber 
de går inn i, påpeker NIFU STEP. Les mer: www.nifustep.no
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Streikeledelsen i Unio var på 

jobb nærmest døgnet rundt. 

Det gjaldt også Bente Eide og 

Kirsti Glad, seniorrådgivere i 

NFFs forhandlingsseksjon. De 

har hatt med seg navnelister 

overalt og har sovet med tele-

fonen på nattbordet, i tilfelle 

akutte søknader om dispensa-

sjon fra streiken. 

Spekter
Bente Eide, seniorrådgiver i NFF, har sittet i 
Unios forhandlingsutvalg for tariffområdet 
Spekter. Hun var blant annet leder for strei-
kekontoret i Unio. Streiken i sykehusene 
varte i fire dager.

– Resultatet kunne jo ha vært bedre, men 
jeg tror vi fikk ut det vi kunne, sier Eide, og 
trekker fram de sentrale, varige justeringene 
av minstelønnssatsene, og økte tillegg etter 
ti års ansiennitet.  Hun er også godt fornøyd 
med at skift og turnus likestilles og at fi-
nansieringen av dette tas utenom rammene 
til lønn, slik Unio 
krevde. 

– Men vi hadde 
aldri klart dette 
uten det lokale ap-
paratet og folk der 
ute. De streikende 
har gjort en fantas-
tisk jobb. De har tatt 
utfordringene og 
har stått med rak rygg mot en arbeidsgiver 
som har opptrådt uryddig.

Bente Eide reagerer på at Spekter under 
streiken ga beskjed om at organisasjonen 
bare vil godta ja eller nei til dispensasjoner 
som gjelder hele streikeperioden. Dispen-
sasjon for en enkelt vakt ble ansett som et 
avslag.

– Når folk har møtt på jobb, har de så blitt 
stengt ute med signaler om at folk er blitt 
leid inn i de streikebelagte vaktene. De som 
har vært berørt av dette har vært utsatt for et 
umenneskelig press, sier Eide.

KS
Kirsti Glad er NFFs ansvarlige for KS-om-
rådet. Etter at meklingsmannen hadde gitt 
opp å få til en løsning, var streiken et faktum 
28. mai. Som medlem i den sentrale strei-

kekomiteen hadde hun sitt daglige virke på 
streikekontoret i Unio.

Der har det vært full aktivitet med å be-
handle anke på dispensasjonssøknader, ha 
kontakt med lokale streikekontor og besvare 
alle slags henvendelser fra lokale streikekon-
tor, publikum og skoleelever.

– De lokale streikekomiteene har vært 
flinke til å håndtere egne uttak og å delta 
lokalt. Det meldes også om kreative innslag 
som har vært initiert av NFFs folk og som 
har fått gode presseoppslag, sier Kirsti Glad.

Når det gjelder resultatet, peker hun på 

at Unio har oppnådd en større ramme enn 
det opprinnelige tilbudet fra KS. I tillegg 
ble innretningen endret, slik at flere penger 
fordeles sentralt som varige ordninger. Re-
sultatet innebærer også en lokal pott på 0,85 
prosent der det er likelønnsføringer. Det er 
videre avsatt egne lønnsmidler rettet mot 
ansatte som har tatt etter- og videreutdan-
ning som treffer våre grupper godt.

– Det har vært mange og lange prosesser, 
der dager og netter har gått med. Forhand-
lingene startet 8. april og ble i denne omgang 
avsluttet 9. juni. Nå gjenstår planleggingen 
av opplæring av tillitsvalgte. De må være 
best mulig forberedt til å ta fatt på de lokale 
forhandlingene til høsten, sier Glad. 

På jobb døgnet rundt

Fakta
 Streiken i kommunene (KS) varte i 13 

dager. 224 fysioterapeuter i åtte kom-
muner var ute i streik.
 

Streiken i helseforetakene (Spekter) 
varte i fire dager. Her var 108 fysiotera-
peuter i streik.

De som har vært berørt av 
dette har vært utsatt for et 
umenneskelig press.
Bente Eide, seniorrådgiver NFF

MEKLING NFFs Kirsti Glad flankert av t.v. forhandlingsdirektør Per Engebretsen og leder Anders Folke-
stad i Unio etter en lang natt hos riksmeklingsmannen. Foto: Dagrun Lindvåg
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Praksisomfang og fysioterapeutenes 

mulighet til å oppgradere små avta-

ler var det største problemet under 

takstforhandlingene. KS godtok ikke 

noe som ville binde kommunene. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NÅR DET GJELDER resultatet i kroner og øre, blir 
avtalefysioterapeutene stående nesten på stedet hvil. 
Årsaken er at finansieringsendringene reduserer 
takstene nesten like mye som partene ble enige om 
i forhandlingene. Praksisomfanget var imidlertid det 
største problemet. Konkret ble partene enige om en 
økning av driftstilskudd, takster og avsetning til Fon-
det på 5,7 prosent. En ny takst for undersøkelse hos 
manuellterapeut har også kommet på plass.

– Men som et ledd i omleggingen av finansierings-
ordningen blir takstene redusert med fem prosent i 
2010. Og det betyr at oppjusteringen av takstene på 5,7 
prosent blir nesten helt spist opp, sier forhandlingsleder 
og nestleder i NFF, Elin Engeseth, til Fysioterapeuten. 
Finansieringsomleggingen betyr mer til driftstil-
skudd og mindre til takster. Kommunene skal ha en 
større del av finansieringsansvaret. NFF fikk gjennom 
forhandlinger i fjor utsatt gjennomføringen av end-
ringene. Resultatet av det er at 25 prosent skal overfø-
res fra takster til driftstilskudd i 2010.

– Premissene for årets forhandlinger var dermed 
allerede lagt, sier Engeseth til Fysioterapeuten.

Praksisomfang
Den viktigste kampen i år har for NFF vært å få til et 
bedre samsvar mellom praksisomfang og avtalehjem-

ler, særlig med tanke på de med små avtaler.  
– Vi gikk hardt ut i første runde, med krav om 

at avtaler generelt bør være 100 prosent, vel vitende 
om at dette var radikalt. Og det gikk flere runder før 
vi fikk på plass en endring i avtaleteksten for staten, 
ASA4303. Det viktigste her er at kommunene skal til-
passe avtalestørrelsene til behovet for fysioterapitje-
nester, sier Engeseth, og legger til at det nå er et økt 
fokus på at avtalene bør være hele, både i ASA 4303 
og i ASA4313, som er rammeavtalen mellom NFF og 
kommunene. 

Takstforhandlingene var ifølge Engeseth sterkt 
preget av at KS ikke ville godta noen form for bindin-
ger for kommunene. Prinsippet lokalt – sentralt var 
også helt sentralt i tariffoppgjøret, der kampen mel-
lom KS og organisasjonene endte med streik. 

  
Ny MT-takst
En ny takst på 50 kroner, som kommer i tillegg til den 
vanlige undersøkelsestaksten hos manuellterapeut, er 
også kommet på plass. Bakgrunnen er ifølge Elin En-
geseth manuellterapeutenes nye rolle og ansvar som 
primærkontakter.

– Kostnadene ved denne taksten kommer utenom 
rammen for oppgjøret. Det var en forutsetning for 
oss at ikke alle avtalefysioterapeuter skulle betale for 
det, sier Engeseth. 

– Dette er vi svært godt fornøyde med, sier leder av 
NFFs faggruppe for manuellterapi, Fred Hatlebrekke.

Elin Engeseth vil imidlertid ikke kommentere ut-
talelsene fra leder i Norsk Manuellterapeutforening 
(NMF), Petter Chr. Lehne, om at det er NMF, gjen-
nom flere innspill til myndighetene, som kan ta æren 
for at dette har gått igjennom.

– NFF har jobbet i lang tid for å få på plass en slik 
takst for manuellterapeuter, sier Engeseth. 

Praksisomfang og små avtaler:

Vanskelig forhandlingsnøtt
Fakta

 I ASA4303 heter 
det nå at «kommu-
nene i sin planlegging, 
utbygging og drift av 
helsetjenesten skal 
tilstrebe en tilfredsstil-
lende fysioterapidekning i 
henhold til Kommunehel-
setjenesteloven paragraf 
2.1første setning, om rett 
til helsehjelp. Kommunene 
skal tilpasse størrelsen på 
driftsavtalene til behovet 
for fysioterapitjenester. 
Kommunene skal bare 
kunne utlyse deltids-
hjemler (med minimum 
40 prosent) når dette 
samsvarer med det reelle 
tjenestebehovet.»

Det er ikke placebo når mil-
lioner av mennesker over hele 
verden opplever smertelindring 
ved akupunktur. Ny forskning 
viser nå at nålene får kroppen til 
å frigi et lokalbedøvende stoff. 
Den danskfødte nevroforskeren 
Maiken Nedergaard ved University 

of Rochester Medical Center i USA 
kan påvise at idet nålen settes inn 
i huden, frigis stoffet adenosin, 
som virker lokalbedøvende, skriver 
Videnskap.dk.

Resultatet er nylig blitt offent-
liggjort online i tidsskriftet Nature 
Neuroscience, og det betraktes 

som et epokegjørende forsknings-
resultat. I fremtiden kan det bidra 
til å forbedre smertelindring gjen-
nom akupunktur, ifølge det danske 
nettstedet

Fra www.fysioterapeuten.no

Akupunktur frigir lokalbedøvende stoff
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Brev fra Helsedirektoratet og Rikstrygdeverket 

i 1991 og 1992 var ikke ment som godkjenning 

av akupunktterapi som behandlingsform i fysio-

terapi, opplyser seniorrådgiver Helga Rudjord i 

Helsedirektoratet. Men direktoratet innrømmer 

at brevene åpner for ulike tolkninger.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– BREVENE er formulerte slik at de likevel kan leses som at de åpner 
for at akupunktterapi gir rett til å utløse takst A2b. Helsedirektoratet 
har derfor forståelse for at brevene kan ha blitt oppfattet på denne 
måten både av fysioterapeuter og av HELFO, skriver Rudjord i en 
e-post til Fysioterapeuten.

Helga Rudjord er seniorrådgiver i Avdeling for behandlingsrefu-
sjon og har besvart spørsmål fra Fysioterapeuten via e-post. Hun un-
derstreker at Helsedirektoratet her uttaler seg på generelt grunnlag. 
Direktoratet vil ikke si noe konkret om oppslaget i Fysioterapeuten 
nr. 6, der Jarle Farstad i Glomfjord i Nordland forteller at han sup-
plerer tradisjonell fysioterapi med akupunktterapi. Farstad mener 
han har dokumentasjon på at han kan bruke takst A2b og viser til 
brev fra Helsedirektoratet og Rikstrygdeverket i 1991 og 1992. Han 
har også hatt korrespondanse med HELFO i Kirkenes om dette så 
sent som i 2008.
 
Ulike tolkninger
– Vi kan ikke kommentere denne saken konkret. Vi er imidlertid 
ikke uenige i at brevene fra 1991-1992 åpner for ulike tolkninger, og 
at dette selvsagt må tas hensyn til i videre oppfølging av problema-
tikken, skriver Rudjord.

Hun understreker at direktoratet ønsker å være tydelig på at aku-
punktterapi ikke er fysioterapi, og ikke gir rett til å utløse spesifikke 
takster. Brevene fra 1991 og 1992 var ikke ment som godkjenning av 
akupunktterapi som behandlingsform innen fysioterapi. 

Rudjord opplyser at Helsedirektoratet vil informere HELFO om 
takstbruk knyttet til akupunktterapi og be dem følge opp overfor fy-
sioterapeuter som driver med denne behandlingsformen. 

Nytt takstsystem
Hun viser også til arbeidet som er satt i gang for å lage et nytt takst-
system, og sier at Helsedirektoratet her vil fokusere på grensedrag-
ningen mellom kunnskapsbasert fysioterapi og alternativ behand-
ling. 

– Vi er også opptatte av at refusjonsordningen må ha klare ram-
mer som sikrer at takstsystemet honorerer dokumentert og  faglig 
forsvarlig fysioterapivirksomhet, skriver Rudjord.

Helsedirektoratet: 

Akupunktterapi er ikke fysioterapi

Takst A2
Når det gjelder takst A2, kan 
den utløses ved øvelsesbehand-
ling, bløtvevsbehandling eller 
massasje. 

I den grad fysioterapeuter 
gir disse behandlingene i 30 
minutter, så kan takst A2b ut-

løses, ifølge Helsedirektoratet.
Rudjord understreker at det er direktoratets ansvar å følge med på 

fagutvikling og vurdere behov for eventuelle endringer i regelverket. 
HELFO skal forholde seg til de reglene som gjelder til enhver tid. 

«Når medisinsk informasjon er viktig 
for pasient og behandler.»for pasient og behandler.»

ALTERNATIVT – Akupunktterapi 
utløser ikke takst A2b, sier Helse-
direktoratet. Foto: HL Veigård
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I sin bacheloroppgave kom 

Turi Sørbøen frem til kunnskap 

som norske håndballspillere 

og idrettsfysioterapeuter vil 

kunne dra stor nytte av frem-

over. 

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning

fysioterapeuten@fysio.no

STUDENTPRISEN blir delt ut av NFF en 
gang i året. Denne gangen var det Turi Sør-
bøen, student ved Høgskolen i Sør-Trønde-
lag (HIST), som ble kåret til vinner. Hennes 
bacheloroppgave har tittelen «Skuldersmer-
ter blant eliteseriespillere i norsk herrehånd-
ball, forekomst og forebygging.» 

Håkon Hellenes, leder i NFF avdeling 
Sør-Trøndelag overrakte prisen, en gave-
sjekk på 10 000 kroner. 

– Dette er veldig artig og ikke forventet 
i det hele tatt. Jeg hadde nesten glemt at jeg 

hadde sendt inn søknaden da jeg fikk telefo-
nen om at jeg hadde vunnet, sier Sørbøen. 
Selv har hun spilt håndball i 12 år, nå på 
trimnivå. Hun ble interessert i temaet fordi 
hun opplevde at mange spillere hadde skul-
dersmerter. 

– Vi fikk høre mye om at det er viktig å 
trene forebyggende for å unngå kneskader 
da jeg var aktiv spiller. Å forebygge skulder-
plager var sjelden et tema. Jeg har alltid lurt 
på hvorfor skulder har vært nedprioritert. 
Skuldrene til håndballspillere blir utsatt for 

Turi fikk årets studentpris

PRISVINNER Stor jubel ved Høgskolen i Sør-Trøndelag da Turi Sørbøen fikk årets studentpris. Sjekken ble overlevert av Håkon Hellenes, 
leder i NFF avdeling Sør-Trøndelag.
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en veldig stor belastning, både under trening og i kamp, sier 
Sørbøen. 

Over halvparten 
Hensikten med studien var å kartlegge forekomsten av skul-
dersmerter blant mannlige elitehåndballspillere og å se hva 
som blir gjort av forebyggende øvelser i forhold til denne 
problematikken. Sørbøen inkluderte åtte norske lag i elite-
serien for menn. Et spørreskjema ble besvart av 63 spillere 
fra seks lag, noe som gir en svarprosent på 62 prosent. Spil-
lerne ble spurt om de hadde eller hadde hatt skuldersmerter 
og hva de har gjort av forebyggende trening. De som oppga 
at de hadde hatt smerter ble bedt om å beskrive smertene 
nærmere.

Sørbøen brukte fysioterapeutene, trenerne eller oppmen-
nene i klubbene som kontaktpersoner. Disse hadde ansvaret 
for at spillerne rent praktisk skulle gjennomføre besvarelsen 
av spørsmålene. Bacheloroppgaven viser at skuldersmerter 
ser ut til å være et vanlig problem blant mannlige elitehånd-
ballspillere. 51 prosent har vært plaget med skuldersmerter 
i dominant arm. 32 prosent hadde smerter på undersøkel-
sestidspunktet. Over tid opplever 63 prosent av spillerne 
smerter. 

Trosser smerter
– Ingen av spillerne oppga å ha smerter i bare den ikke-do-
minante skulderen, og man kan ut fra dette anta at smertene 
i stor grad er belastningsrelaterte. Mange rapporterte for 
øvrig at smertene hadde påvirket trening, mens langt færre 
spillere hadde stått over kamp. Dette tyder på at mange tros-
ser skuldersmertene for å delta i kamper, sier Sørbøen. 

77 prosent oppga å ha drevet med forebyggende skul-
derøvelser. Ifølge bacheloroppgaven virker det som om det 
fokuseres på forebyggende trening, men at det er behov for å 
gå mer inn i kvaliteten på treningen som utføres.

– Variasjoner i utførelse av den rapporterte treningen kan 
tyde på at det er usikkerhet i hvordan treningen bør gjen-
nomføres. Retningslinjer for hvordan trening mest effektivt 
kan forebygge skulderskader bør være et tema for seinere 
studier, sier Sørbøen.

Bra utgangspunkt 
Sørbøen påpeker at forskningsmiljøet rundt Norges Idretts-
høgskole, med Grethe Myklebust i spissen, over lengre tid 
jobbet bra i forhold til forebygging av knesmerter hos hånd-
ballspillere. 

– I dag ser man resultater av arbeidet som er gjort: Færre 
håndballspillere har plager med knærne enn før. Jeg håper 
man nå kan sette mer søkelys på skuldre og forebygging av 
skuldersmerter hos disse idrettsutøverne, sier Sørbøen. 

Selv er hun motivert for å fortsette arbeidet og ønsker et-
ter hvert å gå løs på en mastergrad i idrettsfysioterapi.

Juryen besto av Eivind Trædal og Jorunn Lunde fra NFFs 
sekretariat, samt Malene Haneborg, leder av NFFs fagsek-
sjon. De begrunner avgjørelsen med at Turi Sørbøen har 
gjort et solid og systematisk arbeid, og at hun har skrevet en 
oppgave med god nytteverdi for fysioterapifaget. 

Nye stipendkategorier fra Fondet

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har oppret-
tet fire nye stipendkategorier med varighet fra to måneder til ett år. 
Dette er en prøveordning, og søknadsfristen er 1. september 2010.

Det kan søkes om stipend for arbeid med forskningsprosjekt, 
kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og arbeid med pro-
sjektbeskrivelse. Arbeidsvolumet knyttet til prosjektene varierer i 
de forskjellige kategoriene, men prosjektene må ha oppstart våren 
2011, opplyser Fondets sekretariat. 

Et prioritert satsningsområde for Fondet er fysioterapi i primær-
helsetjenesten. Prosjekter som gjennomføres i eller er forankret i 
primærhelsetjenesten, vil derfor bli prioritert når søknader ellers 
stiller likt i vurderingene.

De fire kategoriene er midlertidige og etter tildelingen høsten 
2010 vil både kategorier og kriterier bli vurdert på nytt. 

Les mer: www.fysio.no/fondet

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

kkategoriene er r midlertidige og etter tildele ininnnnininninnininnnnningegegegegeggggeggggegggegggeggggegegggegegegegegen høsten 
åde kategorier og kriterier bli vurdererrrrrrrrrrt t tttttt ttttttt påpåpåpååpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpåpppåpåppååååpååpåpååååpåpåppppp  nn nn n n n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnyytyytytytytytyytyttytytyytytyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy t.tt.t.t.ttttt.t.tt.t.tt. 
r: www.fysio.no/fondet
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 Hensikt: Movement ABC er et standardisert testbatteri som brukes til å identifisere barn 
med motoriske vansker. Det er gjort mye forskning på testbatteriet som helhet, men det 
etterlyses mer forskning på oppgavenivå. Vi ønsket å undersøke en dynamisk balanse-
oppgave, Heel-to-toe Walking ved å sammenligne subjektive, kliniske vurderinger og video-
baserte analyser.
Design: Studien er kvantitativ, men legger vekt på de kvalitative vurderingene hos testle-
derne.
Materiale: 31 friske sjuåringer fordelt på to tilfeldige skoler stilte opp som testobjekter. 
To fysioterapeuter fungerte som testledere, og artikkelforfatterne fungerte som studiele-
dere og fortolket videoene. 
Metode: Barna gjennomførte Heel-to-toe Walking en gang hver mens de ble filmet, og 
testlederne observerte og registrerte resultatet for oppgaven. Videoen av ett barn var 
ubrukelig. Testledernes vurderinger ble sammenlignet med vurderinger av videoanalysene. 
Resultat: Vurderingene var identiske for 23 barn (77 %). For fire barn varierte forskjellen 
mellom null og ett poeng, og for tre barn mellom tre og fire poeng. Korrelasjonen var høy 
(Pearsons r = 0.8). 
Konklusjon: Samsvaret var høyt til fullstendig for 90 % av barna, men forskjellene var 
foruroligende store for 10 % og kan føre til misklassifikasjon. Det trenges mer forskning 
for å undersøke validiteten i oppgaven Heel-to-toe Walking.
Nøkkelord: Movement Assessment Battery for Children; barn, motorikk, motoriske van-
sker, subjektive vurderinger.
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Innledning
Omtrent seks prosent av alle barn i skoleal-
der har motoriske vansker, uten at det ligger 
nevrologiske skader til grunn (1). Tilstanden 

kan være kronisk og permanent og omtales 
med ulike begreper som «Clumsy child»-
syndrom (2), utviklingsmessig dyspraksi 
(3), utviklingsmessig koordinasjonsforstyr-
relse (4) og Developmental Coordination 
Disorder (1). Tilstanden brukes ofte om 
barn som over tid betegnes som klossete, 
viser koordinasjonsvansker, har problemer 
med bevegelsesferdigheter og perseptuelle 

motoriske vanskeligheter (5). Vi har valgt å 
bruke begrepet motoriske vansker om den-
ne tilstanden videre i artikkelen. 

Movement Assessment Battery 
for Children 
Fysioterapeuter og annet helsepersonell som 
arbeider med barn har bruk for standardi-
serte tester for å vurdere og identifisere barn 

Klinisk og videobasert vurdering av oppga-
ven Heel-to-toe Walking i Movement ABC

1 Arbeidet ble først levert som bacheloroppgave ved 
Program for Fysioterapeututdanning, Høgskolen i 
Sør-Trøndelag. Den ble bearbeidet til artikkelmanus-
kript med hjelp fra ansatte ved utdanningen.
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En god kliniker kan observere og identifisere et barn 
med motoriske vansker uten standardiserte tester.

med motoriske vansker. Movement Assess-
ment Battery for Children (Movement ABC) 
er et standardisert testbatteri som brukes til 
å identifisere og objektivt måle motoriske 
vansker hos barn. Det brukes ofte som et 
ledd i utredninger, både i diagnostisering og 
evaluering (6,7). Det finnes mye forskning 
på testbatteriet som helhet, men ikke særlig 
mye på de enkelte oppgavene. Henderson 
og Sugden oppfordrer i manualen fra 1992 
(6) til mer forskning på oppgavenivå. Der-
som oppgavene er uklare og ikke godt nok 
standardiserte, kan det få konsekvenser for 
resultatet (6). Manualen (6) angir også at 
testleder, den som administrerer testen, må 
være oppmerksom på muligheten for at bar-
net blir satt i bås eller feildiagnostisert. 

Movement ABC skal også gi mulighet for 
ytterligere klinisk undersøkelse og planleg-
ging av intervensjon, og kan brukes til å do-
kumentere utvikling og som forskningsin-
strument (6, 8, 9). Testbatteriet består av en 
testdel og en sjekkliste. Testdelen inneholder 
32 ulike oppgaver innen håndfunksjon, ball-
ferdigheter og statisk og dynamisk balanse. 
For hver aldersgruppe er det åtte oppgaver 
barna skal testes i, hvorav to dynamiske ba-
lanseoppgaver og en statisk balanseoppgave. 
Det følger med en testprotokoll hvor testle-
deren skal notere poeng og eventuelle kvali-
tative observasjoner. Sjekklisten er et skjema 
som skal vurdere interaksjonen mellom bar-
net og omgivelsene, og fylles ut av en voksen 
som kjenner barnet godt. De kvantitative re-
sultatene fra testen og den kvalitative infor-
masjonen fra sjekklisten skal sammen gi et 
bilde av barnets motoriske funksjonsnivå og 
gi grunnlaget for videre utredning og even-
tuell behandling (6). Testbatteriet blir levert 
i en koffert hvor alt av utstyr som trengs er 
inkludert. Dette gjør at utstyret som brukes 
er standardisert og lett å ha med seg.

For hver oppgave gis det en poengsum fra 
null til fem, hvor null poeng er best. Disse 
summeres til en totalskår. For en sjuåring vil 
en skår på 13,5 poeng eller mer indikere et 
klart motorisk problem. Skårer mellom 10-
13,5 poeng defineres som «borderline», som 
betyr at barnet har en grad av motoriske 
vansker.

Testbatteriet kan administreres av alt fra 

lærere og logopeder til leger og fysiotera-
peuter (6). For å bruke testen i standardisert 
format trenger man ingen spesiell erfaring, 
men om testen skal brukes med fokus på 
de kvalitative observasjonene, kreves det 
mer erfaring i å observere barn (6). Noen 
mener det er vanskelig å observere barn un-
der testing og oppfordrer derfor til å bruke 
testledere med erfaring (10). Andre mener 
at testbatteriet ikke krever tolkning, fordi 
oppgavene er objektive og ikke kan mistol-
kes (11). 

Det eksisterer få reliabilitets- og validi-
tetsstudier på Movement ABC (6, 12). Mye 
av forskningen baseres på forløperen Test of 
Motor Impairment (TOMI) (6), fordi relia-
bilitet- og validitetsstudier fra TOMI ifølge 
Henderson og Sugden er relevante for Move-
ment ABC. Derfor baseres mange oppgaver 
i Movement ABC på TOMI, og forfatterne 
antyder at noen oppgaver vil være vanskeli-
gere enn andre å vurdere, siden oppgavene 
er modifiserte og fordi det er så få studier på 
oppgavenivå (6, 12). 

En reliabilitetsstudie gjort på Movement 
ABC fokuserte på totalskår med test-retest 
over en 14 dagers periode. Resultatet ga 97 
prosent overensstemmelse for femåringer, 
91 prosent for sjuåringer og 73 prosent for 
niåringer. Reliabiliteten regnes da som god, 
men det er ønskelig med ytterligere reliabi-
litetsdata (6). En annen studie testet reliabi-
liteten og validiteten til testbatteriet og kom 
frem til at det er et lovende verktøy, med høy 
test-retest reliabilitet (13). Testbatteriet er 
også blitt studert med tanke på å sjekke in-
dividuell forandring hos seks- til åtteåringer 
med milde til moderate motoriske vansker 
(14). Her fant forfatterne at den totale test-
skåren var tilfredsstillende, men at oppga-
vene ikke er sensitive nok til å se motorisk 
forbedring hos barn. Flere sier seg enig i det-
te, og mener derfor at testbatteriet ikke bør 
brukes som et måleinstrument (15). En reli-
abilitetstest for fire- og femåringer med mo-
toriske vansker kom fram til at poengskåren 
på oppgavene i test-retest reliabiliteten var 
for lav til å tillate ren tolkning av barnets 
motoriske vansker, men at testen som helhet 
er tilstrekkelig sensitiv (16).

Validitet målt på oppgavenivå er ikke 

rapportert i manualen (6), og det meste av 
forskningen har fokusert på testbatteriet 
som helhet. Van Waelvelde et al. (17) mener 
det er viktig at oppgavene i de forskjellige 
aldersgruppene måler den samme type fer-
dighet. De mener også at noen av oppgavene 
blir for enkle for barna, slik at testen ikke 
kan differensiere og skille ut de dårligste. I 
to andre validitetsstudier som måler testen 
helhetlig, blir Movement ABC sammenlig-
net med Bruininks-Oseretsky Test of Motor 
Proficiency, BOTMP (18, 19). Testresulta-
tene viser kun 82 prosent (19) og 67 prosent 
(18) enighet mellom de to testbatteriene. 
Barnhart et al. (20) skriver det er bekym-
ringsverdig at disse to testene, som er de to 
hyppigst benyttede for å identifisere barn 
med Developmental Coordination Disor-
der, ikke er mer enige enn dette.

Fordi Movement ABC er mye brukt 
blant fysioterapeuter, ville vi se nærmere 
på hvordan subjektive vurderinger av en 
klinisk oppgave samsvarer med tolkninger 
av videoanalyse av den samme oppgaven. 
En oppgave i batteriet, Heel-to-toe Walking 
(HTTW), er en dynamisk balanseoppgave 
for sju- og åtteåringer som går ut på at bar-
net skal gå 15 skritt på en strek, og for hvert 
skritt skal hælen berøre tåen på den bakerste 
foten. For å gjøre en vurdering av utførelsen 
må testlederen observere, telle antall kor-
rekte skritt og notere når det skjer en feil. 
Kriteriene for et feilskritt er avstand mellom 
hæl og tå eller at foten plasseres ved siden 
av streken (6). Protokollen angir en poeng-
deling, ut i fra hvor mange korrekte skritt 
barnet går før første feil. For eksempel gir 
15 korrekte skritt null poeng, mens ett til to 
korrekte skritt gir fem poeng. Testleder skal 
vurdere barnet fra en sidevinkel (6). Det 
er åpenbart at det å observere og vurdere 
15 skritt etter hverandre er krevende med 
sannsynlige muligheter til feilobservasjoner. 
Vi ønsket med denne studien å undersøke 
hvor godt subjektiv vurdering fanger opp 
feilskritt i oppgaven, og om subjektive vur-
deringer kan føre til feilvurderinger som gir 
konsekvenser for resultatet. Vi hadde føl-
gende problemstilling:

Hvordan samsvarer testledernes kliniske 
vurdering med vurdering basert på video-
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analyse i utførelsen av oppgaven Heel-to-toe 
Walking i testbatteriet Movement ABC?

Materiale og metode
To fysioterapeuter fungerte som testledere. 
De testet hver sin 2. klasse på to ulike skoler. 
Barna var sju år gamle og presumtivt friske. 
Det ble ikke satt noen ytterligere inklusjons- 
eller eksklusjonskriterier.

Testleder 1 (T1) administrerte testoppga-
ven for 19 barn. T1 arbeider som kommune-
fysioterapeut og bruker testbatteriet i sitt 
daglige arbeid. Testleder 2 (T2) adminis-
trerte testoppgaven for 12 barn. T2 har også 
kommunal stilling som barnefysioterapeut 
og bruker testbatteriet ofte. Til sammen 31 
barn deltok i testingen.

Video ble brukt for å analysere HTTW. 
Det ble filmet fra to ulike vinkler. Det ene 
videokameraet sto helt i ro og filmet skrit-
tene til barna bakfra, mens det andre video-
kameraet filmet i en sidevinkel. Det ble ma-
nuelt flyttet sidelengs i samme tempo som 
barna gikk. Det ble brukt stativ på begge 
kameraene, og barna ble filmet fra hoften og 
ned. Etter alle videoopptakene analyserte vi 
gjennomføringen til alle barna hver for oss, 
for deretter å sammenligne resultatene med 
hverandre og med protokollen fra testleder-
ne. Vi ble på forhånd enige i at vi skulle sette 
spørsmålstegn dersom vi var i tvil på noen 
feilskritt. Dersom vi var uenige eller i tvil, 
kunne vi da hente inn en tredjeperson til å 
vurdere skrittene. Denne personen er også 
utdannet fysioterapeut og godt kjent med 
testbatteriet.  

Etikk
Arbeidet er utført i overensstemmelse med 
Helsinkideklarasjonen, og prosjektet er vur-
dert og godkjent av Regional komité for me-
disinsk forskningsetikk (REK), Midt-Norge. 
Skriftlig samtykkeerklæring fra barnas fore-
satte ble innhentet før testingen ble gjen-
nomført. 

Gjennomføring
Testingen ble gjennomført i løpet av to da-
ger, en dag på hver skole. Barna kom inn to 
av gangen, og instruksjon ble gitt av testle-
deren i henhold til manualens (6) beskri-
velse. Alle fikk prøvegå fem skritt før de gikk 
i selve testen. De fikk kun ett forsøk på å gå, 
selv om manualen (6) gir barna tre forsøk 
på å mestre oppgaven. Dette var fordi hen-
sikten med studien ikke var å teste barna, 
men å undersøke testledernes vurderinger 

av barnas prestasjon. 
Video ga muligheten til å studere hvert 

enkelt skritt i oppgaven HTTW ved å se ut-
førelsen i sakte film, gjentatte ganger og ta 
stillbilder. Testlederne måtte vurdere dette 
fortløpende ut i fra øyeblikksobservasjon. 
Testlederne gjorde vurderinger av barnas 
utførelse og krysset av i protokoll for Mo-
vement ABC dersom barnet gjorde en feil i 
løpet av de 15 skrittene. De noterte i tillegg 
ned hva de mente var grunnlag for feilen.

Etter gjennomføring av testingen gikk 
artikkelforfatterne gjennom videoene hver 
for seg, for deretter å sammenligne resulta-
tene med hverandre. Ved tvilstilfeller utførte 
også en tredje person en vurdering. Til slutt 
ble videoanalysen sammenlignet med testle-
dernes vurderinger. 

Resultat
Totalt 30 barn utgjør grunnlaget for resulta-

tene. Ett barn ble ekskludert fra studien på 
grunn av at kamera ble blokkert. 

For 23 av 30 barn (76,7 prosent) var det 
fullt samsvar mellom testledernes vurdering 
og analysen fra video (tabell 1 og figur1).

For de barna som fikk sprikende vurde-
ringer, utgjorde forskjellen ett skritt for fire 
av barna, 11 skritt for to av barna og ni skritt 
for ett av barna. Testledernes vurderinger 
korrelerte høyt, 0,814 (Pearsons r) og statis-
tisk signifikant (p<0,001) med vurderingene 
basert på video. 

Artikkelforfatterne studerte videoene 
hver for seg og sammenlignet deretter re-
sultatene. Vi var 100 prosent enige om alle 
feilskrittene og i to tilfeller enige om tvils-
tilfeller.

T1
T1 mente det var vanskelig å være konse-
kvent på når det ble regnet en feil. Ofte var 

Antall korrekte skritt

FIGUR 1 Spredningsdiagram av de kliniske og videobaserte vurderingene. 

Barn nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Testledere 3 15 3 15 10 15 10 4 10 15 12 1 15 12 15

Video 3 15 3 15 10 15 10 4 10 4 3 1 15 12 15
  

Barn nr. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Testledere 15 1 15 15 15 4 5 15 4 1 15 3 14 10 8

Video 15 1 15 15 15 5 4 15 15 1 15 3 14 11 7

TABELL 1 Antall korrekte skritt ved kliniske og videobaserte vurderinger.
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barna uheldige og rettet seg selv. Det ble li-
kevel regnet som feil. T1 testet 19 barn, og 
ved to tilfeller samsvarte ikke T1’s vurdering 
med videoanalysen. I disse to tilfellene re-
gistrerte ikke T1 avstand mellom hæl og tå, 
noe som vistes godt på video og som begge 
artikkelforfatterne var enig i under analy-
sen. Det resulterte i poengforskjell på tre og 
fire poeng. T1 syntes også det var vanskelig 
å vurdere barn med innadrotasjon i hoften 
og valgusstilling i knær, fordi det gjorde det 
vanskelig å plassere foten rett. Dette illustre-
res i figur 2 der verken hæl eller tå er plassert 
på streken.

T2 
T2 testet 11 barn, hvor fem tilfeller ikke 
samsvarte med videoanalysen. Ved ett av 
tilfellene var T2 i tvil om det var et feilskritt 
og endte med ikke å godkjenne skrittet. I vi-
deoanalysen så man at barnet var på streken 
med en liten del av foten. Da artikkelforfat-
terne var i tvil om dette kunne kategoriseres 
som et feilskritt eller ikke, fikk en tredjeper-
son vurdere skrittet på videoen. Tredjeper-
sonen vurderte at det ikke var et feilskritt, 
fordi foten faktisk berørte streken selv om 
store deler var utenfor (figur 3). Figur 4 vi-
ser også et korrekt skritt tatt av samme barn. 
Denne utførelsen resulterte i fire poeng (nr. 
24 i tabell 2).

I tre av tilfellene der T2 og vår videoana-
lyse var uenige i antall korrekte skritt, har 
T2 beskrevet skrittet foran eller etter, som 
feilskritt, men samme type feil. Den siste 
uenigheten mellom T2s vurdering og video-
analysen var et støtteskritt ved siden av stre-
ken, som T2 ikke observerte. I fire av fem 
tilfeller fikk feilene konsekvenser for poeng-
givingen, mens det i ett tilfelle var uten be-
tydning. 

Tabell 2 viser at det skiller med alt fra 
null til fire poeng ut ifra hvor mange kor-
rekte skritt som ble tatt. I fire tilfeller skiller 
det med null til ett poeng, mens i tre tilfeller 
er forskjellen på tre og fire poeng. Under vi-
deoanalysen så man at ett av barna var uhel-
dig og måtte på skritt nummer to ta et støt-
teskritt til siden for å gjenopprette balansen. 
Resten av de femten skrittene ble utført til-
nærmet perfekt med særdeles god kontroll. 
Resultatet ble likevel ett korrekt skritt, som 
tilsvarer fem poeng. Et annet moment som 
kunne observeres flere ganger, var at det ble 
avstand mellom hæl og tå men barna rettet 
seg selv ved å skyve den forreste foten litt til-
bake. Det hadde i utgangspunktet forekom-

met et feilskritt, men barnet hadde god nok 
motorisk kontroll til å rette på feilen. Likevel 
ble dette registrert som feilskritt. 

Diskusjon
Samsvaret mellom testlederne og video-
analysen er høy og samsvarer fullstendig for 
23 av de 30 tilfellene. For fire av barna ut-
gjorde forskjellen ett skritt, med tilhørende 
forskjeller på null til ett poeng, og for tre av 
barna resulterte avvikene på ni og 11 skritt 
med tilhørende tre til fire forskjeller i poeng. 
Resultatene kan ikke regnes som represen-
tative for barnas funksjonsnivå, ettersom de 
kun fikk ett forsøk på oppgaven. 

Vi ønsket å bruke video i vår studie fordi 
vi med denne metoden kunne stoppe fil-
men og være nøyaktig i våre vurderinger 
om testobjektene var på eller av streken og 
om det var avstand mellom hæl og tå. I et-
tertid ser vi imidlertid at vi kunne tatt med 
et kamera til for å styrke analysen. Selv om 
vi fra videoopptaket fra siden kunne notere 
oss om tærne var på eller av streken, ville et 
kamera forfra gjort vurderingene mer nøy-
aktig og bedre. I tillegg brukte vi en tredje-

person som fikk vurdere skritt i tvilstilfel-
ler. Miljøfaktorer rundt testingen var ulike 
siden den foregikk på to forskjellige skoler. 
Dette kunne ha påvirket utfallet. På grunn 
av begrensede ressurser deltok heller ikke så 
mange barn som vi ønsket. 

Intertesterreliabiliteten mellom de to 
testlederne som administrerte testingen kan 
føre til feilkilder, siden de testet en klasse 
hver. T2 feilvurderte flere tilfeller enn T1, 
slik at de endelige analyseresultatene kunne 
sett annerledes ut dersom én testleder hadde 
vurdert alle barna, eller dersom begge test-
lederne vurderte de samme barna. Det kan 
tenkes at testlederne ikke var gode nok til å 
observere barna, og at noen av feilene skyl-
des manglende kompetanse. Det er likevel 
ingen tvil om at testlederne ifølge manualen 
(6) var mer enn nok kvalifiserte for å utføre 
testingen, siden den angir at spesiell trening 
ikke er nødvendig for å utføre testen slik den 
ble gjennomført i studien. Vår studie støtter 
derfor synspunktene til Henderson & Sug-
den (6) og mange andre (12, 14-17, 20) om 
behov for mer forskning på oppgavenivå, og 
støtter også Henderson & Sugdens (6) ad-

FIGUR 2 Et godkjent skritt 
av barn nr. 3.

FIGUR 3 Et godkjent skritt 
av barn nr 24, vurdert av 
video og en tredje person. 

FIGUR 4 Et korrekt skritt 
midt på streken av barn nr 
24. 

Nr.
Poeng som 

skiller

Testledernes vurdering Videoanalyse

Antall riktige skritt Antall poeng Antall riktige skritt Antall poeng

10 15 0 4 4 4

11 12 1 3 4 3

21 4 4 5 3 1

22 5 3 4 4 1

24 4 4 15 0 4

29 10 1 11 1 0

30 8 1 7 2 1

TABELL 2 Antall korrekte skritt og poengberegninger ved avvikende kliniske og videobaserte 
vurderinger.
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varsel om mulighet for feilvurdering. Hen-
derson diskuterer selv vanskelighetene med 
å observere dynamisk balanse siden barna 
kan gå raskt, og at det for uerfarne testedere 
kan være vanskelig å telle skrittene (10), 
men verken Henderson eller andre (21) an-
ser feilvurderinger som noe stort problem. 

Samsvaret for 90 prosent av barna var 
bra og akseptabelt om man godtar ett po-
eng avvik i vurderingene, men forskjellene 
var foruroligende store for de resterende 10 
prosentene. Fullstendig samsvar mellom to 
metoder er ønskelig, men selvfølgelig helt 
illusorisk å oppnå. Avvik av størrelsesorden 
tre til fire poeng slik resultatet viser i Tabell 
2 kan være utslagsgivende i en totalskår, der 
13,5 poeng er grensen for indikasjon på et 
klart motorisk problem. La oss si at et barn 
får fire poeng for mye på oppgaven HTTW 
på grunn av feilvurdering. Ettersom flere 
deloppgaver i Movement ABC krever tilsva-
rende vurderinger som i denne deloppgaven, 
er det nærliggende å tro at feilvurderinger 
også kan forekomme i de sju andre delopp-
gavene barnet skal gjennom. Dersom flere 
av oppgavene i Movement ABC gir lignende 
resultater, kan det gi konsekvenser, som for 
eksempel at barnet ikke får nødvendig hjelp 
og oppfølging eller at barnet får et stempel 
på seg som ikke er riktig. Begge disse utfalle-
ne er uheldige og kan få store konsekvenser 
for den det gjelder. Det kan derfor være vik-
tig å utvise stor forsiktighet med tolkninger 
av vurderinger i grensesonene. 

Avvikene vi fikk i vår studie viser at vi-
deoen fanget opp feilskritt testlederne ikke 
så og skritt som ble feilvurdert. I tre av tilfel-
lene mente testlederne at de så en feil, uten 
at dette kunne observeres på videoene. I 
fire andre tilfeller ble feilskritt kun oppda-
get i videoanalysen. Avvikene resulterte i 
forskjeller på null til fire poeng og var i tre 
tilfeller på tre eller fire poeng. Hvor feilskritt 
skjer i løpet av de 15 skrittene er svært av-
gjørende for poenggivningen fordi poen-
gene er ujevnt fordelt. Det skiller ett poeng 
for hvert skritt dersom feilen skjer på skritt 
seks, sju eller åtte. Skjer feilskrittet i løpet av 
skritt 8-12 derimot, får barnet samme po-
engsum, uavhengig av i hvilket av de fem 
skrittene feilen skjer. Dette betyr at dersom 
barnet gjør en feil i starten eller slutten av 
oppgaven, har det mindre konsekvenser for 
poenggivningen, enn om feilen skjer i midt-
en av oppgaven (skritt seks, sju eller åtte). Si-
den det er så stor forskjell på poengskår i de 
ulike skrittene, kan det ha klinisk betydning 

om ett eneste skritt feilvurderes.
Det kan virke unaturlig å notere en feil, 

når testleder åpenbart ser at feilen skyldes 
et uhell, og at barnet i utgangspunktet har 
god koordinasjon og kroppskontroll, for ek-
sempel et støtteskritt. Sannsynligheten for at 
et barn er uheldig tre ganger på rad er liten, 
men muligheten er til stede, og barnet kan 
da få ufortjent høy skår. Det motsatte kan 
også skje dersom testleder ikke oppdager de 
feilene barnet gjør slik at barnet får for lav 
poengsum. 

Det var flere faktorer foruten dårlig 
motorikk som gjorde at noen barn var uhel-
dige. Mange var spente på oppgaven og med 
tre personer (testleder og artikkelforfat-
terne) og to videokameraer til stede, ble det 
mange forstyrrende elementer. Dette førte 
til at noen barn glemte oppgaven underveis, 
og for eksempel gikk med avstand mellom 
hæl og tå. Andre gikk raskt, noe som førte 
til at testlederne fikk problemer med å telle 
skrittene. Generelt oppfattet vi det å telle 
skritt som vanskelig for testlederne. Ved fle-
re anledninger kunne vi se de samme feilene 
som testlederne beskrev, men antall korrek-
te skritt samsvarte ikke. Dermed kan det se 
ut som «uenighetene» mellom videoanaly-
sen og testlederne kom av tellefeil. På video 
kunne vi se at det skrittet testleder mente 
var feil faktisk viste seg å være helt korrekt, 
mens skrittet foran eller bak inneholdt den 
feilen testleder beskrev i protokollen. Som 
nevnt tidligere kan ett skritt til eller fra ha 
betydning for poenggivingen. 

Det viste seg å være vanskelig å vurdere 
når barnet var på streken eller hvor mye 
som skulle til før foten ble regnet som uten-
for. Dette var noe begge testlederne nevnte 
som en stor utfordring. Når hælen og tærne 
er midt på streken, er det ingen tvil om at 
det er et korrekt skritt (figur 4). I de tilfellene 
der foten ble plassert til siden for midten, 
var det vanskelig for testleder å observere 
om foten traff streken eller ikke, og av og til 
mente testleder det var et feilskritt (figur 3). 
I videoanalysen så vi at foten var på streken, 
med liten margin. Vi måtte derfor følge kri-
teriene og vurdere dette som et korrekt skritt 
(6). Mangelfulle kriterier for poenggivingen 
gjør det vanskelig for testlederne å vurdere 
om et skritt er korrekt eller ikke. Kriteriene 
burde også inngå i informasjonen som blir 
gitt til barna, slik at de vet hva som kreves 
under testingen. En naturlig strategi ved ba-
lansering på strek vil være å rotere foten, slik 
at man er sikker på å treffe streken. Figur 2 

illustrerer problemet. Barnet er ikke utenfor 
streken, og ifølge både Henderson & Sugden 
(6) og Watter (11) er det ikke rom for tolk-
ning i en slik vurdering. Derfor må vi kon-
kludere med at det er et korrekt skritt. Om 
barnet er på streken eller utenfor vil uansett 
være et tolkningsspørsmål, fordi man må 
tolke det man observerer i stor hastighet. 
Dermed vil testleders subjektive vurdering 
være avgjørende. Det betyr også at erfaring 
i observasjon vil være nyttig for å vurdere 
slike tilfeller, slik Henderson selv hevder i 
2003 (10). 

Når manualen (6) henviser til tidligere 
forskning for Movemet ABC, ser vi at den 
inkluderer data fra forløperen TOMI. Dis-
se testbatteriene er såpass forskjellige at 
de ikke bør sammenlignes eller bruke de 
samme forskningsresultatene (12, 19). Den 
eneste reliabilitetsstudien på Movement 
ABC som det henvises til i manualen (6), 
viser 91 prosent overensstemmelse for sju-
åringer i test-retest for totalskår. Dette kan 
anses som relativt høyt, men Henderson & 
Sugden (6) mener likevel at noen oppgaver 
kan være vanskeligere å vurdere enn andre. 
Det er derfor viktig med videre forskning på 
oppgavenivå, for å gjøre testen til et enda be-
dre hjelpemiddel i utredningen av barn med 
motoriske vansker.

Weibull sier i et intervju (22) at testen bør 
komplementeres med andre tester, fordi den 
ikke fokuserer på kognisjon og motivasjon. 
Hun mener at man ikke bør stole på de ob-
jektive funnene, og at subjektive vurderinger 
er minst like viktige. Dersom man kommer 
opp i en situasjon der subjektive meninger 
kan ha relevans og testleder ser noe testen 
ikke tar høyde for, bør man ikke utelukke 
slike kvalitative funn. En god kliniker vil 
kunne observere og identifisere et barn med 
motoriske vansker uten standardiserte tes-
ter. Med mindre Movement ABC oppdager 
noe testlederen ikke ser, kan testen virke 
unødvendig. Resultatene fra vår studie viser 
imidlertid at subjektive vurderinger kan ha 
stor betydning og dermed supplementere 
den objektive testdelen. 

Underveis i studien kom en ny utgave av 
Movement ABC, Movement ABC-2. Den 
nye manualen er oppdatert og forbedret på 
oppgavenivå. Den hjelper testlederen å defi-
nere når barnet er utenfor streken og beskri-
ver hvilke kriterier som fører til feilskritt; 
avstand mellom hæl og tå, støtteskritt, skritt 
utenfor streken og justering av foten etter at 
et skritt er tatt. Om testlederne hadde fulgt 
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disse kriteriene hadde sannsynligvis flere 
feilskritt blitt registrert. I realiteten ville der-
med flere barn fått høyere poengsum enn i 
manualen fra 1992. Likevel vil det fremdeles 
være subjektive vurderinger som avgjør bar-
nets skår på testoppgaven, og det er viktig at 
vi fortsetter å bruke det kliniske blikket da 
dette er et av de viktigste verktøyene vi har 
som fysioterapeuter.

Konklusjon
Samsvaret for 90 prosent av barna var godt, 
men forskjellene var foruroligende store for 
10 prosent og kan føre til misklassifikasjon. 
Mangelfulle kriterier for poengsettingen 
samt problemer rundt det å observere ut-
førelsen er to viktige årsaker til at resultatet 
ble slik. Det er vanskelig for testleder å ob-
servere alle feil som blir begått, spesielt når 
observasjonen skjer så hurtig og den ideelt 
sett burde blitt gjort fra to ulike plan. 

Studien er for liten til å kunne si om opp-
gaven Heel-to-toe Walking er objektiv nok. 
Studien tyder på at subjektive vurderinger 
er viktige for resultatet, og at oppgaven kan 
gi rom for feilvurderinger. Vi ser samtidig at 
en vurdering av barns motorikk aldri kan 
bli helt objektiv, da vi uansett vil bruke vårt 
kliniske blikk når vi observerer. For å unngå 
at det skjer feilvurderinger, vil vi derfor an-
befale å bruke videokamera i vurderingen av 
barnas utførelse. Skrittene skjer veldig raskt, 
og video gjør at man har mulighet til å se ut-
førelsen flere ganger. Testbattteriet kan også 
med fordel komplementeres med subjektive 
vurderinger, fordi et testresultat basert på 
observasjon aldri vil bli helt objektivt. 

Vi oppfordrer til mer forskning på Mo-
vement ABC på oppgavenivå, da denne stu-
dien kun tar for seg en av mange oppgaver 
og det ellers er gjort få studier på området.

Litteratur
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders. Fourth Edition, Text Revision. 
Washington DC: American Psychiatric Association, 2000.
2. Gubbay SS. The clumsy child: A study of developmental 
apraxia and agnostic ataxia. London: W. B. Saunders, 1975.
3. De Ajuriaguerra J, Stambak M. Developmental dyspraxia and 
psychomotor disorders. I: Vinken P, Bruyn G, red. Handbook of 
Clinical Neurology. Vol 4. Amsterdam: North-Holland, 1969.
4. World Health Organization. ICD-10. Psykiske lidelser og 
atferdsforstyrrelser. Norsk oversettelse; Statens helsetilsyn. 
Drammen: Universitetsforlaget AS, 1999.
5. Sugden DA, Chambers ME. Interventions approaches and 
children with developmental coordination disorder. Pediatric 
Rehabilitaion 1998; 2: 139-47.
6. Henderson SE, Sugden DA. Movement Assessment Battery 
for Children – Movement ABC Manual. London: The psychologi-
cal Corporation, 1992.

7. Yoon DY, Scott K, Hill MN et al. Review of three tests of 
motor proficiency in children. Perceptual and Motor Skills 2006; 
202: 543-51.
8. Tan SK, Parker HE, Larkin D. Concurrent Validity of Motor 
Test Used to Identify Children With Motor Impairment. Adapted 
physical activity quarterly 2001; 18: 168-82.
9. Rösblad B. Movement ABC – Rörelsetest för barn. Sjukgym-
nasten 1996; 8: 14-5.
10. Chow SMK, Henderson SE. Brief Report – Interrater and 
Test-Retest Reliability of the Movement Assessment Battery 
for Chinese Preschool Children. American Journal of Occupatio-
nal Therapy 2003; 57: 574-7.
11. Watter P. Movement Assessment Battery for Children 
(Movement ABC). Australian Journal of Physiotherapy 2006; 
52: 68.
12. Burton AW, Miller DE. Movement skill assessment. USA: 
Human Kinetics, 1998.
13. Croce RV, Horvat M, McCarthy E. Reliability and concurrent 
validity of the movement assessment battery for children. 
Perceptual and Motor Skills 2001; 93: 275-80.
14. Leemrijse C, Meijer OG, Vermeer A et al. Detecting individual 
change in children with mild to moderate motor impairment: 
the standard error of measurement of the Movement ABC. 
Clinical Rehabilitation 1999; 13: 420-9.
15. Leemrijse C, Meijer OG, Vermeer A et al. The efficacy of Le 
Bon Dèpart and Sensory Integration treatment for children 
with developmental coordination disorder: a randomized study 
with six single cases. Clinical Rehabilitation 2000; 14: 247-59.
16. Waelvelde HV, Peersman W, Lenoir M et al. The reliability 
of Movement Assessment Battery for Children for preschool 
children with mild to moderate motor impairment. Clinical 
Rehabilitation 2007; 21: 465-70.
17. Waelvelde HV, Weerdt WD, Cock PD et al. Aspects of the 
validity of the Movement Assessment Battery for Children. 

Human Movement Science 2004; 23: 49-60.
18. Crawford SG, Wilson BN, Dewey D. Identifying developmen-
tal coordination disorder: consistency between tests. Physical 
and Occupational Therapy in Pediatrics 2001; 20: 29-50.
19. Dewey D, Wilson BN. Developmental coordination disorder: 
what is it? Physical and Occupational Therapy in Pediatrics 
2001; 20: 5-27.
20. Barnhart RC, Davenport MJ, Epps SB et al. Developmental 
Coordination Disorder. Physical Therapy 2003; 83: 722-31.
21. Chow SMK, Chan LL, Chan CPS et al. Reliability of the 
experimental version of the Movement ABC. British Journal of 
Therapy and Rehabilitation 2002; 9: 404-7.
22. Andersson T. Bästa testet hittills. Sjukgymnasten 1996; 
8: 17-8. 

Title: Subjectivity – objectivity: clinical and video based evaluation of the Heel-
to-toe Walking task in Movement ABC 
Abstract 

 Intention: The Movement ABC is a frequently used standardized test battery designed to 
identify motor difficulties in children. Although much research has been conducted, data 
on single task level is desirable. We wanted to investigate one dynamic balance task, Heel-
to-toe Walking by comparing the task assessments with video-based assessments.
Design: The study is quantitative, but emphasizes also the test examiners qualitative 
assessments.
Material: Our subjects were 31 healthy seven year-old children from two randomly picked 
schools. Two physiotherapists were test examiners, and the authors conducted the study 
and interpreted the videos.
Method: All children performed the task once, being filmed while the examiners observed 
and registered the results. One video was unusable. The clinical assessments were com-
pared with video-based assessments.  
Results: The assessments were identical for 23 children (77 percent), but varied from 
zero to one point for four children, and from three to four points for three children. The 
correlation was high (Pearsons r = 0.8). 
Conclusions: The agreements between the two methods were strong to excellent for 90 
percent of the children, but the disagreements were alarmingly large for the remaining 10 
percent and may result in misclassifications. More research is needed to investigate the 
validity of the Heel-to-toe Walking task.
Keywords: Movement Assessment Battery for Children; Movement ABC, children, motor 
function, motor difficulties, subjective assessment, Physical Therapy Modality; Physical 
Therapy speciality.
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 Dette essayet om kronisk utmattelsessyndrom (CFS) hos ungdom beskriver mine erfarin-
ger og refleksjoner om behandlingen av denne pasientgruppen ved Rikshospitalet (Oslo 
Universitetssykehus) fra 2002 til i dag, med særlig vekt på nåværende fysioterapifaglig 
praksis. 

 Ungdom med CFS mottas nå til dagsutredning av et tverrfaglig team med lege, sykepleier, 
ergoterapeut og fysioterapeut. Fysioterapidelen inkluderer en grundig undersøkelse og et 
tilpasset behandlingsopplegg, som ofte følges opp av fysioterapeut i pasientens nærmiljø. 

 Mine inntrykk etter samtaler med leger, egne undersøkelser, samtaler med pasientene 
og litteraturstudier bekrefter en fysisk, psykisk, sosial- og miljøbetinget årsaksforklaring. 
Hodepine og stramme nakke- og kjevemuskler samt høycostal respirasjon kjennetegner 
mange av pasientene.

 Anbefalte tiltak i dag er fysioterapi inkludert gradert trening, avspenning og pusteøvelser, 
samt aktivitetstilpasning og kognitiv terapi. Grunnet manglende etterkontroll vet vi ikke 
om tiltakene har ønsket effekt, men egne og kollegers subjektive inntrykk er at egnet 
fysioterapi kan være til hjelp og støtte for denne gruppen. 
Nøkkelord: Kronisk utmattelsessyndrom, CFS, fysioterapimodalitet, fysioterapispesialitet, 
gradert trening, respirasjon, avspenning.

Innledning
Beskrivelse av kronisk utmattelses-
syndrom (1,2)
Kronisk utmattelsessyndrom (Chronic Fa-
tique Syndrome (CFS)), Myalgisk Encep-
halopathi (ME) eller Postviralt utmattelses-
syndrom, er en eksklusjonsdiagnose hvor 
andre somatiske eller psykiatriske sykdom-
mer som kan gi utmattelse, er utelukket. Ut-
mattelsen må ha vart mer enn tre måneder 
hos barn og ungdom, og over seks måneder 
hos voksne. Utmattelsen er kombinert med 
en rekke andre plager, og opptrer ofte etter 
en langvarig virusinfeksjon. Det eksisterer 

verken objektive funn for diagnosen eller 
eksakte tall over forekomsten, men i 2007 
ble det anslått at minst 300 ungdommer un-
der 18 år, flest jenter, hadde lidelsen, og at 
forekomsten økte.

Vanlige symptomer er uttalt energisvikt 
som rammer daglige gjøremål som skole el-
ler arbeid og fritidsaktiviteter med mer enn 
50 prosent. De aller dårligste er sengeliggen-
de hele døgnet med bind for øynene og må 
bruke ørepropper. De beste er noe på skolen 
og ser litt til venner, men er svært lite fysisk 
aktive og blir oftest kjørt til skole og venner. 
Symptomene kan ellers være smerter i mus-

kler og ledd, hodepine, svimmelhet, kvalme 
med lukt-, lys- og lydømfintlighet, søvnpro-
blemer og døgnforstyrrelser, blekhet, kulde-
følelse i hender og føtter med lett frysing, 
hevelse i hals- eller aksillelymfekjertler, sub-
febrilitet eller febrilitet med halsinfeksjoner, 
og kognitive forstyrrelser med konsentra-
sjons- og hukommelsesproblemer. Utmat-
telsen går i liten grad over ved hvile eller 
søvn og forverres ved anstrengelser. Ofte 
kan den ha et svært svingende forløp.

Autonome forandringer er svikt i blod-
strøms- og temperaturregulering, med økt 
hvilepuls og dårlig tilpasning til stillingsfo-

Erfaringer og refleksjoner over kronisk 
utmattelsessyndrom hos ungdom
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Det eksisterer verken objektive funn for 
diagnosen eller tall over forekomsten.

randringer. CFS-pasientene ser ut til å være 
i en vedvarende «alarm beredskap» («sustai-
ned arousal») hvor kroppens normale reak-
sjoner på stress, med økt sympatikusaktivi-
tet og økt adrenalinutskillelse, ikke har «slått 
seg av», men fortsetter etter at «faren» ( for 
eksempel virusinfeksjonen eller et psykisk 
traume) er over. Det er uenighet om CFS er 
en fysisk eller psykisk lidelse. På Oslo uni-
versitetssykehus (OUS) mener man at syk-
dommen skyldes en kombinasjon av fysiske, 
psykiske og sosiale faktorer, hvor de ulike 
faktorene har ulik betydning fra person til 
person.

Behandlingstilbud eller tiltak
Det er funnet effekt av kognitiv terapi for 
CFS–ungdommer (3), men det er stor man-
gel på slike terapeuter i Norge. Gradert Tre-
ning hos voksne CFS-pasienter kan også ha 
effekt (4). 

Lightning Process (LP)-metoden ble ut-
viklet av Phil Parker og kom på markedet i 
år 2000 (5). Parker er både osteopat, healer, 
hypnotisør og lærer i nevrolingvistisk pro-
grammering. Han hevder at treningen en-
drer og normaliserer den tidligere uhen-
siktsmessige stressresponsen i det autonome 
nervesystemet. Metoden er en form for kog-
nitiv trening i grupper eller individuelt over 
3-5 dager. Pasientene lærer seg blant annet 
til å fokusere mindre på symptomer og mer 
på egne ønsker, samt enkle avspenningstek-
nikker. Metoden praktiseres nå på Godthåb 
Rehabiliteringssenter i Bærum av tidligere 
pasienter som er utdannet i metoden i Eng-
land. Et team fra Bergen av blant annet leger 
og fysioterapeut er under utdannelse i Eng-
land. Både CFS og LP-metoden er beskrevet i 
en reportasje i Fysioterapeuten fra en konfe-
ranse arrangert av Rikshospitalet i 2008 (6). 
Selv om metoden ikke er vitenskapelig do-
kumentert, forteller norske fagpersoner som 
fysioterapeut Svanevik og en psykolog om 
raske og dramatiske forbedringer hos nære 
pårørende etter LP-behandling i London.  

Mine erfaringer er at både avspennings-
kassetter og bøker med erfaringer fra tidli-
gere pasienter synes å kunne hjelpe noen (se 
forslag bakerst etter litteraturlisten).  

Fysioterapi inkludert individuell behand-

ling, tilrettelegging med god og riktig hvile, 
og riktig dosert trening kan hjelpe mange i 
følge andres (6,7) og mine erfaringer (8). 

Fra oppstart ved Rikshospitalet til nå 
Ved Rikshospitalet fikk jeg henvist den før-
ste ungdommen med CFS i 2002 av dr Wyl-
ler. Hun ble stadig dårligere og tilslutt totalt 
sengeliggende med sonde-ernæring og ly-
sømfindtlighet, og orket så vidt å hviske. Vi 
hverken skjønte eller ble enige om behand-
lingen. Hun fikk senere behandling hos psy-
kolog, fullførte videregående skole og tar nå 
en yrkesutdannelse. Etter hvert kom flere 
CFS-pasienter til Rikshospitalet, og fra 2004 
tok dr Wyller formelt inn CFS-ungdom til 
utredning på poliklinikken med assistanse 
av en annen pediater. Han forordnet kondi-
sjonstesting på tremølle, som ble avsluttet, 
fordi det var vanskelig å få pasienten opp i 
maksimal pulsfrekvens, og mange ble svært 
mye dårligere lenge etterpå. I 2004 ble jeg 
bedt om å undersøke pasientene og hadde 
denne oppgaven alene frem til høsten 2007. 
I 2005 kom ergoterapeut med i teamet, og 
senere også ernæringsfysiolog og sykepleier. 

Vi hadde i starten en pasient i uken som 
dagpasient. Det ble utført vippetest med re-
gistreringer av puls og blodtrykk i liggende 
og ved 20 grader helning. Blodprøver ble 
tatt, og legen foretok en spørreundersøkelse 
etter et oppsatt skjema. Fra januar 2008 tok 
Rikshospitalet inn to pasienter per uke, fort-
satt som dagpasienter, til to dager tverrfaglig 
utredning. Da vi hadde erfart at matinntaket 
ofte var svært mangelfullt, leverte pasien-
tene liste over matinntak i en uke til en er-
næringsfysiolog, som satte opp en riktig og 
variert kostholdsplan. Fra høsten 2009 har 
vi tatt inn en pasient i uken for dagsutred-
ning av lege, ergoterapeut og fysioterapeut. 
De fleste pasientene er mellom 15 og 16 
år, men vi har utredet barn fra 11 til 18 år. 
Jeg har undersøkt og veiledet nærmere 100 
CFS-ungdommer fra 2004 til i dag. 

Hensikt
Det eksisterer lite dokumentert kunnskap 
om årsaker og behandlingsopplegg for 
ungdom i Norge. Hensikten med essayet 
er å informere om dagens opplegg for CFS-
ungdom på OUS sett med fysioterapeutens 

VANLIGE SYMPTOMER Uttalt energisvikt som rammer daglige gjøremål er vanlig. De aller dårligste er 
sengeliggende hele døgnet med bind for øynene og må bruke ørepropper. Ill. foto: Ellebeth Sætre.
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blikk og å dele erfaringer og refleksjoner 
med fysioterapikolleger.

Hoveddel 
Utredning og behandlingsformer på 
OUS
For å komme til utredning må pasienten 
henvises av pediater, og skal på forhånd 
være undersøkt slik at somatiske sykdom-
mer (som hjernesvulst, hjertefeil, nevrolo-
giske sykdommer, multipel sklerose, dia-
betes eller revmatisme) eller psykiatriske 
sykdommer kan utelukkes. Den lange ut-
redningen fører ofte til forverring av symp-
tomene. Sykehuset mangler kapasitet til å 
utrede CFS-pasientene ved egen Barne- og 
ungdomspsykiatriske avdeling. Siden årsa-
ken til CFS er ukjent, har pasientene fått råd, 
veiledning, resept på medikamenter og for-
slag til behandlingstiltak for sine symptomer 
den ene dagen de er til utredning. På grunn 
av variasjonen i symptomer er et felles be-
handlingsregime ikke mulig, så alle får indi-
viduell tilnærming og behandling. Det over-
ordnete synet i teamet er å anbefale gradert 
trening med fysioterapeut, aktivitetstilpas-
ning med ergoterapeut samt kognitiv terapi 
hos psykolog/ psykiater. Vi vil gi pasientene 
et positivt budskap om at dette er en lidelse 
de aller fleste blir friske av, men at det kan ta 
lang tid, og at alle har valgmuligheter og kan 
endre en vanskelig situasjon.

Fysioterapi
Sykehistorie
Før jeg ser pasienten, har jeg lest sykehisto-
rien, og eventuelt konferert med legen. Fles-
teparten oppgir hodepine og nakkesmerter 
daglig eller flere ganger i uken, oftest fra 
nakken og oppover i bakhodet, noen har 
tinninghodepine eller vondt bak øynene, og 
mange oppgir kvalme og svimmelhet. Noen 
har smerter i korsrygg, legger, lår, skuldre el-
ler armer. De fryser ofte på hender og føtter. 
De fleste har vært utmattet i måneder til år 
før de kommer til utredning, og blitt stadig 
mer passive og isolerte. Tidligere fysiske ak-
tivitetsnivå varierer fra trening på et høyt 
nivå til svært liten fysisk aktivitet. Noen er 
på bedringens vei før de kommer hit, en har 
sittet i rullestol, og to har vært var helt sen-
geliggende her på sykehuset. De aller fleste 
er svært inaktive, og mange ligger mest på 
sofaen og ser på TV (jentene) og driver med 
PC spill (guttene). De færreste leser bøker, 
da de har problemer med konsentrasjonen. 
De har hatt liten tidligere kontakt med fy-

sioterapeut, men flere har prøvd alterna-
tive behandlingsformer som osteopati, aku-
punktur, homeopati, kiropraktikk, healing, 
craniosacral terapi eller fotsoneterapi uten 
særlig effekt.  

Både foreldre og barn i en familie kan 
ha CFS. Svært mange har opplevd betyde-
lige traumer som skilsmisse, død, alvorlig 
sykdom eller andre psykiske eller sosiale 
problemer i familien. Mange opplever å bli 
mobbet av venner før og etter de ble syke. 
Pasientene gir ofte inntrykk av å være snille, 
pliktoppfyllende og flinke ungdommer med 
angst for ikke å prestere godt nok. De aller 
fleste har innsovningsproblemer om kvel-
den. 

Klinisk undersøkelse
I mangel av standardiserte prosedyrer har 
jeg laget et undersøkelsesskjema (Appen-
dix), der blant annet holdning, respirasjon, 
koordinasjon, aktiv og passiv bevegelighet 
samt muskelstyrke registreres. Gjennomgå-
ende fellestrekk er vist i tekstboks 1.

Fysioterapitiltak
Hensikten er at pasientene skal få gode 
kroppsopplevelser samt bedret kroppsbe-
vissthet, respirasjonsmønster og kondisjon. 
Pasientene må bli trygge på å bruke kroppen 
med en gradvis opptrapping, og de må lære 
avspenningsøvelser og gode hvilestillinger. 
Et behandlingsforslag er vist i tekstboks 2.

Sammen med pasienten kan fysiotera-
peuten sette opp et gradert treningspro-
gram. En tilpasset form for gradert trening 
(4) anbefales, der treningen går ut på å bru-
ke store muskelgrupper som ved gange, syk-
ling eller svømming. Opplevd anstrengelse 
skal beskrives etter Borgs skala som går fra 
seks til 20, der seks betyr ingen anstrengelse 
og 20 er maksimal anstrengelse (9). An-
strengelsen ved treningen skal oppleves som 
mellom ni (svært lett) og 15 (hardt). De skal 
trene etter denne treningsmodellen i tillegg 
til annen daglig aktivitet. Det er viktig at de 
ikke trener mer en dag de føler seg mer opp-
lagte, og de kan få redusere en dag de føler 
seg ekstra utmattet. Programmet justeres 
hver 14. dag med 2-5 minutter økning. Når 
de er kommet opp til 30 minutters varighet, 
kan de øke intensiteten til over 15 på skala-
en. Fysioterapeut følger opp pasienten, da de 
ellers fort vil falle ut av treningsopplegget. 
Som i annen behandling er tillitsforholdet 
mellom fysioterapeuten og pasienten viktig. 
Pasienten blir trygg på at det ikke er farlig å 

bevege seg i kontrollerte former. Fysiotera-
peuten initierer også behandlingstiltak hos 
lokal fysioterapeut mot hodepine, muskel- 
og leddsmerter. 

Over tid har jeg bare behandlet den ene 
omtalte pasienten i 2002, siden sykehuset 
ikke gir behandling til CFS-ungdom poli-
klinisk. Men jeg har gitt råd til alle de nær 
100 ungdommene om gradert trening, gode 
øvelser og avspenning samt veiledning i 
basal respirasjon i forbindelse med under-
søkelsen, og henvist dem jeg har ment har 
kunnet profitere på fysioterapibehandling 
videre til lokal fysioterapeut. Jeg har veiledet 
noen få kolleger og pasienter over telefon, 
og formidlet håp om restitusjon, råd om 
respirasjon, gradert trening og gradert akti-
vitetsøkning, og anbefalt noen å ta kontakt 
med psykolog.  Det er viktig å finne ut om 
pasientene trenger å bli puffet i gang med å 
bruke kroppen mer eller bremse dem hvis 
de har overdrevet treningen. 

Aktivitetstilpasning
Legene anbefaler aktivitetstilpasning, som 
ikke er vitenskapelig dokumentert, og be-
grunner tiltaket med at pasientene skal lære 
seg gjennom erfaring hvilke og hvor mange 
av dagliglivets aktiviteter de mestrer i hver-
dagen, uten å bli mer utmattet. De ønsker 
dermed å oppnå en «avbetinging» av noen 
automatiske stressresponser. Pasientene må 
starte med et aktivitetsnivå som ikke opple-
ves belastende og ikke utløser noen stress-
respons fra det autonome nervesystemet. Så 
kan pasienten gradvis øke aktivitetsnivået, 
og «lærer» nervesystemet å mestre stadig 
større utfordringer. En aktivitetsplan som 
er blitt satt opp av ergoterapeuten sammen 
med pasienten og pårørende beskriver når 
på døgnet, hvilke type aktiviteter og hvor 
mye pasientene skal gjøre i løpet av en dag 
og en uke. Den fastsetter når ungdommene 
bør stå opp, når de skal gå til sengs, når og 
hva de skal spise, samt når og hvor mye de 
skal gå på skolen, være sammen venner, og 
drive fysisk trening i samarbeid med fysiote-
rapeuten. Planen evalueres og endres even-
tuelt regelmessig, cirka hver tredje til fjerde 
uke. 

Annen behandling ved OUS  
For å bedre søvnproblemer får pasientene 
ofte Melatonin, som regulerer tretthet og 
våkenhet. Mot svimmelhet og ortostatisk 
blodtrykksfall ble det tidligere gitt betablok-
kere. Mot hodepine og muskelsmerter har 
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pasienten ofte brukt smertestillende tablet-
ter som Ibux og Paracetamol, eller legen 
henviser til fysioterapeut.

Legene informerer pasienter og pårøren-
de med grundig forklaring på fysiologiske 
forandringer ved CFS. De mener at denne 
ufarliggjøringen beroliger pasientene, og at 
de kan bli friske ved å gjøre tilpasninger og 
endringer på aktivitetene i dagliglivet, både 
på skolen og hjemme. Ergoterapeuten ini-
tierer denne aktivitetstilpasningen som en 
plan med rammer, forutsigbarhet og trygg-
het, slik at stressnivået reduseres. Det er et-
ter min mening svært viktig at daglige akti-
viteter nøye koordineres og samkjøres med 
annen fysisk aktivitet eller trening pasienten 
gjør hos fysioterapeuten. 

Undervisning og forskning 
Lærings - og Mestringssenteret ved OUS har 
holdt fire tre-dagers seminarer for ungdom 
og pårørende. Vi i CFS-teamet sto for un-
dervisningen. Utgiftene ble dekket av Røde 
Kors Barnehjelpen. Pasientene fikk ha med 
seg en lærer eller terapeut/lege fra lokalt 
hjelpeapparat andre dagen. Pasientene og 
pårørende har hatt positivt utbytte og lært 
mer om sykdommen og fått delt erfaringer 
med de andre i gruppa. Et av de viktigste ut-
byttene for dem, slik jeg oppfattet det, var å 
få møte andre med samme problemer. Res-
sursmangel stopper flere slike seminarer i 
fremtiden. 

For tiden pågår mye forskning om CFS/

ME på OUS på både hovedfags- og doktor-
gradsnivåer, med fokus på både epidemiolo-
giske og kurative aspekter. 

Refleksjoner
Både lege, sykepleier, ergoterapeut og fy-
sioterapeut undersøker og veileder pasi-
entene, men det er manglende tverrfaglig 
samkjøring. Fysioterapeutene har ikke hatt 
anledning til å følge opp pasientene etter 
utredningen, og dette er en stor frustrasjon. 
Således kan vi ikke vite om våre råd og tiltak 
har hatt ønsket effekt. Legene, derimot, har 
etterkontroll fra oktober 09.

Jeg tror at mange CFS-pasienter ofte sliter 
med ubevisste psykiske, sosiale eller famili-
ære problemer. De kan selvfølgelig også få 
psykiske problemer av langvarig utmattelse. 

Psykologen Chalder fra England hevdet 
på CFS-konferansen i 2008 at unge CFS-
pasienter svært ofte hadde problemer med å 
identifisere følelser som for eksempel sinne, 
sorg, savn, skuffelse og sjalusi. Ungdom-
mene vil sannsynligvis profitere mest på 
behandling hos en fysioterapeut som er spe-
sialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysio-
terapi, men ventelistene hos slike terapeuter 
er lange. En fysioterapeut som har satt seg 
grundig inn i lidelsen, har empati og ikke 
presser pasientene for hardt, vil nok også 
kunne lykkes.

Mitt subjektive inntrykk er at hodepinen 
kommer mest sannsynlig av for lite oksygen 
til hjernen grunnet høycostal respirasjon 

med anspente og svake nakke- og kjevemus-
kler. Dette er på bakgrunn av mine funn hit-
til, som hverken er systematisert, validerte 
eller reliabilitetstestet.

Når flere medlemmer i en familie har 
CFS/ME, kan det indikere både genetiske og 
miljømessige forklaringer, som «lært» atferd 
i familien eller andre ukjente miljøfaktorer.

Lightning Prosess/utmattelse/fibromy-
algi/depresjon/angst/spiseforstyrrelser
Noen pasienter har blitt verre etter LP og 
gått inn i en dyp depresjon. Noen ME-pa-
sienter hevder at hvis ME-pasienten er blitt 
frisk av LP, har ikke pasienten hatt ekte ME. 
Hva er så ekte og hva er uekte ME? Dette er 
jo en symptomdiagnose basert på pasien-
tens egne utsagn og beskrivelser. 

Symptomene ved CFS er mye sammen-
fallende med de symptomene som beskrives 
hos fibromyalgipasientene, men ved CFS er 
utmattelsen mest uttalt, mens ved fibromy-
algi er smertene mest uttalte. Det hevdes 
blant kolleger at antallet fibromyalgipasien-
ter synker, og antallet CFS/ME-pasienter 
øker. Hvor har det blitt av fibromyalgipa-
sientene? Og hvorfor øker CFS-pasientene? 
Er det noen sammenhenger her? 

Mange av symptomene ved CFS/ME kan 
også minne mye om symptomene ved de-
presjoner eller angstlidelser, men de fleste 
fagpersoner er enige om at CFS/ME ikke er 
en depresjon eller angstlidelse, og noen pa-
sienter ble verre etter bruk av antidepressive 
medisiner. Derimot kan pasientene utvikle 
en depresjon i kjølvannet av utmattelsen, 
da det sliter veldig psykisk å være så dårlig 
så lenge. En stor del av CFS/ME-pasientene 
har likevel noe angstproblematikk, uten at 
de får diagnosen angstlidelse. 

Psykiater Finn Skårderud har hevdet at 
det kan synes som om antallet pasienter 
med spiseforstyrrelse øker jo mer vi snakker 
om spiseforstyrrelser. Jeg undres om dette 
også gjelder utmattelse, siden lidelsen ser 
ut til å øke veldig de senere årene etter mye 
medieomtale.

Fysioterapeutens rolle 
Som fysioterapeuter har vi en unik mulig-
het til å komme nær innpå pasientene gjen-
nom både verbal og annen kommunikasjon, 
observasjon og palpasjon. Dette gir oss en 
bredde og dybde til å vurdere hele mennes-
ket som et fysisk, psykisk og sosialt individ, 
og vi kan lære pasientene gode teknikker for 
å få en optimal respirasjon for å roe stressre-

De virker anspente, ukoordinerte og bundet med høycostal respirasjon og lite mimikk.
Muskulaturen er ikke påfallende atrofisk, men for kort på for- og baksiden av lårene og baksiden av 
leggene, slik at de ikke kan: 
 Innta huksittende stilling med helene i gulvet.
Selv om de føler seg svimle, har de aller fleste god balanse i stående og gående. 
De har dårlig truncus- og scapulastabilitet.
Der er svært stramme og ømme i muskulaturen rundt øvre nakkeledd, langs occipitalkanten og 
kjeveleddene. 

TEKSTBOKS 1 Fellestrekk ved CFS-ungdom.

Aktiv oppvarming på lett ergometersykkel 2-5 minutter eller mer.
Behagelig massasje på nakke og kjever.
Lette passive tøyninger av stram muskulatur i nakken (for eksempel med slyngebehandling).
Lette tøyninger av legger og lår, først passive, senere aktive.
Lære pasienten gode hvilestillinger og enkle avspenningsøvelser.
Lære pasienten god basal respirasjon både direkte og indirekte.
Lett styrketrening av mage og rygg, gjerne på Bobathball.
Lære pasienten prinsippene for gradert trening.

TEKSTBOKS 2 Eksempel på fysioterapitiltak.
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aksjonene. Med våre kunnskaper om fysisk 
aktivitet og helse kan vi legge opp et fysisk 
treningsprogram sammen med pasientene. 
Vi kan også inspirere dem til å gå i samtalete-
rapi/kognitiv terapi, noe mange kvier seg for. 

Avslutning
Ungdom med CFS mottas nå til dagsutred-
ning på OUS av et tverrfaglig team med lege, 
sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. 
Mine erfaringer etter samtaler med leger, 
egne undersøkelser og samtaler med pasien-
tene bekrefter en fysisk, psykisk, sosial- og 
miljøbetinget årsaksforklaring. Kroppen 
kan ha blitt stresset fra så vel langvarige 
infeksjoner, overtrening, psykisk stress ved 
familieproblemer, død og alvorlig sykdom 
og sosialt stress som mobbing. Hodepine 
og stramme nakke- og kjevemuskler samt 
høycostal respirasjon kjennetegner mange 
av pasientene. Anbefalte tiltak i dag er fysio-
terapi inkludert gradert trening, avspenning 
og pusteøvelser samt aktivitetstilpasning 
og kognitiv terapi. Grunnet manglende et-
terkontroll vet vi ikke om tiltakene har øn-
sket effekt, men egne og kollegers subjektive 
inntrykk er at egnet fysioterapi kan være til 
hjelp og støtte for denne gruppen. 
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Appendix
Fysioterapeutisk undersøkelse av pasienter med kronisk utmattelse 

Henvist av Dr.:
Sykdomsdebut:
Aktuell situasjon: 
Skolegang:
Aktivitetsnivå:
Venner: 
Søvn: 
Kosthold:
Tidligere fysioterapi:

Undersøkelse
Inspeksjon: stående, sittende og liggende:
Gange, tå/ helgang, huksittende, (evt. hinke, hoppe, løpe hvis pasienten orker )
Respirasjonsmønster: I sittende, stående og liggende:
Columna: leddutslag i sittende og stående og svikt ved ventralfleksjon:
Cervicalcolumna: leddutslag i sittende og i stående og svikt ved ventralfleksjon:
Dobbel armsving i stående: 
Diagonal armpendling:
Diagonal arm- og benløft i firefots knestående:
Push ups fra knærne:
Situps:
Diagonal arm- og benløft i knefirfotstående:
Ryggløft fra mageleie:
Avpenningsevne, armristing, benrugging i liggende:
Passive leddutslag i hofter og skuldre: 
Aktive og passive leddutslag i og rygg og nakke:
Palpasjon av muskulatur, særlig i nakke, rygg, buk, tinning og kjeve:

Konklusjon
Forslag til fysioterarapibehandling:

Byrne R. Hemmeligheten. Oslo: Damm, 2007.   
Chalder T, Hussain K. Self help for chronic fatigue syndrome. 
Oxon: Blue Stallation Publications, 2002.
Hatcher L. I’ m not crazy, I ’m just a little unwell. My journey 
through chronic fatigue syndrome. London: Strand Publishing, 
2005.
Magelssen M. Pust for livet. Oslo: Capri, 2008. 

Parker P. An Introduction to the Lightning Process. London: 
Nipton Publishing, 2007. 

Hjemmesiden til CFS-teamet: www.rikshospitalet.no/cfs
Treningsveileder: www.cfstreningsbehandling.no
Avspenningskassetter: www.pepp.no
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Commentary
A large number of patients in the Western world are treated for 
possible injuries for the cervical spine. The results of this study 
suggest that the Canadian C-spine rule has the potential to affect 
healthcare costs considerably. 

The Ottawa group have previously examined the acceptability 
of the Canadian C-spine rule to clinicians (Brehaut et al 2009). 
To do this, the rule was rated using the Ottawa Acceptability of 
Decision Rules Instrument (OADRI), which ranges from 0 (le-
ast acceptable) to six (most acceptable). Emergency physicians in 
Australia, Canada, USA, and UK rated the Canadian C-spine rule 
between four and five on the OADRI, suggesting good accepta-
bility. Vaillancourt et al (2009) found 100 percent sensitivity and 
38 percent specificity of the Canadian C-spine rule when used by 
paramedics. It would be worthwhile repeating these studies with 
Emergency Department physiotherapists to add to the growing 
body of evidence to guide this arm of the profession (Jibuike et al 
2003, McClellan et al 2006, Webb 2008). 

The participating centres were six teaching and six community 
hospitals. Surprisingly, the effect of implementation of the Cana-
dian C-spine rule was less in academic centres than in commu-

nity hospitals. Several of the academic centres had participated in 
an earlier validation study of the rule, which may have increased 
their baseline use of the rule. 

The procedures to introduce the rule to the active hospitals 
in this trial were extensive. Given this and the relatively low cost 
of diagnostic radiography the study could have benefited from 
a cost effectiveness analysis. Nevertheless, this excellent study 
shows the efficacy and importance of clinical decision making 
rules. The authors are to  be congratulated on the study. 

Malcolm H Pope
University of Aberdeen, UK
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The Canadian C-spine rule safely reduces imaging rates for 
cervical spine injuries

Synopsis
Summary of: Stiell IG, Clement CM, Grim-
shaw J, Brison RJ, Howe BH et al (2009) Im-
plementation of the Canadian C-spine rule: 
prospective 12 centre cluster randomised 
trial. BMJ 339: b4146. [Prepared by Nora 
Shields, CAP Editor.] 

Question: Does implementation of the 
Canadian C-spine rule in emergency de-
partments reduce the proportion of patients 
referred for diagnostic imaging of the cer-
vical spine without a concurrent increase in 
unidentified cervical spine injuries or seri-
ous adverse outcomes? 

Design: Matched pair cluster randomised 
trial. 

Setting: 12 emergency departments of 
teaching and community hospitals in Ca-
nada. 

Participants: 11 824 patients with a Glas-
gow Coma Scale score of 15, normal vital 
signs, and who had sustained within the 
previous 48 hours either blunt trauma to 
the head or neck, or a visible injury above 
the clavicles and a mechanism of injury that 
was considered dangerous. Patients were 

excluded if they were under the age of 16, 
had a penetrating trauma, acute paralysis or 
known vertebral disease, or were a return 
patient for reassessment of injury. Rando-
misation of 11 824 participants allotted 6895 
to the intervention group and 4929 to a con-
trol group. 

Interventions: The Canadian C-spine 
rule was implemented in the six interven-
tion group hospital sites using three strate-
gies: (1) policy agreement among physici-
ans on ordering cervical spine  maging, (2) 
education initiatives including distribution 
of manuscripts, pocket card, and poster de-
scriptions of the rule, and a 1-hour teaching 
session, and (3) a mandatory real-time 
reminder at the point of requisition for ima-
ging. The control group received no inter-
vention although the rule may have been 
familiar to some clinicians at these sites. 

Outcome measures: The primary outco-
me was the proportion of patients referred 
for diagnostic imaging of the cervical spine. 
Baseline ordering rates were measured for 
12 months. During the following 12-month 
period, the three strategies were implemen-

ted and imaging rates monitored. Secondary 
outcomes were the numbers of clinically im-
portant cervical spine injuries not identified, 
serious adverse outcomes and misinterpre-
tations of the rule. 

Results: 11 824 participants completed 
the study. From the baseline to implementa-
tion periods, the intervention group showed 
a relative reduction in cervical spine ima-
ging of 13 percent (95 percent CI 9 to 16). 
This differed significantly from the control 
group, which showed a relative increase of 
12 percent (95 percent CI 7 to 18). No pati-
ent discharged without imaging was subse-
quently found to have a clinically important 
cervical spine injury. No serious  adverse 
outcomes occurred. Doctors interpreted the 
rule accurately for 83 percent of patients. 

Conclusion: Imaging rates for cervical 
spine injuries were reduced significantly in 
hospitals that implemented the Canadian C-
spine rule compared with control hospitals. 
No cervical spine fractures were missed and 
no adverse events occurred. 

FYSIOTERAPEUTEN  7/2010     25



26     FYSIOTERAPEUTEN  7/2010

FAG AKTUELT

Trykket på perineum hos menn 

er større ved bruk av salstol 

enn vanlig kontorstol, ifølge et 

norsk fagprosjekt. 

Har du bekkenplager? Eller behov for å tre-
ne opp ryggen? Salstoler er populært, og an-
befales av bedriftshelsetjenesten  som alter-
native stoler og som forebygging mot eller 
behandling av muskel-skjelettplager. 

En salstol kjennetegnes ved at den har et 
sete som buer oppover, med høyeste punkt 
midt på setet. Som bedriftsfysioterapeut har 
jeg har fått henvendelser fra flere mann-
lige kontoransatte som har brukt salstol. De 
forteller om ubehag ved sitting på ulike sal-
stoler og er bekymret over om dette kan ha 
konsekvenser for deres reproduktive helse.

Er det relevant å sammenligne salstoler 
med sykkelseter? Spol tilbake fem-seks år, og 
internasjonale aviser siterer en systematisk 
oversiktsstudie som fant sterk evidens for 
at sitting på harde sykkelseter gir et ugun-
stig høyt trykk på perineum (1). Perineum 
eller mellomkjøttet er bekkenbunnen og de 
relaterte strukturene som okkuperer bek-
kenutgangen: fremtil avgrenset av symfysen, 
sideveis av sitteknuten og baktil av halebei-
net. Langvarig høyt trykk på perineum kan 
forårsake redusert blodgjennomstrømning 
til penis og manglende ereksjon. Mindre 
enn  40 prosent av fullt sykkelsetetrykk gir 
stor kompresjon på strukturer innenfor pe-
rineum (2). Med variasjon i stilling eller et 
annet sykkelsete, reduseres heldigvis sjan-
sen for skade betraktelig (3).

På grunn av den mulige skaderisikoen 
søkte jeg etter litteratur på Pubmed. Det ga 
ingen relevante treff på ulike kombinasjoner 
av søkeordene perineum seating pressure og 
chair. Det finnes én studie på sammenhen-
gen mellom riding og perineumtrykk. Den 
viste ingen negative effekter av langvarig 
salriding (4).

Det finnes flere 
salstolprodusenter 
på verdensmar-
kedet. En av dem 
har laget egne 

stoler for menn med splitt i midten av se-
tet for å eliminere problemet med trykk på 
perineum. Den samme produsenten har ad-
varsel om at deres salstoler uten splitt kun er 
beregnet for kvinner (5). 

I Norge finnes det i dag to spesielt popu-
lære salstoler: Håg Capisco og BackApp. In-
gen av stolene er delt på midten for å redu-
sere eventuelt trykk på perineum, og begge 
stoler anbefales for begge kjønn. Ved hjelp 
av en trykkmålingsmatte kan man se trykk-
forskjellene ved sitting på salstol kontra en 
«vanlig» kontorstol.

På grunn av den manglende forskningen 
på området ønsket jeg selv å trykkevaluere 
de mest populære salstolene på det norske 
markedet i dag: «Backapp» og «Håg Capis-
co». Resultatene sammenlignet jeg så med 
data fra en typisk kontorstol. Den hadde fir-
kantet pute og fem cm skumtykkelse (type 
Rabami Campani 5050). 

Jeg ber testpersonen om å ta av seg sko 
og fjerne gjenstander i lommer som kan 
påvirke målingen. Personen blir bedt om å 
sitte ned på stol nummer en. Stolens høyde 
innstilles slik at knevinkelen er 90 grader, 
med underbenet vertikalt fra underla-
get. Ryggstøtten er fjernet fra stolene for å 
unngå målefeil grunnet ulik trykkfordeling 
på ryggdelen. Når målebildet er stabilisert 
(etter cirka 10 sekund) gjøres målingen. Jeg 
gjentar målingen for stol nummer to og tre.

Trykket måles ved hjelp av en FSA elek-
tronisk trykkmålingsmatte. Matten er ka-
librert etter produsentens krav og er nøy-
aktig inntil +/-20 mmHg eller 10 prosent 
av målingsrekkevidde (200 mmHg). Mat-
ten er koblet til en PC hvor software viser 

kvantitativ og visuell representasjon av 
trykkfordeling. Trykkmålingene er foretatt, 
så langt det lar seg gjøre, i henhold til kli-
niske retningslinjer fra FSA (planlagt ISO-
godkjent) (6). 

I sittende stilling bør kroppsvekten ideelt 
sett hvile på sitteknutene og jevnt på lårene 
(7). På en vanlig kontorstol ser man et jevnt 
trykk på lårene med noe høyere trykk under 
sitteknutene. Håg Capisco har mindre sitte-
flate og et fastere, tynnere skum. Det viser 
igjen på høyere trykk på sitteknutene. Må-
linger av sitteflaten ved sitting på BackApp 
viser høyere trykk midt på setet, tilsvarende 
forhøyningen midt på stolen, og mindre 
trykk på sitteknutene.

Tre forskjellige menn har sittet på de tre 
stolene som er testet. Hvert bilde viser et 
avtrykk av et sete, sett ovenifra (se figur 1). 
Fargene representerer trykkverdier. Hvitt 
betyr null trykk, blått er  lavt trykk (10-
50mmHg), grønt er medium høyt trykk (50-
120 mmHg) og gult til rødt er høyt trykk 
(120-200 mmHg).

Venstre søyle viser trykkfordelingen når 
tre forskjellige menn sitter på en vanlig kon-
torstol. Midtre søyle viser trykkfordelingen 
når de samme mennene sitter på en Håg 
Capisco. Høyre søyle viser de samme men-
nene sittende på BackApp.

Trykkforskjeller er først og fremst et re-
sultat av stolens utforming. Mennenes vekt, 
størrelse, bekkenutforming og -stilling vil 
også gjøre at bildene ser forskjellige ut.

På bakgrunn av resultatene ser det ut som 
sitting på salstolen BackApp vil medføre 
høyere trykk på perineum kontra en vanlig 
stol. Det sier ingenting om trykket er skade-
lig, men det er forståelig at det kan oppleves 
ubehagelig slik enkelte menn har rapportert.

Det er flere feilkilder i dette forsøket. 
Testdeltakerne brukte sine egne klær og 
knapper og lommer kan skape ujevnheter 

Er salstoler risikable for menns 
edlere deler? 

Av Anders Berget, bedriftsfysioterapeut og HMS-rådgiver 
SAMKO Bedriftshelsetjeneste, berget@gmail.com
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i trykket. Vinkelmål er vist å være feil med 
fem-ti graders margin (8). 

For å konkludere i forhold til det egentli-
ge spørsmålet; om det er helseskadelig å sitte 
på salstol, vil det måtte gjøres en studie som 
måler den faktiske blodgjennomstrømingen 
og evaluerer ereksjonsfunksjonen fremover i 
tid. Gullstandard for målingene i en slik stu-
die kan være ultralyd av blodårer, MR-bilder 
eller partiell O2-måling av blodtilførsel til 

penis for å vurdere redusert gjennomstrøm-
ning ved sitting. 

Takk til Hjelpemiddelsentralen Rogaland 
for lån av trykkmatte, og takk til Magnar Ei-
keland AS for lån av stoler.
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VANLIG KONTORSTOL HÅG CAPISCO BACKAPP

PERSON 1

PERSON 2

PERSON 3

FIGUR 1 Sammenlikning av trykkfordelinger for tre ulike personer på tre ulike kontorstoler.
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Mens vi venter på 
samhandlingsreformen

I løpet av et år vil trolig mye være 

avklart i forhold til hvordan sam-

handlingsreformen skal forandre 

helsevesenet.
TEKST Ann Kristin K. Hanssen

– STORTINGSMELDINGEN og innstillingen fra Helse- 
og omsorgskomiteen gir ikke alle svar nå. I løpet av 
det kommende året vil imidlertid det meste være 
klart, med hensyn til de økonomiske, juridiske og 
organisatoriske ordningene reformen krever. Stats-
budsjettet, ny helse- og sosiallovgivning og nasjonal 
helse- og omsorgsplan vil i tur og orden komme til 
behandling i Stortinget og gi et helhetlig bilde av vir-
kemidlene, sier Are Helseth (Ap) til Fysioterapeuten. 

– Gradvis endring
Helseth har vært saksordfører for stortingsmeldingen 

om samhandlingsreformen.
– Vi vil gjennomføre en gradvis kursendring, med 

kontrollerte justeringer av kursen hvert år fremover. 
Farten må tilpasses den tid det tar å bygge opp tilbud 
i kommunene, som må være på plass før ansvar kan 
overtas fra sykehusene. Parallelt med dette må inn-
hold og kapasitet i de forskjellige helseutdanningene 
tilpasses kommunenes behov, sier han.

Helseth understreker at kommunene og de ansat-
tes organisasjoner er viktige samarbeidende parter i 
gjennomføringen av reformen. 

– Ytterligere økonomiske insentiver overfor kom-
munene vil bli vurdert. For sykehusene økes ramme-
finansieringen til 70 prosent for å stimulere til god 
behandling for kronikere og pasienter med sammen-
satte sykdommer, sier Are Helseth.

Hva konsekvensene for fysioterapeuter og andre 
yrkesgrupper vil bli, kan ikke Helseth kommentere 
nå.  Han håper å kunne si mer når ny nasjonal helse- 
og omsorgsplan legges fram.

Den 27. april i år ble samhandlingsreformen vedtatt i Stortinget. Men fortsatt kan ingen 

si i detalj hvordan reformen skal gjennomføres. I noen kommuner er den allerede godt 

i gang. I Alta har fysioterapeut Berit Frost fått erfare hvordan arbeidsdagen kan være i 

en slik kommune. I Kongsberg venter Ragnhild Karlsen og hennes pasient Jan Christen-

sen spent på hvordan reformen vil slå ut. De tror helsevesenet kan bli mye bedre.

Fakta
Bakgrunnen for samhandlings-

reformen er utviklingen i helse- og 
omsorgstjenesten, når det gjelder 
kostnader og mangel på helseperso-
nell. I dag utgjør den 1/5 av statsbud-
sjettet og har over 200.000 ansatte. 
Beregninger viser at antallet eldre vil 

dobles innen 2050, og at stadig flere 
vil lide av kroniske sykdommer. Om 
utviklingen fortsetter, vil det mangle 
mer enn 40.000 årsverk allerede om 
ti år.

Mange pasienter som i dag får 
behandling eller er utskrivingsklare 
på sykehus, kan få like god eller bedre 

behandling og omsorg i egen kom-
mune, til en langt billigere pris. ”Alle” 
er enige om at tjenestene kunne vært 
organisert bedre og at samhandlingen 
er for dårlig. Ikke minst gjelder dette 
innen sykehus og mellom sykehus og 
kommunehelsetjenester.
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Stor interesse
Da helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen møtte på en konferanse om samhandlings-
reformen i Tromsø i slutten av mai, sto folk i kø for 
å få svar på hvordan hun ser for seg at reformen skal 
gjennomføres. 

– Vi har fått mange bestillinger fra de folkevalgte 
om hva vi skal fylle verktøykassen med. Verktøy som 
vi skal bruke for å sette samhandlingsreformen ut i 
livet. Og vi er allerede i gang, sa Strøm-Erichsen.

Hun viste til at regjerningen styrker statens satsing 
på lokalmedisinske sentre og andre lokale samhand-
lingstiltak. For 2010 ble det bevilget 33 millioner til 
slike tiltak og i revidert statsbudsjett ble det plusset på 
med 40 millioner kroner. Altså 73 millioner for i år. 

Nye lover
– Vi skal også ha på plass et godt lovverk. Et lovverk 
som ansvarliggjør kommunene, lovet helse- og om-
sorgsministeren, og viste til flere nyskapninger:

Norges første folkehelselov skal gi kommunene 
en bedre plattform for å forebygge sykdom.
En ny kommunal helse- og omsorgslov skal er-
statte dagens lov om kommunehelsetjenesten og 
sosialtjenesteloven. 

– Med den nye loven innfører vi et sørge-for-an-
svar for kommunene, slik det er i lovverket som regu-
lerer spesialisthelsetjenesten. Det skal bli obligatorisk 
for alle landets kommuner og helseforetak å ha et av-

talefestet og forpliktende samarbeid. Men vi kan ikke 
ha 430 avtaler. Kommunene må og skal samarbeide, 
sa Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Det kommer en ny lov om «samkommuner» fra 
Kommunal- og regionaldepartementet. Den skal 
gjøre det lettere å etablere tiltak på tvers av kommu-
negrenser. 

– Helse- og omsorgstjenesten er et puslespill som 
er vanskelig å få oversikt over. I den nye nasjonale 
helse- og omsorgsplanen skal vi konkretisere hvor-
dan alt henger sammen med alt i helse- og omsorgs-
tjenesten. Med felles forståelse av sammenhengene 
skal det bli lettere å få brikkene til å falle på plass.  Vi 
kan ikke realisere alt vi vil gjøre i 2012, men alle vir-
kemidlene skal beskrives i helse- og omsorgsplanen, 
understreket helse- og omsorgsminsteren.

Ønsker innspill
1. januar 2012 er startdatoen for ny kommunal hel-
se- og omsorgslov, for økonomiske virkemidler, nytt 
avtaleverk og endringer i organiseringen av allmenn-
legene.  Det er ingen endringer i denne framdriftspla-
nen.

– Jeg vil her og nå si at jeg vil ha innspill fra alle 
dere som har meninger, innspill og ideer til hvordan 
vi skal utvikle gode helsetjenester både i kommunene 
og i sykehusene.  Det er viktig at Stortinget har et so-
lid grunnlag når de skal behandle lover og planer vå-
ren 2011, uttalte Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

SPØRSMÅL OG SVAR 
KS-leder Sigrun Vågeng og 
helse- og sosialminister 
Anne-Grethe Strøm-Erich-
sen svarte på spørsmål 
fra deltakerne under 
Samhandlingskonferansen 
i Tromsø. Foto: Jan Fredrik 
Frantzen, NST
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På jobb i Alta 
– samhandlingens Mekka
Fysioterapeut Berit Frost 

har gjennom 30 år arbeidet i 

kommunen som er blitt en av 

landets «flinkeste» på sam-

handling – Alta.
TEKST Ann Kristin K. Hanssen

SPREDT bebyggelse, ofte lange avstander til 
sykehus og barskt klima har ført til at mange 
kommuner i Nord-Norge allerede har eta-
blert gode samhandlingstiltak mellom kom-
muner og sykehus. Alta i Finnmark er en av 
dem – en kommune med 18 000 innbyggere. 

– Når det gjelder distriktsmedisinske 
senter, vil jeg bruke Alta som eksempel, sa 
helse- og sosialminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen under Samhandlingskonferansen i 
Tromsø nylig.

Også hennes forgjenger Bjarne Håkon 
Hanssen, samhandlingsreformens «far», var 
begeistret da han besøkte Alta Helsesenter i 
slutten av 2008:

– Hvis vi er på en pilegrimsreise, så har vi 
i dag reist til Mekka! sa Hanssen.

– Tiden snart over
Fysioterapeut Berit Frost, leder ved rehabili-
teringsavdelingen ved Alta Helsesenter, har 
fulgt utviklingen helt siden starten i 1977.

– Jeg tror tiden med små sykehus rundt 
omkring snart er over. Her i Alta bor vi 
14 mil fra nærmeste sykehus, som ligger 
i Hammerfest. Dette sykehuset vil aldri få 
opparbeidet ekspertise på alt mulig. Spesia-
listene trenger flere pasienter å arbeide med 
dersom de skal bli skikkelig dyktige. Vi må 
heller belage oss på at spesialistene arbeider 
i Tromsø og kan reise hit regelmessig. Så 
får pasientene dra til Universitetssykehuset 
Tromsø, UNN, dersom de blir veldig syke, 
sier Berit Frost.

I dag er kommunehelsetjeneste og spe-
sialisthelsetjeneste samlet ved helsesenteret. 
Spesialistpoliklinikken er underlagt Helse 
Finnmark, og 14 ulike spesialister fra Ham-
merfest sykehus og UNN ambulerer til po-

liklinikken. 

Skal hjem igjen
Helsesenteret inneholder blant annet fastle-
ger og legevaktsentral, cellegiftbehandling, 
sykestue med ni senger – der lindrende be-
handling av kreftpasienter er inkludert, fø-
destue, dialysepoliklinikk for nyrepasienter 
og en rehabiliteringsavdeling med fysiote-
rapi og ergoterapi.

Målet for rehabiliteringen er å få pasien-
ten hjem igjen, noe som også krever ferdig-
heter og riktig innstilling fra personalet. 

– Jeg jobber av og til på forskjellige syke-
hjem rundt i kommunen. Behovet på syke-
hjemmene er behandling av pleiepasienter 
med forskjellige problemstillinger som akut-
te lårhalsbrudd og lignende.  Personalet her 
er opptatt av god pleie og stell. 

– Men på et korttids- og rehabiliterings-
opphold skal ikke personalet hjelpe pasien-
tene for mye.  Får pasientene her for mye 
pleie og omsorg, vil de ikke gjenvinne sin 
evne til å klare seg selv og bli selvhjulpne.   
Da kommer ikke pasientene seg hjem igjen.  
Vi kan ikke være for «snille» med dem. Per-
sonalet må omkobles litt i hodene sine når 
de jobber på en rehabiliteringsavdeling, sier 
Frost.

Ressurskrevende
Hun bruker om lag halve arbeidsdagen ved 
korttids- og rehabiliteringsavdelingen, men 
har også andre oppgaver i kommunen. Det 
er ingen vanntette skott, og arbeidsdagene 
varierer. Pasientene ved rehabiliteringen er 
stort sett eldre mennesker. Da tar det meste 
lengre tid enn med yngre pasienter, så også 
rehabiliteringsprosessen.  

– Vi må snakke sammen, slik at vi har fel-
les mål, og vi må se helheten rundt pasien-
ten. Det nytter ikke å sende pasienten hjem 
hvis ikke ektefellen eller andre pårørende er 
med på det. Vi bruker derfor mye på møter 
med dem, forteller Frost. 

– I forbindelse med korttidsopphold 
planlegger vi et innkomstmøte mellom pa-
sient, pårørende, hjemmetjeneste, ergotera-
peut, fysioterapeut og sykepleier. Rehabili-

teringsavdelingen er også med. Her skal vi 
sette opp klare mål og tiltak for oppholdet. 

Ergoterapeutene gjennomfører stort sett 
alltid hjemmebesøk under oppholdet og et-
ter at pasienten er kommet hjem. I tillegg er 
det tett samarbeid med hjemmetjenesten i 
kommunen.

– Har vi utsatt sykehjemssøknaden for to 
pasienter i et halvt år, har vi spart en kom-
munal sykehjemsplass i ett år, konstaterer 
Frost

– Fin ordning
Samarbeidet og helhetstankegangen står 
sentralt.  

– Vi ser at ordningen ved Helsesenteret 
er veldig fin. Pasientene slipper en lang og 
anstrengende reisevei til Hammerfest el-
ler Tromsø for å få dialyse- eller kreftbe-
handling, eller å komme til kontroll etter 
hofteoperasjon.  Og det er billigere fordi 
sengeplasser på sykehus koster mer enn sy-
kestueplasser, sier Frost.

– Samtidig ser vi at måten vi jobber på er 
ressurskrevende. Mer ansvar skal overføres til 
kommunene. Da må vi også ha et kvalitets-
messig oppdatert tilbud. Problemet er at det 
ikke følger ressurser med. Det er behov for 
både flere stillinger og kvalitetsheving.  Be-
folkningen øker og antallet eldre øker, men 
rehabiliteringsavdelingen har ikke fått flere 
stillinger på cirka 10 år, sier Berit Frost. 

FLINK PÅ SAMHANDLING Fysioterapeut Berit 
Frost leder ved rehabiliteringsavdelingen ved 
Alta Helsesenter, der kommuneheletjeneste og 
spesialisthelsetjeneste er samlet under samme 
tak.  Foto: ALTAPOSTEN
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– Er grenseløst for reformen
Spesialist i idrettsfysioterapi 

Ragnhild Karlsen og hennes 

pasient Jan Christensen har 

utfordret hverandre gjennom 

13 års samarbeid. 
TEKST og FOTO Ann Kristin K. Hanssen

MEN ÉN TING er de hjertens enige om: Det 
kan bygges langt bedre systemer innenfor 
helsevesenet. Og man kan lære av idretten 
og næringslivet.

– Jeg er grenseløst for samhandlingsre-
formen! Og min oppfordring er: Sats på oss! 
Hvis målet er forebygging og rehabilitering, 
så er det jo fysioterapeuter som kan dette 
fagområdet, sa Ragnhild Karlsen under en 
konferanse om fysioterapi i primærhelsetje-
nesten (Fysioprim) tidligere i år.

Hun har vært landslagsfysioterapeut i 
turn, volleyball og håndball. Hun var med i 

Olympiatoppens prosjekt Vinnerledelse i to 
år, og var med i helseteamet til OL i Barce-
lona -92. Til daglig arbeider hun ved Kongs-
berg Medisinske Treningssenter. 

– I idretten lærte jeg teamarbeid, sier 
Karlsen.

Jan Christensen har bakgrunn som utø-
ver. I 1994 vant han for andre gang sin klasse 
i Birkebeinerrittet. For øvrig det samme året 
som kona Torill seiret i sin klasse. 

Progressiv sykdom
Året etter fikk han de første symptomene på 
MS; skjevt ansikt og dropfot. I 1997 fikk han 
diagnosen MS, sluttet som lærer og begynte 
i bedriften FMC i Kongsberg. I 2004 begynte 
han å benytte rullestol på jobben på grunn 
av store avstander.  I 2005 hadde han sin sis-
te time som spinninginstruktør. I 2007 be-
gynte han å bruke rullestol hjemme, og han 
og kona ble nødt til å skaffe seg ny leilighet.

Christensen har en diagnose som gjør at 
han bare blir verre. Men han leverer resulta-

ter på toppnivå, ut i fra sine forutsetninger.  
Målsettingen er at han hver dag skal komme 
seg på jobb i FMC, i Kongsberg, der han ar-
beider som kvalitetsingeniør.

– FMC er der jeg har mitt sosiale nettverk 
og kan få mine daglige utfordringer. Her kan 
jeg fortsatt prestere, sier Christensen, som 
på 13 år kun har hatt to egenmeldinger.

– Trenger et system
Ragnhild Karlsen trakk fram Jan Chris-
tensens prestasjoner under konferansen, 
sammen med historien om Silje, som kom 
seg på beina etter omfattende skader i en 
trafikkulykke. Karlsen tror vi kunne ha hatt 
flere «Jan-og-Silje-historier» dersom det 
hadde vært et system som fanget opp pasi-
entene, og de ikke hadde vært prisgitt et bra 
nettverk og egeninnsats.

Jan Christensen er ressurssterk – han har 
en kone som trener sammen med ham og 
støtter ham, og en forståelsesfull arbeidsgi-
ver. Og en dyktig fysioterapeut.

13 ÅRS SAMARBEID – Når jeg har vært hos Ragnhild, da er det helg, sier MS-rammede Jan Christensen. Han får behandling hos fysioterapeut Ragnhild Karl-
sen ved Kongsberg Medisinske Treningssenter hver fredag. De to har hatt mange samtaler om norsk helsevesen.
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– Som pasient bør du få et godt tilbud 
uansett hvem du er. Det gjør du ikke i dag. 
Behandlingen og resultatet kan ikke være 
opp til pasientene selv eller hvilke helseper-
soner de tilfeldigvis møter. Lær av idretten! 
Gi pasienten et støtteapparat. Sett pasienten 
i sentrum. Fastlege, spesialist, fysioterapeut, 
arbeidsgiver og NAV må ha felles faglig for-
ståelse og felles mål. Vi må ha bedre sam-
arbeid i førstelinjetjenesten og bedre samar-
beid mellom første- og andrelinjetjenesten, 
understreker Ragnhild Karlsen.  

– Tenk helhet på alle nivåer – både i 
forbindelse med behandling og ved valg av 
hjelpemidler. Det er de små tingene som kan 
gi de store resultatene, sier Jan Christensen.

– Lytt til pasienten
– Mange setter seg ikke mål. Og hvis de gjør 
det, er de ofte ikke ambisiøse nok. Leger 
og fysioterapeuter bør bli flinkere til å lytte 
til pasienten. Man kan gjerne spørre pasi-
enten hva han/hun mener skal til for at de 
skal klare seg så godt som mulig, og bygge 
et støtteapparat ut fra det. Tenk hvordan du 
skal få pasienten til å prestere optimalt ut i 
fra sine forutsetninger. Lytt til pasienten og 
ansvarliggjør pasienten. Da tror jeg han eller 
hun vil bli mer motivert også. Pasienten bør 
oppleve mestring, er Karlsens oppfordring. 

– Det er jeg som er eksperten på Jan, til-
føyer Jan Christensen med glimt i øyet.

Helhet
– Jeg lurer på hvordan NAV verifiserer sin 
måloppnåelse? Måles kundetilfredsstillelse 

opp mot målene? Jeg etterlyser dessuten en 
helhetstankegang fra NAV og hjelpemiddel-
sentralen. Jeg får inntrykk av at reglene er 
der for reglenes skyld, og ikke for min skyld, 
forteller Christensen. 

Da han søkte om støtte til piggeskikjelke, 
fikk han avslag. Fordi det var et fritidshjel-
pemiddel.

– Men her er det jo en sammenheng - 
min trening på fritiden holder meg sprekere. 
Den bidrar til at jeg kan holde meg i arbeid. 
Det finnes det ikke rom for i regelverket. 
Men da de fant ut at jeg kunne pigge til og 
fra jobben i stedet for å sykle, fikk jeg støtte, 
forteller han.

Tiden er også et problem. Det tar 15 må-
neder fra du søker NAV til du får støtte til 
bil. Når du har en sykdom som forandrer seg 
hele tiden, kan behovet ha blitt et helt annet 
innen du får bilen.

– Generelt må man komme inn på riktig 
tidspunkt. I dag er det mye «vent og se»- 
holdning, sier Karlsen. Rett behandling, til 
rett tid, på rett sted er musikk i mine ører, 
sier Karlsen.

Ingen er god nok alene
I sin stilling som kvalitetssikringsingeniør 
arbeider Christensen med systemer og pro-

sedyrer. Han etterlyser dette også innenfor 
helsevesenet.

– Denne systemtankegangen er noe å 
lære av. Da jeg fikk diagnosen, burde det 
ha gått opp et rødt flagg. Jeg burde ha fått 
retningslinjer for hva som skal skje. En per-
son som kunne ha fulgt meg opp gjennom 
systemet i bestrebelsen etter et felles mål. 
Jeg får adrenalin i blodet bare jeg tenker på 
det. Hva kunne vi ikke ha oppnådd da, spør 
Christensen?

– Det verste er at det ser så enkelt ut å 
gjøre noe. Det er ikke så mye som skal til i 
mange tilfeller. «Just do it»-sammen-pasient 
og støtteapparat. Sammen er vi dynamitt!!

– Der er vi to veldig enige, sier Karlsen.
– Jeg tror alle holder på litt for mye for 

seg selv. Men ingen er god nok alene. Løft 
blikket og se hvem du kan samarbeide med. 
Vi må bli flinkere til å bruke hverandres 
kompetanse. Klinikere må være faglig dyk-
tige. Men det er ikke noe du er. Det er en 
kontinuerlig prosess. Du trenger et fagmiljø 
rundt deg, og teoretisk og praktisk påfyll. Vi 
må vite hvem vi bør sende hvor, og når. Vi 
må ha gode pasientsløyfer, og sørge for at 
pasienten er på riktig kompetansenivå. Det 
er det som er samhandling, sier Ragnhild 
Karlsen. 

Lær av idretten. Gi pasienten et støtte-
apparat. Sett pasienten i sentrum.  
Ragnhild Karlsen

FYSISK AKTIV I 1994 vant Jan Christensen sin klasse i Birkebeinerrittet for andre gang. Tre år senere fikk han diagnosen MS. Etter hvert har han vært nødt til 
å ta andre tekniske hjelpemidler i bruk, slik at han kan holde seg mest mulig aktiv og i best mulig form. På 13 år har han kun hatt to egenmeldinger fra jobb. 
Foto: Privat
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Anne Elisabeth Ljunggren
Vår kjære kollega og venninne professor, dr. philos, fysioterapeut 
Anne Elisabeth Ljunggren sovnet stille inn den 29. april, 66 år 
gammel.  

Anne Elisabeth Ljunggren var en pioner innen forskning for 
fysioterapi i Norge. Hun var den første fysioterapeuten her i landet 
som tok en doktorgrad. Dette gjorde hun ved anatomisk institutt 
ved Universitet i Oslo i 1977. 

I 1979 ble hun ansatt ved Ullevål universitetssykehus (UUS). 
Der var hun først knyttet til nevrologisk avdeling som post.doc. 
stipendiat. Senere ble hun assisterende sjefsfysioterapeut og der-
etter forskningsleder for fysioterapi ved Kompetansesenteret for 
Klinisk forskning. Denne stillingen hadde hun frem til 1995 da 
hun tiltrådte stillingen som professor I innen Fysioterapiviten-
skap, ved Universitetet i Bergen. 

På 1980 tallet var det liten tradisjon for fysioterapifaglig forsk-
ning. Flere hevdet at det var umulig å forske på dette området si-
den et behandlingsresultat er avhengig av fysioterapiteknikker og 
samspillet mellom pasient og fysioterapeut. Denne oppfatningen 
endret seg etter hvert. Anne Elisabeth Ljunggren bidro sterkt til 
dette. Hun stimulerte fysioterapeuter til å ha en kritisk holdning 
til egne behandlingsmetoder og benytte seg av standardiserte tes-

ter for å undersøke effekt av behandling. Mange 
startet egne prosjekter på den tiden, og Anne 
Elisabeth Ljunggren var en selvskreven veileder, 
ikke bare internt ved UUS, men også ved andre 
sykehus og helseinstitusjoner. Vi er mange som 
fikk glede av hennes enestående gode og hygge-
lige veiledning. Hun satte seg grundig inn i pro-
blemstillinger og ga rikelig av sin tid og kunn-
skaper. Hun hadde en enorm arbeidskapasitet 

og var også en engasjert foredragsholder ved kongresser og kurs. 
Kontaktflaten hennes var stor både nasjonalt og internasjonalt. 

Anne Elisabeth Ljunggren løftet fysioterapifaget fra et praktisk 
yrke til et levende forskningsfelt. Etter mange år som professor i 
Bergen ble hun i fjor høst utnevnt til Ridder av første klasse av St. 
Olavs orden. 

Anne Elisabeth Ljunggren var et enestående varmt menneske 
og ga mye av seg selv. Vi vil savne henne. Samtidig er vi svært 
takknemlige for alt hun har betydd for oss. Våre tanker går nå til 
hele hennes familie, først og fremst til hennes kjære sønner Erik 
og Torbjørn, og til lille Emil, barnebarnet som hun heldigvis rakk 
å bli litt kjent med.  

På vegne av venner og kolleger, Vibeke Graver og Berit Bunkan 

Anne Elisabeth Ljung-
gren. Foto: E. Mathisen

Dokumentert effekt  
av vibrasjon

Redcord Workstation  
med Redcord Stimula

Dette er generell  forskning på vibrasjon og 
er ikke utført spesifikt på Redcord Stimula. 
Behandlingsresultatene med Redcord 
Stimula bygger på kliniske erfaringer 
og data. Vitenskaplig dokumentasjon av 
effekt og virknings-mekanismer foreligger 
ikke. Forskningsprosjekter er i gang for å  
fremskaffe slik dokumentasjon.

-  økt proprioseptiv input      
-  smertereduksjon  
-  bedret fleksibilitet 
-  økt muskel aktivering 
-  økt muskelstyrke 

Redcord Stimula v2 ® 

Et effektivt verktøy for behandlere 
 

Apparatet tilfører kontrollert vibrasjon via tauene i Redcord Workstation.  
I henhold til ønsket behandlingsdosering justeres frekvens, energinivå, 
vibrasjonsmønster og behandlingstid. Gir i mange tilfeller rask effekt og bedre 
resultater. Behandlingen skjer i kroppsvektbærende stillinger og inngår som en del 
av Neurac-metoden. Apparatet kan brukes på hele kroppen.

Redcord Stimula er spesielt effektiv i behandling av: 

 - Funksjonsforstyrrelser og avvik i muskel-skjelett apparatet
 - Smertetilstander relatert til dysfunksjon i muskel-skjelett apparatet 
 - Problemer med rygg, nakke, skuldre og bekken

www.redcord.no/stimula                                                        redcord@redcord.com     tlf. 37 05 97 70 

Redcord Stimula v2



Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal.Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
www.enimed.no

Importør / distributør:

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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Elin Engeseth
nestleder

REGJERINGEN besluttet nylig at kun 25 prosent av omleggingen av finansieringen av 
den avtalebaserte fysioterapitjenesten i kommunene skal gjennomføres i år. Omleg-
gingen var derfor ikke tema i årets forhandlinger. Det store temaet i år var kravet fra 
NFF om å sikre tjenesteomfanget og kvaliteten på fysioterapitjenesten når omleg-
gingen fortsetter. 

NFFs klare standpunkt er at det må bli samsvar mellom praksisomfang og avtale-
volum. Tjenester som leveres utover avtaletid, må anses som gratis for kommunene, 
og rimer ikke med hovedintensjonen i omleggingen. Utgangspunktet var at kom-
munene, som har ansvaret for organiseringen av fysioterapitjenesten, også skal ha et 
større ansvar for finansieringen. 

Ansvaret springer ut av kommunehelsetjenesteloven, der forutsetningen ved inn-
føring av loven i 1984 var at full praksis skulle utløse fullt driftstilskudd. Etter NFFs 
mening er partene forpliktet på dette punkt, både med bakgrunn i loven og i Stor-
tingets vedtak om omlegging fra desember 2008. Finansieringen skal bringes tilbake 
til den opprinnelige fordelingen, der tilskuddet utgjør 40 og takstene 60 prosent av 
fysioterapeutenes omsetning. 

Det har vært en tilbakevendende diskusjon hvem som har skylden for oppslit-
tingen av driftsavtaler. Det tjener ikke formålet å fortsette denne diskusjonen. Vi må 
bare slå fast at kommunene har ansvaret for å organisere fysioterapitjenesten, her-
under også å tildele driftsavtaler, og søker videre etter løsninger som sikrer tjenesten 
som kommunenes innbyggere har krav på etter loven.

Resultatet av forhandlingene er en presisering av at kommunene skal tilstrebe en 
tilfredsstillende fysioterapidekning etter loven, og tilpasse størrelsen på driftsavta-
lene etter kommunenes behov for fysioterapitjenester. Dette er i seg selv en meget 
viktig presisering og forsterkning av grunnlaget man må jobbe videre med lokalt. 
Partene er også enige om at det juridiske grunnlaget for utlysning og tildeling av 
avtaler skal gjennomgås av jurister fra Helse- og omsorgsdepartementet, KS og NFF, 
og at resultatet fra denne gjennomgangen skal kommuniseres entydig fra partene. 

KS gikk heller ikke i denne forhandlingsrunden med på å forplikte kommunene 
til å rydde i driftsavtalene. KS insisterer på at kommunene skal bestemme selv, og 
at staten ikke skal instruere dem. Vi kjenner igjen tariffområdenes diskusjoner om 
sentrale og lokale løsninger. Lokalt arbeid må derfor vektlegges samtidig som videre 
politisk påvirkning fortsetter sentralt og lokalt. Prosessen med omlegging av finan-
sieringen av fysioterapitjenesten fortsetter, og NFF kan love sentral oppfølging av 
lokalt engasjement!
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ETTER NOEN få dagers streik kom Unio til enig-
het med Spekter i forhandlingene for helsefore-
takene (Spekter 10 – Spesialisthelsetjenesten). 
Nedenfor gjengir vi de viktigste økonomiske 
resultatene. 

Rammen for oppgjøret ble ca. 3,5 prosent, noe 
høyere enn i oppgjøret i staten. Hensynet til en 
likelønnsprofil ble varetatt ved at alle tilleggene 
ble gitt sentralt, i form av generelle tillegg og 
økte minstelønnssatser.

Opprinnelig ønsket Spekter at ny arbeidstids-
ordning som følge av endring i arbeidsmiljøloven 
skulle belastes årets oppgjør. Endringen går ut på 
en sidestilling av turnusarbeid med skiftarbeid. 
Spekters krav ville ha ført til at fysioterapeuter 
som i liten grad er berørt av disse endringene, 
måtte være med på å betale det dette kostet. 
Dette unngikk vi.

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010:

PARTENE i det statlige tariffoppgjøret kom til 
enighet utpå formiddagen 27. mai. Alle i staten 
fikk et generelt tillegg, for de fleste mellom  
7 100 og 9 700 kroner. Totalrammen i oppgjø-
ret er på ca. 3,3 prosent. 0,3 prosent av dette, 
ca. 300 millioner, er satt av til likelønnstiltak. 
Likelønnsprofilen i oppgjøret gir kvinner ca. 200 
millioner mer enn menn.

Utover det generelle tillegget til alle ble par-
tene enige om å sette av 1 prosent (588 millioner 
kroner) til et sentralt justeringsoppgjør pr 1.7.10, 
og 0,8 prosent + resirkulerte midler på 0,1 pro-

sent (529 millioner kroner) til lokale forhandlinger 
per 1.9.10.  Alle de tre elementene, det sentrale 
tillegget, det sentrale justeringsoppgjøret og den 
lokale potten, skal ha en likelønnsprofil. 

Det generelle tillegget på hovedlønnstabellen 
fordeles slik (med virkning fra 1. mai): 
Lønnstrinn 1-30: fra 7 100 til 9 700 kroner  
Lønnstrinn 31-59: 9 700 kroner 
Fra lønnstrinn 60: 2,1 prosent   

Du finner mer informasjon på www.fysio.no 
(nyhetsartikkel 27. mai) og i møteboken på www.
riksmeklingsmannen.no (søk på 2010-031).

Økonomien i Spekter-oppgjøret
Fysioterapeut

Ansiennitet 0 4 8 10

Fysioterapeut 321 000 328 000 340 000 367 000

Spesialfysioterapeut

Ansiennitet 0 4 8 10

Spesialfysioterapeut 344 000 354 000 369 000 401 000

Generelle tillegg med virkning fra 
1. august 2010

Fysioterapeuter i turnustjeneste får et gene-
relt tillegg på kr 9 900.
Fysioterapeut får et generelt tillegg på  
kr 11 000.
Spesialfysioterapeut får et generelt tillegg  
på kr 14 000.
Ledere som omfattes av overenskomsten,  
får et generelt tillegg på kr 16 000.
Andre stillinger får et tillegg på kr 11 000.

Nye minstelønnsgarantier fra 
1. august 2010
Minstelønnsgarantiene ble hevet tilsvarende 
det generelle tillegget. I tillegg ble det lagt på kr 
2 000 på 10 års ansiennitet både for fysiotera-
peut og spesialfysioterapeut. Se tabell over.

For fysioterapeuter i turnustjeneste blir ny 
minstelønnssats kr 288 900.

Mer om oppgjøret finner du i de tre artiklene 
som ble publisert 1. juni på www.fysio.no.

Oslo i havn – på 
solid overtid 
ETTER 36 TIMERS MEKLING PÅ OVERTID 
ble det 28. mai oppnådd enighet mellom forhand-
lingspartene i Oslo kommune. Oppgjøret ga en 
ramme på omlag 3,4 prosent.

Det generelle tillegget på lønnstabellen ble 
fordelt slik:  
*Til og med lønnstrinn 32 gis et generelt tillegg 
på 6 000 kroner. 
*Fra lønnstrinn 33 til og med lønnstrinn 53 gis et 
generelt tillegg på 8 500 kroner. 
*For lønnstrinn over dette gis et generelt tillegg 
på 1,8 prosent.

Det ble satt av en pott på 0,6 prosent av 
lønnsmassen på årsbasis til lokale forhandlin-
ger med virkning fra 1. august. I tillegg ble det 
satt av 0,3 prosent til justeringer på årsbasis 
med virkning fra 1. juni. Fordelingen både i de 
lokale forhandlingene og justeringene skal ha en 
likelønnsprofil. 

Du kan lese mer om Oslo-oppgjøret på www.
fysio.no (nyhetsartikkel 28. mai) og i møteboken 
på www.riksmeklingsmannen.no (søk på 2010-
039).  

Rammer og tillegg i staten

Grunnopplæring for privatpraktiserende
VI MINNER OM at påmeldingsfristen er 9. juli for privatpraktiserende fysioterapeuter med 
eller uten driftstilskudd som ønsker å delta på NFFs grunnopplæring høsten 2010. Målet med 
opplæringen er å gi deltakerne opplæring i lover, avtaler og regnskapsføring som regulerer 
privat praksis. Første samling avvikles 17. og 18. september, andre samling 29. og 30. oktober, 
begge i Trondheim. Les mer om grunnopplæringen på www.fysio.no (nyhetsartikkel 19. mai). 
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I FORKANT av General Meeting 27.–29. mai 
arrangerte den europeiske grenen av WCPT 
(ER-WCPT) en workshop om «direct access» 
for fysioterapeuter. NFF var representert med 
nestleder Elin Engeseth, Malene Haneborg, 
Jorunn Lunde og Lene Negård (fra faggruppen for 
manuellterapi). WCPT har nedfelt direkte tilgang 
som et mål i sitt policy-dokument. I workshopen 
ble det fremlagt forskningsresultater både fra 
Storbritannia og Nederland som underbygger 
WCPTs påstander om at direkte tilgang er både 
effektivt og lønnsomt, samtidig som det vurderes 
positivt av pasienter.  

General Meeting 27.-29. mai 
Elin Engeseth, Malene Haneborg og Eline Rygh 
utgjorde NFFs delegasjon på møtet. Noen 
hovedsaker:

ER-WCPT arbeider med hvordan lover og 
direktiver i Europaregionen påvirker fysiotera-
peut-profesjonen. Recognition of Professional 
Qualifications, Internal Market Information Project 
(IMI) og migrasjon er aktuelle tema. ER-WCPT ar-
beider også generelt mot EU om helsepolitikk. For 
norske fysioterapeuter betyr det at det er enklere 
å søke arbeid i andre europeiske land.

Norges policydokument om fysisk aktivitet 

dannet grunnlag for et notat – Keep Active 
Keep Healthy – om fysioterapeutprofesjo-
nenes bruk av bevegelse og fysisk aktivitet. 
Notatet skapte stort engasjement i møtet. 
Internasjonalt forskes det mye på området, og 
det var bred enighet om at dette arbeidet må 
fortsette i ER-WCPT, både med å synliggjøre 
forskningsfeltet og styrke fysioterapeutpro-
fesjonens arbeid med fysisk aktivitet i alle 
land. I noen land er ikke helsefremmende og 
forebyggende arbeid en del av fysioterapeu-
ters ansvarsområde. 

ER-WCPT er engasjert i å stimulere med-
lemsorganisasjonene til å arbeide med syste-
mer for faglig ajourføring. Det var samlet inn 
beskrivelse av systemet for faglig ajourføring 
fra 15 medlemsorganisasjoner, som vil ligge 
til informasjon og inspirasjon på ER-WCPTs 
nettsider. 

ER-WCPT har arbeidet aktivt mot Interna-
tional Standard Classification of Occupation 
(ISCO) for å få flyttet «fysioterapeut» fra 
teknisk til profesjonell seksjon – Other Health 
Professionals (226) – en kategori for profesjo-
ner med selvstendig profesjonsutøvelse. Dette 
er viktig for å heve den profesjonelle profilen 
til fysioterapeuter internasjonalt. 

NYTT FRA WCPT:

WCPT blir med i WHPA
WORLD CONFEDERATION for Physical Therapy (WCPT), der NFF er medlem, ble i uke 21 en del av 
World Health Professions Alliance (WHPA), verdens største og mest innflytelsesrike internasjonale 
organisasjon for helsepersonell. Etter WCPTs inntreden består WHPA av 600 nasjonale medlems-
organisasjoner med 26 millioner medlemmer i over 130 land. Ved siden av WCPT består WHPA av 
internasjonale organisasjoner for sykepleiere, leger, tannleger og farmasøyter.

European Region General Meeting 2010

Norges delegasjon 
på General Meeting, 
f.v. Malene Haneborg, 
Eline Rygh og Elin 
Engeseth. Foto: Hans 
Krijgsman
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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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GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

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

31030601
Medisinsk treningsterapi
Oslo, 23.-27. september

31085501
Onkologi for fysioterapeuter - kreft og fysioterapi 3
Oslo, 27.-28. september

31090701
Basal Kroppskjennskap 1
Gavelstad, 3.-8. oktober

31090901
Basal Kroppskjennskap 3
Gavelstad, 14.-18. november

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 

HUSK Å MELDE DEG PÅ!

NFF tar forbehold om at kurs(ene) kan være fulltegnet når 
Fysioterapeuten kommer ut.
Deltakere på NFFs kurs kan søke reisestipend hos Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter. Se www.fysio.no/fondet

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-
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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. september 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

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 
mellom 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 

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK

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 

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
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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.
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

31085501
Kreft og fysioterapi 3
Kurset er revidert!
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.

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

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: Alderspsy-
kiatri, 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 kondi-
sjon, 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 ressurser. I denne sammenhengen 
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er fysioterapeuten en nøkkelperson i den tverrfaglige helsetjenesten til å 
kunne vurdere den eldres tilstand, samt hvilke tiltak som kan være nødven-
dige. 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

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: 4. – 6. november 2010
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3 700 for medlemmer, kr 7 400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 2. september 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

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
Revidert kurs

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 
Revidert kurs

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
Nytt kurs

Avdeling Sør-Trøndelag

4.-6. 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 07.06.10
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ANDRE KURS OG MØTER
for søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til spesialistodningen, 
se www.fysio.no/spesialistordningen

22 inviterte forelesere fra bl.a.  
 

 klinikken i USA
Over 100 abstracts presenteres
Egne muskel/skjelett- og odon- 

 tologi-sesjoner samt workshops   
 i klinisk bruk

Sjekk www.walt2010.org og  
 www.walt.nu for mer opplysninger

«Behandling av kneartrose - ikke bare medikamenter. 
– Klinisk betydningsfull smertelindring med laserbehandling»  
Dagens Medisin

«Laserbehandling reduserer nakkesmerter og virker på linje 
med betennelsesdempende medisiner» 
Bergens Tidende

Vil du bli kjent med LASER-lyset?
Internasjonal laserkongress i Bergen 25-28 september

TRIGGERPUNKTKURS
Kurs i i diagnostikk og behandling av muskulære triggerpunkter i 
regi av Fagforum for medisinsk akupunktur

-
rapeuter slik at de blir faglig dyktige i behandling av triggerpunk-
ter med nåler.
Dette er første av tre planlagte moduler i regi av Fagforum for 
medisinsk akupunktur.
For å delta på modul 2 og 3 må man ha gjennomført modul 1. 

Dato: 12. –14. november 2010
Arr: Fagforum for medisinsk akupunktur/NFF
Kursledere: Bosko Gardasevic, privatpraktiserende fysioterapeut 

Bergen
Sted: Bergen
Kursavgift: 4100 kr inkluderer kurskompendium og utstyr
Max. Deltagerantall: 25
Påmelding til: -
mail.com eller tlf. 918 22 413 innen 29.10.10

19. ULLEVÅL SYMPOSIUM
21. og 22. oktober 2010
 
Brystkreftsykdommen i dag og fremover - 
Fra forskning til praktisk medisin.
 
 
Arrangør: Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling og Stab forskning 

Breast Cancer Consortium. 
 
Program: Å gi kursdeltakerne ny og oppdatert kunnskap om 
brystkreftdiagnostikk og behandling med særlig vekt på den inter-
essante translasjonsforskning som pågår i fagområdet.
Programmet er lagt ut på www.ulleval.no under menypunktet 
Fagfolk, undervisning, Fagmøter og kurs.
 
Målgruppe: Medisinske studenter, allmennpraktikere, leger under 
utdanning og spesialister i bryst- og endokrinkirurgi, fødselshjelp 
og kvinnesykdommer, generell kirurgi, medisinsk genetikk, nukle-
ærmedisin, onkologi, patologi, plastikkirurgi og radiologi. I tillegg 
sykepleiere, fysioterapeuter og andre med spesiell interesse for 
temaet.
 
Symposiet er godkjent av: Norsk Fysioterapeutforbund som 
fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning med 
15 timer. Kurset vil også telle til fornyet godkjenning for spesialis-
ter. I tillegg har Den norske legeforening og Norsk Sykepleierfor-
bund godkjent kurset. 
 
For program/påmeldingsskjema kontakt:

Sted: Store Auditorium, bygg 6, Oslo universitetssykehus, Ullevål
Påmeldingsfrist: 8. oktober 2010
Kursavgift:  kr. 1.500,- 

GRUNNKURS IDRETTSMEDISIN 

IDRETTSMEDISIN

Trinn 1 med fokus på akutte skader. 
For leger og fysioterapeuter.

  Arrangør: Universitetet i Oslo og Hjelp24 NIMI        
  Tidspunkt: 11.–15. oktober 2010

Kurskoordinator: Professor Sverre Mæhlum og manuell-
terapeutene Jan Løken og Thomas T. Ødegaard.

Kursavgift/kursmateriell:  
Kr 5 480,- og bevertning kr 1 500,- (obligatorisk)
Kurstimer: 40, inkl. kursprøve
Sted: «Opplev norsk fotball», Ullevaal Stadion
Søknadsfrist: 15. august, søknadsskjema på hjelp24.no

Påmelding: katrine.k.gulseth@hjelp24.no
Postboks 3843 
Ulleval Stadion
0805 Oslo, 
Telefon: 815 17 090

Frister til nr. 8-2010
Frist for kursannonser: 26. juli

Frist for stillingsannonser: 30. juli
Se også: www.fysioterapeuten.no
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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

ASSESSMENT, TREATMENT  
AND PREVENTION OF  
CYCLING-RELATED INJURIES

PHYSIOTHERAPISTS

   Saturday 21th August 0900-1600 at Hjelp24 NIMI Ullevaal

Cycling is rapidly growing in 
popularity in Norway and we are  
seeing an increasing number of 
cycling-related overuse injuries in the 
clinic. This course aims to improve the 
participants’ skills in treating cycling-
related injuries by improving their  
understanding of specific factors 
related to cycling equipment, rider  

position and technique that may contribute to injury development.

Participants: 15   Price: 2200,-

Course Leader: Ben Clarsen. Physiotherapist, Master of Sports 
Physiotherapy. Physiotherapist for the Norwegian national cycling 
team in 2010. Ben has also worked as team physiotherapist for 
the Australian national team and several UCI Pro-Tour teams.

Registration: katrine.k.gulseth@hjelp24.no
More information: www.hjelp24.no

Fond til etter- og videreutdanning 
av fysioterapeuter

Fondet deler ut reise- og utdanningsstipend

Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjo-
nal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til 
gode.

Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på 
høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, 
evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen. Derfor ønsker Fond 
til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter å dele ut stipend 
til studier som gir minimum 30 studiepoeng.

Felles for alle stipend fra Fondet er:
Søkeren må ha norsk autorisasjon
Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og  
regnskap
Søknader må være komplette når de sendes inn
Søknader må være tydelig og lesbart poststemplet senest 
innen søknadsfristens utløp

Fullstendig utlysning med søknadsfrister og gjeldende søknads-
skjema som skal benyttes finnes på Fondets nettsider  
www.fysio.no/fondet

Nærmere opplysninger kan også fås hos Fondets sekretariat på 
tlf. 22 93 30 90 (mandag-torsdag) eller e-post:  



FYSIOTERAPEUTEN  7/10     45

Kurs for personell som jobber med 
funksjonshemmede i vann
 Kurs om vannaktiviteter for funksjonshemmede, 
-teori og praksis.

Tid: 9. Og 10. september 2010
Sted
Pris med overnatting: kr. 2900. Uten overnatting kr. 1900.
Instruktører

innen 25. august.
Adresse

Tlf. 922 06810.    

MEDISINSK YOGA

Nå i Norge!
1-termins grunnutdannelse for helsepersonell. 
Kursstart 15. februar 2011 i Oslo.

INSTITUTET FOR MEDICINSK YOGA
www.mediyoga.no - +46 85 40 882 80

KUN HOS DTF TRAVEL! Angreforsikring: Ring og avbestill 
helt uten grunn frem til kl. 12 dagen før. Kun 179,- per voksen/89,- per barn.

www.dtf-travel.no 
eller 800 300 98
Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

Reise inngår ikke. Sluttrengjøring inngår. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. Besparelsen er i forhold til 
hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og spar 
20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!
Reis selv

Thon Hotel Gausdal
Norges eldste høyfjellshotell ligger i natur-
skjønne og maleriske Gausdal, på Peer Gynt-
veien. Her fi nner du en praktfull tradisjonell 
atmosfære, alle moderne fasiliteter og akti-
vitetene er mange - tennis, 18-hulls høyfjells-
golfbane, ridning, fi ske, bading og padling. 
Besøk også Hunderfossen Familiepark på Lil-
lehammer, hvor lek og læring går hånd i hånd 
og man fi nner Ivo Caprinos kjente og kjære 
fi gurer.Lillehammer 38 km, Oslo 220 km.

Ankomst: Valgfri 06.06. - 25.10.2010.

6 dagers ferie i Gausdal i 
Gudbrandsdalen inkl. ½-pensjon

6 sommerdager på hotell på 
den danske eventyrøya Fyn
Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg, Danmark
Sinatur Hotel Storebælt ligger i Nyborg, med 
havet som nærmeste nabo - og en fantastisk 
utsikt ut over Storebælt. Overfor hotellet lig-
ger Nyborg Badeland. Besøk Nyborg Slott 2 
km og Egeskov Slott 30km. Det er halvannen 
time i bil til København.

Ankomst 2010: Juni: 20. 27. / 
Juli: 4. 11. 18. 25. / Aug.: 1. 8. 15. 

5 overnattinger
5 frokoster
1 gratis entré til   

 Nyborg Badeland  
 per person
Hotell like ved flott  

 badestrand
Kort avstand til 

severdigheter og 
turistattraksjoner
30 km til Odense

1 barn t.o.m. 8 år gratis i 
foreldrenes seng.
1 barn t.o.m. 14 år gratis 
i egen seng. 

DTF travel hjelper deg 
med bestil ling av både 
oppholdet og båtreisen.

1 gratis entré til Nyborg Badeland per person

Inkl. 5 to-retters middager med kaffe

1 barn t.o.m. 6 år 
gratis i foreldrenes seng.
1 barn t.o.m. 14 år gratis 
i egen seng. 
Ved to betalende voksne 
eller én voksen som også 
betaler enkeltromstillegg, 
bestilles på tlf. 800 300 98.

5 overnattinger 
5 frokoster
5 to-retters 

 middager/buffeer 
 med kaffe
Gratis internett
Innendørs 

 svømmebasseng

6 dager
1 599,-per person i dobbeltromSPAR 469,-

6 dager

2 999,-
per person i dobbeltrom

SPAR 1 226,-
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

Sjeffysioterapeut – vikariat  
Ullensvang herad

Det er ledig 1-årig vikariat som sjeffysioterapeut i Ullensvang herad 
frå 20. september 2010.

Sjeffysioterapeuten er samlokalisert med to fysioterapeutar med 
driftstilskot i nye og moderne lokale på Tunvoll fysikalske institutt 
på Lofthus i Hardanger.

For nærare opplysning ring sjefsfysioterapeut Anne Cathrine 
Eimhjellen Eidnes på tlf.  957 95 222 eller Torbjørn Reisæter, 
tlf. 918 67 274.

Send søknad til Ullensvang herad, 5780 Kinsarvik,  
innan 7. juli 2010.

Solli-Klinikken
Vi er 5 psykomotorikere og 1 psykolog som jobber i trivelige lokaler i 
et veletablert fagmiljø på  Solli Plass i Oslo.
Nå ønsker vi å utvide praksisen med nye kolleger. Medeier/medleier 
kan diskuteres.
Henv. Anne Øien (924 41 404) /Elisabeth Bjørnland (916 04 160).

Ledig vikariat
Fysioterapisenteret i Os kommune har ledig svangerskapsvikariat 
med 50 % avtalehjemmel, fom 13.09.2010 til 01.06.2011 med 
mulighet for forlengelse. 
Personlig egnethet vektlegges. 
Søknad sendes: Fysioterapisenteret, Hamnevegen 48, 5200 OS
For spm om stillingen kontakt Hege B Skarvatun på tlf. 56 30 10 56.

Norsk Fysioterapeutforbund

Rådgiver/seniorrådgiver 
i NFFs fagseksjon

Norsk Fysioterapeutforbund er et fagforbund som organiserer ca. 
9 300 fysioterapeuter, både ansatte og privatpraktiserende. For-
bundet ivaretar medlemmenes faglige og økonomiske interesser. 
Forbundet har et sekretariat med 31 medarbeidere.

Fagseksjonen består av i alt syv ansatte. Vi arbeider med faglig 
ajourføring av fysioterapeuter, kurs og kursutvikling, administrasjon 
og utvikling av NFFs spesialist- og veiledningsordning, fagutviklings-
prosjekter og fagpolitisk utredningsarbeid. Stillingen rapporterer til 
seksjonsleder.

Til oppfølging av oppgaver innen fagseksjonens virkeområde søkes 
rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tiltredelse. 

Ansvar og oppgaver for den utlyste stillingen omfatter:
Utvikling og administrasjon av NFFs veiledningsordning og 
veiledet praksis i NFFs spesialistordning, og
Fagpolitisk utredningsarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:
Fysioterapeut med videreutdanning/masterkompetanse
Kunnskap/erfaring med veiledning som verktøy i kompetanseut-
vikling for fysioterapeuter
Erfaring med administrativt arbeid 
Erfaring med utredningsarbeid
Gode skriftlige fremstillingsevner
Kunne arbeide selvstendig og i team 

NFF holder til i moderne kontorlokaler i Stensbergsgt. 27, Oslo. Vi har 
fleksitidsordning, pensjons- og forsikringsordning, innarbeidet fri mel-
lom jul og nyttår og i påskeuken. Lønn etter avtale.

Send en kortfattet søknad med CV til Norsk Fysioterapeutforbund, 
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo, eventuelt nff@fysio.no

For nærmere opplysninger kontakt seksjonsleder Malene Haneborg, 
tlf. 22 93 30 72.
Søknadsfrist: 23. august.

Fysioterapeut
Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter i Bergen er en privat allmenn 
stiftelse som driver Barnas Fysioterapisenter for barn i alder 0 til 16 
år og Turbo for ungdom og unge voksne fra 14 til 35 år. Senteret har 
nye, moderne lokaler og er rikelig utstyrt og tilpasset funksjonshem-
mede.  

Ved Barnas Fysioterapisenter og Turbo er det ledig 100 % fast 
fysioterapistilling fra 15. august. Stillingen knyttes primært til arbeid 
med ungdom og unge voksne, men også noe arbeid med barn kan 
påregnes. Se fullstendig stillingsannonse på vår hjemmeside:  
www.bfsnett.no 

Søknad med CV, attester og off. godkjenning sendes  
jannike@bfsnett.no
Søknadsfrist 5. juli.
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Kjøp – salg – leie
Nedre Eiker Kommune

– trygghet og samhold

Nedre Eiker kommune ligger i hjertet av Østlandet! Innenfor én times kjøring fra 
kommunen når du alt som det sentrale østlandsområdet har å tilby. Drammenselva 
renner igjennom kommunen. som grenser til Drammen og Lier i øst og Øvre Eiker og 
Modum i vest. Vi preges av et aktivt organisasjons- og idrettsliv og satsing på bl.a. 
miljø, helse og eldreomsorg. I dag bor det over 22.000 innbyggere her og vi er en 

kommune i vekst!

Fysioterapeut, 100%, driftstilskudd
Nedre eiker kommune har ledig avtale for privat praktiserende 
fysioterapeut i 100% driftstilskudd i fra 01.10.10.

Avtalen er individuell og knyttet opp mot instituttet Mjøndalen 
fysioterapi. Vi søker en person med bred erfaring og kunnskap 
innen allmenn fysioterapi, samt erfaring og interesse innen 
kvinnehelse.

Se kommunens nettsider for fullstendig utlysningstekst og 
søknadsskjema. 
 
Søknadsfrist 16.07.10.

www.nedre-eiker.kommune.no

Div. fysikalsk utstyr til salgs. Info tlf. 478 61 959  eller 
e-post: kenrogerolsen@hotmail.com

Store lokaler ledig til leie i etablert fastlegepraksis på 
Holt Vestvollen i Skedsmo kommune. 
Lokaler på gateplan, nær offentlig kommunikasjon.
Kontaktperson: Zdenek Barton Holt Vestvollen Helsesenter,
 tlf: 64 83 66 99/ 909 13 706.
Søknad sendes til: Holt Vestvollen Helsesenter Prost Stabelsvei 6, 
2019 Skedsmokorset.

Frisk opp kunnskapene. Få nye!

kr 276 kr 621 kr 440

.no

gnist.no 
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bransjeregisteret
FYSIOTERAPIUTSTYR GENERELT

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.

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet
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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

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

16. Oslo
Kunnskapssenterets årskon-
feranse 2010: God praksis i 
førstelinjen – kunnskap og 
kvalitet i kommunehelsetje-
nesten. Info: www.kunnskaps-
senteret.no

23.-24. Tønsberg
Seminar I Norsk Forening for 
Håndterapi

Arr.: Norsk Forening for 
Håndterapi
Info: www.handterapi.no

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.

NOVEMBER
9.-10. København
The European Conference on 
Rehabilitation
Arr.: (RI-Europe) 
Info: www.
rehabiliteringsforum.dk 

9.-12. Los Angeles, USA
7th Interdisciplinary Word 
Congress on Low Back & 
Pelvic Pain

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
8 26/7 30/7 20/8
9 23/8 27/8 17/9
 
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 Colourbox.com



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



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

FAGPRESSEN

240 av 
landets 
ledende 
blader 
er med...

Presseorganisasjonen for fagblader, tidsskrifter og magasiner

Det beste av mangfoldet!


