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Turnusordningen 
under lupen

– Ryggsmerter 
starter tidlig

Retningslinjer for 
palliativ fase

– Kan ikke være 
redd for å ta i folk

Populære men sårbare
masterstudier
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FOKUS PÅ LIVSSTIL Helsekilden er en kommunal lavterskelmodell for livsstilsendring. Fagartikkelen i dette numme-
ret tar for seg resultatene for en del av deltakerne ved Helsekilden i Grimstad. Foto: colourbox.com

TURNUS Helsedirektoratet foreslår 
å avvikle turnus for leger og i stedet 
opprette nybegynnerstillinger. Fy-
sioterapeutenes turnusordning skal 
også under lupen.

ENGASJERT VETERAN  – Jeg har aldri 
opplevd at noen føler innflytelse 
over noe dersom de ikke deltar.  Det 
er smått nok når en deltar også, sier 
Inga Bilberg.
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MASTERSTUDIER Studentene 
er godt tilfredse og læreste-
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STEP i en rapport om Fondets 
satsing.
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FYSIOTERAPEUTER ER HELDIGE. Sammenlignet med andre yrkesgrupper står de i en sær-
stilling når det gjelder muligheten for støtte til forskning, videreutdanning og oppstart av 
masterstudier.  Pengesekken heter Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, og 
ble til takket være noen svært framsynte kolleger engang på 1960-tallet. 

De siste ti år har Fondet brukt rundt 38 millioner kroner på oppstart av fagspesifikke mas-
terstudier i fysioterapi. Antallet har nå kommet opp i fem: Manuellterapi (UiB) og Klinisk 
fysioterapi (HiB)) i Bergen, Idrettsfysioterapi ved NIH i Oslo, og Nevrologisk fysioterapi og 
Psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi ved Universitetet i Tromsø. Sistnevnte har så vidt 
kommet i gang med første kull. 

Fondet har gitt støtte til arbeidet med studieplaner og finansierer de to første årskull studen-
ter. Deretter er det meningen at institusjonene selv skal overta finansieringen. Masterstudiet 
i manuellterapi ble overtatt av UiB i 2005. Men driftsbudsjettet ble magert, og dragkampen 
om å få det til var hard.  

Med andre ord: Det er uavklart hva som skjer med de andre masterstudiene etter at Fondet 
trekker seg ut. Hvor mange av dem blir flyvedyktige på sikt?

NIFU STEP har nå evaluert Fondets satsing på fagspesifikke masterstudier, og kommer med 
flere interessante observasjoner og anbefalinger. De fraråder (vår tolkning) Fondet å opp-
rette flere fagspesifikke mastergrader. Fokus må rettes mot å styrke de som allerede er i gang. 

Små, fragmenterte og sårbare. Det er betegnelser NIFU STEP bruker på disse fagmiljøene. 
Hvorfor? Fordi undervisnings- og forskningsressursene er fordelt på mange institusjoner, 

også universiteter og høyskoler i samme by. Og fordi flere 
av masterne ikke bygger på fagmiljøer knyttet til bachelor-
utdanningene.

Fysioterapeuten har besøkt Universitetet i Tromsø, og 
blant annet snakket med dekan ved Det helsevitenskap-
lige fakultet. Står de klar med pengeboka når Fondets 
støtte tar slutt? Neppe. Han understreker at kvalitet, øko-
nomi og behov hele tiden må veies opp mot hverandre.  
– Men vi har vært positive når det gjelder å starte disse stu-
diene. Det betyr at vi i utgangspunktet også vil være positive 
til å videreføre dem, sier dekan Arnfinn Sundsfjord.

Mer robuste fagmijøer som kan forsvare sin plass over tid 
krever samordning på tvers, av både mastergrader og lære-
krefter. Fagmiljøet er for lite til at man kan sitte på hver sin 
tue og kjempe for seg og sitt.
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aktuelt Fagmiljøene er små og sårbare 
fordi de er fordelt på mange 
institusjoner. Side 11

Masterstudiet i klinisk nevrolo-

gisk fysioterapi ved Universi-

tetet i Tromsø feiret sitt første 

studentkull med presentasjon 

av masteroppgaver. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– VI HAR svært gode erfaringer fra det første 
kullet på 20 studenter. Resultatene har vært 
gode, og alle har gjennomført og levert på 
normert tid. Det er ingen selvfølge, sier en 
svært fornøyd amanuensis Britt Normann 
til Fysioterapeuten. 

«Nevromasteren», med fordypning i barn 
og voksne, er den eneste i sitt slag i Norden.

Normann er studieleder for masterstu-
diet i klinisk nevrologisk fysioterapi, og har 
vært helt sentral i det omfattende arbeidet 
med å få studiet opp og stå.  En annen sen-
tral fagperson som har gjort dette master-
studiet mulig, er førsteamanuensis II Gunn 
Kristin Øberg.  Hun har hovedansvaret for 
studentene som har valgt barn som fordyp-
ning. 

Under avslutningen, markert med et se-
minar 17. juni, vanket også mange godord, 
både fra Det helsevitenskapelige fakultet, 
Helse Nord, NFF og Fondet, som finansierer 
de to første kullene av masterstudiet. Ord 
som nybrottsarbeid og historisk ble flittig 
brukt. Birthe Hansson, sekretariatsleder i 
Fondet, roste arrangørene for en flott avslut-
ningsdag. 

– Når Fondet investerer i slike studier, li-
ker vi å tro at vi går inn i noe som vil vare, 
noe som kan passe inn i universitets strategi 
om gjennomgående studieløp, fra bachelor 
til master og doktorgrad. Universitetene 
legger stor vekt på kvalitet, at studentene 

gjennomfører på normert tid og at resulta-
tene er gode. Dette er også et studium med 
klar yrkesrelevans, sa Hansson. Hun sa også 
at Fondet er positiv til at studietiden kortes 
ned fra tre til to år.

– Nå får vi et fulltids, samlingsbasert stu-
dium over to år. Studentene må fortsatt være 
i veiledet klinisk praksis mellom samlingene 
og gjennomføre minimum 400 konsulta-

sjonstimer. Masteroppgaven utvides fra 40 
til 60 studiepoeng, sier Normann.

Det har vært 57 søkere til 20 de plassene. 
Noen få kommer rett fra grunnutdanningen 
i fysioterapi. De fleste av søkerne har imid-
lertid fem til ti års praksis. Både på første og 
andre kull ved masterstudiet i nevrologisk 
fysioterapi kommer studentene fra hele lan-
det. 

«Nevromasteren»:

Første kull fullført med godt resultat

SVÆRT FORNØYDE Synne Garder Pedersen (i midten) har vært tillitsvalgt for studentene. Her med Gunn 
Kristin Øberg (tv) og Britt Normann.
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AKTUELT MASTERSTUDIER

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

  Hvilke erfaringer har dere gjort i løpet  
 av tre år med masterstudier?

Lind: Jeg har lært mye, både av teoretisk og 
praktisk kunnskap, og har fått en bredere 
teoretisk plattform å stå på. Jeg har lært å 
søke etter artikler og å stille spørsmål ved 
det jeg leser. Det finnes ofte mer enn ett svar! 
Vi har fått undervisning innenfor de nyeste 
kunnskapsbaserte teorier og har stort sett 
bare hatt dyktige foredragsholdere. Vi har 
hatt egne praksisveiledere innenfor områ-
dene undersøkelse og behandling. Det har 
bidratt til diskusjon og refleksjon, som igjen 
har bidratt til å kvalitetssikre og styrke eget 
arbeid. Samlingene vi hadde en til to ganger 
i halvåret bidro til mulighet for gode leseda-
ger. Det var helt ok å komme vekk fra hjem-
mesituasjonen og bare ha ett fokus. 

Irgens: Jeg har utviklet meg som fysiotera-
peut, og studiet har gjort fagfeltet nevrolo-
gisk fysioterapi mer interessant og morsomt. 
Sentralnervesystemets evne til endring 
innebærer et stort endringspotensial, og 
dette gjør arbeidet med mennesker med 
nevrologiske skader og lidelser svært spen-
nende. Dette er også nyttig kunnskap i all 
form for fysioterapipraksis. 

Er det riktig å korte ned studietiden fra 
 tre til to år?

Lind: Jeg tror det. Tre år er lang tid. Når stu-
diet blir på to år, må studentene gjøre noe 
med egen jobbsituasjon. Det vil ikke være 
mulig å jobbe 100 prosent. I tillegg er det 
bra at studiet nå skal starte med undervis-
ning i metodikk. Dermed kan man komme 
tidligere i gang med masteroppgaven. Det 
vil gi en bedre læringsprosess.

Irgens: Ja, det tror jeg. Det setter riktig nok 
større krav til både student og arbeidsgiver i 

forhold til innsats og tilrettelegging, blant 
annet når det gjelder praksisperioder, hos-
piteringer og veiledning. Jeg tror likevel det 
vil være fornuftig å jobbe intensivt i to år for 
å nå målet, framfor at fysioterapeuter i ulike 
livssituasjoner må forholde seg til studiene 
over tre år. 
 

Var det vanskelig å kombinere studier  
 og arbeid? 

Lind: Jeg har vært i full jobb samtidig som 
jeg har vært student på heltid. Denne kom-

binasjonen har vært utfordrende og meget 
krevende. Vi var to stykker fra min arbeids-
plass, som begge fikk 25 prosent fri med 
lønn. Det dekket fjorten dager med samlin-
ger, en til to ganger i halvåret i tre år. Siste 
halvår jobbet jeg 80 prosent stilling. Da var 
arbeidsgiver med på å tilrettelegge arbeidet 
slik at jeg kunne konsentrere meg om mas-
teroppgaven. I dag hadde jeg heller valgt å ta 
helt fri og tatt opp studielån. 

Irgens: Helse Finnmark og Enhet for Spe-
sialisert Habilitering og Rehabilitering har 

Beathe Lind er fysioterapeut og spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi ved 
Habiliteringsavdelingen, Sykehuset Buskerud HF. 
Oppgavetittel: Hverdagsliv og implementering av GAS-mål i barnehagen.

Eirik Lind Irgens er spesialfysioterapeut og har sin arbeidsplass på Kirkenes sykehus, 
Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering.
Oppgavetittel: Samhandling mellom fysioterapeut og synspedagog i behandling av 
pasienter med hjerneslag. Tverrfaglig tilnærming i praksis.

I mål!
Beathe Lind og Eirik Lind Irgens er to av studentene som har fullført master- 

studiet i nevrologisk fysioterapi. Her forteller de om sine erfaringer.
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Det finnes ofte mer enn 
ett svar! 

tilrettelagt for permisjon med lønn under studiesamlinger og forbe-
redelser til eksamener, mot bindingstid i foretaket. I tillegg har jeg 
flotte kolleger som har stått på i perioder med redusert bemanning. 
Det er klart det er arbeidskrevende å kombinere jobb og studier, 
men med tilrettelegging og  god motivasjon har resultatet blitt bra.

Regner dere med å gå inn i andre funksjoner eller jobber  
 som følge av å ha tatt en mastergrad? Vil det få noe å si for  
 lønn?

Lind: Jeg fortsetter i samme jobb og med samme oppgaver. Vi har 
nå fått en akademisk utdannelse med fagutviklingskompetanse. NFF 
må jobbe for at utdanning skal gi uttelling i lønn. Vi henger langt et-
ter andre yrkesgrupper, og jeg synes det er flaut hvor lite vi tar vare 
på vår egen yrkesgruppe. Slik det er i dag er det ingen automatikk i 
at vi får høyere lønn for mer utdannelse.  

Irgens: Jeg har fortsatt ønske om å arbeide klinisk, men håper jeg i 
større grad kan bidra i utviklingen av tilbud og tjenester til nevrolo-
giske pasienter. Jeg har forventninger om endringer i lønn både på 
kort og på lengre sikt. Signalene fra arbeidsgiver er i første omgang 
en godtgjørelse for innsatsen med utdanningen. På lengre sikt må vi 
også jobbe videre med lønnsheving, som følge av den stadig økende 
kompetansen innen fysioterapifaget.  
 

Hva var bakgrunnen for valg av oppgavetema?

Lind: Jeg tok utgangspunkt i egen praksis, som er fire års erfaring i 
målsettingsarbeid med ulike familiesentrerte grupper. Jeg har ofte 
fått henvendelser fra fagpersoner i kommunehelsetjenesten om at 
det å implementere GAS-mål (Goal Attainment Scaling) er utfor-
drende. Dette har inspirert mitt valg av tema.

Irgens: Ved vår avdeling har vi i flere år rettet fokus mot synsrelater-
te vansker etter hjerneslag og andre hjerneskader. Omtrent 50 pro-
sent av alle hjerneslagpasienter har synsforstyrrelser, og vanskene 
ser ut til å ha betydning også for funksjonsnivået, deriblant motorisk 
funksjon. Jeg og min fysioterapeutkollega, Morten Nikolaisen, har 
samarbeidet med synspedagog Judith Fjeldberg. Et fruktbart samar-
beid som har økt interessen rundt sammenhengen mellom motorisk 
funksjon og syn. Dette vil styrke vår behandling av hjerneslagpa-
sienter, samtidig som tverrfaglig samarbeid i praktiske behandlings-
situasjoner kan ha overføringsverdi også til andre problemstillinger 
og fagområder. 

Brekkeveien 43 | 1430 ÅS | Postboks 112 | 1431 ÅS 
Tlf: 64 94 21 65 | Fax: 64 94 21 31 | info@follo-futura.no

www.follo-futura.no

Follo Corpus X
XB-3 delt

Follo Corpus X er en all-round behandlingsbenk 
som dekker de fl este grunnleggende behov. 
Benkens konstruksjon gjør at hev- og senk-
bevegelsen foregår lineært. Benken leveres med 
håndkontroll.

Kampanje-
pris

Follo Futura er internasjonalt anerkjent for høy kvalitet 
og har mange års erfaring med produktutvikling tilpasset 
fysioterapeuters behov.

Produktet kan kjøpes av en av våre forhandlere eller 
direkte fra Follo Futura.

8990,-
eks.moms. Fra 15. august

til 30. september

Hvor er masteroppgavene?
Masteroppgavene kan du etter hvert finne i UiTs nettarkiv for avhand-
linger, artikler og oppgaver, Munin: Open Research Arcive. Klikk deg så 
inn på Det helsevitenskapelige fakultet. www.ub.uit.no/munin/
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AKTUELT MASTERSTUDIER

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

STARTEN på studiet ble høytide-
lig markert den 10. august. Det 
helsevitenskapelige fakultet har 
godkjent ett kull over tre år, og 
ikke to kull som for nevrologisk 
fysioterapi.  Årsaken til det er at 
hele mastergradsstrukturen ved 
UiT skal gjennomgås. Høgsko-
len i Tromsø ble fusjonert med 
universitetet i 2009.

– Det er alltid utfordrende å 
starte et nytt studium, men slik 
jeg ser det har fusjonen først og 
fremst åpnet nye muligheter, 
sier studiekoordinator Anne 
Gretland til Fysioterapeuten. 

Det var 52 søkere til de 20 
plassene, og opptaket baseres 
på bachelorkarakterene. Alders-
spennet er fra de helt nyutdan-
nede opp til ca. 55 år. Fondet har 
satt som krav at ingen som har 
videreutdanning i psykomoto-
risk fysioterapi fra før skal inngå 
i de 20 studieplassene, men har 
henstilt om at det etableres fem 
studieplasser i tillegg for søkere 
med takstkompetanse fra før. 

Stor bredde
– Hvordan vil du beskrive stu-
diet?

– Studentene skal utvikle 

både klinisk kompetanse og 
kompetanse til å drive fagut-
vikling. Vi har et stort ansvar 
for å forvalte kunnskapen innen 
dette fagfeltet.  Det er mye som 
er annerledes nå enn da Aadel 
Bülow-Hansen la grunnlaget 
for psykomotorisk fysioterapi.  
Praksis i dag kan ikke utøves 
som en blåkopi av hva Bülow 
gjorde. Men vi skal heller ikke 
kaste ting over bord fordi det er 
gammelt, sier Gretland. Hun er 
opptatt av at masterstudiet skal 
ha stor bredde og åpne for flere 
retninger. Det gjelder Norsk 
psykomotorisk fysioterapi, Ba-
sal kroppskjennskap, Laban og 
andre tilnærminger.  

– I stedet for å se dette som 
konkurrerende praksisformer, 
har studiet som mål å undersøke 
hvordan de kan utfylle hveran-
dre. I Norge står den psykomo-
toriske tradisjonen sentralt. Det 
vil den også gjøre i studiet, etter-
som studentene skal kvalifiseres 
til takstkompetanse i PMF. Vi 
er også svært opptatte av at stu-
dentene skal bli bedre på å do-
kumentere sin praksis. Studie- 
planen omfatter dessuten inn-
føring i primærkontaktrollen og 
kunnskap om trygdesystemet, 
sier Gretland.

 Hun legger til at det har vært 

viktig for UiT å sikre at studen-
tene blir kvalifisert til å kunne 
starte på et doktorgradsløp. 
Masteroppgaven blir på 40 stu-
diepoeng, som er minimum i 
den sammenhengen.

Tre år
– Nesten alle mastere ved uni-
versitetene går over to år, og nev-
rologimasteren her ved UiT har 
også redusert studietiden til to år. 
Hvorfor har dere valgt et treårig 
studium?

– Dette fagområdet krever 
mye av både praksis og teori. Vi 
må bruke tid på klinisk under-
visning, noe de teoretiske fagene 

slipper. Det er et press i retning 
strømlinjeforming i nesten alle 
fag i dag, en utvikling jeg er redd 
for. Fysioterapi er jo et praktisk 
fag. Akademisering er bra, så 
lenge det bidrar til utvikling av 
gode klinikere. Videreutdannin-
gen i psykiatrisk og psykomoto-
risk fysioterapi ved den gamle 
Høgskolen i Tromsø var på 60 
studiepoeng over to år. Studie-
plangruppen var samstemt i at 
tre år for 120 studiepoeng er en 
bedre ramme for dette studiet 
enn to år på fulltid. 

– Du er ikke redd for at dette 
kan telle mot dere når UiT skal 
vurdere om de vil ta over etter 
Fondet?

– Det kan hende, men vi mø-
ter også forståelse for vårt stand-
punkt. Jeg er inneforstått med at 
vi går litt motstrøms når vi går 
for tre år, sier Gretland.

Videreutdanningen
Høgskolen i Oslo har en vide-
reutdanning i psykiatrisk og 
psykosomatisk fysioterapi. På 
spørsmål om hun tror det vil 
være plass til begge deler, sier 
Gretland, at hun tviler på det. 

– Den akademiske grad-
strukturen legger føringer i ret-
ning av at studier skal være på 
bachelor-, master- og doktor-
gradsnivå.  De gamle videreut-
danningene faller mellom disse 
stolene. Det er også en generell 
tendens at utdanningsnivået i 
samfunnet stiger. Fysioterapeu-
ter må ha en faglig bakgrunn 
som gjør at de kan hevde seg i 
forhold til andre grupper. 

Etterlengtet «psykmaster» er i gang
Masterstudiet i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi har en lang 

og komplisert forhistorie. Både i Bergen og Tromsø er det nedlagt mye 

arbeid for å få et slikt studium opp og stå. Nå er det første kullet stu-

denter på plass ved Universitetet i Tromsø (UiT).

I STARTGROPA Studiekoordinator 
Anne Gretland. 
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Universitetet i Tromsø (UiT) 

har fra i høst to masterstudier 

i fysioterapi som Fondet finan-

sierer. Står universitetet klar 

til å overta når Fondet trekker 

seg ut om et par år?

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

DEKAN ved Det helsevitenskapelige fakultet 
i Tromsø, Arnfinn Sundsfjord, understreker 
i et intervju med Fysioterapeuten at univer-
sitetets økonomi, studienes kvalitet og sam-

funnets behov er avgjørende faktorer når 
slike beslutninger skal tas. 

Fysioterapeuten har fått opplyst er det er 
gode tilbakemeldinger fra det første kullet 
studenter på masterstudiet i klinisk nevro-
logisk fysioterapi. Alle har fullført og levert 
masteroppgave på normert tid, og i høst 
starter det andre kullet. Samtidig er det opp-
start for masterstudiet i psykiatrisk og psy-
kosomatisk fysioterapi. 

Fag vektes ulikt
– Kvalitet er første bud. At studentene er 
fornøyde, gjennomstrømningen god og at 
de går inn i funksjoner som står i forhold til 
utdanningsnivået, er svært viktig. Kandidat-
undersøkelser bør gjennomføres. Videre må 

masterstudier dekke de behov samfunnet 
har for kompetanse. Og universitetets øko-
nomi er selvsagt helt sentralt. Finansierin-
gen består av en basisbevilgning, studiepo-
engproduksjon og forskningsproduksjon. 
Og i dette systemet er det slik at fagene har 
ulik finansiell vekting. Vi får for eksempel 
mer penger fra staten for en legestudent og 
en tannlegestudent enn for studenter i andre 
helsefag, sier Sundsfjord. 

Dette skal avspeile de ressursene som 
kreves for å gjennomføre de ulike studiene. 
Han viser til en kategoriliste som går fra 
A-F, og der helsefagene ligger et stykke ned 
på listen. Mens medisin og odontologi lig-
ger i kategori A, så befinner fysioterapi seg 
i kategori D.

Videreføring av mastergrader:

Kvalitet, økonomi og behov avgjør

VEKTES ULIKT UiT har vært positive til å starte opp, og vil i utgangspunktet være positive til videreføring, sier dekan Arnfinn Sundsfjord.  Men universitetene 
får mindre penger per student i helsefag enn medisin. 
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Jobb politisk
– Helsefagene gir derfor relativt mindre ut-
telling økonomisk for universitetene per 
student. Men nå skal departementet gjen-
nomgå systemet, og yrkesgruppene bør job-
be politisk for å få til en mest mulig gunstig 
økonomisk plassering for sine fag. Dette er 
viktig for universitetenes mulighet til å ta 
ansvar for studier innen de ulike fagene, sier 
Sundsfjord.

– Betyr dette at mastergradene i nevrolo-
gisk og psykomotorisk fysioterapi må belage 
seg på budsjettkamp den dagen Fondets fi-
nansiering er slutt?

–Vi har vært positive når det gjelder å 
starte disse studiene. Det betyr at vi i ut-
gangspunktet også vil være positive til å 
videreføre dem. Men kvalitet, samfunnets 
behov og økonomi må hele tiden veies opp 
mot hverandre.

Trend i tida
Sundsfjord peker på at utvikling av master-
studier for treårige høgskoleutdanninger er 
en trend i tida. 

– Tendensen er helt klart en profesjona-
lisering av helsefagene. Dette gir et kompe-
tanseløft for fagene og økt status. 

Han opplyser videre at en ny femårig 
lærerutdanning starter ved UiT i høst. Det 
pågår også en større prosess ved Helseviten-
skapelig fakultet, der målet er etablering og 
videreutvikling av mastertilbud for alle de 
3-årige helsefagutdanningene. 

– En 5-årig lærerutdanning vil bidra til 
å gi læreryrket høyere status, og vi opple-
ver allerede at antallet søkere har økt. Den 
samme trenden vil nok gjøre seg gjeldende 
ved helsefagutdanningene, der vi nå har to 

masterstudier i fysioterapi, foreløpig ek-
sternt finansiert. Det er helt klart behov for 
disse utdanningene, med over 50 søkere til 
20 plasser på hver, sier Sundsfjord. 

Samfunnets behov
Samtidig understreker han at universitetet 
hele tiden må stille spørsmål om hvilke sam-
funnsbehov som skal dekkes og hva helsetje-
nesten trenger av kompetanse. Ett eksempel 
er St. Olavs Hospital, der det står i strategi-
dokumentet at 20 prosent av sykepleierne 
bør ha mastergrad innen 2020. 

– Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som 
skal jobbe med en mastergrad i klinisk sy-
kepleie ved UiT.  Når det gjelder masterstu-
diene i fysioterapi, ble nevrologimasteren 
godkjent for to kull studenter, mens jeg har 
signert en avtale om ett kull over tre år for 
masteren i psykomotorisk fysioterapi. Årsa-
ken til det er at vi er i gang med målimple-
mentering av årsplaner som en videreføring 
av vår strategiplan for 2010-13. Vi må se alle 
masterstudiene i sammenheng, understre-
ker Sundsfjord.

Han sier videre at universitetet må utnyt-
te ressursene og finne relevante fellesnev-
nere mellom de ulike studiene, både innen 
fysioterapi og andre helsefagutdanninger. 

– Helseprofesjonene må kunne dra nytte 

av hverandre. Et annet viktig spørsmål er 
hva som er gevinsten for pasientene. Det 
bør også legges temaer inn i studiene som 
gir helsepersonell en bedre systemforståelse. 
Vi får ofte meldinger fra arbeidsgiversiden 
om at vi har et potensial for forbedring av 
grunnutdanningene her. Ett eksempel er 
tverrfaglig samarbeid for å få til gode pasi-
entforløp. Dette må nødvendigvis skje i nært 
samarbeid med praksisarenaene.

Praksisnært
Dekanen er svært opptatt av at Det helsevi-
tenskapelige fakultet ved UiT ikke blir for 
innadvendt. 

– Vi må ha med oss praksisfeltet, både i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 
Helsefagene fra høgskolen har tradisjonelt 
hatt mye kontakt med praksisfeltet.  Og det-
te passer bra inn i strategien for det nye UiT, 
der det står at vi skal prioritere pasient- og 
praksisnær forskning. Samhandlingsrefor-
men etterlyser jo også et tyngre mikroper-
spektiv i helsetjenesteforskningen, og bedre 
samhandling mellom første- og andrelinje-
tjenesten. Jeg tror ikke det blir noen konflikt 
rundt dette ved vårt fakultet, sier Sunds-
fjord. 

Tendensen er helt klart en pro-
fesjonalisering av helsefagene. 
Dette gir et kompetanseløft for 
fagene og økt status

Fortsatt veldig populært 

De ca. 300 studieplassene ved fysioterapiutdanningene 
er fortsatt svært ettertraktede. Det viser tall fra Samordna 
opptak for 2010.

Det var totalt 7058 søkere til fysioterapi, og 2394 
hadde det som førstevalg. Gjennomsnittet ble dermed 7,2 
søkere per studieplass. Bare veterinær- og arkitekturutdan-
ningene har et trangere nåløye når det gjelder å komme inn 
ved en av de fire høgskolene som har fysioterapiutdanning.

Ved Høgskolen i Oslo var fysioterapi også i år det mest 
populære studiet, med 898 søkere som hadde fysioterapi 
som førstevalg.

Kjønnspoeng

I vår tok Norsk Sykepleierforbund (NSF) til orde for å gi to ekstra poeng til 
gutter som vil bli sykepleiere. Men i et brev til NSF skriver Kunnskapsdeparte-
mentet at det ikke er aktuelt.
Statssekretær Kyrre Lekve understreker at departementet ikke er prinsipielt 
imot kjønnspoeng, men at dette må gjøres i sammenheng med andre tiltak.

– Vi har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, og vi ønsker å gjøre noe 
med dette. Men erfaringsmessig gir kjønnspoengene en kortvarig effekt, sier 
Lekve til studvest.no.

 Etter at kjønnspoeng ble innført ved veterinærhøgskolen økte andelen 
menn fra 7,1 prosent i 2003 til 31,7 prosent i 2004. Men i 2009 var andelen 
sunket til 10,3 prosent. 
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Fondet bør vise forbehold når det 

gjelder å opprette flere fagspesifikke 

mastergrader i fysioterapi. Av hensyn 

til kvalitet og økonomi, bør fokus nå 

rettes mot å styrke de studiene som 

er i gang, anbefaler NIFU STEP.

TEKST  Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

ANBEFALINGEN gis i en rapport om Fondets satsing 
på masterstudier i fysioterapi.

Flere av fagmiljøene rundt masterutdanningene 
blir betegnet som små og sårbare. Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter har brukt nær-
mere 38 millioner kroner på utvikling og igangsetting 
av fagspesifikke masterstudier. Samlet sett konklude-
rer NIFU STEP med at studentene er godt tilfredse, 
og at lærestedene gir et kvalitativt godt studietilbud.

Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning 
og utdanning (NIFU STEP) har gjennomført en eva-
luering av denne satsingen på oppdrag fra Fondet. 
Det gjelder masterstudier ved Universitetet i Bergen 
(UiB), Høgskolen i Bergen (HiB), Norges idrettshøg-
skole (NIH) og Universitetet i Tromsø (UiT). 

Bør samordnes
I rapporten blir det anbefalt å samordne mastergra-
dene i «paraplyer» med felles tverrgående kurs. NIFU 
STEP mener at dette er nødvendig for at studiene, 
med dagens finansieringsmodell, skal bli levedyktige 
på lengre sikt. 

Når det gjelder eventuelle framtidige bevilgninger 
til fagspesifikke mastere, blir Fondet anbefalt å stille 
krav om forankring av studiene i institusjonelle stra-
tegier og handlingsplaner. Det kan bidra til at studie-
programmet prioriteres og sikres finansiering over 
lærestedenes budsjetter etter at Fondets bevilgnings-
periode tar slutt.

Rapporten peker også på hensynet til behovet for 
både akademisk og klinisk kompetanse.

– Hvordan dette skal håndteres i framtiden, må 
Fondet vurdere i samarbeid med andre. Ikke minst 
sett i lys av en nasjonal utredning om hvilke krav 
som skal stilles til spesialister i helsesektoren. Her 
kan Fondet trekke veksler på erfaringer som er gjort 
i spesialiseringsløp i andre helseprofesjoner, skriver 

Agnete Vabø og Ingvild Marheim Larsen, som har 
utarbeidet rapporten.

Fragmenterte miljøer
De understreker at Fondet gjennom sine store øko-
nomiske bidrag gjennom flere år har bidratt til at det 
eksisterer et mangfoldig tilbud for fysioterapeuter i 
Norge. Samtidig peker de på at fagmiljøene er små 
og sårbare, fordi undervisnings- og forskningsressur-
sene er fordelt på mange institusjoner, også universi-
teter og høyskoler i samme by.

– Denne situasjonen gir ikke den kritiske masse 
som er nødvendig for å opprettholde robuste mil-
jøer i form av tilstrekkelig studiepoengproduksjon, 
god nok kvalitet i forskningsbasert undervisning 
og veiledning, og å vinne fram i konkurransen med 
andre fag om knappe ressurser. Når flere av mas-
terutdanningene ikke bygger på fagmiljøer knyttet 
til bachelorutdanningene, forsterkes inntrykket av 
fragmenterte fagmiljøer, heter det i evalueringsrap-
porten. 

Mastere finan-
siert av Fondet

 Manuellterapi, 
UiB. Ca.48 studenter 
gjennomført på to kull. 
Ytterligere 27 kandidater 
forventes ferdig desem-
ber 2010.

Klinisk fysioterapi, 
HiB. 19 studenter startet 
høsten 2009, ferdig våren 
2012.
Idrettsfysioterapi, NIH. Ca. 
36 studenter gjennom-
ført på to kull. Ytterligere 
20 forventes ferdig våren 
2011.

Idrettsfysioterapi, 
NIH. Ca. 36 studenter 
gjennomført på to kull.  
Ytterligere ca. 20 forven-
tes ferdig våren 2011.

Nevrologisk 
fysioterapi, UiT. Ca.18 
studenter i første kull, fer-
dig våren 2010. Nytt kull 
med 20 plasser starter 
høsten 2010.

Psykiatrisk og psy-
kosomatisk fysiote-
rapi, UiT. Starter høsten 
2010 med 20 studenter. 

Masterstudier i fysioterapi: 

God kvalitet, sårbare fagmiljøer
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EN FERSK undersøkelse tyder på at risikoen for å ut-
vikle bekkenløsning øker med antall tidligere fødsler, 
opplyser Folkeinstituttet.

– Våre funn tyder på at faktorer forbundet med 
det å ha født barn tidligere er sentrale for å utvikle 
bekkenløsning. Det gir grunnlag for videre forskning 
på hvordan svangerskapsrelaterte faktorer spiller inn 
i utviklingen av bekkenløsning, forteller stipendiat 
Elisabeth K. Bjelland ved divisjon for psykisk helse, 
Folkehelseinstituttet. 

Bjelland er førsteforfatter på artikkelen «Pel-
vic girdle pain in pregnancy: the impact of pa-
rity» som er presentert i det anerkjente tidsskriftet 
American Journal of Obstetrics and Gynecology.  
Hensikten med studien var å undersøke sammen-
hengen mellom antall tidligere fødsler og utvikling av 
smerter over både fremre og begge bakre bekkenledd, 
definert som bekkenleddsyndrom. Dette omfattet 75 
939 gravide kvinner i Den norske mor og barn-un-
dersøkelsen (MoBa). 

FYSIOTERAPEUT og universi-
tetslektor Ola Eriksrud ved Nor-
ges idrettshøgskole er kritisk til 
den statiske treningen som er 
populær på treningssentrene. 
Eriksrud har bevegelseslære, 
biomekanikk og treningslære som 
fagområder, og jobber som fysio-
terapeut ved Olympiatoppen. Han 
har vært opptatt av funksjonell 
trening de siste 15 årene. I et in-
tervju med Dagens Næringsliv 15. 
juli legger han ikke skjul på at han 
definerer funksjonell trening an-

nerledes enn lærebøkene. 
– Det er sterkt å si vranglære, 

men jeg mener at ikke alt i lære-
bøkene er like godt gjennomtenkt, 
og mye av dette går også dessverre 
igjen i mediene, sier han til avisen.  
Funksjonell trening forbindes 
vanligvis med trening av kjerne-
muskulaturen, og er blitt svært 
populært på treningssentrene 
rundt om i landet. Øvelser som 
«planken» og «båten» er hyppig 
brukt som en del av denne trenin-
gen. «Planken», der man står med 

tærne i gulvet og lener seg på albu-
ene, er en statisk øvelse hvor rygg- 
og magemuskulatur isoleres. Stikk 
motsatt av det vi egentlig trenger, 
mener Eriksrud. 

– Problemet er at dette er en 
posisjon vi aldri er i ellers. Krop-
pen befinner seg aldri i en statisk 
nøytralposisjon. Derfor mener jeg 
det blir lite hensiktsmessig med 
isolering av enkeltmuskler og sta-
tiske posisjoner, sier Ola Eriksrud 
til Dagens Næringsliv. 

Fra www.fysioterapeuten.no

Antall fødsler øker risikoen for 
bekkenløsning

FOTO Colourbox.com

Referanse: 
Bjelland EK, Eskild A, Johansen R, Eberhard-Gran M. 
Pelvic girdle pain in pregnancy: the impact of parity. 
Am J Obstet Gynecol 2010. Epub ahead of print. 

Les mer: www.folkehelseinstituttet.no
Fra www.fysioterapeuten.no

Kritisk til statisk trening

Litt flere fag-
lærte

 Tall fra Statistisk sen-
tralbyrå viser at det siden 
2005 er en samlet økning 
på om lag 16.000 årsverk 
i helse- og omsorgstje-
nestene. 80 prosent 
av disse årsverkene er 
besatt av personell med 
helse- og sosialfaglig 
utdanning. Samlet sett 
har andelen faglærte økt 
fra ca.70 til 72 prosent. 
Dette ifølge en pres-
semelding fra Helse- og 
omsorgsdepartementet.

Viktige for sam-
funnet

Fysioterapeuter er 
svært viktige for samfun-
net. Det sa assisterende 
helsedirektør Bjørn Guld-
vog i Helsedirektoratet 
under avslutningen av 
NFFs temadager om 
fysisk aktivitet i juni. 

Guldvog pekte på den 
enorme utfordringen som 
fysisk inaktivitet repre-
senterer for helsevesenet 
og det norske samfunnet, 
og sa at fysioterapeuter 
har en nøkkelrolle i det 
kollektive løftet som 
trengs for å snu denne 
utviklingen.

KUNNSKAPSSENTERET har på oppdrag fra Helsedirektoratet opp-
summert tilgjengelig forskning om effekten av skolehelsetjenesten på 
barn og unges helse og oppvekstvilkår.  Den skal brukes som grunn-
lag for å utrede tiltak for å styrke skolehelsetjenesten.

Bak oppsummeringen står Kristin Thuve Dahm, Brynjar Land-
mark, Ingvild Kirkehei og Liv Merete Reinar. 

Les mer: www.kunnskapssenteret.no

Effekter av skolehelsetjeneste

FOTO Tore Fjeld
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«The Toronto Charter for Physical 
Activity: A Global Call for Action».  
Det er tittelen på en global handlings-
plan for fysisk aktivitet som ble vedtatt 
på den tredje internasjonale kongres-
sen for fysisk aktivitet og helse i To-
ronto i mai.

Handlingsplanen er resultatet av to 
års internasjonalt samarbeid mellom 
55 land og minst 400 fagpersoner. Pla-
nen er ment som et redskap for hand-
ling og påvirkning til bruk overfor 
politikere og beslutningstakere på alle 
nivåer i samfunnet og over hele verden.

Dokumentet er inndelt i fire hoved-
områder med ni retningslinjer/guideli-
nes under hvert område. Det viktigste 
er å løfte fram alle menneskers rett til å 
være fysisk aktive, og å få beslutnings-
takere til å handle deretter.

Les mer:  www.globalpa.org.uk
Fra www.fysioterapeuten.no

HVERT ÅR blir det utført flere tusen kors-
båndoperasjoner. Forskere ved universitet i 
Lund har vist at 60 prosent av disse opera-
sjonene kan unngås, uten at resultatet blir 
dårligere. Rehabilitering hos erfaren fysio-
terapeut gir samme resultat som operasjon, 
opplyser universitetet i en pressemelding.

Forskergruppen i Lund har gjennomført 
en studie som går under betegnelsen KA-
NON og startet i 2001. KANON står for 
«Knee ACL NON-operative versus operati-
ve treatment». I juli ble resultatene publisert 
i det vitenskapelige tidsskriftet New England 
Journal of Medicine, opplyser universitetet i 
en pressemelding.

– I vår studie ble 121 pasienter, 18-35 år, 
med akutt fremre korsbåndskade tilfeldig 
fordelt til behandling med rehabilitering 
pluss operasjon, eller bare rehabilitering 
med mulighet for senere operasjon. Etter to 
år viste det seg at bare 40 prosent i den siste 

gruppen hadde behov for operasjon. Selv 
om mange av pasientene var aktive idretts-
utøvere fant vi ingen forskjeller mellom be-
handlingsgruppene to år etter skaden, sier 
forskeren Richard Frobell.

Pasientene hadde akutt fremre korsbånd-
skade i et tidligere friskt kne. Eliteidretts-
utøvere og de som ikke drev med idrett på 
minimum mosjonsnivå, ble ikke inkludert.

Forskergruppen mener at det ikke fins 
støtte for å anbefale korsbåndrekonstruk-
sjon som første behandlingsmetode.

– Rehabilitering hos erfaren fysioterapeut 
gir samme resultat som operasjon for mer 
enn halvparten av individene i denne pasi-
entgruppen, sier Frobell.

«A Randomized Trial of Treatment for Acute 
Anterior Cruciate Ligament Tears, N Engl J 
Med 2010;363:331-42». 

Fra www.fysioterapeuten.no

HELSEMYNDIGHETENES anbefalte trenings-
dose for pasienter gir mye høyere blodtrykk 
og mindre treningseffekt enn moderne tre-
ningsopplegg, viser studier som førsteama-
nuensis Terje Gjøvaag ved HiO har gjen-
nomført.

Trening og aktivitet er positivt for de 
fleste pasientgrupper, men det store spørs-
målet er hvor mye og hvor tungt pasienter 
bør trene. For å unngå at blodtrykket øker 
for mye, anbefaler helsemyndighetene at 
styrketreningen har en belastning hvor pa-
sienten er utmattet etter 10-15 repetisjoner. 
Mer moderne treningsopplegg anbefaler 
derimot at pasienten bare kjører fire repeti-

sjoner, skriver www.forskning.no
Terje Gjøvaag er førsteamanuensis i fysio-

terapi ved Høgskolen i Oslo.  Foreløpig har 
han bare testet yngre og friske folk. Frem-
over vil han også teste andre aldersgrupper 
og pasientgrupper. Hvorfor gir flere repeti-
sjoner høyere blodtrykk? Forklaringen er 
trolig at musklene trekker seg sammen un-
der trening, og da kommer også blodkarene 
i klem. Når man utfører styrketrening med 
mange repetisjoner, vil blodtrykket gradvis 
trappes opp til høye verdier. Styrketrening 
med bare fire repetisjoner gjør at blodtryk-
ket ikke stiger i samme grad, ifølge Gjøvaag.

Fra www.fysioterapeuten.no

– Mange korsbåndsoperasjoner 
kan unngås

FOTO Colourbox.com

– Helseråd om trening gir høyt blodtrykk
Global handlings-
plan vedtatt

FOTO Colourbox.com
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Helsedirektoratet ønsker å 

utrede fysioterapeutenes 

turnusordning. Det går fram 

av en rapport der det foreslås 

å avvikle turnus for leger og i 

stedet opprette nybegynner-

stillinger. 

TEKST Ann Kristin K. Hanssen, akh@fysio.no
FOTO Colourbox.com

HELSEDIREKTORATETS omfattende rap-
port har skapt mye debatt etter at den ble 
lagt fram i vår.  Rapporten er resultat av et 
oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartemen-
tet om å vurdere turnustjenesten for leger.

Men det er ikke bare legene som er under 
lupen. I kapittelet «Forslag for framtida» he-
ter det blant annet at ulike virkemidler som 
bør vurderes er «å utrede dagens turnusord-
ninger for de tre andre helsefaggruppene 
med obligatorisk, praktisk tjeneste: Fysiote-
rapeuter, kiropraktorer og ortopediingeniø-
rer.»

Svar fra NFF
Rapporten er sendt til en rekke høringsin-
stanser med frist til 30. juni 2010. NFF har 
i sitt svar til direktoratet understreket at da-
gens bachelorutdanning uten turnustjeneste 
ikke er et godt nok grunnlag for å gi autori-
sasjon til fysioterapeuter for en selvstendig 
og faglig forsvarlig tjeneste, som er formålet 
for dagens turnusordning. 

– NFF kan ikke godta autorisasjon av 
fysioterapeuter etter tre års bachelorutdan-
ning uten turnustjeneste. Hvis turnustjenes-
ten fjernes, må det vurderes hvordan den 
kan erstattes med en annen form for veile-
det praksis, sier seniorrådgiver Eline Rygh 
til Fysioterapeuten.

NFF viser blant annet til at faget er i stor 
utvikling. Med stadig flere fysioterapeuter 
som har forskningskompetanse, er omfan-
get av den dokumenterte og forskningsba-
serte kunnskapsmengden økende. 

«Dette skal integreres i den praktiske utø-

velsen av yrket, og god integrering av teori 
og praksis er veldig viktig kvalitetssikring. 
Samtidig er det helt nødvendig at opplærin-
gen i de praktiske ferdighetene ikke redu-
seres. De kan kun læres i praksis med god 
veiledning», heter det i NFFs høringssvar.

NFF skriver også at det er ikke mulig å 
få plass til mer veiledet praksis i løpet av fy-
sioterapeutstudiet, da det faglige innholdet i 
utdanningen stadig øker.

 NFF ser på nåværende tidspunkt to al-
ternativer:

1. Grunnutdanningen utvides til fem år, 
der veiledet praksis og masterutdanning 
integreres. Fysioterapeuters spesialistutdan-
ning må utredes nærmere. 

2. Det opprettes nybegynnerstillinger for 
fysioterapeuter på bachelornivå og med au-
torisasjon etter ett år, og nybegynnerstillin-
ger for spesialistutdanning etter masterut-
danning som gir offentlig godkjenning som 
spesialist i fysioterapi.

Direktoratet avventende
For legene foreslår Helsedirektoratet blant 
annet at dagens turnusordning erstattes av 
nybegynnerstillinger. I tillegg foreslår direk-
toratet at ett års nybegynnertjeneste i spesia-
listhelsetjenesten og ett år i kommunehelset-
jenesten skal inngå som en obligatorisk del 
av alle spesialistutdanningene.

Hvis dette forslaget går igjennom, må 
kandidatene selv søke direkte på nybegyn-
nerstillinger. Vanlige ansettelsesregler skal 
gjelde, og det gamle systemet med loddtrek-
ning faller bort.

Helsedirektoratet vil på det nåværende 
tidspunktet ikke si mer om hvilken modell 
man eventuelt kan se for seg for fysiotera-
peutene. Direktoratet opplyser at de nå øn-
sker å la høringsinstansene gi sine svar på 
rapporten før de kommenterer saken ytter-
ligere. 

Helsedirektoratet vil utrede 
turnusordningen
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Ryggsmerter begynner ikke 

midt i livet, men allerede i  

tenårene, viser ny dansk  

forskning. 

TEKST Ann Kristin K. Hanssen, akh@fysio.no
FOTO Colourbox.com

PROFESSOR Jan Hartvigsen ved Syddansk 
Universitet (SDU) tror ikke at smertene bare 
skyldes økt inaktivitet hos unge. Han mener 
årsaken er langt mer kompleks.

– Vi har brukt veldig mye ressurser på 
å forebygge ryggproblemer, uten resultater. 
Det kan skyldes at vi har hatt feil fokus, sier 
Jan Hartvigsen til Fysioterapeuten.

Han er forskningsleder ved Institut for 
Idræt og Biomekanik ved SDU. Forskere fra 
universitetet presenterte nylig de nye forsk-
ningsresultatene på en stor internasjonal 
ryggkonferanse i Odense. Der var 150 av 
verdens beste ryggforskere samlet for å ut-
veksle oppdatert kunnskap på området. 

Kommer i puberteten
– Våre undersøkelser viser at forekomsten 
av ryggproblemer stiger kraftig i tenårene. 
Mens det blant 12-åringene er ti prosent 
som sliter med ryggsmerter, er antallet blant 
18-20-åringene hele 50-60 prosent. Dette er 
relativt ny forskning. Vi har ikke så mange 
gamle undersøkelser å sammenligne med, 
så vi vet ikke om dette er noe som har endret 
seg, eller om det alltid har vært slik. Men vi 
kan slå fast at ryggplagene starter i tenårene, 
sier Hartvigsen. 

Kan være hormonelt
Han mener at ryggproblemer ikke bare 
skyldes snevre, biomekaniske forhold, men 
at det blant annet også kan ha hormonelle 
årsaker.

– Det ser ut til at når puberteten med sik-
kerhet har startet, da blir det også rapportert 
om smerter i ryggen.

Også norsk forskning viser at ryggplager 
starter tidligere enn antatt. Fysioterapeuten 
omtalte tidligere i år resultatene av et pro-
sjekt ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STA-

MI), som indikerte at skoleelever til en viss 
grad tar med seg rygg- og nakkeplager inn i 
arbeidslivet.

Den norske forskeren og fysioterapeuten 
Astrid Noreng Sjølie publiserte i 2004 en 
tverrsnittstudie i Scandinavian Journal of 
Medicine & Science in Sports som viser at 
57 prosent av elever i 8. og 9. klasse hadde 
korsryggsmerter i løpet av skoleåret.

Bredere perspektiv
Ryggproblemer er i stor grad blitt forklart 
med manglende fysisk aktivitet. Også No-
reng Sjølies forskning viste en sammenheng 
mellom selvrapporterte fritidsaktiviteter og 
korsryggsmerter. Multivariable analyser vis-
te at jo mer aktive ungdommene var, desto 
mindre var forekomsten av korsryggsmer-
ter – ikke minst ved regelmessig gange eller 
sykling. 

Men professor Hartvigsen tror ikke det 
hjelper bare å skru opp aktivitetsnivået.

– Det er riktig at vi er mindre fysisk akti-
ve. Og det forklarer nok en del. Men jeg tror 
ikke det forklarer alt. Dersom vi forestiller 
oss at alle øker aktiviteten, så tror jeg like-
vel ikke at alle ryggproblemer vil forsvinne 
– dessverre.

– Det vil nok ha en viss effekt. Vi har flere 
undersøkelser på gang – i forhold til fysisk 

aktivitet. Noen er lovende – andre ikke. Når 
man ser på om ryggproblemer har sammen-
heng med ergonomiske stoler eller blytunge 
skolesekker, er dokumentasjonen svak.  Jeg 
tror vi skal være åpne for å se ryggproblemer 
i et mye bredere perspektiv, sier professoren.
 
Måtte skufle høy
Han viser til at det også er sosiale forskjeller 
knyttet til fysisk aktivitet. Høyt aktivitets-
nivå henger ofte sammen med en generelt 
sunn livsstil, høy utdannelse og god øko-
nomi. 

– I tillegg vet vi at de som rapporterer 
om smerter i ryggen, også i større grad er 
rammet av astma, magesmerter og en rekke 
andre helseproblemer. Dette gjelder ikke alle 
enkeltindivider, men som gruppe betraktet 
har de en større risiko som de tar med seg 
inn i voksenlivet, sier Hartvigsen.

Han minner også om at det har skjedd et 
paradigmeskifte i måten vi opptrer på.

– Når et barn i gamle dager hadde vondt 
i ryggen, ble det satt til å skufle høy. I dag 
sender vi det i seng med en Panodil. Dette er 
gjort i aller beste mening, men det er en kan-
skje misforstått godhet. Det er nødvendig å 
endre holdning. For vi kan ikke behandle 
eller skåne oss ut av problemet, sier Jan Har-
tvigsen. 

Dansk professor:

– Feil fokus i forebygging av ryggsmerter
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Fysioterapeuter er de siste 

årene blitt mer involverte i be-

handling av pasienter i pallia-

tiv fase. Nå er det utarbeidet 

retningslinjer for å gi fysiote-

rapeutene veiledning og større 

trygghet. 

TEKST Ann Kristin K. Hanssen
akh@fysio.no

RETNINGSLINJENE er lagt ut på Helsebibli-
otekets nettside, og er dermed tilgjengelige 
for fysioterapeuter i hele landet.

– Vi har arbeidet med disse retningslin-
jene i flere år og har lagt ned et betydelig 
arbeid. Vi håper derfor at retningslinjene 
kan være til nytte, sier spesialfysioterapeut 
Tone-Lise Frantzen. Hun arbeider ved Sun-
niva klinikk for lindrende behandling ved 
Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. I 
tillegg har hun en bistilling ved Kompetan-
sesenter for lindrende behandling, Helsere-

gion Vest (KLB).
Frantzen har utarbeidet retningslinjene 

sammen med Anicken Smith Huun og Eli-
sabeth Livden Baklien ved Fysioterapiav-
delingen, Haukeland Universitetssjukehus 
(HUS). De tre har lang og variert erfaring 
med palliative pasienter. I tillegg har en fy-
sioterapeut ved Barneklinikken ved HUS 
skrevet et kapittel om barn.

Et annet fokus
Det var Haukeland sykehus som i 2005 tok 
initiativ til å sette ned en gruppe for å ar-
beide med retningslinjer. Bakgrunnen var 
økt vektlegging av palliasjon i helsevesenet, 
og at fysioterapeuter har blitt mer involvert i 
behandling av palliative pasienter de senere 
år. På sykehus er disse pasientene plassert 
på mange ulike avdelinger. Behandlingen er 
mer symptomrelatert enn diagnoserelatert, 
og den vil ofte ha et annet mål enn annen 
fysioterapi. Fysioterapi til denne gruppen vil 
dermed ofte ikke omfattes av de ulike avde-
lingers retningslinjer.

– Vi lærer ikke mye om palliasjon i ut-
danningen, i hvert fall ikke de av oss som 
har vært ute i jobb en stund. Fokuset vårt 

er vanligvis å rehabilitere pasientene slik at 
de blir friske. I palliasjon er det en annen 
målsetting, og mange føler nok usikkerhet 
i møte med disse pasientene, sier Frantzen.

Gi større trygghet
Retningslinjene er ikke ment å være detal-
jerte behandlingsregimer, men skal gi vei-
ledning, bedre kompetanse og større trygg-
het. De skal kunne brukes uavhengig av 
diagnoser og omhandler en rekke aktuelle 
problemstillinger. Det gjelder blant annet 
mål for fysioterapitilnærmingen, kommu-
nikasjon med den alvorlig syke pasienten, 
holdninger og etiske problemstillinger, samt 
ivaretakelse av fysioterapeutens egne behov.

Retningslinjene er basert på egne erfarin-
ger, samarbeid med kolleger ved palliative 
enheter i Norge, på nasjonal og internasjonal 
litteratur og er i tråd med gjeldende politiske 
føringer. Overlege og leder ved KLB har gitt 
veiledning og godkjent retningslinjene. Med 
tillatelse fra fysioterapiavdelingene ved HUS 
og HDS er retningslinjene gjennomgått for å 
gjøres mer allmenne.

Etter at de var lagt ut på kompetansesen-
terets nettside kontaktet Frantzen NFF, som 

Pionerarbeid om fysioterapi i palliativ fase

VIKTIG ARBEID Fysioterapeutene Tone-Lise Frantzen, Anicken Smith Huun og Elisabeth Livden Baklien har utarbeidet retningslinjer i fysioterapi til pasienter 
i palliativ fase, og håper de vil bli til nytte for andre kolleger. Foto: privat
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igjen tok kontakt med Helsebiblioteket. Ret-
ningslinjene ble da lagt ut på Helsebibliote-
kets nettsider.

– Selv om retningslinjene i utgangspunk-
tet ble laget for Haukeland og Haraldsplass, 

er innholdet relevant for fysioterapeuter i 
alle deler av helsevesenet, sier Frantzen.

Oppdemmet behov
De tre forfatterne vil presentere retnings-
linjene med en poster under den 11.lands-
konferanse om utfordringer ved livets slutt i 
Bergen i september. 

Frantzen og Smith Huun har også vært 
kursledere på kurs om fysioterapi i palliativ 
fase i regi av NFF de siste årene. De første 
kursene ble raskt fulltegnet.

– Det har nok vært et oppdemmet behov. 
Mange føler seg kanskje usikre i forhold til 
denne måten å arbeide på  – dette omhand-
ler jo ikke bare fysioterapi, men også etiske 
problemstilinger, kommunikasjon og det å 
ta vare på seg selv, sier Frantzen.

– Tror du mange fysioterapeuter kvier seg 
for å jobbe med pasienter i palliativ fase? 

– Det tror jeg nok.  Men jeg ser også at 
mange av de som arbeider med palliasjon, 
opplever det som veldig meningsfylt. Arbei-
det er preget av en helhetlig tankegang, og 
pasienter i denne gruppen verdsetter ofte 

fysioterapi høyt, sier Frantzen. 
Hun forteller at flere av fysioterapeutene 

som har arbeidet en stund ved palliative av-
delinger og hospice-avdelinger, opplever at 
fysioterapi er etterspurt og høyt verdsatt. 
Likevel ser de at mange palliative enheter 
og palliative team som opprettes, ikke har 
egne fysioterapeuter, men skal bruke kom-
munens eller sykehusets fysioterapitjeneste 
ved behov. 

– Dette gjelder også andre faggrupper. 
Det har ofte sammenheng med økonomi og 
prioriteringer, men kan også skyldes mangel 
på fagpersoner med interesse og engasje-
ment på området. Det er viktig at det settes 
fokus på dette fagområdet blant fysiotera-
peuter. Dette er et felt i utvikling, og vi må 
være på banen, sier Tone-Lise Frantzen. 

Retningslinjene kan du finne på www.helse-
biblioteket.no/retningslinjer
 

Hva er palliasjon?
 Palliasjon har sitt utspring i hospice-

bevegelsen, og hospicefilosofien danner 
grunnlaget for WHOs definisjon:

«Palliasjon er aktiv behandling, pleie og 
omsorg for pasienter med inkurabel syk-
dom og kort forventet levetid. Lindring av 
pasientens fysiske smerter og andre plag-
somme symptomer står sentralt, sammen 
med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og 
åndelige/eksistensielle problemer. Målet 
med all behandling, pleie og omsorg er 
best mulig livskvalitet for pasienten og de 
pårørende».

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

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

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

FYSIKALSK OG IDRETTSMEDISINSK UTSTYR

UFO™
 

Universal Plantar Fasciit ortose
Orthomericas nattortose for effektiv 

behandling av Plantar Fasciit, spissfot 
og achillestendinitt. 

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



– Takk for hjelpen. 
   Den var gull verdt! 

– Jeg takker Enimed for at de ga meg anledning til å låne det nye apparatet Swiss PiezoClast i november 2009. 
Dermed kunne det medisinske støtteapparatet med Trond Reginiussen behandle skaden jeg hadde pådratt 
meg effektivt. Behandlingen bidro til at jeg kunne delta i verdenscuprennene før jul og fi kk forberede meg 
godt til OL i Vancouver. Det norske alpinlandslaget benyttet også Swiss DolorClast og PiezoClast under OL. 

Aksel Lund Svindal

Telenor er hovedsponsor for alpinlandslaget

Foto: S
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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:

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

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 calcifi c 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.

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

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

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

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Sveitsisk kvalitetsteknologi står bak Swiss DolorClast® 
– et svært effektivt våpen mot kroniske senelidelser. 
Trykkbølgebehandling omtales internasjonalt med forkortelsen 

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

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at trykkbølge-
behandling med Swiss DolorClast®-metoden har god klinisk 
effekt (1-4). 

For henvisning til ytterligere klinisk dokumentasjon, se enimed.no 

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

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

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

 Helsekilden er en kommunal lavterskelmodell for å fremme livsstilsendring for røyking, 
kosthold og fysisk aktivitet. Helsekilden tilbyr individuell oppfølging i form av helsesam-
taler og ulike gruppetilbud innen fysisk aktivitet og kosthold i 12 uker, men oppfølgingen 
forlenges vanligvis cirka ett år. 
I perioden september 2006 til september 2008 fikk Helsekilden i Grimstad kommune 
henvist fra lege 90 kvinner og 20 menn med gjennomsnittsalder på 50 år. Elleve personer 
møtte ikke til første samtale. Nittini deltakere fikk dermed oppfølging fra Helsekilden, og 
76 av disse deltok i Helsekildens gruppetilbud innen fysisk aktivitet og kosthold.
Muskelskjelettlidelser, overvekt, psykiske lidelser og hjerte-karlidelser forekom hyppig blant 
deltakerne. Lavt fysisk aktivitetsnivå var den vanligste årsaken til henvisning. Halvparten 
av henvisningene gjaldt også kosthold. Det var få henvisninger til røykeslutt. 
Ved en oppfølgingsundersøkelse i 2008 fikk vi informative svar fra 31 av de opprinnelig 
99 deltakerne med hensyn til fysisk aktivitet og fra 33 med hensyn til kosthold. Tjue av 
informantene økte aktivitetsnivået under oppfølgingsperioden og 16 rapporterte endring i 
kosthold. 
Nøkkelord: Livsstilsendring, lavterskelmodell, kommunal frisklivssentral, fysioterapimoda-
litet, fysioterapispesialitet 

Helsekilden - en lavterskelmodell  
for livsstilsendring

fag FAGARTIKKEL

Innledning
Stortingsmelding nr. 16 fra 2002/2003 peker 
på at atferd og vaner er viktige årsaker til sy-
kelighet og dødelighet i befolkningen. Cirka 
halvparten av alle dødsfall som inntrer før 
forventet levealder er påvirket av livsstil. 
Stortingsmeldingen setter som mål å skape 
flere leveår med god helse for befolkningen 
og å redusere helseforskjeller (1), men end-
ring av levevaner byr på store utfordringer 
(2). Med bakgrunn i stortingsmelding nr. 16 
innførte daværende helseminister grønn-
resept-ordningen i 2003, med målsetning 
om at fysisk aktivitet og sunt kosthold skulle 
bli førstevalg for lege og pasient ved diagno-

segruppene hypertensjon og diabetes 2 (3).    
Ordningen fikk imidlertid begrenset legiti-
mitet blant norske fastleger (4). I etterkant 
ble det i 2005 opprettet fem prøvefylker som 
fikk midler fra Helsedirektoratet til å prøve 
ut ulike modeller for fysisk aktivitet, røyke-
slutt og sunt kosthold (5). Stortingsmelding 
nr. 47, samhandlingsreformen, anbefaler 
oppbygging av kommunale lærings- og 
mestringstilbud blant annet med lavterskel-
tilbud innen livsstilsendring (6).

Aust-Agder var ikke blant de fem fylkene 
som fikk midler fra Helsedirektoratet. Vi ble 
imidlertid inspirert av arbeidet, og basert på 
lokale ressurser og erfaringer fra prøvefyl-

kene, laget Aust-Agder sin egen modell som 
ble kalt Helsekilden. Målet var at Grimstad 
og tre andre kommuner skulle etablere et 
tilbud, en Helsekilde, hvor personer som 
ønsker livsstilsendring kunne henvende seg 
og få hjelp. Tilbudet skulle ikke knyttes til 
spesielle diagnoser eller medisinering, men 
deltakerne skulle være henvist fra lege.

I regi av Partnerskap for folkehelse i 
Agder utarbeidet representanter fra fylkes-
mann og fylkeskommune i Aust-Agder 
rammene for Helsekilden i samarbeid med 
de fire prøvekommunene og legeforeningen 
i fylket. Partnerskapet er et samarbeid mel-
lom fylkesmenn, fylkeskommuner, kommu-
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Deltaker og fysioterapeut kom sammen fram til 
fysiske aktiviteter og kostholdsendringer.

ner, sykehus, diverse frivillige organisasjo-
ner og Universitetet (tidligere Høgskolen) i 
Agder. Målet med partnerskapet er å bedre 
folkehelsen i Agder-fylkene og gi mulighet 
for samarbeid innen folkehelseoppgaver 
(7). Fra Grimstad deltok kommuneoverlege, 
fysak-koordinator og leder for fysio- og er-
goterapiavdelingen. Dette skulle sikre en 
forankring i kommunen og legenes med-
virkning. Partnerskapet utarbeidet felles in-
formasjonsmateriell og henvisningsblanket-
ter til legene. Hver kommune laget sitt eget 
opplegg for organisering av tilbudet. Driften 
av Helsekilden ble innlemmet i de ordinære 
kommunale oppgavene, og ressursene som 
ble brukt på arbeidet var et resultat av in-
terne prioriteringer.

Helsekilden åpnet i Grimstad kommune 
i september 2006. Kommunen har cirka 20 
000 innbyggere og er i vekst (8). Fysiotera-
piavdelingen i kommunen fikk ansvaret for 
Helsekilden, og fysioterapeuter skulle følge 
opp deltakerne. Folkehelsekoordinator i 
kommunen bidro med økonomiske midler 
til å drive eksterne kurs. Ingen andre kom-
munale instanser ønsket å delta i arbeidet. 
Høsten 2008 foretok vi en intern evaluering 
av Helsekilden. Vi ønsket å vite hvordan 
opplegget hadde fungert, hvilke brukere vi 
hadde nådd og hvilke endringer vi eventuelt 
burde gjøre. 

Hensikten med denne artikkelen er å 
beskrive Helsekildens organisering og akti-
vitetstilbud, samt evaluere Helsekilden ved 
å beskrive deltakerne og vurdere potensielle 
effekter av deltakelse i Helsekilden

Hoveddel
Beskrivelse av Helsekilden
Organisering
Grimstad har 4,8 årsverk til utøvende fysio-
terapi i kommunehelsetjenesten. En fysio-
terapeut samordnet tilbudet, men alle fy-
sioterapeutene brukte noe av sin arbeidstid 
på Helsekilden. Totalt brukte vi om lag en 
50 prosents stilling til dette arbeidet, som 
foregikk parallelt med andre oppgaver. Ar-
beidet omfattet helsesamtaler, oppfølging av 
brukere underveis, fysisk testing, skriving av 
epikriser, organisering og drift av grupper, 
organisering av kurs med eksterne ledere, 

markedsføring og tilstedeværelse i Helsekil-
dens åpningstider. 

I ukene før vi åpnet Helsekilden, infor-
merte vi legene i kommunen om tilbudet, 

distribuerte informasjonsmateriell og hen-
visningsblanketter, averterte i avisen, la ut 
informasjon på kommunens hjemmeside, 
og fikk oppslag i lokalavisen og på lokalra-
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dioen. (Henvisningsblankett og annonse er 
tilgjengelig på www.fysioterapeuten.no).

 Tilbudet var dermed kjent for mange da 
vi åpnet Helsekilden for henvendelser hal-
vannen time mandag og torsdag hver uke. 
Da kunne brukerne møte uten forhåndsav-
tale eller ringe for å få informasjon om tilbu-
det og avtale tid for samtale. Vi informerte 
legene om at vi ønsket at brukerne selv skul-
le kontakte oss direkte med henvisningen. 
Selv om vi dermed kunne miste potensielle 
deltakere, mente vi at deltakerne burde ha 
et eget ønske om og initiativ til å komme i 
gang. De gangene legene likevel sendte hen-
visning direkte til oss, brukte vi mye tid på 
å få kontakt med deltakerne, og erfaringen 
var at disse ofte ikke var klare for livsstils-
endring. 

Oppfølgingen fra Helsekilden startet 
med en helsesamtale mellom fysioterapeut 
og deltaker (deltaker: definert som møtt til 
samtalen). Samtalen var bygd opp rundt 
en ferdig mal og tok utgangspunkt i legens 
henvisning og brukerens perspektiv (9). Vi 
brukte prinsipper fra endringsfokusert råd-
givning i samtalen. Dette er en målrettet, 
klientsentrert samtalemetode for å motivere 
til atferdsendring og endringsprosesser. Me-
toden har utgangspunkt i at atferdsendring 
forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse 
fra klienten (10). Alle fysioterapeutene fikk 
opplæring i metoden, og vi jobbet kontinu-
erlig med å forbedre helsesamtalen. Samta-
len tok opp deltakernes vaner og erfaringer 
med fysisk aktivitet, kosthold og røyking, 
samt deres forventninger til Helsekilden.

Deltaker og fysioterapeut kom sammen 
fram til et opplegg som inneholdt ulike for-
mer for fysisk aktivitet, kostholdsendringer 
og røykeslutt. Opplegget kunne være i regi 
av Helsekilden, eller frivillige og private 
organisasjoner. Noen ønsket utelukkende å 
drive aktivitet på egenhånd, med veiledning 
og oppfølging fra Helsekilden. De fleste øn-
sket en form for jevnlig kontakt med ansvar-
lig fysioterapeut. Oppfølging på telefon eller 
e-post hver andre/tredje uke var vanlig. Fra 
mai 2008 fikk deltakerne tilbud om å gjen-
nomføre kondisjonstesten UKK gåtest på 
tredemølle før oppstart. Testen er beregnet 
på friske voksne mellom 20 og 65 år (11). 
Deltakerne registrerte i oppfølgingsperio-
den/periodene daglig all fysisk aktivitet på 
eget skjema. Dette ble brukt i oppfølgings-
samtalene. 

Etter cirka 12 uker hadde vi en oppføl-
gingssamtale der eventuell UKK gåtest ble 

repetert. Det ble avtalt hvordan deltakeren 
kunne opprettholde eller komme videre i 
endringsprosessen. Etter samtalen sendte 
vi tilbakemelding til lege. Vi erfarte at 12 
uker vanligvis var for kort tid til at nye va-
ner ble innarbeidet, og at de fleste selv anga 
å ha behov for videre oppfølging. Deltakerne 
fikk derfor tilbud om å beholde sin kontakt-
person og fortsette i Helsekildens aktivitets-
tilbud. Vi satte ingen grense for varighet av 
oppfølgingen, men vi arbeidet mot at delta-
kerne skulle bli selvstendige og trappet grad-
vis ned oppfølging. 

Aktivitetstilbud
Ved oppstart i 2006 ønsket vi å knytte Helse-
kilden tett opp mot eksisterende aktivitets-
tilbud i kommunen, både av ressurshensyn 
og for å forenkle overgangen til aktivitet i 
regi av frivillige eller private. De frivillige 
organisasjonene var positive. Vi fant pas-
sende tilbud til våre deltakere hovedsake-
lig hos Friskis og Svettis, Seniordans og 
Helsesportslaget. Ansvarlig fysioterapeut 
kontaktet gruppevert på aktuelle Friskis og 
Svettis-treninger når nye brukere fra Hel-
sekilden ønsket å benytte dette tilbudet. I 
startfasen opprettet Friskis og Svettis en 
egen «Helsekilden-gruppe», men denne ble 
avviklet da deltakerantallet var for lavt. Vi 
brukte oversikter over andre lavterskeltilbud 
i kommunen når vi avtalte aktivitetsplaner 
med deltakerne. I tillegg la vi opp til å drive 
en turgruppe og en bassenggruppe selv.

Vi erfarte at dersom vi skulle lykkes med 
å nå gruppen som var i dårligst form og/eller 
hadde ulike typer fysiske og psykiske lidel-
ser, måtte Helsekilden drive flere aktivitets-
tilbud. Selv om de frivillige organisasjonene 
beskrev sine tilbud som lavterskeltilbud, var 
ikke nivået lavt nok for mange av Helsekil-
dens deltakere. Mange deltakere oppga at 
det ble for tøft å møte opp i ordinære aktivi-
tetstilbud, og økonomiske hensyn var viktig 
for mange. Vi opprettet derfor flere grupper 
i regi av Helsekilden underveis, som alle 
ble ledet av fysioterapeuter. Ressursbruken 
begrunnet vi med at fysioterapitjenesten i 
kommunen skal inkludere helsefremmende 
og forebyggende arbeid. 

Per 01.09.08 drev Helsekilden en tur-
gruppe, to bassenggrupper og en bevegel-
sesgruppe. Vi arrangerte årlig kosthold/
matlagingskurs med eksterne kursledere. 
Det var for få interesserte til røykesluttkurs, 
og vi henviste derfor til kurs/oppfølging an-
dre steder, og brukte Røyketelefonene ak-

tivt. Alle gruppene var blandet med tanke 
på alder, diagnose og kjønn, med unntak 
av bevegelsesgruppa, som var en ren kvin-
negruppe. Turgruppa gikk en relativt fast 
runde i et av Grimstads mest brukte tur-
områder. Deltakere som ønsket det brukte 
staver og fikk opplæring i dette. Målet var 
at alle skulle gå cirka en time. Fysioterapeu-
ten gikk alltid bakerst, og det var mulig for 
deltakerne å korte ned turen og likevel møte 
resten av gruppa flere ganger underveis. 
Deltakere som ble i bedre fysisk form, ble 
oppfordret til å gå raskt noen ekstra ganger 
i en bakke midtveis i løypa. Bassenggrup-
pene drev lett kondisjons- og styrketrening 
i cirka 40 minutter i varmtvannsbasseng. 
Bevegelsesgruppa inneholdt cirka 45 mi-
nutter variert sirkeltrening, enkel trening til 
musikk og noe psykomotorisk fysioterapi. 
Kostholdskursene varierte fra rene teorikurs 
ledet av ernæringsfysiolog til mer praktiske 
matlagingskurs. 

Siden alle Helsekildens fysiske aktivitets-
tilbud foregikk på dagtid, var det vanskelig å 
nå personer som var i full jobb, men denne 
gruppen var ofte de mest ressurssterke som 
kunne gå inn i andre aktivitetstilbud eller 
ønsket selvstendig aktivitet med hyppige 
samtaler og telefonkontakt. Noen arbeids-
plasser ga deltakere i Helsekilden mulighet 
til å delta i gruppeaktivitet på dagtid.

Da ett av målene med Helsekilden var å 
favne alle sosiale grupper og bidra til å re-
dusere sosiale helseforskjeller, valgte vi å 
holde et lavt kostnadsnivå. Deltakelsen med 
helsesamtaler, oppfølging og fysisk testing 
var gratis. Aktivitetstilbudene hadde mindre 
egenandeler (fra 200-250 kroner per halvår). 
Deltakelse på trening i regi av de frivillige 
organisasjonene hadde ordinære deltaker-
avgifter. 

Evaluering av Helsekilden
Metode
Høsten 2008 samlet vi informasjon ved 
gjennomgang av deltakerlister, oppmøte-
skjemaer fra de ulike aktivitetene, journaler 
fra helsesamtalene, legehenvisninger, epikri-
ser, egentreningsskjemaer og samtaler med 
deltakere. I tillegg gjennomførte vi en enkel, 
anonym spørreundersøkelse, og sendte et 
spørreskjema (tilgjengelig på www.fysiote-
rapeuten.no) til de 99 deltakerne i Helsekil-
den i perioden september 2006 til septem-
ber 2008 sammen med et informasjonsskriv 
og ferdig adressert og frankert svarkonvo-
lutt. Skjemaet besto av 13 spørsmål med av-
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krysningsalternativer og rom for utdypende 
kommentarer. Flytskjema i figur 1 beskriver 
antallet fra de opprinnelige henvisningene 
til de aktuelle informantene (deltakere som 
besvarte spørreundersøkelsen).

Av de 11 som ikke møtte til første helse-
samtale, fikk vi ikke opprettet kontakt med 
tre der henvisningen var sendt direkte fra 
lege, fem unnlot å møte til avtalte samtaler 
eller utsatte oppfølgingen/trakk seg, og for 
tre personer ble det klart før samtalen at til-
budet ikke passet. Vi oppsporet ny adresse 
til fem av de 11 vi fikk i retur grunnet ukjent 
adresse. Totalt mottok dermed 93 deltakere 
spørreskjemaet, og 36 returnerte besvarte 

skjemaer. Vi gjorde ingen purringer. Tre 
skjemaer inneholdt bare kommentarer om 
at deltakerne hadde falt fra tidlig i opplegget 
og derfor ikke anså det som viktig å besvare 
skjemaet. Av de 33 informantene hadde 15 
fortsatt oppfølging fra Helsekilden, mens 18 
hadde avsluttet oppfølgingen.  

Helsekildens henviste og deltakere ved 
deres første møte med Helsekilden
Henvisningene inkluderte 90 kvinner og 20 
menn, fra 19 til 79 år, med gjennomsnitts-
alder på 50 år. Nittisju var henvist til Hel-
sekilden for å øke sitt fysiske aktivitetsnivå 
(tabell 1).

Rundt halvparten av henvisningene om-
fattet også kosthold. Det var få henvisninger 
til røykeslutt.

Muskelskjelettlidelser dominerte bildet 
av medisinske diagnoser, og overvekt, psy-
kiske lidelser og hjerte-kar lidelser forekom 
også hyppig (tabell 2).

Legehenvisninger og journalnotater fra 
helsesamtalene ga opplysninger om yrkes-
status: 31 var i arbeid, 20 uføretrygdet, 11 
alderstrygdet, 10 hjemmeværende/uten 
arbeid, ni sykemeldte, fire studenter, mens 
data manglet for 14 personer.

Under første Helsesamtale registrerte vi 
hvordan deltakerne selv vurderte sitt fysiske 
aktivitetsnivå og kosthold. Bare fem vurder-
te seg selv til å være fysisk aktiv og oppga ak-
tivitet flere timer i uka. De resterende 94 var 
lite eller svært lite fysisk aktive. Resultatene 
til deltakere som gjennomførte UKK gåtest, 
viste at deltakerne var i dårlig fysisk form. 
Dette var også tydelig når nye deltakere star-
tet i aktivitetsgruppene. Over halvparten av 
deltakerne oppga at kostholdet ikke var bra, 
eller at de burde gjøre endringer i det. 

De 33 informantene i spørreundersøkel-
sen oppga også generelt å være lite fysisk 
aktive og i dårlig fysisk form da de startet i 
Helsekilden. Cirka 70 prosent var fysisk ak-
tive mindre enn to timer per uke. Av disse 
var over 40 prosent i aktivitet mindre enn én 
time i uka. 

Registrerte oppmøter på gruppeaktivite-
ter i Helsekildens regi
Gjennomgang av deltakerlister fra grup-
peaktiviteter, epikriser og journalnotater 
viste at 74 av de 99 deltakerne deltok på or-
ganisert fysisk aktivitet i regi av Helsekilden. 
Data på deres aktiviteter i regi av frivillige 
og private organisasjoner er ikke tilgjenge-
lig. Tjueen var aktive i flere enn ett av Helse-
kildens tilbud innen fysisk aktivitet. Tjuetre 
deltok på kostholdskursene. Tabell 3 viser 
oppmøte i Helsekildens grupper. 

Bassenggruppene inkluderte 53 deltake-
re, turgruppa 23 og bevegelsesgruppa seks. 
Turgruppa og den ene bassenggruppa eksis-
terte hele to-års-perioden, mens den andre 
bassenggruppa ble opprettet vinteren 2007, 
og bevegelsesgruppa våren 2008. Deltakerne 
hadde svært varierende oppmøte på akti-
vitetene (1-40 ganger). Tabell 4 viser antall 
oppmøter gjennomsnittlig per deltaker.

De 74 deltakerne hadde gjennomsnittlig 
oppmøte på 13 ganger, med størst oppmøte 
på bassengtrening. Nitten aktive deltakere i 

TABELL 1  Oppgitt årsak til henvisningene til Helsekilden fra legen. 

Henvisningsårsak Alle henvisninger 
n=110

Deltakere
 n=99

Fysisk aktivitet + kosthold + røykeslutt    9  9

Fysisk aktivitet + kosthold   49 47

Fysisk aktivitet + røykeslutt    1  1

Fysisk aktivitet   42 40

Røykeslutt    2  1

Manglende opplysninger eller manglende henvisning    7  1

Sum 110 99

TABELL 2 Legens diagnose på henvisningen*

Diagnose Diagnose hos henviste 
n=110

Diagnose hos deltakerne  
n=99

Muskelskjelettlidelser 60 57

Overvekt 50 50

Psykiske lidelser 49 48

Hjerte-karlidelser 43 42

Lunge/luftveislidelser 15 15

Diabetes 10 10

Ingen diagnose/andre diagnoser   6   6
* Hver deltaker kan ha flere diagnoser

FIGUR 1 Flytskjema av henviste og deltakere i Helsekilden, samt frafall og informanter i spørreundersø-
kelsen i 2008. 

n=110 Totalt antall henvisninger

n=99 Utsendte spørreskjema

n=93 Deltakere mottok 
spørreskjema

n=6 Retur ukjent adresse

n=11 Ikke møtt til første samtale

n=36 Besvarte spørreskjema n=57 Besvarte ikke spørreskjema

n=33 Informative svar kosthold n=31 Informative svar fysisk aktivitet
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gruppetilbudene i september 2008 fortsatte 
i Helsekilden etter registreringsavslutning. 
Tjuefem deltok ikke i organisert fysisk ak-
tivitet i regi av Helsekilden, og 25 deltok 
mindre enn fem ganger totalt i gruppetilbu-
dene. Tre av disse var i startfasen av oppleg-
get da registreringen ble gjort og fortsatte i 
Helsekildens gruppetilbud. Tre hadde be-
hov for tettere oppfølging og fikk innvilget 
en kommunalt ansatt treningskontakt med 
opplæring i treningslære, rus og psykiatri. 
Fra Helsesamtalene vet vi at flere gikk over 
i andre tilbud hos frivillige eller private or-
ganisasjoner, og mange drev egentrening. 
Vi mangler registreringer både over antallet 
som ikke kom i gang med fysisk aktivitet, og 
antall og oppmøte på aktivitet gjennomført 
andre steder, inklusive Helsekilden-gruppen 
til Friskis og Svettis.

Informantenes aktiviteter og endringer
Tjuesju oppga å delta i fysisk aktivitet i regi 
av Helsekilden: 20 på bassengtrening, 11 på 
turgruppe og tre på bevegelsesgruppe. Fem 

deltok på kostholdskurs. Sju deltok på mer 
enn et tilbud, to utelukkende på kostholds-
kurs og fire deltok ikke på noen av Helsekil-
dens tilbud. Fjorten deltok i organisert fysisk 
aktivitet i regi av andre. Tjue av informan-
tene økte aktivitetsnivået i oppfølgingspe-
rioden. Antallet fysisk aktive mindre enn to 
timer per uke ble mer enn halvert (tabell 5).

Gruppen fysisk aktive fra to til fire timer 
ble mer enn doblet under oppfølgingsperio-
den, og gruppen fysisk aktive mer enn fire 
timer per uke ble tredoblet. Noen rapporter-
te å redusere aktivitetsnivået sitt noe etter at 
oppfølgingen var avsluttet. Få så imidlertid 
ut til å gå tilbake til et like lavt fysisk akti-
vitetsnivå som de hadde tidligere. Cirka en 
fjerdedel var lite fysisk aktive gjennom hele 
oppfølgingsperioden. 

I alt 16 av informantene gjorde kost-
holdsendringer i oppfølgingsperioden. 

Fjorten oppga å ha gjort varige endringer 
i kostholdet sitt, sju av disse hadde fortsatt 
oppfølging fra Helsekilden.

Fra helsesamtalene har vi inntrykk av at 

mange av deltakerne har gjort endringer i 
kostholdet sitt, men vi mangler eksakte data 
på dette.

Tilfredshet med oppfølgingen
Deltakerne i Helsekilden har gitt hyppige 
muntlige tilbakemeldinger om at det opple-
ves motiverende og trygt å ha en kontakt-
person som følger opp jevnlig. Skjemaet for 
registrering av egenaktivitet har virket både 
motiverende og fungert som en realitets-
orientering, da mange først blir klar over 
hvor lite de er i aktivitet når de har skrevet 
det ned over tid. Fellesskapet på treningene 
har vært viktig for mange. Det har vært godt 
å være i en gruppe der alle har noenlunde 
samme forutsetninger, og gitt trygghet at 
fysioterapeuter med kunnskap både innen 
trening, helse og sykdomslære, har ledet tre-
ningen. Flere av deltakerne har funnet «tre-
ningsvenner». Dette har gjort det lettere for 
noen å opprettholde aktivitetsnivået etter 
avslutning i Helsekilden.

Tjueseks av informantene oppga å være 
fornøyde med oppfølgingen fra Helsekilden, 
seks var usikre og én unnlot å besvare spørs-
målet. I kommentarene oppga en informant 
at skjemaet for registrering av egenaktivitet 
ga motivasjon til å øke aktivitetsnivået, og 
at Helsekilden ga en starthjelp til å komme 
i gang med fysisk aktivitet. En annen skrev 
at oppfølgingen på tekstmeldinger og tele-
fon hadde vært en god støtte, og en tredje 
at Helsekilden hadde bidratt til at vedkom-
mende var tilbake i full jobb.  Noen oppga 
at det positive sosiale miljøet på aktivitetene 
inspirerte til å delta. En informant mente 
Helsekilden ga gode tips og starthjelp, og 
at ansvaret for videre endring nå var hans/
hennes eget. Det var ingen negative kom-
mentarer.

Flere informanter savnet mer personlig 
oppfølging på kosthold. Noen ønsket seg 
konkrete menyer for å redusere kaloriinn-
hold og mulighet til å komme og veie seg 
jevnlig. En informant ønsket at Helsekilden 
hadde tilgang på psykolog. En annen ønsket 
seg tettere oppfølging fra Helsekilden når 
han/hun skulle begynne å trene hos Friskis 
og Svettis. Noen ønsket seg flere aktivitets-
tilbud, tilbud på kveldstid og tettere oppføl-
ging enn vi kunne tilby dem.

Diskusjon
Frem til i dag
Evalueringen vår har store metodiske svak-
heter. Vi mangler kontrollgruppe og kan 

TABELL 3 Oppmøte i turgruppe, i bassenggruppe og totalt i aktivitetsgrupper i Helsekildens regi fra 
september 2006 til september 2008.

Antall ganger 
møtt i gruppe 

Turgruppe Bassenggruppe Bevegelsesgruppe Totalt antall delta-
kere for alle grupper 

1-4 12  16 4 25

5-9 13  12 14

10-14   3  15 1 14

15-19   5    3 1   6

> 20   3    7 15

Sum deltakere 36  53 6 74

TABELL 4 Totalt oppmøte og gjennomsnittlig oppmøte per deltaker i de ulike Helsekildengruppene i 
perioden september 2006 til september 2008.

Aktivitet Totalt oppmøte (antall ganger) Gjennomsnitt per deltaker
Gågruppe 344 (n=36)   9,6

Bassenggrupper 599 (n=53) 11,3

Bevegelsesgruppe 32 (n= 6)   5,3

Alle aktiviteter 975 (n=74) 13,2

TABELL 5 Informanter (gruppen som besvarte spørreskjemaet) i de ulike aktivitetskategoriene før, 
under og etter oppfølging*. 

Aktivitetsnivå Før oppfølging Under oppfølging Etter oppfølging
0-2 timer per uke    22 (71 %)      8 (24 %)     4 (24 %)

2-4 timer per uke      6 (19 %)    14 (45 %)   10 (59 %)

Over 4 timer per uke      3 (10 %)    10 (33 %)     3 (18 %)

Sum    31    32   17

*Mange av informantene har fortsatt oppfølging fra Helsekilden og har dermed ikke besvart spørsmålet om 
aktivitetsnivå etter oppfølging.
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ikke si om deltakelse i Helsekilden er årsak 
til endringene. Spørreundersøkelsen har lav 
svarprosent og gir bare informasjon om et 
lite utvalg av deltakerne. Resultatene derfra 
må tolkes med stor forsiktighet, og det er 
usannsynlig at hele deltakergruppen gjorde 
tilsvarende endringer som informantene. 
Vi burde gjort purringer for å øke svarpro-
senten. Også opplysninger som kom fram i 
helsesamtalene må tolkes med forsiktighet, 
da de kan være påvirket av fysioterapeutens 
tanker, ønsker og meninger. Vi er dessuten 
ikke sikre på at deltakerne gir all relevant in-
formasjon under samtalene. Vi ser i ettertid 
at vi skulle ha samlet inn alle egentrenings-
skjemaene, samt foretatt registreringer i tre-
ningsgruppene til samarbeidspartnerne og 
gjort nøyaktige registreringer på all utført 
aktivitet. 

Vi vet imidlertid at de fleste deltakerne 
var lite fysisk aktive da de startet oppfølging 
i Helsekilden. Syttiseks av totalgruppen på 
99, og 29 av de 33 informantene fra spør-
reundersøkelsen, deltok i Helsekildens tre-
ningsgrupper. Totalgruppen og informante-
ne har noenlunde lik fordeling på deltakelse 
i flere gruppetilbud, og Helsekilden har der-
med sannsynligvis bidratt til økt fysisk ak-
tivitet hos svært mange deltakere. Den re-
gistrerte gjennomsnittlige treningsdosen på 
13 oppmøter per deltaker er liten, og gir et 
skjevt bilde, siden mange av deltakerne var 
i oppstartfasen da registreringen ble gjen-
nomført. I tillegg gjennomførte mange tre-
ning i regi av andre eller på egenhånd. 

For den fjerdedelen av deltakerne som 
benyttet seg av Helsekildens gruppetilbud 
over en lengre tidsperiode flere ganger i uka, 
har Helsekilden sannsynligvis spilt en viktig 
rolle i forhold til å øke fysisk aktivitetsnivå. 
En gruppe av informantene så til en viss 
grad ut til å opprettholde livsstilsendringene 
i etterkant av oppfølgingen. Vi vet imidler-
tid lite om hvordan det gikk med resten av 
deltakerne etter avslutning av oppfølgingen.

Det er bekymringsfullt at 23 deltakere fra 
totalgruppen ikke deltok i Helsekildens ak-
tivitetstilbud, at 19 deltok mindre enn fem 
ganger, og tilsvarende at cirka en fjerdedel 
av informantene verken økte sitt fysiske 
aktivitetsnivå eller gjorde endringer i kost-
hold. For 42 deltakere mangler vi dermed 
informasjon om mulige livsstilsendringer. 
Opplysninger fra helsesamtalene antyder 
at en gruppe av disse utførte fysisk aktivitet 
på egenhånd og i regi av frivillige og private 
aktører. De resterende deltakerne har i liten 

grad gjort livsstilsendringer. Vår erfaring er 
at noen deltakere ikke var klare for å starte 
opp endringsprosessen. Vi fulgte dem opp 
med samtaler og unngikk å presse dem inn 
i en endringsprosess. Det var imidlertid få 
som valgte å avslutte oppfølgingen under-
veis i opplegget. De aller fleste gjennomførte 
avtaler og samtaler, men en gruppe lyktes 
sannsynligvis ikke med å gjennomføre de 
avtalte endringene. Noen av disse har hen-
vendt seg til oss på et senere tidspunkt for 
å starte endringsprosessen. Det er selvsagt 
også en gruppe deltakere som Helsekildens 
tilbud ikke passet for, og som ikke lyktes, 
fordi de ikke fikk den oppfølgingen de øn-
sket. 

Vi ønsket at Helsekilden skulle være et 
lavterskeltilbud innen livsstilsendring, og 
også bidra til å redusere sosiale helsefor-
skjeller. Helsekilden ser ut til å ha lykkes 
med å nå ulike sosiale grupper, men rekrut-
terer få menn og røykere. Et annet spørsmål 
er om 110 henviste i løpet av to år er det en 
burde forvente i en kommune med 20 000 
innbyggere. Helsekilden har en utfordring i 
forhold til å rekruttere flere deltakere. 

Veien videre
Samhandlingsreformen setter kommunale 
lavterskeltilbud (frisklivssentraler) ytterlige-
re på dagsorden (6). I Aust-Agder er Helse-
kilden nå etablert i syv kommuner, og flere 
kommuner starter opp i 2010. Vi synes det 
er riktig at fysioterapeuter, med sin kunn-
skap om trening, helse, livsstilssykdommer 
og kommunikasjon, blir viktige brikker i 
etablering og drift av kommunale «frisklivs-
sentraler». Det er likevel vanskelig å sette 
ordinære fysioterapioppgaver opp mot dette 
arbeidet og gjøre prioriteringer. Siden vi i 
Grimstad bruker rundt 50 prosent fysiotera-
pistilling på arbeidet med Helsekilden uten 
tilførte ressurser, prioriterer vi nye skader og 
lidelser og personer med opptreningspoten-
siale, men må redusere tilbudet til voksne/
eldre på institusjon og hjemme. Beboere på 
institusjoner med behov for vedlikeholdsbe-
handling, får utarbeidet et treningsprogram, 

og personalet får veiledning. Hjemmebo-
ende som kan forflytte seg ute, blir henvist 
til privatpraktiserende fysioterapeut. 

Kostnadene av livsstilssykdommer er 
enorme, både for enkeltindividet og sam-
funnet som helhet (1). Siden aktivitets-
gruppene hadde stor deltakelse og nær 
halvparten av informantene både økte sitt 
aktivitetsnivå og gjorde endringer i kost-
hold, mener vi at Helsekildens ressursbruk 
sannsynligvis er berettiget. Livsstilsendring 
er en langvarig og krevende prosess (2). Vi 
håper Helsekilden kan bidra til at flere vil gå 
inn i en endringsprosess. 

Kanskje burde vi kreve at deltakerne skal 
delta på et minimum av Helsekildens aktivi-
tetstilbud? Selv om det sannsynligvis er let-
tere for deltakere med tett oppfølging i grup-
per å lykkes med livsstilsendring, ønsker vi 
at Helsekilden skal tilby oppfølging til et så 
bredt spekter deltakere som mulig, og også 
til dem som ønsker å gjøre mer på egenhånd 
eller i regi av frivillige eller private organisa-
sjoner. Vi må imidlertid jobbe med å skape 
et tettere samarbeid med de ulike organisa-
sjonene for å øke kvaliteten på oppfølgingen 
deltakerne får der.

Som et resultat av evalueringen har vi 
gjort noen endringer i opplegget. Vi har 
nå mobiltelefon som deltakerne kan ringe/
sende meldinger til utenom åpningstiden til 
Helsekilden. Deltakerne får ved oppstart ut-
delt et hefte med kontrakt på hvilke endrin-
ger de skal gjøre, diverse treningsprogram, 
kostholdsråd og tips fra røyketelefonen. Vi 
har utvidet gruppetilbudet med sirkeltre-
ning, fysio-pilates og spinning, og vurderer 
endring eller avslutning i bevegelsesgruppa 
grunnet lavt oppmøte. UKK-testen er erstat-
tet med en tredemølletest med fast gangtid. 
Vi tilbyr frivillig veiing på spesialvekt, og 
har innledet et samarbeid med kostholds-
opplegget Libra, som er anbefalt av Sosial- 
og helsedirektoratet. Libra arrangerer egne 
åtte ukers kostholdskurs for Helsekildens 
deltakere med personlig oppfølging. 

Vi må arbeide med å bedre tilbudet innen 
røykeslutt, og vurderer samarbeid med na-

Vår ressursbruk som fysioterapeuter 
kan forsvares fordi Helsekilden bidrar 
til økt fysisk aktivitet.
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Abstract 

 «Helsekilden» (The Source of Health) is a Norwegian community based low threshold 
model developed to encourage lifestyle changes, in relation to smoking, nutrition and 
physical activity. «Helsekilden» offers individualized follow-up in form of conversation and 
different groups for physical activity and diet. The follow-up is initially 12 weeks, but is 
usually extended to approximately a year.
From September 2006 until September 2008 «Helsekilden» in Grimstad received medical 
referrals concerning 90 women and 20 men, with an average age of 50 years. Eleven per-
sons did not show up for the first conversation, which resulted in 99 participants for the 
follow up program by «Helsekilden». Seventy-six of these participated in physical activity 
or diet courses.
Musculo-skeletal disorders, obesity, psychological disorders and cardiovascular disea-
ses were frequently reported among the participants. Physical inactivity was the most 
common cause of referral. Half of the referrals were also related to diet. There were few 
referrals regarding smoking. 
In a follow-up survey in 2008, we got informative answers from 31 of the original 99 
participants regarding physical activity, and from 33 regarding diet. Twenty of the partici-
pants increased their level of activity during the program, and 16 reported changes in their 
diet. 
Keywords: Life style changes, Health Promotion, Community Health Center, Physical 
Therapy Modalities, Physical Therapy Speciality

bokommuner i forhold til røykesluttkurs og 
muligheter for individuell oppfølging. Vi 
jobber for å få et tettere samarbeid med psy-
kiatrisk sykepleier.

Det er en stor utfordring å legge til rette 
for at deltakerne skal lykkes med å opprett-
holde aktivitet i etterkant av oppfølgingen 
fra Helsekilden. En gruppe deltakere vil 
komme greit i gang med trening på egen-
hånd og/eller i regi av andre. For noen er 
imidlertid overgangen til å klare seg på 
egenhånd vanskelig. Vi vurderer løsninger 
med selvhjelpsgrupper og felles oppmøte 
med fysioterapeut to ganger i halvåret på 
noen frivillige aktivitetstilbud. Siden spin-
ninggruppa foregår i lokalene til Friskis og 
Svettis, blir det lettere å gå over i annen akti-
vitet der og sannsynligvis også andre steder. 
Vi mener likevel at kommunen trolig må be-
holde ansvaret for noen av deltakerne, spe-
sielt dem med omfattende psykiske lidelser.

Vi ønsker innspill fra andre som arbeider 
med modeller for livsstilsendring. Det er 
behov for mer kunnskap og forskning både 
i forhold til hvordan sentralene for livsstil-
sendring bør drives og organiseres, og på 
endringseffekter over tid hos deltakerne. Vi 
håper at modellene som prøves ut i de fem 
prosjektfylkene, vil resultere i økt nasjonal 
satsing og bidra til at vi får en felles modell 
som kan tilpasses og brukes i resten av lan-
det. 

Oppsummerende avslutning
Lavterskeltilbudet Helsekilden i Grimstad, 
som drives av kommunalt ansatte fysiote-
rapeuter, mottok 110 legehenvisninger med 
ønske om livsstilsendring angående fysisk 
aktivitet, kosthold og røyking i perioden 
september 2006 til september 2008. Høs-
ten 2008 ble det igangsatt en evaluering av 
Helsekilden. Syttiseks av de henviste deltok 
i grupper med fysisk aktivitet og kostholds-
kurs i perioden. Siden så mange deltok i 
aktiviteter som ellers mangler i de ordinære 
fritidstilbudene, mener vi at Helsekilden og 
vår ressursbruk som fysioterapeuter kan for-

svares. På tross av store metodiske svakheter 
og usikkerhet rundt evalueringen mener vi 
likevel at de ulike informasjonskildene, sett 
i sammenheng med våre erfaringer fra ar-
beidet, har gitt oss viktige opplysninger om 
hvordan Helsekilden har fungert og gitt en 
legitimering av virksomheten i tillegg til ide-
er til forbedringer. I arbeidet fremover har vi 
fokus på kvalitet, på oppfølging og utvidelse 
av tilbud.
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Commentary
In 2004, the Cochrane review of breath-
ing training for asthma (Holloway and 
Ram) was largely inconclusive due to in-
consistent results between studies. Since 
then, this study and several others that 
would be eligible for inclusion in that re-
view have been published (Holloway and 
West 2007, Slader et al 2006, Thomas et al 
2009). Among all the relevant trials, there 
is still no consistent evidence that breath-
ing training improves objective measures 
of disease severity. By contrast, almost all 
the trials have identified an improvement 
in outcomes reflecting the influence of 
symptoms on quality of life, a reduction 
in medication use, or both. Where such 
benefits have not been identified, strong 
trends have occurred in underpowered tri-
als. This suggests that the next version of 
the Cochrane review is likely to reach the 
same conclusion as this study: breathing 

training improves asthma-specific health 
status and other patient-centred measures 
in patients whose quality of life is impaired 
by asthma, despite not having a clinically 
marked effect on the underlying patho-
physiology. 

This trial has overcome some of the crit-
icisms levelled at other trials in this area, 
such as the lack of comparable clinical con-
tact to control for the individual attention 
received by participants in the intervention 
group, unsophisticated measures of inflam-
mation, and inadequate statistical power 
(Bruton 2008, Holloway and Ram 2004). 
Despite the relatively high pre-interven-
tion drop-out rate (12 percent) this trial 
achieved reasonable group numbers. How-
ever, it still has some minor limitations: re-
liance on documentation of a diagnosis of 
asthma in medical records with no confir-
matory assessment, and lack of blinding of 
most of the parties involved. However, the 

study did blind the data analysts, for whom 
blinding has only recently been recom-
mended (Kolahi and Abrishami 2009). 

The benefits of breathing training in 
asthma appear clinically worthwhile de-
spite the probable absence of an effect on 
the underlying pathophysiology. Physio-
therapists should consider using this inter-
vention in appropriate patients. 

Penny Agent
Royal Brompton Hospital, London, UK
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Breathing training improves subjective health status but not 
pathophysiology in asthmatic adults

Synopsis
Summary of: Thomas M, McKinley RK, 
Mellor S, Watkin G, Holloway E, Scullion J, 
et al (2009) Breathing exercises for asthma: 
a randomised controlled trial. Thorax 64: 
55–61. [Prepared by Mark Elkins, CAP Co-
ordinator.]

Question: Does breathing training im-
prove respiratory symptoms, quality of life 
and objective markers of disease severity in 
adults with asthma? 

Design: Randomised controlled trial. 
Setting: Ten general practitioner (GP) 

practices in Leicester, UK. 
Participants: Adults treated for asthma 

in a GP practice with moderate impairment 
of asthma-related health status, defined as a 
score less than 5.5 on the Asthma Quality of 
Life Questionnaire (AQLQ). Smokers were 
excluded. Randomisation of 183 partici-
pants allotted 94 to breathing training and 
89 to a control group. 

Interventions: Usual physicians for both 
groups were requested to continue baseline 
therapy if possible. All participants were in-

vited to three sessions within one month: 
an initial 60-min session with two–four 
participants, followed by two individual ses-
sions of 30–45 minutes. At these sessions, 
the intervention group were educated about 
abnormal breathing patterns and taught ap-
propriate regular diaphragmatic and nasal 
breathing techniques and encouraged to 
practise these exercises for at least 10 min 
each day. At the control group’s sessions, an 
asthma nurse provided information on the 
nature of asthma, atopy concepts, and treat-
ment rationale, without providing persona-
lised asthma advice.

Outcomes: Assessments were underta-
ken at baseline, post-treatment and at six 
months. The primary outcome measure was 
the AQLQ. Secondary outcome measures 
were the Asthma Control Questionnaire 
(ACQ), the Nijmegen hyperventilation qu-
estionnaire (NQ), the Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS), lung function, 
bronchial hyper-responsiveness and reversi-
bility, resting minute volume and end-tidal 
carbon dioxide, inflammatory markers, ex-

haled nitric oxide, and corticosteroid use. 
Results: Although both groups improved 

substantially by one month on the AQLQ, 
most of the other questionnaires, lung 
function and minute volume, there were 
no significant between-group differences. 
However, by six months, the intervention 
group had significantly better scores than 
the control group on the total AQLQ score 
by 0.4 (95 percent CI 0.1 to 0.7) and on the 
AQLQ Symptoms, Activities, and Emotions 
subdomains. Also at six months, the inter-
vention group was significantly better than 
the control group on the HADS Anxiety 
score by 1.0 (95 percent CI 0.2 to 1.9), the 
HADS Depression score by 0.7 (95 percent 
CI 0.1 to 1.3), and the NQ score by 3.2 (95 
percent CI 1.0 to 5.3). None of the other out-
comes differed significantly between groups 
at any time. 

Conclusion: Breathing training improves 
asthmaspecific subjective health status, but 
does not influence the pathophysiology of 
the disease. 
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ORTOPED Sigbjørn Dimmen konkluderer 
med at den utstrakte bruken av betennel-
sesdempende medikamenter hos pasienter 
etter skader og operasjoner bør revurderes 
(1). Avhandlingen bygger på fire randomi-
serte kontrollerte studier på rotter (2-5). 

Bakgrunnen var at betennelsesdem-
pende medikamenter, både konvensjonelle 
ikke-steroide antiinflammatoriske midler 
(NSAIDs) og nyere spesifikke cyclooxygena-
sehemmere (COX-2-hemmere), ofte brukes 
for å redusere betennelse og smerte etter 
skader i muskel- og skjelettapparatet. Dette 
gjelder både ved traumatiske skader eller 
som følge av ortopediske inngrep. Tidligere 
dyre- og reagensrørbaserte studier indikerte 
at medikamentene kan hemme produksjo-
nen av bein- og senevev. Men fordi disse 
studiene hadde metodiske mangler, som for 
eksempel kontrollgruppe og doser tilsvaren-
de de som i dag brukes for mennesker, var 
det behov for flere dyrestudier. I dag viser to 
kunnskapsoversikter at det heller ikke fore-
ligger slike effektstudier på mennesker (6;7). 
Her presenteres kort to av studiene.

Studie om beintilhelning (5)
Spørsmål 
Hva er effekten av en ukes bruk av betennel-
sesdempende midler umiddelbart etter ska-
de/operasjon målt på tilhelning av beinvev? 

Metode
Totalt 52 hunnrotter ble påført en lukket 
fraktur av leggbeinet (tibia) som ble stabi-
lisert med en innvendig nagle. Rottene ble 
deretter fordelt etter tilfeldighetsprinsipper 
(randomisert) enten til COX-2-hemmeren 

Betennelsesdempende medisin 
hemmer tilheling av sener og bein
Betennelsesdempende medikamenter nedsetter tilhelingen i brudd og sener 

samt i festet mellom sener og bein, ifølge en ny doktoravhandling ved 

Universitetet i Oslo (1). Men hva viser studiene?

DYRESTUDIER Ortoped Sigbjørn Dimmens avhandling bygger på fire randomiserte kontrollerte 
studier på rotter.
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parekoksib (eksperimentgruppen) eller saltvann 
(kontrollgruppen). Stoffene ble sprøytet inn i buk-
hinnen. 

To, tre og seks uker etter det kirurgiske inngrepet 
ble beinmineraltettheten på bruddstedet målt med 
såkalt røntgenabsorbometri (DEXA-type). Seks uker 
etter frakturen ble rottene avlivet. I alt 14 rotter fra 
COX-2-hemmer-gruppen og 16 fra placebogruppen 
undergikk dernest mekanisk testing av den tilhelen-
de frakturen og det intakte motsatte beinet. Dette ble 
gjort ved at beinet som var opphengt i den ene enden 
ble tilført en trepunkts bøyekraft på den andre siden 
av frakturen. De andre rottene undergikk vevsanaly-
ser.

Resultat
Beintettheten på bruddstedet, beregnet som gjen-
nomsnitt (standardavvik) etter to, tre og seks uker i g/
cm2, var lavere i COX-2-hemmergruppen enn i kon-
trollgruppen med 0.23 (0.06) versus 0.27 (0.05) (p = 
0.01). Det var ingen statistisk signifikante forskjeller 
i mekaniske egenskaper mellom gruppene etter seks 
uker. Men studien kan ifølge forskerne ha manglet 
statistisk styrke for å avgjøre eventuelle negative ef-
fekter på beintilhelningen. 

Konklusjon
Forskerne fant ingen mekaniske forskjeller mellom 
rottene som fikk COX-2-hemmer og kontrollrottene 
etter seks uker, men mener at slike forskjeller likevel 
kan ha funnet sted tidligere i tilhelningsprosessen. De 
mener uansett at funnene indikerer at COX-2-hem-
meren parekoksib, gitt en uke direkte postoperativt, 
har en negativ effekt på beinmineraliseringen i en tid-
lig fase av bruddtilhelningen.

Studie om tilhelning av sener (4)
Spørsmål 
Hva er effekten av en ukes bruk av betennelsesdem-
pende midler umiddelbart etter skade/operasjon 
målt på tilhelning av senevev? 

Metode
Totalt 60 rotter fikk et lite kutt på tvers på høyre 
achillessene. Deretter ble en 3mm lang del av senen 
separert og etterlatt ureparert. Rottene ble så rando-
misert til enten (I) COX-2-hemmeren parekoksib, 

(II) det ikke-steroide betennelsesdempende middelet 
idometacin (NSAID) eller (III) saltvann. Stoffene ble 
sprøytet inn i bukhinnen to ganger daglig over syv 
dager. Etter 14 dager ble dyrene avlivet. Dernest målte 
forskerne diameteren på senen på tvers (transver-
salt) og på langs (sagitalt). Også senenes mekaniske 
strekkstyrke ble målt. 

Resultat
Forskerne fant lavere strekkstyrke i begge de beten-
nelsesdempende gruppene sammenlignet med kon-
trollgruppen. Videre var styrken i COX-2-gruppen 
lavere enn for NSAID-gruppen og kontrollgruppen. 
Begge diametermålene var redusert i begge de beten-
nelsesdempende gruppene sammenlignet med kon-
trollgruppen.

Konklusjon 
Forskernes oppsummering er at både COX-2-hem-
meren parekoksib og NSAIDet idometacin hemmer 
tilhelningen av sener. Og at den negative effekten var 
mest markant med parekoksib. 

Fysioterapeutens kommentar
Studiene viser et klart behov for randomiserte kon-
trollerte kliniske studier på mennesker for å avgjøre 
bruken av slike medikamenter i en tidlig fase etter 
skade. 

Referanser
1. Universitet i Oslo. Pressemelding den 19.05.10 om PhD-disputas for dr. 
med. Sigbjørn Dimmen med avhandlingen «Effects of cox inhibitors on bone 
and tendon healing».
2. Dimmen S, Nordsletten L, Engebretsen L, et al. Negative effect of 
parecoxib on bone mineral during fracture healing in rats. Acta Orthop 2008; 
79: 438-44.
3. Dimmen S, Nordsletten L, Engebretsen L, et al. The effect of parecoxib 
and indometacin on tendon-to-bone healing in a bone tunnel: an experi-
mental study in rats. J Bone Joint Surg Br 2009; 91: 259-63.
4. Dimmen S, Engebretsen L, Nordsletten L, et al. Negative effects of 
parecoxib and indomethacin on tendon healing: an experimental study in 
rats. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2009; 17: 835-9.
5. Dimmen S, Nordsletten L, Madsen JE. Parecoxib and indomethacin delay 
early fracture healing: a study in rats. Clin Orthop Relat Res 2009; 467: 
1992-9.
6. Boursinos LA, Karachalios T, Poultsides L, et al. Do steroids, conventional 
non-steroidal anti-inflammatory drugs and selective Cox-2 inhibitors 
adversely affect fracture healing? J Musculoskelet Neuronal Interact 2009; 
9: 44-52.
7. Radi ZA, Khan NK. Effects of cyclooxygenase inhibition on bone, tendon, 
and ligament healing. Inflamm Res 2005; 54: 358-66. 

Nye retningslin-
jer for kvalitative 
artikler

Fysioterapeuten har 
utviklet nye retnings-
linjer for vurdering av 
kvalitative vitenskapelige 
manuskripter.  Målet er en 
bedre prosess, og dermed 
også bedre kvalitet på de 
kvalitative artiklene som 
publiseres i tidsskriftet.

Les mer i Fysiotera-
peuten nr. 6 og på www.
fysioterapeuten.no – Fag 
og vitenskap.

Bare laser effek-
tivt for nakke-
smerter etter et 
halvt år

For uspesifikke nak-
kesmerter er laser eneste 
av syv konservative tiltak 
som viser redusert smerte 
utover placebo eller 
minimal terapi et halvt år 
etter endt behandling. 
Dette ifølge en ny syste-
matisk oversikt i Journal of 
Physiotherapy.

Les mer på www.
fysioterapeuten.no  – Fag 
og vitenskap
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– Standardisering sikrer kvaliteten på vitenska-

pelige artikler, sier Helsebibliotekets redaktør 

Magne Nylenna. Han forsvarer IMRAD-modellen 

som tidligere i sommer fikk mye kritikk i bladet 

Forskerforum.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NYLENNA peker også på at hele verden beveger seg i retning av 
stadig kortere faktatekster.

Han mener det er feilslått å beskrive den såkalte IMRAD-model-
len som en trussel mot vitenskapelig formidling. IMRAD er et stan-
dardformat for disponering av vitenskapelige tekster og tas i bruk 
innenfor stadig flere disipliner. IMRAD er også et utgangspunkt for 
retningslinjene i Tidsskriftet Fysioterapeuten.

I et intervju i Forskerforum nr. 6, sier Nylenna at han er uenig i 

– Standardisering sikrer kvalitet
kritikken fra flere forskere (1). I Forskerforum nr. 5 ga flere forskere 
uttrykk for at IMRAD er en mager og prefabrikkert modell, der det 
er lite rom for faglige refleksjoner (1).

  
Presisjon
Magne Nylenna understreker at IMRAD ikke er skapt for de person-
lige essays.

– Men sakprosa er da også noe annet enn skjønnlitteratur. 
I fagformidling er det ikke variasjon og mangfold som er må-
let, men presisjon og entydighet. IMRAD er et resultat av arbei-
det for å forbedre kvaliteten på den vitenskapelige fagformidlin-
gen, sier han, og understreker at nytteverdien her er det viktigste.  
Helsebibliotekets redaktør påpeker at kortere tekster blir stadig mer 
vanlig internasjonalt, og at det muligens snart er slutt på at man leser 
IMRAD-strukturerte artikler. PICO er en nyere og enda mer effektiv 
form for formidling, ifølge Nylenna. 

– I papirutgaven av anerkjente British Medical Journal finner du 
fra og med i år bare en sides sammendrag av artiklene. Resten må du 
lese på nett. Når det gjelder fagformidling, er det et faktum at hele 
verden går mot kortere tekster, sier Nylenna til Forskerforum.
 
IMRAD og PICO
IMRAD står for for Introduction, Methods, Results and Discussion. 
Standarden er et format for overordnet disponering av vitenskape-
lige tekster innenfor stadig flere fag. PICO er en nyere standard på 
mer detaljert nivå. Det står for Problem, Intervention, Comparison, 
Outcome. Magne Nylenna er professor II i samfunnsmedisin ved 
NTNU og Universitetet i Oslo. Han var i mange år redaktør av Tids-
skrift for Den norske legeforening. I 2008 kom han med boken Pu-
blisere og presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. 

Referanse
1. Hele intervjuet og debatten er nedlastbart fra: www.forskerforum.no/articles.
asp?frm=&aid=2020&Mon=

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

Fysioterapi og operasjon
Et flertall pasienter som ble behandlet med fysioterapi etter skulder-

operasjon fikk smerten halvert etter noen måneder. Ett til to år senere 
var de fleste smertefrie, ifølge en avhandling fra Sahlgrenska akademin, 
Gøteborg.

Det er fysioterapeut Ingrid Hultenheim Klintberg som står bak av-
handlingen om fysioterapi etter inngrepene – akromioplastikk respektive 
rotatorkuffsutur.

– Pasientene skal i første omgang behandles med fysioterapi. De som 
ikke får god nok effekt av det får tilbud om operasjon. Etter begge typer 
inngrep behandles pasientene med fysioterapi etter et skreddersydd 
program, opplyser Klintberg i en pressemelding. 

Tittel: Physiotherapy after surgery in patients with subacromial pain 
– An evaluation of functional outcome and health-relates quality of life 
in the mid- and long-term perspective.

http://hdl.handle.net/2077/21938
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Jan Tore Gran: 
Innføring i klinisk revmatologi 
Gyldendal, 2010
282 sider
kr. 425, -
ISBN: 9788205392076

Hvilke sykdommer hører med til de revmatiske 
lidelser? Hva er det som kjennetegner de ulike 
lidelsene klinisk? Og hva betyr sykehistorie og 
klinikk for videre diagnostisk utredning? Dette 
er noen av temaene i professor Jan Tore Grans 
svært omfattende og grundige bok.

Forfatteren er dr. med., spesialist i revmatolo-
gi og professor ved Universitetet i Oslo. Til daglig 
er han avdelingssjef ved Rikshospitalets Revma-
tologiske avdeling, Oslo universitetssykehus. 

Boken er primært beregnet på allmennle-
ger og henvender seg til dem med sine råd og 
anvisninger. Ifølge Gran kan likevel en rekke 
andre helsepersonell ha nytte av boken, deriblant 
fysioterapeuter. Forfatteren har erfart at det 
gjøres for mange unødige undersøkelser for å 
finne ut av pasientenes lidelser. Ut fra en grundig 
sykehistorie og en god klinisk undersøkelse, kan 
en rekke lidelser enten bekreftes eller utelukkes, 

hevder han. Dette 
gir holdepunkter for 
videre utredning, og 
om hvilke pasienter 
som allmennlegen 
kan behandle og 
hvilke som bør 
henvises videre til 
spesialist.

Bokens hoveddel 
er en beskrivelse av 
de ulike revmatiske 
lidelser. Størst plass 
får de betennelses-

aktige leddsykdommer. Blant disse er revmatoid 
artritt (RA) og Bekhterevs sykdom. En del lidelser 
affiserer likevel ikke primært ledd; slik som vasku-
litter og systemiske bindevevssykdommer.

De enkelte sykdommer beskrives ofte først 
med en kortfattet kasuistikk, etterfulgt av defini-
sjon, genetikk, epidemiologi, patologi, symptomer 
og kliniske funn. Og videre kommer laboratorie-
funn, røntgen, MR, ultralyd samt behandling og 
prognose. En oppsummering av hovedmomenter 
avslutter omtalen av den enkelte lidelse.  

Gjennom systematisk å tilegne seg en over-

Verdifullt om revmatologi
sikt av de enkelte lidelsers særtrekk, mener Gran 
at en rett diagnose ofte vil kunne stilles på et 
tidligere tidspunkt enn i dag. Denne tilnærming 
er et viktig anliggende for forfatteren. Et eget 
kapitel mot slutten av boken er viet differensial-
diagnostikk, som ytterligere nyanserer forskjel-
len mellom de ulike lidelser. Der beskrives for 
eksempel hvilke ledd som affiseres ved RA, men 
ikke ved Bekhterevs sykdom eller psoriasis artritt 
og omvendt. 

Innholdet i boken er lettfattelig skrevet. For 
meg var det likevel nødvendig med en medi-
sinsk ordbok på grunn av en del ukjente ord og 
begreper. 

Svært mange fysioterapeuter vil sannsyn-
lig ha utbytte av boken fordi mange pasienter 
i allmennpraksis har revmatisk lidelser. Den kan 
utvide forståelsen for pasientenes plager og 
dermed forbedre behandlingen. Svært nyttig er 
også omtalen av medikamentene; både virknin-
ger og bivirkninger. Boken er godt egnet både til 
gjennomlesing og som oppslagsbok. 

Derfor anbefales den.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

Roland Thomeé, Jesper Augustsson, Mathias Wernbom et al:
Styrketräning för idrott, mosjon och rehabilitering
SISU Idrottsböker, 2008
Sider: 352
Pris svenske kr. 399,-
ISBN: 978-91-85433-55-1

Styrketrening er viktig både som virkemiddel for å forebygge skader og 
øke prestasjonene til mosjonister og idrettsutøvere. Denne boken har til 
hensikt å gi deg en oppdatering på teoriene og gode praktiske eksempler 
på hvordan dette kan gjøres.

Forfatterne er svenske fysioterapeuter og leger med spesialist-
utdannelser og erfaringer fra svensk toppidrett og idrettsforskning.

Vi får vite at styrketrening gjør oss sterkere og øker prestasjonene i 
idretten. Og at det er et nøkkeltiltak for å behandle skader og sykdom-
mer. Heldigvis kommer mer.

Hver del gir en oversiktlig fremstilling av hva den gir svar på. Spørsmål 
som besvares er: 

– Hvordan skal vi dosere stryketreningen? 
– Hvilke metoder er de beste for mosjonisten kontra fotballspillerne 

på høyt nivå? 

– Hva skiller eksentrisk, konsentrisk og kombinasjonen konsentrisk-
eksentrisk styrketrening? 

Boka er oversiktlig delt inn etter tema og som sagt etter relevante 
spørsmål innen fysiologi, treningslære, og funksjonell styrketrening.

Den teoretiske innføringen i muskelfysiologien gir gode eksempler 
på hva ting betyr i praksis. Den illustrerer øvelser, gir fine eksempler på 
treningsprogrammer for forskjellige idrettsutøvere samt gode oppsum-
meringer etter hver hoveddel. Forfatterne er også innom styrketrening 
for gravide, barn og eldre.

Boka er skrevet for behandlere, trenere, ledere og utøver selv. Og for-
fatterne klarer å få med mye ny viten og gi gode svar på problemstillinger 
som er aktuelle for behandlere som ønsker å få repetert fysiologi og i 
tillegg oppdatert sin viten om styrketrening. Jeg tror likevel at trenere, 
ledere og utøvere med mindre detaljkunnskap om styrketrening enn bra 
oppdaterte fysioterapeuter vil ha mest igjen for å lese den.

Ut fra dette anbefaler jeg boken som en oppdatering på fysiologi og 
treningslære om styrketrening. 

Gunnvor Halmøy
Fysioterapeut, Norsk fotballforbunds landslag Jenter 15/16/17 år

Oppdatering på styrketrening
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CD med veiledet 
avspenning
Kari Holten og Tor Linløkken:                                  
En reise i hvile
www. livingdreamtime.org
CD – bestilles fra internettadresse
kr. 180, -

Denne CD’en inneholder en veiledet avspenning 
til musikk, og prosjektet er støttet av NFF, Oslo. 
CD’en består av 2 deler.

Kari Holten er utdannet fysioterapeut. Hun 
jobber til daglig på Pusterommet, som er et aktivi-
tets- og avkoblingsrom på Kreftsenteret ved Oslo 
universitetssykehus, Ullevål.                                

Tor Linløkken er lyddesigner og kunstner. Han 
jobber med kroppsbevissthet og avspenning ved 
Friskgården i Oslo.

Holten instruerer avspenning i del 1, mens den 
ledsagende musikken er ved Linløkken. Utgangs-
punktet er enten en behagelig sittestilling eller 
å ligge flatt. Lytteren blir oppfordret til å lukke 
øynene, slippe pusten ut og kjenne på tyngden 
av de ulike kroppsdeler mot underlaget. Holten 
går så gjennom hele kroppen, og hun begynner 
nederst. Først rettes oppmerksomheten mot det 
ene beinet; tærne, så fotsålen, videre ankelen 
og derfra oppover til hele beinet er inkludert.  
Tilvarende gjøres med det andre beinet. Videre 
opp mot øvre del av kroppen for så å omfatte hele 
kroppen.

Instruksjonen er konsentrasjonsøvelser der 
oppmerksomheten veksler mellom å være rettet 
mot inn- og utpust, de enkelte kroppsdeler og en 
tyngdefornemmelse i de enkelte kroppsdelers 
kontakt med underlaget. Det er ingen aktive 
bevegelser man skal gjøre med kroppen. Man skal 
bare ligge eller sitte der og kjenne etter. Del 2 av 
CD’en er kalt «Reise» og er kun instrumental.

Språket Holten bruker er enkelt. Korte set-
ninger innledes med ord som «kjenn», «la», «bli» 
også videre. Stemmen hennes er rolig og mono-
ton, noe som sannsynlig har en søvndyssende/
beroligende virkning sammen med en elektronisk 
stillferdig musikk i bakgrunnen.

Formidlingen bør være enkel å fatte for alle 
og en hver. Mange som er plaget med å være 
anspent kan med fordel prøve og vil sannsyn-
lig kunne ha nytte av denne tilnærming. Mange 
fysioterapeuter vil kunne bruke Holtens CD i 
arbeidet med egne anspente pasienter. 

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes

Digitale pasienter

Forfattere: Aksel Tjora og Anne-Grete Sandaunet (red.)
Forlag: Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205399099

Hva skjer med pasientene når ulike former for informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi tas i bruk i helsevesenet? I denne boka 
forsøker 20 bidragsytere fra ulike fag å gi noen svar. Det gjennomgå-
ende temaet er hva endringene betyr i et pasientperspektiv. 

Nye teknologier fører blant annet til at kliniske vurderinger kan 
gjøres på basis av andre kilder enn pasienten selv. Samtidig får 
flere pasientstemmer plass i det offentlige rom, ofte utenfor den 
regulerte helsetjenesten.

Målgrupper er studenter, praktikere og forskere innen medisin, 
helsefag og samfunnsvitenskap, samt politikere og andre beslutningstakere.

Aksel Tjora er tilknyttet NTNU og Universitetssykehuset Nord-Norge, og Anne-Grete San-
daunet til Universitetet i Tromsø.

Styrketrening – i teori og praksis

Forfattere: Truls Raastad, mfl.
Forlag: Gyldendal Undervisning
ISBN: 9788205382190

Denne boka tar for seg forskningsbasert kunnskap om trening av 
styrke for ulike målgrupper. Ifølge forlaget egner den seg for per-
soner som jobber med styrketrening innen idrett, i treningssentre, 
helsesektoren og skoleverket, og som allerede har grunnleggende 
kunnskap om trening. 

Yrkesgrupper som vil ha nytte av boka er treningsinstruktører, 
fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell som jobber med 
opptrening eller forebyggende helsearbeid. Den inneholder 200 
sider med praktiske øvelser, er på totalt 560 sider.

Forfatterne er tilknyttet Norges idrettshøgskole og Olympiatoppen. Foruten Raastad, Gøran 
Paulsen, Per Egil Refsnes, Bent R. Rønnestad og Alexander R. Wisnes.

kere

Lyst til å bli anmelde bøker?

Fysioterapeuten har anmeldelser av både bøker og DVDer, og trenger flere som vil dele sine 
oppfatninger med andre kolleger. Er boka godt skrevet, nyttig, relevant, rotete eller ustruktu-
rert? En nødvendig bok – eller en man bør styre unna? 

Ta kontakt med fagredaktør i Fysioterapeuten, fagredaktor@fysio.no, hvis du synes dette 
høres spennende ut. På våre nettsider finner du også retningslinjer for hvordan anmeldelser 
skal skrives. 
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Turbo-pensjonisten
Inga Bilberg,
aktuell fordi:

 Hun er en engasjert ve-
teran i NFF og har deltatt 
på de fleste landsmøter 
siden rundt 1970. 
Landsmøtet 2010 er i 
Trondheim 29. novem-
ber–1. desember. 

Har vært aktiv i organi-
sasjonen siden 1969-70, 
da hun ble styremedlem i 
Avdeling Telemark. 

Fra 2001-2007 var 
hun leder av Lovutvalget 
og sto i spissen for en 
omfattende moderni-
sering av NFFs lover og 
vedtekter. 

Leder nå utvalget som 
har sett på delegatforde-
lingen til NFFs landsmø-
ter. Hun er også delegat 
for Avdeling Vestfold. 

Utdanning: Oslo Orto-
pediske Institutt/Statens 
Fysioterapiskole, Oslo, 
1966. 

Stilling: Pensjonist fra 
1. desember 2005.
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REPORTASJE PORTRETTET

TEKST og FOTO Ann Kristin K. Hanssen

HUN er født i Bergen, men flyttet til Skien 
som niåring. Som 18-åring pendlet hun 
mellom skolen i Mosjøen og familien i Mo 
i Rana. Hun har bodd i Malaysia og Saudi-
Arabia og flere norske byer. I dag definerer 
hun seg som telemarking, selv om bostedet 
er Stavern.

Inga Bilberg tar i mot Fysioterapeuten i 
eneboligen i Stavern, og byr på hjemmela-
gede rundstykker. Utenfor blomstrer ha-
gen i all sin prakt. I kjelleren står en rekke 
oljemalerier som hun har malt selv. Flere 
motiver er fra Lofo-
ten, der hun og sam-
boeren har vært på 
reise. Hun er en ha-
bil hobbyfotograf og 
koser seg gjerne med 
håndarbeid eller en 
god bok. For å holde 
seg litt oppdatert, tar hun noen vakter på sy-
kehuset i Larvik når det er behov.

Det er med andre ord ingen umiddelbar 
fare for en kjedelig pensjonisttilværelse i 
Stavern. Likevel har 67-åringen nettopp lagt 
ned nok et stykke frivillig arbeid – som leder 
for utvalget som har vurdert delegatforde-
lingen til NFFs landsmøte, samt utjevnings-
tilskudd til avdelingene.

– Jeg har aldri opplevd at noen føler inn-
flytelse over noe dersom de ikke deltar.  Det 
er smått nok når en deltar også, sier Bilberg 
med et smil.

Generalsekretær i NFF
Hun har blant annet vært leder for NFFs 
lovutvalg i seks år. Hun har arbeidet som 
generalsekretær i NFF i to år, og har vært 
engasjert i flere forskjellige avdelinger både 
som styremedlem og leder. Blant annet har 
hun vært delegat fra avdeling Vestfold til 
NFFs landsmøter og representantskapsmø-
ter en rekke år.   

Kort sagt har Inga Bilberg vært engasjert 

og aktiv i organisasjonen så godt som hele 
sitt yrkesaktive liv. Likevel har hun holdt en 
relativt lav profil – spesielt i perioder der 
hun har hatt administrative lederstillinger.

– Svært kunnskapsrik, brennende enga-
sjert, alltid faglig aktiv og energisk. En av de 
gamle ringrevene. En varm og god person 
som både er kreativ og ryddig. En frodig 
dame. Det er noen av karakteristikkene når 
kolleger skal beskrive fysioterapeuten. 

Engasjementet har alltid vært der. Hun 
tror egentlig hun like godt kunne ha vært 
sykepleier eller lege, men med interessen 
for kropp og fysiologi og bevegelsesmøn-

stre, falt valget på fysioterapien. Hun samlet 
praksispoeng ved sykehuset i Porsgrunn og 
ved hudavdelingen på Haukeland for å kom-
me inn på Oslo Ortopediske Institutt, senere 
Statens Fysioterapiskole.

 Der havnet hun under vingene til lærer-
pionérene Birger Tvedt og Olaf Evjenth.

– Ka dåkker hold på med? Står dåkker 
her og tørka støv av pasientan? kunne nord-
lendingen Evjenth brumme når studentene 
var vel forsiktige i massasjetimene.

– Vi fikk nok med oss fra Evjenth at skulle 
det bli noe resultat, måtte vi legge energi og 
krefter i tilbudet vi ga til folk, forteller Inga 
Bilberg – og funderer litt videre:

– På mange måter er det synd at massa-
sjen har fått så redusert plass i faget at man 
nesten ikke lærer det på skolen lenger. Alle 
er produkter av sin tid, og pendelen svinger. 
Men jeg mener massasje som en del av be-
handlingen kan være et godt supplement til 
andre deler av fysioterapien.

– Det er jo også noe med kontakten som 
skapes mellom pasient og behandler. Den 

kontakten som går gjennom hudflaten er 
viktig ved siden av den verbale kontakten. 
Jeg stusser litt over enkelte nyutdannede 
som nesten ikke vet hvordan de skal berøre 
pasienten. Det må læres, og det må gjøres. 
Du kommer ikke langt som fysioterapeut 
hvis du er redd for å ta i folk.

Venner for livet
Fra utdanningstiden finnes det mange gode 
minner og gode venner.

– Vi er en gjeng på åtte stykker som har 
holdt kontakten helt siden vi var ferdigut-
dannet. Nå møtes vi cirka to ganger i året og 

har det like hyggelig og 
livlig som da vi var stu-
denter. Det er fantastisk 
å ha slike venner!

Som nyutdannet 
fysioterapeut ble hun 
ansatt ved Telemark 
sentralsykehus og raskt 

medlem av telemarksforeningen. Den gan-
gen var det vanlig med åtte-ti medlemsmø-
ter i året. De hadde fagteknisk innhold, og 
interessen var stor.

– Men jeg ble relativt tidlig opptatt av at 
bevisstheten om at NFF er en fagorganisa-
sjon også måtte dyrkes og styrkes. Det måtte 
utvikles, og det måtte skje noe på den fron-
ten, slår Bilberg fast.

Preget av Økland
Etter to år i Telemark fikk hun jobb ved Sen-
tralsykehuset i Akershus (SiA), i dag Ahus.  
Der møtte hun en annen markant fysiote-
rapeut som skulle bety mye for utviklingen 
av synspunktene på fagorganisasjonen, sjef-
fysioterapeut Ingolf Økland.

 Han var blind og hadde dermed utviklet 
en utrolig disiplin med struktur og systema-
tisering av alle arbeidsoppgaver som leder. 
Han brant for ordentlige arbeids- og lønns-
forhold for fysioterapeuter. Videre var han 
en sterk talsmann for selvstendige fysiotera-
piavdelinger, med egen fagsjef og eget bud-

Den frodige hagen i Stavern framstår som et rolig paradis for en pensjonist med grønne 

fingre. Men Inga Bilberg har ikke tenkt å sitte altfor stille. Etter mer enn 40 år i arbeidslivet 

og et svært aktivt organisasjonsliv er det ikke bare å legge engasjementet i en skuff.

Ka dåkker hold på med? Står dåkker 
her og tørka støv av pasientan?
Olaf Evjenth
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sjett og personalansvar.
– Han var veldig opptatt av at personalet 

skulle være klar over hva som lå av arbeids-
vilkår i de forskjellige typer avtaler. Og det 
traff i hvert fall meg hjemme, sier Inga Bil-
berg.

Økland organiserte avdelingen slik at vi 
til enhver tid kunne dokumentere hva slags 
behandling som ble gitt, hvor mange pasien-
ter som ble behandlet og hvilke behov som 
oppsto. Videre ble vi pålagt å beskrive og do-
kumentere alt pasientarbeid, som nå er en 
selvfølge. På grunnlag av denne statistikken 
og dokumenteringen vokste staben, og av-
delingen kunne dekke de behov som oppsto 
ved endringer i driften.

– Dette var helt nye tanker for mange, 
forteller Bilberg.

Selvfølge å være engasjert
Økland var også med å forhandle fram den 
første tariffavtalen mellom NFF og davæ-
rende NKS (nå KS) i 1972.

– Kanskje kom engasjementet fordi jeg 
på mange måter ble «oppdratt» av Økland i 
dette. Det var en selvfølge at man skulle være 
engasjert. Jeg ser nå med forskrekkelse at 
dette må innpodes i hver person i hver ge-
nerasjon. Mange tror at lønnsbevegelse kom-
mer automatisk. Det gjør det ikke. Det må 

arbeides, og det må vinnes hvert eneste år.
I 1978 overtok hun stillingen som gene-

ralsekretær i NFF etter Lisbeth Hårstad. En 
periode på to år som hun syntes var veldig 
spennende, men egentlig litt for kort.

– Jeg har ikke vært bundet til tid og sted, 
fordi jeg ikke har hatt familie. Bjørn og jeg 
traff hverandre da barna hans var voksne. Så 
jeg har hatt mulighet til å fylle dagene med 
det som har vært meningsfullt for meg, sier 
Bilberg.

RO I HAGEN Inga Bilberg koser seg i sin frodige hage i idylliske Stavern. Etter et omflakkende liv definerer hun seg som telemarking, men er 
altså bosatt i Vestfold.

Livet er nå sånn at jeg har skjønt at 
jeg ikke har så forbasket god tid.
Inga Bilberg
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REPORTASJE PORTRETTET

Bekymret for sykehusmiljøene
En kaffeprat med Inga Bilberg er som en 
spennende reise. Fra tilværelsen i Saudi-
Arabia til norske småbyer. Fra gleden over 
at stadig flere fysioterapeuter skaffer seg vi-
dereutdanning til bekymringen over fagmil-
jøene på sykehusene, der hun mener det er 
sterke grupper som har vanskeligheter med 
å se og anerkjenne at fysioterapi er et eget 
fag som trenger et fagmiljø på samme måte 
som andre grupper.

Inga Bilberg hevder selv at det bare er å 
putte på en femmer, så strømmer ordene 
ut. Engasjementet og meningene har skaffet 
henne både oppdrag og jobber.

– Det er vel noe med at det ikke er ustraf-
fet å snakke hvis en ikke bare ønsker å snak-
ke luftbobler!

Som yrkesaktiv har hun rukket å være 
assisterende sjeffysioterapeut ved Sentral-
sykehuset i Akershus, sjeffysioterapeut både 
ved Vest-Agder Sentralsykehus og ved Riks-
hospitalet.

Da samboer Bjørn fikk jobb i Gudbrands-
dalen, søkte hun permisjon fra Rikshospita-
let for å arbeide i kommunehelsetjenesten i 
Vågå, noe hun syntes var svært interessant, 
særskilt fordi kommunen på det tidspunktet 
hadde organisert helsetjenesten nøyaktig et-
ter intensjonen i lov om kommunehelsetje-
nesten!

På banen igjen
Den neste stillingen som direktør for Kyst-
hospitalet ved Stavern ble mer av en utfor-
dring, kanskje også på flere måter enn hun 
var forberedt på.

– Sykehusvesenet i Vestfold var allerede 

da i stor endring når det gjaldt organisering 
av tjenesten, og det ble nok for mye for meg. 
Verken jeg eller Kysthospitalet var tilpas-
ningsdyktige nok til at jeg skulle klare det 
opplegget. Så etter tre år ga jeg meg og gikk 
over til en «vanlig» fysioterapeutstilling ved 
Larvik sykehus.

Da passet det bra å melde seg til aktivitet 
i forbundet igjen, og hun kom inn i styret 
i avdeling Vestfold, seinere også som leder 
og delegat.

Til høsten stiller hun nok en gang 

som delegat på Landsmøtet. Det blir nok 
ikke noen dramatisk nedgang i tempoet 
med det første.

– Livet er nå sånn at jeg har skjønt at jeg 
ikke har så forbasket god tid. Det vi vil gjøre, 
det må vi få gjort NÅ! 

KREATIV Oljemaling er en av Inga Bilbergs mange sysler. Flere motiver er fra Lofoten, der hun og 
samboeren har vært på reise.

Deltakere til forskningsprosjekt

 Nordlandsforskning og NOVA (Norsk institutt for forskning om opp-
vekst, velferd og aldring) skal i gang med forskningsprosjektet Mobilitet 
og deltakelse. De skal se på betydningen av ulike hjelpeinstanser, og hva 
fysisk tilgjengelighet betyr for rullestolbrukeres deltakelse i arbeidsli-
vet. Nå etterlyser de deltakere via Norges Handikapforbunds nettsider, 
www.nhf.no

Et viktig formål med studien er å få konkret innsikt i bevegelses-
hindringer i dagliglivet – hvordan det er å ta seg fram til jobb, skole, 
barnehage, trening og behandling. 

– Derfor vil vi gjerne komme i kontakt med deg som er rullestolbruker 

og som enten er i ordinært arbeid eller arbeidsmarkedstiltak. Vi ønsker å 
få innsikt i hvordan en vanlig uke er for deg, med fokus på tjenester og 
hjelpemidler, fysisk tilgjengelighet og deltakelse i ulike aktiviteter, skriver 
forskerne.

Prosjektet omfatter personer i yrkesaktiv alder og som bor på ulike 
steder i Norge. Alle som deltar sikres full anonymitet, og prosjektet er 
støttet av Stiftelsen Sophies Minde..

Kontakt: Cecilie Anvik, Cecilie.Anvik@nforsk.no/telefon 90 68 59 02, 
Nordlandsforskning eller Janikke Solstad Vedeler, janikke.s.vedeler@nova.
no/telefon 97 79 73 23, NOVA.
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Elin Engeseth
nestleder

Nå har dere 
en gyllen 
mulighet til å 
påvirke kursen 
for de neste 
tre årene.

Kjedelig formalitet eller 
arena for å påvirke?

Eilin Ekeland
forbundsleder
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LANDSMØTET 2010 avholdes i månedsskiftet november-desember. Dette inne-
bærer starten på en ny treårig landsmøteperiode. Hva betyr dette for medlemmene 
våre? Er det bare en formalitet vi må gjennom, i likhet med alle organisasjoner? Eller 
har det som diskuteres og avgjøres der betydning for det enkelte medlem?

Det er Landsmøtet som bestemmer hva som skal være NFFs mål i neste periode. 
Det er Landsmøtet som velger hvem som skal sitte i ledelsen og i alle sentrale verv. 
Rammen for hvordan NFFs ressurser, det vil si medlemskontingenten, skal brukes 
de neste tre årene, bestemmes på Landsmøtet. Det samme gjelder størrelsen på med-
lemskontingenten. I år er det også et policydokument under utarbeidelse. Dette skal 
debatteres på Landsmøtet og munne ut i et dokument som tydelig sier hva NFF 
mener om finansiering av kommunenes fysioterapeuter, om fysioterapeutens rolle i 
forebyggende arbeid, sykefraværsarbeid og rehabilitering, om spesialistordning for 
fysioterapeuter, osv. Dette angår definitivt deg som medlem.

Vi som sitter sentralt, mottar med jevne mellomrom innspill og meningsytringer 
fra dere. Dette er helt nødvendig og viser at vi har engasjerte medlemmer. Noen 
mener vi ikke gjør nok for avtalefysioterapeuter, andre mener vi ikke gjør noe for 
selvstendig næringsdrivende uten avtale, mens atter andre igjen mener vi glemmer 
de offentlig eller de privat ansatte. Noen mener medlemskontingenten er alt for høy, 
og andre mener vi burde brukt mer ressurser på å synliggjøre fysioterapi eller kom-
me «på» i media. Det er sikkert mange som også har meninger om hvem som bør 
styre forbundet, hva vi bør mene om samhandlingsreformen og om utdanning av 
fysioterapeuter. 

Nå har dere en gyllen mulighet til å påvirke NFFs kurs for de neste tre årene. I 
tiden fram til Landsmøtet skal delegater fra avdelingene, faggruppene og interes-
segruppene forberede seg. Og delegatene representerer ikke bare seg selv, men alle 
medlemmene. 

Finn ut hvem som er delegat fra din avdeling, eller kontakt styret i faggruppen 
eller interessegruppen du er medlem i. Utfordre dem på hvordan de skal diskutere 
landsmøtesaker med dere medlemmer. Framfør dine synspunkter på saker som er 
viktige for deg. 

På denne måten kan du bruke din stemme, og gjøre NFF til en levende og sterk 
organisasjon som taler medlemmenes sak på en god måte!
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I SOMMER sendte HELFO ut skriftlig informasjon 
til berørte fysioterapeuter om at alle med driftstil-
skudd – med noen unntak – plikter å sende inn 
sine refusjonskrav til HELFO på CD/diskett fra 1. 
september 2010. 

NFF har fått enkelte henvendelser om dette i 
sommer, og har derfor omtalt fristen på www.fy-
sio.no og i nyhetsbrev (18. juni og 5. juli; 22. juni). I 
tillegg har yrkesaktive medlemmer uten registrert 
e-postadresse i medlemsregisteret mottatt brev 
om saken fra NFF. Medlemmer med spørsmål og 
bekymringer knyttet til nyordningen er bedt om å 

ta kontakt med sitt HELFO-regionkontor, som vil 
vurdere mulige løsninger i hvert enkelt tilfelle.

Mellomløsning stagger linje-krav 
Elektronisk samhandling i helsesektoren er et 
uttalt politisk mål. Myndighetene ønsker i den 
forbindelse en raskest mulig overgang til refu-
sjonsoppgjør over linje for fysioterapeuter. Etter 
dagens ordning ville pasientoppgjør via Norsk 
Helsenett ha gitt betydelige merutgifter for 
fysioterapeutene. NFF har derfor hatt en dialog 
med HELFO i lang tid for å påvirke vilkårene i 

mønsteravtalen for pasientoppgjør. Resultatet er 
at de gjeldende mønsteravtalene videreføres, og 
at det inntil videre ikke kommer krav til fysiotera-
peuter om pasientoppgjør via Norsk Helsenett. 
Til gjengjeld må innsending av refusjonskrav til 
HELFO skje på CD/diskett, som en overgangsord-
ning på ubestemt tid.

– Ingen vei utenom
NFFs klare oppfordring til alle berørte medlem-
mer er å ta i bruk en CD/diskett-løsning senest 
1. september, søke råd og veiledning fra HELFOs 
regionkontorer, og generelt forberede seg på 
elektronisk samhandling. Som nestleder Elin 
Engeseth formulerte det i en lederartikkel om 
denne saken i Fysioterapeuten nr. 3/2010: «In-
gen vei går utenom den elektroniske hverdagen.» 
Samtidig understreker Engeseth at fremtidige 
linje-løsninger må være praktiske og økonomiske. 
NFF vil derfor fortsette arbeidet sitt overfor 
helsemyndighetene for å oppnå dette. 

FRISTEN ER 15. september for å 
sende inn sammendrag av bidrag til WCPTs 
fagkongress World Physical Therapy 2011. 
Kongressen finner sted i Amsterdam 20.–23. 
juni. Abstraktene må sendes inn elektronisk 
via www.wcpt.org/congress/abstracts.

Abstrakter til World 
Physical Therapy 2011

Fra 1. september: refusjonskrav på CD/diskett

RIKTIGE ADRESSER OG OPPDATERTE PERSONLIGE DATA 
Sørg for at opplysningene om deg på medlemssidene på www.
fysio.no alltid er riktige. Da blir Fysioterapeuten sendt til rett person 
og adresse, og vi når deg med all NFF-informasjon du har krav på. 
Har du skiftet bostedsadresse, arbeidsplass eller navn i det siste? 
Eller får du ikke nyhetsbrev og annen informasjon fra NFF til din 
foretrukne e-postadresse? Husk å oppdatere/korrigere alle typer 
personlige data på medlemssidene på www.fysio.no. 
Ved flytting må du også melde ny bostedsadresse til Posten. Det 
kan du gjøre via www.posten.no, tlf. 810 00 710, eller på nærmeste 
postkontor.  

NFFs VERKTØY FOR FAGLIG AJOURFØRING
Har du funnet feil opplysninger (kursår o.a.) registrert om deg på 
det elektroniske verktøyet på www.fysio.no? Noen opplysninger 

kan du ikke endre selv. De hentes direkte fra medlemsregisteret, og 
må derfor rettes der. I slike tilfeller må du be Medlemskontoret rette 
feilen.      

MEDLEMSNUMMER OG PASSORD TIL «Min side»
Alle nye medlemmer får tilsendt opplysninger om hvordan de logger 
seg inn på NFFs medlemssider på www.fysio.no. Brukernavnet er 
medlemsnummeret i NFF, som du finner bak på tidsskriftet Fysiote-
rapeuten og på giroer fra NFF. Det er alltid lurt å ha medlemsnumme-
ret lett tilgjengelig, for eksempel ved at du lagrer det i mobilen din.
Passord kan bestilles og endres av den enkelte via medlemssidene. 
Du går via «Logg inn» på www.fysio.no og velger «Glemt passord» i 
innloggingsruta. Så følger du trinnene og instruksene videre. 

MEDLEMSKONTORET: tlf. 22 93 30 50, eller informasjon@fysio.no.

Ditt NFF-medlemskap – noen tips fra Medlemskontoret
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25
Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

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

Nestleder: Elin Engeseth
Granheimtunet 15, 1406 Ski. Tlf. 64 87 63 66 a
Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p
ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB
Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52
Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87
Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55
Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

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

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

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
Seniorrådgiver: Tom Hetty Olsen, 22 93 30 61
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62
Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88
Seniorrådgiver: Ole Jacob Støle (i permisjon)
Konsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

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

ETTER nær to ukers streik kom KS-partene 
frem til enighet 9. juni. Unio streiket fordi det var 
for lite penger til å gi et likelønnsløft, for verken 
KS eller regjeringen var villige til å bidra på dette 
punktet. I tillegg ønsket KS å sette av for mye til 
lokale forhandlinger, som ikke kan sikre et varig 
lønnsløft og utjevne forskjeller mellom grupper. 
Resultatet av streiken var en løsning som var 
klart bedre enn KS’ siste tilbud, både med hen-
syn til størrelsen på de generelle tilleggene og 
disponeringen av midlene til sentrale tillegg. 

Forbundsleder Eilin Ekeland i NFF karakte-
riserte hovedtariffoppgjøret samlet sett som 
et godt oppgjør i lys av finanskrisen. NFF og 
Unio er likevel skjønt enige om at heller ikke KS-
resultatet bidro til å gjøre dette til et historisk 
likelønnsoppgjør. Eilin Ekeland kommenterte det 
slik: «Så ble det ikke noe likelønnsløft i år likevel 
(…) At kvinner velger utrolig viktige yrker som er 
verdsatt av befolkningen, gjør dem tydeligvis 
ikke verdifulle nok når vi snakker om å fordele 
godene i dette landet.»

Kompetanse ga uttelling
Alle fikk et generelt tillegg fra 1. juli 2010 på 
2,1 prosent og minimum 7 100 kroner, som er 
mer enn en fordobling i forhold til KS’ siste tilbud 

i forhandlingene. I tillegg kom en ekstra uttelling 
til høyskolegruppene ifølge tilleggsprotokol-
len fra 2008. For fysioterapeutene og andre i 
høyskolegruppen beløper dette seg til 2 000 
kroner, med virkning fra 10. juli. 

Ut over dette ble minstelønnene økt, med 
virkning fra 1. august 2010. De største tilleg-
gene ble gitt til fysioterapeuter og spesial-
fysioterapeuter i kommunene som har ti års 
ansiennitet og mer. Her ble minstelønnen hevet 
med henholdsvis kr 20 800 og kr 22 600. 

Tariffsidene for KS-området på www.fysio.
no inneholder tabell med ny minstelønn og 
annen detaljert informasjon om forhandlingene, 
streiken og resultatet.

250 fysioterapeuter i streik
På det meste var rundt 250 av NFFs medlem-
mer i åtte kommuner tatt ut i streik. Unio 
arrangerte felles markeringer under streiken i 
flere byer mandag 31. mai, blant annet i Oslo, 
der svært mange hadde samlet seg på Rådhus-
plassen for å høre appeller og vise sin støtte til 
streiken (se foto). På dette tidspunktet var Unio 
også i konflikt i Spekter-området. NFF-medlem-
mer tok også initiativ til og deltok i andre typer 
markeringer i flere byer. 

Streik og resultater i KS-området

Resultatet i HSH-HUK-området
UNIO-FORBUNDENE OG HSH ble 18. juni enige om syv nye overenskomster på HSH-
HUK-området. Økonomien ble tilsvarende økonomien i offentlig sektor. Hele protokollen fra 
forhandlingene er tilgjengelig på relevante sider på www.fysio.no. Også dette oppgjøret fikk en 
likelønnsprofil. Unios medlemsforbund er representert innen alle syv overenskomstene på HUK-
området. Overenskomstene omfatter museums- og sykehusvirksomhet, utdanningsinstitusjoner, 
barnehager og virksomheter innenfor helse- og sosialsektoren. 
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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.

FYSISK AKTIVITETGLEMT 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
Gaveltad, 3.-8. oktober 

31030101
Undersøkelse og behandling av cervicalcolumna, thoracalco-
lumna, kjeve og skulder
Oslo, 14.-16. oktober og 18.-19. november

31036002
Bevegelser i grupper
Oslo, 28.-29. oktober

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

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

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

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: Jan Hoff og Jan Helgerud
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

REISESTIPEND

Deltakere på NFFs kurs kan søke reisestipend hos Fond til etter- og 
videreutdanning av fysioterapeuter. Se www.fysio.no/fondet
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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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

KVINNEHELSE

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

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

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:

funksjonell anatomi til klinisk viten

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF 
Kursledere: Britt Stuge (PhD) og Jan-Erik Endresen (manuellterapeut)
Tid: 22. – 25. november (4 dager)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: : kr 4 500 for medlemmer, kr 9 000 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 23. 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 undersøkel-
ser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til til-

behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en funk-
sjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsystemet.

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: Hans Petter Faugli, Pia Aronsen, Leif-Arne Lystad og Svein Erik 
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: Fortsatt ledige plasser!
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. 
Lærergruppen for MTT er sammen med NFF ansvarlige for faglig kvalitet og 
organisering av kursene.  Lærergruppen ble stiftet av Oddvar Holten og er 
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: Hans Petter Faugli 
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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 
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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 
-

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-

 

Presentasjon av prosjektarbeid, praktisk og teoretisk gruppeeksamen

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

31090701
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap I
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 3. oktober (oppmøte kl. 1800) – 8. oktober 2010
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Buskerud)
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.500, ikke-medl. kr. 9.000. Full pensjon i enkelt-
rom kr 770.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
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: Gavelstad Hotell, Svarstad (Buskerud)
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: Dagmar Moseby og Gro Haugen
Tid: 27. – 28. september 2010
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 2.600 for medlemmer, kr 5.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
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 
teoretiske delen. Hovedvekten blir lagt på forståelse av systemteo-
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 
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Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Bente Gjelsvik og Line Syre
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 

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

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 Helse- og miljøarbeid  - et arbeidsmiljøperspektiv del 1 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

1.-3. november
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

Her er en oversikt over NFFs kurs som vil tilbys i 2010. Det tas forbehold om endringer av både sted og tid.
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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31060101
Inflammatoriske og degenerative leddsykdommer 
med fokus på Reumatoid Artritt og artrose
Møter du disse pasientgruppene i arbeidshverdagen, og har behov for å 
fornye din kunnskap?

Målgruppe: Kurset rettes først og fremst mot fysioterapeuter i primærhelse-
tjenesten og ved rehabiliteringsinstitusjoner, men kan også være aktuelt for 
fysioterapeuter i sykehus.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:

tiltak rettet mot pasientgruppen, individuelt og i gruppe

leddsykdommer

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

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

PFGs Vinterseminar 2011

Vil du ha nye ben å stå på? 

teknologi innen behandling og diagnostikk for fysioterapeuter.

Her vil du få teori, demo på pasient og ikke minst selv prøve utsty-
ret i de 3 workshop-ene på fredag. Fagpolitisk presenteres det nye 
takstsystemet. Søndagen overrasker vi med noe «mindfullness» 
som garantert vil holde oss våkne etter festmiddagen lørdag kveld.

Utstillerne våre vil som vanlig være på plass med det «hotteste» 
innen utstyr til en rimeligere penge enn vanlig. Det er på PFG-seminaret 
du skal gjøre dine små og ikke minst store innkjøp.

Går av stabelen torsdag 3.– 6. februar 2011 
på Highland Hotell Geilo.

Sett av tid NÅ!

Programmet er som vanlig av høy faglig kvalitet med bl.a. disse 
temaer og forelesere:

Muskuloskeletal Ultralydsscanning - Med fokus på fot og kne. Fore-
dragsholdere vil bli fys. Marius Fredriksen, fys. Morten Skjoldager og 
fys. Henning Langberg.
Sjokkbølge-behandling både Extracorporal Shock Wave Therapy og 
Radial Pressure Wave Therapy. Foredragsholdere vil bli fys. Michael 

Ultralydscanning av skulder. Foredragsholder dr. Per Sunde,  Bislett 
Legesenter og Skulderklinikken.
Politisk informasjon, diskusjon og presentasjon fra blant annet 
forbundsledelsen.
Overraskelser og gode priser fra utstillerne.
Festmiddag, skilunsj og mye sosialt på kveldene.

PFG vil gjennomføre sitt årsmøte på lørdag som vanlig.  
Sjekk også www.vinterseminar.no for mer info og påmelding.

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

22 inviterte forelesere fra bl.a.  
 Harvard universitet og Mayo- 
 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 også se (LASER-) lyset?
Internasjonal laserkongress i Bergen 25-28 september

KULTUR OG TRAUMER 
-

spektiver i behandling av traumatiserte». 
Målgruppen for kurset er fysioterapeuter. 

Kursprogram: 

Hvordan kan fysioterapeuten jobbe med traumatiserte? 
Kort innføring i traumeforståelse. 
Smerteuttrykk. Globalt eller lokalt? Hva kan smerten være et 
uttrykk for? 
Hva er viktig å huske på når jeg møter pasienter som har en 
annen kulturell bakgrunn enn meg? 

føles ikke å bli sett, ikke høre hjemme i et fellesskap.
Hva med holdninger og fordommer? Hvilke feller er det lett å 
gå i når vi overtolker andre? 
En demonstrasjon fra terapirommet. 

Tid: 30. september 2010 kl. 09 –16 
Sted: 
Foreleser: Spesialrådgiver og fysioterapeut Elsbeth Jacobs 
og fysioterapeut Shawkat Nomat. 

Påmelding: rvts@stolav.no Info: 72 82 20 25
Påmeldingsfrist: 17. september 
Kursavgift: Kurset er gratis og inkluderer en enkel lunsj, men vi be-
regner et administrasjonsgebyr på kr. 500.- ved eventuell avbestilling 
senere enn 3 dager før kursstart. 

Se våre nettsider www.rvts.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

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: Bjørn Stenmark og Thore Hoffen.
Skriftlig påmelding sendes til kurskoordinator Thore Hoffen 
innen 25. august.
Adresse: Ragna Ringdals Dagsenter, Hans Nielsen Haugesgt.44A, 
0481 Oslo. Eller mail: hoffenthore@yahoo.no. 
Tlf. 922 06810.    

BASAL KROPPSKJENNSKAP (BK), 
STEMMEØVELSER, TAI’ CHI
Gjesteforeleser er musikkprofessor Jon Roar Bjørkvold, 
forfatter av Det musiske menneske

Innhold: Praktisk og teoretisk integrering av stemme og bevegelser 
etter prinsipper fra BK, t’ai chi for nybegynnere og øvede 
Tid: 24.-26. november 2010
Sted: Acem med. senter Oslo
Kursavgift: 3500,-
Påmeldingsfrist: Påmelding innen 1. oktober 2010 til 
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo, 
ul-britt@online.no

Utdanning nå også i Norge!
Leela Kjørvik – tlf. 995 30 636 – www.bodhipilates.no

Oppfølgingsseminar til kurset
«Fysioterapi for barn med funksjons- 
nedsettelse 0-6 år»

Tema: Oppfølgingsseminar/workshop med fokus på praksisfeltet. Det 
vektlegges analyse av bevegelseskvalitet som grunnlag for stimule-
ringstiltak .

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn. Dette oppføl-
gingsseminaret er beregnet for deltagere som har gjennomført kurset 
«Fysioterapi for barn 0 -6 år med funksjonsnedsettelse». Tidligere 
tittel: «Fysioterapi for barn 0-6 år.»

Målsetting: Gi deltagerne en faglig oppdatering og fordypning innen 

forhold til barn med funksjonsnedsettelse.
 

Erfaringsutveksling.

Gjennomføring: Hovedvekt på praksisfeltet med utgangspunkt i 
observasjon og analyse belyst med video.
Kursdeltagerne oppfordres til å ta med egne videoer til analyse. 
Det vil bli jobbet med konkrete tiltak.

Kursansvarlige: Berit Sunde og Janneke Kersaan, spesialister i barne-
og ungdomsfysioterapi, MNFF.
 
Seminaret er godkjent av NFF som fysioterapispesifikk etterut-
danning i Barne- og ungdomsfysioterapi.

Praktiske opplysninger:
Tid: 15. – 17. nov. 2010
Sted: Pilestredet Park 7, Stensberggate, Oslo. 
Deltagerantall: 20
Kursavgift: kr. 3000,-
Påmeldingsfrist: 30. sept. 2010
Påmelding: Berit Sunde, be-sund@tele2.no
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CorePlus Kurs

Er det noe du lurer på angående våre 
kurs, kontakt oss på:
 
Tlf:    37 05 97 70 
E-post:    kurs@redcord.com

Web:   www.redcord.no/kurs

Kursplan høst/vinter  2010

Neurac Kurs

Kursene er i all hovedsak praktiske, og etter endt Neurac kurs vil du kunne praktisere 
Neuracmetoden som klinisk viser seg å ha oppsiktsvekkende resultater.  

For mer informasjon og påmelding: www.redcord.no/kurs

Neurac 1     Oslo   22.-24. september
Neurac 1    Oslo   20.-22. oktober
Neurac 1    Oslo   17.-19. november
Neurac 1    Oslo   1.-3. desember

Neurac 2 Rygg/Bekken   Oslo   14. oktober
Neurac 2 Rygg/Bekken   Oslo   25. november

Neurac 2 Nakke/Skulder  Oslo   15. oktober
Neurac 2 Nakke/Skulder  Oslo   26. november

Neurac 2 Stimula, Heyn’s Fys. Inst. Larvik   27. august
Neurac 2 Stimula   Oslo   15. september
Neurac 2 Stimula   Oslo     8. oktober
Neurac 2 Stimula   Oslo   10. desember

CorePlus    Oslo     4. september
CorePlus    Oslo     2. oktober
CorePlus    Oslo   27. november
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Tid: 15. – 17. oktober (fredag til søndag)
Sted: Medinors lokaler, Nils Hansens vei 4, 0611 Oslo
Kurspris: 3.400,- studentpris
Påmelding: Fredag 8. oktober til www.holteninstitute.com
Ytterligere informasjon: tom.torstensen@holteninstitute.com
Kursmateriale: Fyldig teorimanual samt bøkene Explain Pain av David Butler og 
Lorimer Moseley og Painful Yarns av Lorimer Moseley.

Grunnkurs i medisinsk treningsterapi (MTT) i Oslo, 15. – 17. oktober 2010
3 dagers MTT grunnkurs for fysioterapistudenter og turnuskandidater

Oktoberkurset 2010 - 28.-29. oktober
«Muskel- og skjelettsmerter og samhandling»
Kurset vil gi kunnskaper om utredning og behandling av langva-

hvilke pasienter som bør henvises til 2. linjen og måter man kan 
samhandle om oppfølgingen av pasientene. Nye samhandlingsru-
tiner mellom klinikker i Helse Bergen vil også bli diskutert.
Arrangør: Nakke- og ryggpoliklinikken, Avdeling for fysikalsk medisin 
og rehabilitering, Haukeland Universitetssykehus (HUS) arrangerer i 
samarbeid med praksiskonsulentordningen (PKO) for allmennprakti-
kere.
Målgruppe: Allmennmedisinere, spesialister i fysikalsk medisin og 
rehabilitering, fysioterapeuter, kiropraktorer og sykepleiere.
Godkjenning: Det er godkjent som 15 timers emnekurs for allmenn-
medisin, fysioterapi, kiropraktikk, og som 13 timers emnekurs for 
sykepleie. Det søkes om 15 timers emnekurs for fysikalsk medisin og 
rehabilitering.
Antall deltakere: ca 80 (først til mølla).
Tid: Den 28-29 oktober 2010. 
Sted: Bergen. Kalfaret Brygghus, Kalfarveien 76 
Kursavgift: 3500 kr for begge dager, 3000 kr for en dag. Påmelding 
med både 1) personalia og 2) fakturaadresse for kursavgiften til Karin-
Merete Marthinsen, kmea@helse-bergen.no, tlf. 55 91 85 03.

Torsdag 28. oktober 2010
09.00 Registrering

10.00 Hva er uspesifikke muskel- og skjelettsmerter? 
 (Jan Sture Skouen)
10.30 Hvilke validerte undersøkelser er egnet i utredningen?  

11.30 Pause
11.45 Kan uspesifikke ryggpasienter klassifiseres? 
 (Kjartan Fersum)
12.30 Hvilke pasienter ønsker allmennlegene å henvise til 
 2. linjetjenesten? (Geir Skogland)
13.00    Lunsj
13.45 Kasuistikk. Et møte med en ryggpasient. (Fastlegen, 
 Jan Sture Skouen, Tove Ask) 
14.45 Gruppearbeid knyttet til kasuistikk. 
15.15 Hvordan formulere gode legeerklæringer? (Trygdelege)
15.45-16.00   Paneldebatt

Fredag 29. oktober 2010
08.30 Kasuistikk. Et møte med en pasient som har generali-

09.15    Gruppearbeid knyttet til kasuistikk. 
09.45 Smertemestring. Aktuelle tilnærminger (Borrik Schjødt) 
10.30 Pause
10.45    Smerter og kulturforskjeller. (Satya Sharma, Sara Bell)
11.45 Samhandlingsreformen i praksis (Tove K Knutsen)
12.30    Spørsmål
12.45 Lunsj
13.30    Hvordan utnytte restarbeidsevnen hos pasienten på  
 arbeidsplassen? (Hallstein Innver)
14.15 PKO-ordningen, hva er det? (Harald Hauge)
14.30 Gruppearbeid knyttet til samhandling. 
15.30 Paneldebatt - oppsummering
16.00 Slutt

– prevention and treatment
2-dagers kurs med norske og internasjonale 
foredragsholdere
Abdul Sultan, Professor, Consultant Obstetrician and Gynaecologist, 
Mayday University Hospital
John O. DeLancey, Professor, Consultant Obstetrician and Gynaecolo-
gist, Ann Arbor, Michigan, USA
Ranee Thakar, Consultant Obstetrician and Gynaecologist, Mayday 
University Hospital,Croydon, England
Phillip Van Kerrebroeck, Professor, Dept of Urology, Maastricht Univer-
sity Medical Center, Netherlands
Andre D`Hoore, Professor, Consultant Colorectal Surgeon, Catholic 
University of Leuven, Belgium

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

Sted: Store auditoriet, Akershus universitetssykehus
Tid: 4.-5. november 2010 - NY DATO
Pris: 2 dager kr 1800,- (inkluderer lunsj) 1 dag kr 1400,- 
(inkluderer lunsj)

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

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

Bekkensenteret Ahus 
Symposium 4.-5. november 2010

NFFs fagseksjon oppfordrer sine kursdeltakere til å 
tegne avbestillingsforsikring når de bestiller sine rei-
ser for å delta på kurs. Hvis et kurs må utsettes eller 
avlyses, vil ikke reisekostnader refunderes – kun kursav-
giften, se www.fysio.no/kurs

AVLYSNING/UTSETTELSE
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UNIVERSITET OG HØGSKOLE
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

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

INVITASJON TIL KURS:
UNDERSØKELSE & BEHANDLING  
ad modum MANUELL TERAPI

Tid: September - desember 2010
Sted: 
Kursleder: Roar Robinson
Pris: Kr. 4500,-

-
stremiteten, iliosacralledd og lumbal-columna. Det er planlagt et 
tilsvarende kurs for overekstremitet, cervical- og thorakalcolumna 
over nyttår. Kurset vil være svært praktisk anlagt og retter seg 
mot fysioterapeuter som arbeider i sykehus eller privat praksis. 
Teknikkene som det blir undervist i ligger på nivå med den tid-
ligere mobiliserings-eksamen. Det må påregnes noe litteratur-
studie - og gjerne praktisk kollokviearbeid- mellom kursdagene. 
Kurset er godkjent for NFFs spesialistordning.

Kurstimene vil primært bli lagt til onsdag ettermiddag  (kl. 16.30 
- 21.00): og fordelt over høst-semesteret etter denne timeplanen 
(forbehold om endringer): 

Onsdager (kl. 16.30 - 21.00): September 15., 22., oktober 20., 
27., november 3., 10., desember 8., 15.

Påmelding innen 31.08.2010 til roar.robinson@hof.nhn.no

KULTUR OG TRAUMER
Kulturforståelse – smerteopplevelse og kropps-
perspektivet i behandling av traumatiserte 

Tid: 17. november 2010 kl. 9-16. 
Sted: Oslo Universitetssykehus/Aker, Klinikk for psykisk helse, Sogns-
vannsveien 21, 0320 Oslo, bygg 5.
Arrangør
stress og selvmordsforebygging, www.rvts.no
Kursleder: Spesialrådgiver og fysioterapeut Elsbeth Jacobs, fagteam 

Kursprogram:
Kroppen og traumer. Hvordan kan fysioterapeuten jobbe med 
traumatiserte? Lett innføring i traumeforståelse.
Smerteuttrykk. Globalt eller lokalt? Hva kan smerten være et 
uttrykk for?
Hva er viktig å huske på når vi møter pasienter som har en annen 
kulturell bakgrunn enn oss?

å ikke bli sett, ikke høre hjemme i et felleskap.
Hva med holdninger og fordommer? Hvilke feller er det lett å gå i 
når vi overtolker andre?
En demonstrasjon fra terapirommet.

Pris: Kurset er gratis, men vi beregner et administrasjonsgebyr på 
500.- ved eventuell avbestilling senere enn 3 dager før kurset.
Påmeldingsfrist: 1. oktober 2010.
Mail: elsbeth.jacobs@akersykehus.no  Mobil: 991 15 366.

University College Sjælland offers international foundation cour-
ses in 2011:

Affolter model (APW), teacher Flicia Affolter. 
Registration deadline October 1st, 2010 

Course in Lymphedema, International MLD classes in 
cooperation with Földischule GmbH. 
Registration deadline: February 1st, 2011.

Course Language English.

Further information (in Danish) is available at www.ucsj.dk/cv 
under «Sundhedsfagligt område»/«Kurser».

ALTERNATIV BEHANDLING
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

NÅR KURSAVGIFTEN SKAL BETALES AV ANDRE

NFFs kurs: Husk at når kursavgiften skal betales av for 
eksempel din arbeidsgiver, må korrekt navn og adresse til 

også om betaleren krever at du oppgir et referansenummer.

Hvis det ikke fremkommer i påmeldingsskjemaet at andre 
skal betale, blir fakturaen for kursavgiften sendt til kursdel-
takerens private adresse.
www.fysio.no/kurs
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Hvis ikke, skal vi hjelpe deg. 

Fra og med 1. september i år kommer 
det krav om at alle fysioterapeuter 
(med få unntak) som har refusjonsrett/avtale 
skal sende inn refusjonskravet elektronisk,  
dvs. enten på CD eller over internett gjennom  
helsenett.  
 
ARKo Terapeut tilfredsstiller disse kravene.
 
Det er mange grunner for å velge 
ARKo som din EPJ-leverandør fremfor andre,  
vi nevner noen: 
 

 ARKo er brukervennlig og lettlært. 
 ARKo har den beste oppfølgingen. 
 ARKo har de beste prisene. 

 
 
ARKo Terapeut inneholder blant annet: 
 

 Elektronisk trygdeoppgjør 
 Dagbok 
 Ukeoversikt 
 Journaler  
 Regnskap 
 Elektronisk kassefunksjon 
 Sykemeldinger 
 Henvisninger 
 Faks rekvisisjon for pasientreiser 
 Statistikker 
 Inntekstoversikt 

 
For mer informasjon, gå til www.arko.no 

Bestill i dag på tlf: 57 72 70 20 
eller på e-post: firmapost@arko.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ARKo AS 
 
 
 
   

Vi gir deg ARKo Terapeut for kun 

Kr 4.990,- eks. mva. 

Brukerstøtte fra kl 0900 til 2200 
7 dager i uken ut året. 

Telefon: 57 72 70 20  
Postboks 36 - 6847 Vassenden 
E-post: firmapost@arko.no  
Internett: www.arko.no 



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

        3 DIMENSJONALE BILDER

                INTEGRERT KORTLESER

   INNEBYGDE PROGRAMMER

             MEDISINSK GODKJENT

          TYSK INGENIØRKVALITET

PROGRAMMER TILPASSET PATIENTENE

Eksklusiv importør : Vibe-easytrain AS 
Garvergate 9, 1772 Halden.  Telefon 69 17 94 55.    
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MELANGE STRETCH - i lettstelt kvalitet
En ny behagelig serie hvor komfort, design og funksjonalitet går sammen i en behagelig 
enhet.Serien kombinerer bomullens absorberingsevne og stretchens elastisitet med  
polyesterens slitestyrke, anti-krøllegenskaper og fargeekthet. 
Alle modeller fås i str. XS - 4XL og i fargene: Navy, Plommerød, Lys grønn, Marine, Lys blå, 
Koksgrå og Lys grå.

kr. 349,-  
inkl. mva
kr. 279,20 ekskl. mva

kr. 349,-  
inkl. mva
kr. 279,20 ekskl. mva

kr. 349,-  
inkl. mva
kr. 279,20 ekskl. mva

kr. 329,-  
inkl. mva
kr. 263,20 ekskl. mva

kr. 299,-  
inkl. mva
kr. 239,20 ekskl. mva

kr. 299,-  
inkl. mva
kr. 239,20 ekskl. mva

Modell 19213
Dame tunika - Formsydd

Modell 19209
Dame polo - Formsydd

Modell 19212
Poloskjorte

Modell 23302
Mikrofiberbukse
XXS - 4XL

Modell 25180 Monaco
Sandaler til damer og herrer 
med borrelåslukking.
Str. 36 - 46

Modell 25150 Dublin
Dame sportsko med strikk  
og oppbygd hæl.
Str. 36 - 42

MIKROFIBERBUKSE
Behagelig og praktisk bukse 
i myk kvalitet med mange 
smarte detaljer.


