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HOUSE OF QUALITY BRANDS

Elektrisk muskelstimulering (NMES) er en effektiv 
metode som med stor fremgang anvendes innen 
medisinsk rehabilitering, fysioterapi og idrett på 
alle nivåer. Blant annet anvender mange Norske 
og internasjonale toppidrettsutøvere NMES som 
et supplement til trening og i forbindelse med 
gjenopptrening. Med en NMES-stimulator kan du 
trene spesifikke muskler uten risiko for overbelastning 
av ledd og omkringliggende strukturer. Det gir en mer 
effektiv muskeltrening uten risiko for skader.

CefarCompex har i 34 år utviklet NMES-stimulatorer i 
samarbeid med leger og fysioterapeuter. Det har gitt 
oss stor erfaring med å utvikle stimulatorer som har 
mange funksjoner samtidig som de er lette å bruke.

Vi tilbyr markedets bredeste sortiment av NMES-
stimulatorer til profesjonelle brukere. Uansett hvilken 
modell du velger, så bistår vi deg med vår erfaring, 
forskning og produktopplæring slik at du får et nytt 
og effektivt tilbud til dine pasienter.

CefarCompex Rehab 400, Theta 500 og Mi-theta 600 
er 4-kanals elektriske stimulatorer spesielt utviklet for 
profesjonelle terapeuter innen ortopedi, neurologi og 
idrettsmedisin.

For mer informasjon og katalog, ta kontakt med 
våre fysioterapeuter i DJO Norway:

www.DJOglobal.eu

Leif Stokstad +47 22 92 40 60
leif.stokstad@djoglobal.com
Tom Erik Riis + 47 90 85 04 10
 tom.erik.riis@djoglobal.com
Gine Lorvik + 47 97 14 02 80  
gine.lorvik@djoglobal.com

Effektiv muskelrehabilitering, 
uten risiko for skader!

 THETA 500

MI THETA 600

REHAB 400

Angi kampanjekode: ccfamily

Besøk www.fysioett.no og bestill 
en Cefar-Compex Rehab 400,  
Theta 500 eller Mi-Theta 600  
og få 15% i rabatt!

NÅ 15% RABATT!

Tilbudet gjelder tom 31/10 2010 ved bestilling via 
www.fysioett.no. Kun et kjøp pr kunde.

tering, tering, 
Besøk www.fysioett.no og bestillBesøk www fysioett no og bestill
en Cefar-Compex Rehab 400,C f C R h b 400en Cefar-Compex Rehab 400,
Th t 500 ll Mi-Th ta 600 Theta 500 eller Mi-Thetaa 600Theta 500 eller Mi Theta

www DJOglobal eu
Gå ikke glipp av vårt tilbud! 

www.DJOglobal.euikke ggglipp av vårt tilbud! 

Kun på www.fysioett.no

www.fysioett.no
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Fysioterapeutens oppslag om alternativ behandling i nr. 6 og 7 har fått konsekvenser. Helse-
direktoratet satte seg sporenstreks ned, rett før ferien, for å klargjøre hva fysioterapeuter kan 
få refusjon for og hva som ikke omfattes av ordningen. 

Resultatet, et brev til HELFO datert 2. juli, kan ikke kalles noe annet enn en skikkelig opp-
strammer. Selv om direktoratet selvsagt foretrekker ord som klargjøring og presisering. I 
brevet viser direktoratet til Fysioterapeutens artikler, og understreker viktigheten av å opptre 
samlet når det gjelder refusjonspraksis. HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, har ansvaret 
for oppgjør til helsepersonell utenfor sykehus.

Helsedirektoratet gjentar som ventet sin presisering om at akupunktterapi ikke gir rett til 
refusjon. Men direktoratet går nå et godt stykke lenger; triggerpunktbehandling med nåler 
gir ikke rett til refusjon. Mange fysioterapeuter bruker nåler som en del av sin praksis, og en 
god del har også fått utbetalt refusjon. Det er uklart hvordan HELFO rundt om i landet har 
praktisert regelverket på dette punktet. 

Det som er klart er at Helsedirektoratet nå trekker grensen et annet sted enn det som har 
vært en ganske utbredt praksis. De presiserer tydelig at de ser på triggerpunktbehandling 
med nåler som alternativ behandling. Mange fysioterapeuter mener imidlertid at trigger-
punktbehandling har effekt. 

Kunnskapssenteret undersøkte i 2009, på oppdrag fra NFF, om nålebehandling av trigger-
punkter er nyttig ved muskel- og skjelettsmerter. Konklusjonen var at kvaliteten på tilgjen-
gelig forskning er for lav til å avgjøre om nålebehandling av triggerpunkter har effekt på 
smerte. Helsedirektoratet oppgir på sin side ingen faglig begrunnelse for innstrammingen. 
Kun at dette ikke er en del av refusjonsordningen per i dag.

Denne situasjonen illustrerer ganske godt at dagens takstsystem er lite hensiktsmessig. Faget 
utvikler seg raskt.  Nye behandlingstiltak tas i bruk, andre fases ut. Hva er lov om fem år, 
eller om ti år? Refusjonsordningen ser ut til å ta fokus bort fra det rent faglige, og innsnevrer 
fysioterapeutens handlingsrom når det gjelder hva slags behandling pasienten trenger.

Det er bare et tidsspørsmål før dagens system erstattes med 
noe nytt. En arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgs-
departementet gjennomgår nå takstsystemet, og skal legge 
fram forslag til et helt nytt eller et revidert system innen 
utgangen av året. Elin Engeseth, nestleder i NFF, er en av 
deltakerne i arbeidsgruppa. Hun mener det går i retning av 
et system med tidstakster. Men, ingenting er avgjort. 

På bakgrunn av dette er det litt merkelig at direktoratet 
hadde sånt hastverk med å stramme inn refusjonspraksis 
akkurat nå. Men det kan jo være et behov for å samle trop-
pene før det avgjørende «slaget»?

Hva er lov om 
fem år, eller om 
ti år?
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aktuelt Nålebehandling i fysioterapi 
har aldri vært omfattet av 
refusjonsordningen. Side 11

Helseminister Anne-Grete 

Strøm-Erichsen har varslet 

offentlige høringer om priori-

teringer i helsesektoren. Men 

hvorfor handler prioritering 

nesten alltid om å redde liv og 

utsette død, mens det å gi folk 

selvstendige liv sjelden får så 

mye oppmerksomhet?

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no
FOTO Erlend Aas, Scanpix

KANSKJE et litt håpløst spørsmål å stille når 
Fysioterapeuten endelig har fått intervjuav-
tale med helseministeren. Nesten for selvføl-
gelig til at det går an å gi et skikkelig svar. 
Alle forstår jo at akutte tjenester må ha topp 
prioritet. Men likevel; hva med alt det andre? 
Det som kan gjøre slagpasienter, hjerteope-
rerte og andre i stand til å leve selvstendige 
og aktive liv. Som kan forebygge sykdom og 
redusere behovet for kostbare operasjoner. 
Den hjelpen som blant annet faglig oppda-
terte fysioterapeuter kan tilby, dersom kom-
munene prioriterer å gi innbyggerne et skik-
kelig tilbud. Men helseministeren mener 
faktisk at kommunene tar det ansvaret de 
har fått, og at fysioterapi blir prioritert.

I juni kom helsedirektør Bjørn-Inge Lar-
sen med utfordrende synspunkter på beho-
vet for å prioritere strengere i framtidens 
helsetjenester. Han sa blant annet at noen 
av de store pasientgruppene må belage seg 
på oftere å få nei til nye behandlingsformer 
fordi det er for dyrt.  Dermed var en ny og 
heftig prioriteringsdebatt i gang. Helsemi-
nisteren varslet offentlige høringer. 

Høring i hver helseregion
– Hva slags høringer er det snakk om?

– Vi vil arrangere flere samråd om prio-
ritering i forbindelse med nasjonal helse- og 
omsorgsplan. Det vil bli lagt opp til fire mø-

ter, ett i hver helseregion. Målet er å enga-
sjere alt fra fagfolk til den vanlige mann og 
kvinne i gaten, sier Strøm-Erichsen til Fysio-
terapeuten. 

Hun gir imidlertid ikke noe klart svar på 

PRIORITERING – Samhandlingsreformen gir en detaljert beskrivelse av hva som skal prioriteres, ikke 
minst når det gjelder rehabilitering og forebygging, sier helseminister Srøm-Erichsen.

Helseministeren:

– Kommunene tar ansvar
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vårt spørsmål om hvordan ikke-akutte tje-
nester, som fysioterapi, skal bli mer synlig 
i den offentlige debatten om helsetjenester. 
Helseministeren understreker tvert imot at 
hun mener oppgaver som fysioterapeuter 
jobber med, som rehabilitering og forebyg-
ging, får mye plass og oppmerksomhet i 
samhandlingsreformen.

– I mitt hode er samhandlingsreformen 
en rehabiliteringsreform, sier Strøm-Erich-
sen. 

– På hvilken måte?
– Ved at reformen gir en veldig detaljert 

beskrivelse av hva som skal prioriteres av 

behandling og tjenester, ikke minst når det 
gjelder rehabilitering. Samhandlingsrefor-
men legger også stor vekt på forebygging. 
Dette er etter min mening en sammenheng-
ende plan for hvordan man skal få bygget 
opp et godt rehabiliteringstilbud i alle deler 
av landet, sier en engasjert statsråd.

Lavere kapasitet?
Spørsmålet er om prioriteringene i sam-
handlingsreformen blir med over i virke-
lighetens verden, der kommunene skal veie 
gode formål opp mot hverandre. Blir det 
flere nye driftsavtaler for fysioterapeuter 

og bedre behandlingskapasitet? Tilbudet til 
pasientene varierer sterkt fra kommune til 
kommune, og mange steder er det kø for å 
komme til fysioterapeut.

Både NFF og fysioterapeuter i privat 
praksis har pekt på at kapasiteten kan bli 
lavere som følge av omleggingen av fi-
nansieringsordningen. Kommunene øker 
driftsavtalene til fysioterapeuter med små 
avtaler til over minstekravet på 40 prosent, 
men oppretter ikke alltid nye driftsavtaler. 
Det betyr flere årsverk i KOSTRA-statis-
tikken, men færre fysioterapeuter som job-
ber utover den hjemmelen de har avtale 

GODE HJELPERE Stor aktivitet på helseministerens kontor. Staben følger nøye med under intervjuet, og gir innspill når det er behov for det. Til høyre spesial-
rådgiver Nina Husom, som også er utdannet fysioterapeut.
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om. Helseministeren vil 
imidlertid ikke gå inn i en 
diskusjon om årsverk og 
antall fysioterapeuter.

– Ikke riktig
– Hvordan stemmer dette 
overens med målet om å 
satse mer på rehabilitering 
og forebygging?

– Våre tall viser at det 
aldri har vært så mange 
fysioterapeuter totalt i 
kommunene som i dag. 
Det er ikke riktig at kapa-
siteten totalt sett er blitt 
lavere, sier Strøm-Erich-
sen, og påpeker at fysiote-
rapeuter nå ofte får større 
avtaler. 

– Det betyr at flere har 
fått bedre arbeidsvilkår, 
og at de faktisk kan leve 
av sin driftshjemmel med 
en normal arbeidsuke. 
Kommunene er etter vår 
oppfatning i ferd med 
å ta det ansvaret de har 
fått. Samtidig er det opp 
til hver enkelt kommune 
hvordan de ønsker å orga-
nisere fysioterapitjenes-
ten. Det er kommunene 
som skal avgjøre om de 
skal ansatte fysioterapeu-
ter eller om de skal satse 

mer på avtaler med privatpraktiserende, un-
derstreker hun. 

– Tar det på alvor
– Mitt inntrykk er at mye av kritikken som 
kom med omleggingen av finansieringsord-
ningen har stilnet. Nå mener vi at det er blitt 
et større fokus på selve tjenesten og hva den 
skal inneholde. Vi har fått flere årsverk, og 
det viser at kommunene tar tjenesten på al-
vor.

Ifølge Strøm-Erichsen er det ikke tvil om 
at fysioterapeutene spiller en svært viktig 
rolle i kommunehelsetjenesten, ikke minst 

når det gjelder rehabilitering. Ett eksempel 
hun viser til er Trondheim, der de har fått til 
et svært godt samarbeid mellom spesialist-
helsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 

– Flere andre kommuner har gjort mye 
når det gjelder å bygge opp gode rehabi-
literingstilbud. Etter min mening er dette 
behandling folk bør få i nærheten av der de 
bor, sier statsråden.

Små kommuner
– Uansett er det er store ulikheter i fysiotera-
pitilbudet fra kommune til kommune. Hvor-
dan sikre at pasientene får et mer likeverdig 
tilbud?

– Det er et problem en del steder, dessver-
re. Samhandlingsreformen legger veldig stor 
vekt på at pasientene skal ha et godt reha-
biliteringstilbud lokalt.  Mange kommuner 
sier at de er for små til å utvikle gode tilbud. 
En mulighet er jo å tenke samhandling på 
tvers av kommunegrenser. Vi vil oppfordre 
til etablering av flere lokalmedisinske sentre, 
der også fysioterapeuter blir en integrert del 
av et tverrfaglig miljø. Senteret i Alta er et 
godt eksempel på det vi vil oppnå. Regjerin-
gen har satt av 73 millioner kroner i støtte 
til samhandlingsprosjekter for 2010. Hittil 
har om lag 115 prosjekter fra nord til sør fått 
støtte, og over 300 kommuner er involvert, 
også på tvers av fylkesgrenser, sier Strøm-
Erichsen.

Må unngå reparasjon 
Helseministeren er også opptatt av å under-
streke satsingen på forebygging. 

– Målet må være å unngå «reparasjon» i 
etterkant, både når det gjelder livsstilssyk-
dommer og behovet for operasjoner. Her 
mener jeg mange kommuner har gjort en 
bra innsats allerede. Hele 70 kommuner har 
Frisklivssentraler, og der spiller fysiotera-
peutene en svært viktig rolle. 

– Er det frustrerende for en engasjert poli-
tiker å måtte overlate viktige prioriteringer til 
hver enkelt kommune? 

– Ja, det kan det være. Men vi har et sterkt 
lokalt demokrati i Norge, og mye ansvar er 
lagt til de lokale politikerne. Vi kan ikke 
sitte her i Oslo å ta detaljerte avgjørelser om 

hvordan kommunene skal organisere seg i 
ett og alt. Det blir helt feil! Kommunene skal 
ha en fysioterapitjeneste, og vi ser at de prio-
riterer det. Det er ikke snakk om nedbyg-
ging av tjenesten. Kommunene vet at dette 
er noe de får igjen for, i form av en friskere 
befolkning og lavere sykefravær.

Polikliniske takster
Regjeringen har fått mye kritikk for å ha 
fjernet refusjonstaksten for poliklinisk fy-
sioterapi i sykehus.  Som erstatning for dette 
overførte regjeringen 35 millioner kroner 
totalt til de regionale helseforetakene. I revi-
dert budsjett ble det bevilget ytterligere åtte 
millioner kroner. 

– Intensjonen var å skape større likhet i 
tilbudet til pasientene utover i landet, sier 
Strøm-Erichsen. 

Men uansett hva regjeringen ønsket å 
oppnå, har dette fått negative konsekvenser 
for pasientene, blant annet i form av stengte 
bassenger ved flere sykehus. På spørsmål om 
hva regjeringen har tenkt å gjøre med saken, 
ønsker ikke Strøm-Erichsen å gå i detalj nå. 
Etter det Fysioterapeuten har grunn til å tro 
er én mulig løsning og inkludere fysioterapi 
i det innsatsstyrte finansieringssystemet.

– Helse- og omsorgsdepartementet har 
den saken til vurdering, er svaret, etter en 
kort diskusjon med staben som er til stede 
under intervjuet på statsrådens kontor.

– Energiske og engasjerte
– Hvilke inntrykk har du av fysioterapeutene 
som yrkesgruppe?

– At de er en energisk og engasjert del av 
Helse-Norge. Fysioterapeutene er svært vik-
tige dersom vi skal lykkes med intensjonen i 
det store reformarbeidet vi står overfor. 

– Fysisk aktivitet er også god medisin, ikke 
minst for å nå målene i samhandlingsrefor-
men. Får du selv tid til å trene i en stressende 
statsrådhverdag?

– Ja, det prioriterer jeg så sant det er mu-
lig. Jeg er også veldig glad i fjellturer. To 
ganger i uka trener jeg i departementets eget 
treningslokale. Klokka halv sju om morge-
nen finner du meg i aksjon iført t-skjorte fra 
NFF; «Min medisin er fysisk aktivitet»! 

I mitt hode er samhandlingsreformen 
en rehabiliteringsreform.
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SKJEV hodefasong hos spedbarn skyldes ikke bare 
ryggleie, men også en rekke andre risikofaktorer. Det 
viser en systematisk kunnskapsoppsummering av en 
gruppe danske fysioterapeuter. 

Studien, som er utført av fysioterapeuter ved Hvid-
ovre Hospital, bygger på en systematisk gjennomgang 
av i alt 14 internasjonale undersøkelser på området. 
Studien er publisert online i Ugeskrift for Læger. 

Skjev hovedfasong skyldes ifølge undersøkel-
sen ikke bare at barnet sover på ryggen, og blir lig-
gende med hodet mot en side. Fenomenet rammer 

også barn som er motorisk sene i sin utvikling, gut-
ter, tvillinger, premature og barn av førstegangs-
fødende mødre. I tillegg har barn som blir hånd-
tert ensidig større risiko for å få skjev hodeform.  
Ifølge undersøkelsen får stadig flere danske sykehus 
inn spedbarn med skjev hodefasong. De danske fy-
sioterapeutene anbefaler blant annet at barnet leg-
ges på magen når det er våkent, og at det rulles over 
på magen etter hvert bleieskift. Det er også viktig å 
håndtere barnet slik at det ligger på begge sider. 

Fra www.fysioterapeuten.no

PASIENTER som ryker fremre 
korsbånd i kneet har stor nytte 
av trening i tidlig fase etter skade, 
uansett om de skal opereres el-
ler ikke. Den konklusjonen trek-
ker fysioterapeut Ingrid Eitzen i 
en avhandling ved Universitetet 
i Oslo. Eitzen disputerte onsdag 
25.august.

I doktorgradsarbeidet «Knee 
function and rehabilitation after 
anterior cruciate ligament injury. 
Early functional assessments and 
interventions» beskriver fysiotera-
peut Ingrid Eitzen og medforfatte-
re betydningen av funksjonstester 

og rehabilitering i den tidlige fasen 
etter ruptur av fremre korsbånd. 

Det viktigste kliniske funnet fra 
dette forskningsarbeidet er at alle 
pasienter som ryker fremre kors-
bånd bør gjennomgå systematisk 
og intensiv rehabilitering i den 
tidlige fasen etter skaden. Dette 
gjelder både de som skal opereres 
og de som ikke skal opereres, opp-
lyser Universitetet i Oslo i en pres-
semelding om disputasen.

Avhandlingen viser også at det 
å gjenvinne muskelstyrke i quadri-
ceps er spesielt viktig for pasienter 
med fremre korsbåndsruptur. Re-

dusert quadricepsstyrke før kirur-
gi gir nemlig dårligere knefunk-
sjon og redusert muskelstyrke to 
år etter operasjonen. 

Avhandlingen er utført i samar-
beid med University of Delaware i 
USA, med National Institutes of 
Health som hovedfinansierings-
kilde. Den utgår fra Norsk forsk-
ningssenter for aktiv rehabilite-
ring (NAR), Ortopedisk avdeling, 
Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 
Forskerne har også hatt et nært 
samarbeid med Hjelp24 NIMI. 

Fra www.fysioterapeuten.no

Slutt på krav 
om henvisning

 I Sverige er det ikke 
lenger nødvendig med 
henvisning fra lege for å 
søke hjelp hos fysiotera-
peut.  Dette gjelder nå i 
alle landets 21 regioner 
og landsting. Pasientene 
kan fritt velge hvilken 
fysioterapeut de ønsker å 
gå til, skriver det svenske 
forbundets tidsskrift, 
Fysioterapi.

– Jeg må gratulere den 
svenske befolkningen 
med at de slipper å gå 
den unødvendige veien 
om lege!  At man har fått 
en slik ordning i hele Sve-
rige, er et godt argument 
for å få til noe tilsvarende 
her, sier NFFs leder Eilin 
Ekeland. 

Fra www.fysiotera-
peuten.no

Spedbarn med skjevt hode: Flere risikofaktorer

Stor nytte av trening i tidlig fase

Ny brosjyre
Faggruppen Onkologi 

og Lymfologi har utgitt 
en ny brosjyre. Der finner 
pasientene informasjon 
om fysioterapi generelt, 
behandling ved kreft 
og lymfødem, og hvor 
fysioterapeuter med 
kompetanse på området 
arbeider. Brosjyren gir 
også informasjon om 
hvordan du får henvisning 
til fysioterapeut.
Brosjyren kan bestilles på 
www.fysio.no/BUTIKK

FOTO: Colourbox.com
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Enkelte barn som kommer til 

fysioterapeuten med plager 

i kroppen skjuler en vond 

historie. Fins det en nøkkel 

til hvordan man kan oppdage 

seksuelle overgrep mot barn? 

TEKST Anne Kristiansen Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

– HER ER det ingen fasit, sier Inger Grøntoft, 
spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og 
i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. 
Grøntoft, som er privatpraktiserende fysio-
terapeut i Kristiansund og har lang erfaring 
fra fysioterapi for barn i kommunehelsetje-
nesten, forteller at seksuelle overgrep kan gi 
veldig ulike symptomer. 

– Misbrukte barn er ofte veldig redde og 
sinte, og det setter seg i kroppen. Man mister 
strekken, og den frie pusten og knytter seg. 
Smertene kan sette seg i knær eller rygg – el-
ler barna kan få angst og vondt i hodet, sier 
hun.

Overbehandler symptomer
Mange av barna hun behandler er henvist 
fra BUP, eller de kommer fra fastlege, helse-
søster eller skolelege. 

– Ofte er vi i utgangspunktet usikre på 
hvorfor de har smerter. Da blir det ekstra 
viktig for meg å skape en situasjon der bar-
net får tillit til å snakke med meg. Jeg synes 
at helsevesenet tenderer til å overbehandle 
symptomer, uten å reflektere over hvilken 
mening symptomene har. Vi kan ha for mye 
fokus på ledd og muskulatur og for lite på 
hvordan barnet egentlig har det. Det er vik-
tig å ikke bare behandle barn, men å snakke 
med dem. Det aller viktigste er å skape et 
rom der de får tillit til å fortelle hvordan 
ting egentlig er i livet. Jeg har opplevd å få 
henvist barn med smerter og ubehag i krop-
pen, hvor barnet i etterkant av behandlingen 
har betrodd seg til noen om at det har blitt 
utnyttet seksuelt. Behandlingen har gitt dem 
en slags kontroll i kroppen, en evne til å stå 
på beina og styrke til å snakke. Det er nett-
opp bakkekontakten man mister i en over-
grepssituasjon, forteller hun.

Lytt til fagfolk og magefølelse 
Ifølge Grøntoft er misbrukte barn ofte svært 
lojale og redde, og mange kan også tenke at 
de har skylden for det som skjer. De forteller 
derfor ikke om det med ord. 

– Symptomene blir et språk for det de ikke 
får sagt. Noen ganger kan det være symp-
tomer som ikke stemmer med det kliniske 
bildet. I enkelte tilfeller kan barnet miste 

funksjon i en arm eller en fot. Selv kan bar-
net oppleve funksjonstapet som reelt, mens 
somatiske undersøkelser viser at det egentlig 
ikke er noe galt å finne, sier Grøntoft. 

Hun anbefaler fysioterapeuter med mis-
tanke om at et barn er seksuelt misbrukt å 
ikke tolke for mye på egenhånd, men hel-
ler snakke med andre fagfolk, for eksempel 
fastlegen eller helsesøster, og samordne til-

Når du aner at det er noe

OVERGREP – Symptomene blir et språk for det de ikke får sagt. I enkelte tilfeller kan barnet miste 
funksjon i en arm eller en fot, sier Inger Grøntoft, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi.  
Foto: Colourbox.com
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Are Evang er psykolog ved Barnehuset Tromsø. 

Her er hans råd for hva du som fysioterapeut kan 

gjøre dersom du har en følelse av at et barn du har i 

behandling er misbrukt seksuelt. 

   Ikke sitt alene med mistanken. Søk råd hos erfarne kol-
leger eller instanser som Barnehuset eller Ressursenter for 
vold og traumatisk stress (RVTS). Barnehuset og RVTS 
er nå lokalisert i alle helseregioner. Det er for øvrig alltid 
mulig å drøfte saker anonymt med barneverntjeneste og 
politi.

  Vær åpen for det barnet har å vise fram eller fortelle. Som 
voksen, hjelper og fysioterapeut har du et ansvar for å leg-
ge til rette for at et barn kan fortelle. 

  Tenk etter hva det er som gjør at du er bekymret. Som re-
gel er det ett eller annet barnet har sagt, gjort eller vist som 
gjør at du har den følelsen. Da kan du spørre undrende – 
hva er dette? Det kan for eksempel være at et barn vegrer 
seg veldig, eller gjør det motsatte; er veldig lite sjenert og 
oppfører seg seksualisert.

Still aldri ledende spørsmål, men vær nysgjerrig og un-
drende. Be barnet fortelle mer om det du syns er rart. For-
bered deg godt før en slik samtale. Om du synes det er for 
vanskelig, søk hjelp for å få det til.

Om barnet forteller noe som avdekker seksuelle overgrep, 
meld fra til barnevern/politi. I Norge er det slik at alt hel-
sepersonell med barn har en meldeplikt til barneverntje-
nesten. Man trenger ikke bevis for å melde fra til barne-
vernet, det er nok å ha grunn til å tro at barnet er utsatt for 
overgrep. Barneverntjenesten vil som oftest være de som 
melder videre fra til politiet. 

takene.
– Noen ganger kan magefølelsen gi en pekepinn; når man fø-

ler at noe ikke er som det skal være med et barn, kan det hende 
at det stemmer. Samtidig kan man aldri dra en konklusjon ut fra 
magefølelsen. Diskuter med erfarne kolleger om du er usikker, råder 
Grøntoft.

Trenger mer søkelys 
Unni Bilden, leder i Etisk utvalg i NFF, mener det er behov for et økt 
fokus på hvordan en fysioterapeut skal kunne lære å se at et barn er 
seksuelt misbrukt. Hun tror at mange fysioterapeuter er bevisste på 
hvilke historier barna har med seg inn i behandlingslokalet, men at 
mange samtidig kan ha spørsmål i forhold til temaet barn og seksu-
elle overgrep.

– NFF har jobbet med å høyne den generelle etiske refleksjonen 
blant medlemmene de senere år, men det har foreløpig ikke blitt 
gjort nok for å sette fokus på temaet seksuelt misbrukte barn. Kan-
skje det er behov for å iverksette mer konkrete tiltak for å høyne 
kunnskapsnivået hos fysioterapeuter, sier Bilden. 

Hun mener dette er et særlig aktuelt tema for faggruppene for 
barne- og ungdomsfysioterapi og psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi.

– En mulighet er å lage informasjonsfoldere som NFF kan sende 
ut til fysioterapeuter med behov for økt kunnskap. Etisk utvalg i NFF 
vil være pådriver for at fysioterapeuter skal ha et høyt etisk reflek-
sjonsnivå. De må være seg bevisst den historien barna har med seg 
når de kommer til behandling, sier Unni Bilden. 

Usikker? Slik gjør du det

Her kan du finne mer informasjon:

–  Barnehuset har nettsider med mye relevant informasjon:
 www.barnehuset.no
–  Ressurssenter for vold og traumatisk stress (RVTS): 
 www.rvts.no
–  Barneombudet har temasider om flere områder,
 blant annet om vold og seksuelle overgrep mot barn:  

www.barneombudet.no/temasider
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Triggerpunktbehandling med 

nåler omfattes ikke av re-

fusjonsordningen, selv om 

behandlingen er basert på 

fysioterapeutisk undersøkelse. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

DET SKRIVER Helsedirektoratet i et brev til 
HELFO, der de klargjør skillet mellom fy-
sioterapi og alternative behandlingsformer.

I brevet, som er datert 2. juli, opplyser 
Helsedirektoratet at bakgrunnen for gjen-
nomgangen av regelverket er Fysioterapeu-
tens temasider om helsepersonelloven og al-
ternativ behandling i nr. 6/2010. Budskapet 
vil bli videresendt til HELFOs regionkonto-
rer. Helsedirektoratet understreker imidler-
tid at spørsmålet om triggerpunktbehand-
ling med nåler skal gi rett til refusjon, trolig 
vil komme opp under arbeidet med et nytt 
takstsystem for fysioterapeuter.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
har nedsatt en arbeidsgruppe, der NFF er 
med, som skal gjennomgå dagens takstsys-

tem og komme med forslag til endringer. 
Rapporten skal leveres innen utgangen av 
året. Gruppen startet opp i vår, og det er 
uklart hvor arbeidet står. Er det snakk om å 
lage et helt nytt takstsystem eller å endre og 
videreutvikle det gamle? 

– Må framstå samlet
Med henvisning til Fysioterapeutens arti-
kler, skriver direktoratet at det er viktig at 
Helsedirektoratet og HELFO framstår sam-
let med hensyn til regler for refusjon i for-
bindelse med behandlingsformer som ikke 
inngår i refusjonsordningen. Helsedirekto-
ratet gjentar også sin presisering i Fysiotera-
peuten nr. 7/2010 om at akupunktterapi ikke 
gir rett til refusjon.

Mange fysioterapeuter bruker trigger-
punktbehandling med nåler som en del av 
sin praksis. I hvilken grad de har fått utbetalt 
refusjon er foreløpig uklart. Det som er klart 
er at Helsedirektoratet med dette brevet 
trekker grensen et annet sted enn det som 
har vært en ganske utbredt praksis. De pre-
siserer tydelig at de ser på triggerpunktbe-
handling som alternativ behandling. Det gis 
ingen faglige begrunnelser i forhold til effekt 
av nålebehandling, kun at dette ikke er en 

del av refusjonsordningen per i dag. 
– Den tiden fysioterapeuten bruker til 

nålebehandling, kan ikke inngå i A2-tak-
stene. Fysioterapeuten kan heller ikke kreve 
tilleggsbehandling av pasienten når nålebe-
handlingen gis som en integrert del av fysio-
terapibehandlingen, som folketrygden gir 
stønad til, heter det i brevet.

Faget i utvikling
Samtidig viser direktoratet til at faget fy-
sioterapi er i stadig utvikling, og at listen 
over behandlingsformer som omfattes av 
refusjonsordningen er blitt utvidet med nye 
behandlingsformer. Direktoratet viser til at 
NFFs sentralstyre i 2008 vedtok «at det kan 
benyttes nåler i fysioterapibehandling når 
slik behandling er basert på fysioterapeutisk 
undersøkelse».

– De (NFF) legger til grunn at nålebe-
handling i denne sammenheng er fysiote-
rapi, og ikke akupunktur. Det betyr at nåle-
behandling kan inngå som en del av faglig 
forsvarlig fysioterapivirksomhet, skriver di-
rektoratet, men presiserer at per i dag omfat-
tes likevel ikke nålebehandling av trygdens 
refusjonsordning. 

Ikke refusjon for triggerpunktbehandling

INNSTRAMMING Helsedirektoratet strammer 
inn praksis etter Fysioterapeutens oppslag om 
alternativ behandling. Foto: Colourbox.com
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– Jeg ser at dette kan oppfattes som 

en innstramning av gjeldende prak-

sis, sier avdelingsdirektør Steinar 

Mathisen i avdeling for behandlings-

refusjon i Helsedirektoratet.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

MEN han understreker at nålebehandling 
i fysioterapi aldri har vært omfattet av re-
fusjonsordningen, Han sier at målet med 
denne gjennomgangen har vært å tydelig-
gjøre hvilke behandlingsformer som gir rett 
til refusjon og hva som ikke gjør det, og hvor 
grensen går mellom fysioterapi og alternativ 
behandling.

– Det er flere studier som viser god effekt 
av triggerpunktbehandling. Hvilke faglige 
vurderinger har direktoratet gjort i forhold 

til det skillet som trekkes opp i brevet?
– Hensikten med dette brevet er kun å 

klargjøre hva refusjonsordningen faktisk 
omfatter, og triggerpunktbehandling med 
nåler er ikke refusjonsberettiget per i dag, 
sier Mathisen.  Vårt ansvar er å passe på at 
regelverket blir fulgt. Etter Fysioterapeutens 
fokus på alternativ behandling blant fysiote-
rapeuter så vi at det var behov for en presi-
sering, sier han.  

Som kjent er det en partssammensatt 
arbeidsgruppe i sving i departementet som 
jobber med takstsystemet. Mathisen un-
derstreker at det imidlertid ligger utenfor 
denne gruppens mandat å foreslå utvidelser 
i refusjonsordningen. 

– Men Helsedirektoratet vil fortsette dia-
logen med NFF om nålebehandling. Hvis 
fysioterapeutene mener at dette er behand-
ling med dokumentert effekt og som brukes 
av mange, så må det tas opp i forhandlinger, 
sier Mathisen.

– Hvor stor rolle 
spiller økonomi i 
vurderingen av hva 
som skal være med 
eller holdes utenfor 

refusjonsordningen?
– Helseøkonomiske vurderinger bør all-

tid spille en viktig rolle og er kommet for 
å bli. Det gjelder også for fysioterapifaget. 
Når det gjelder et takstsystem, er følgende 
punkter viktige: I tillegg til de økonomiske 
vurderingene, må det være faglig begrun-
net. Det må også være praktikabelt, både for 
behandlerne som skal bruke det og for myn-
dighetene som skal administrere det. I dette 
ligger at slike systemer ikke bør være altfor 
detaljerte, avslutter Steinar Mathisen. 

– En klargjøring av regelverket

Seniorrådgiver Jorunn Lunde i NFF har fått en del tele-

foner og e-poster etter Fysioterapeutens oppslag om 

helsepersonelloven og alternativ behandling. Men hun 

hadde forventet mange flere.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
 dl@fysio.no

– DE FLESTE som har kontaktet meg vil vite hvordan de skal gjøre 
ting riktig i forhold til HELFO og refusjonsordningen. Det vanligste 
spørsmålet er: Kan jeg bruke A2-taksten på denne behandlingsme-
toden, eller kan jeg ikke? Dette er i all hovedsak fysioterapeuter som 
driver tradisjonell praksis, og der triggerpunktbehandling med nå-
ler er ett av mange tiltak de bruker.

Lunde jobber med spørsmål knyttet til akupunktur og nålebe-
handling i NFFs fagseksjon. Hun er overrasket over at ikke mange 
flere har tatt kontakt, fordi hun mener takstforskriftene er uklare.  
NFF har ikke oversikt over hvor mange som benytter seg av nåler 
i sin fysioterapipraksis, men er kjent med at det de siste årene har 
vært stor interesse for kurs i nålebehandling. NFF har et eget fag-
forum for medisinsk akupunktur med 150 medlemmer. NFF har 
imidlertid ikke konkrete tall på hvor mange dette berører.

– Det er ikke rart at folk føler seg usikre. I brevet til HELFO i 
begynnelsen av juli skriver Helsedirektoratet at nåler ikke kan inngå 

i A2-takstene.  Det står i takstforskriften at 
dette gjelder akupunktur. Nå drar de altså 
dette videre til å gjelde nålebehandling ge-
nerelt. Det er NFF helt uenig i. Det er do-
kumentert at nålebehandling som en del av 
fysioterapi har god effekt i forhold  til en del 

muskel og skjelettlidelser. Også internasjonalt bruker fysioterapeu-
ter nåler mer og mer, sier Lunde. Hun understreker at myndighetene 
selvsagt ikke skal betale for akupunktur, som er alternativ behand-
ling. 

– Men det er ugreit at direktoratet på denne måten definerer hva 
som kan inngå i fysioterapeutisk bløtdelsbehandling, så lenge det 
er snakk om fysioterapeutisk behandling og fysioterapeuten følger 
forpliktelsene i helsepersonelloven. Diskusjon om hva som skal gi 
tilleggsbetaling er selvfølgelig en annen sak, sier Lunde.

Hun tror at Helsedirektoratet, etter Fysioterapeutens oppslag, har 
hatt behov for å ta noen runder internt, rett før sommerferien, for å 
stramme opp refusjonspraksisen. 

– Det jeg lurer på, er hvorfor de vil endre praksis akkurat nå, 
mens arbeidet med å gjennomgå takstsystemet er i full gang, og vi 
ikke vet hva slags refusjonsordning vi vil få.  

– De fleste er opptatt av å gjøre ting riktig
KONTAKT Jorunn Lunde, seniorrådgiver i NFF er 
overrasket over at ikke flere har tatt kontakt med 
forbundet. 

VIL TYDELIGGJØRE 
Steinar Mathisen, 
avdelingsdirektør i 
Helsedirektoratet.
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En arbeidsgruppe skal innen utgangen av året 

legge fram et forslag til nytt takstsystem for 

fysioterapeuter. – Jeg tror det beveger seg 

i retning av en modell med tidstakster, men 

ingenting er avgjort, sier NFFs nestleder Elin 

Engeseth.

TEKST Dagrun Lindvåg

dl@fysio.no

ENGESETH er en av NFFs representanter i arbeidsgruppen, som 
er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Foruten 
HOD og NFF, er KS og Helsedirektoratet representert i gruppen, 
som hadde sitt tredje møte 26. august og skal levere et forslag til 
departementet innen utgangen av 2010. For at regjeringens be-
slutning om å videreføre finansieringsomleggingen skal kunne 
gjennomføres, må et nytt takstsystem være på plass i god tid før 
takstforhandlingene våren 2011.

Foreslår tidstakster
NFF har lagt et forslag til modell på bordet i arbeidsgruppen. For-
slaget går ut på å erstatte de fleste av dagens takster med tidstak-
ster. Målet er ifølge NFF at faglighet, kompetanse og ansvar skal 
lønne seg. Roar Høidal, leder i Privat råd, har tidligere uttalt at 
det faglige metodevalget skal styres av pasientens behov, ikke av 
hvilken takst fysioterapeuten bruker. 

Elin Engeseth sier at NFFs forslag er blitt møtt med interesse av 
de andre partene i gruppen. 

– Vårt mål er at fysioterapeuter skal få uttelling for tidsbruk og 
kompetanse. Ennå er ingenting avgjort, og arbeidet skal ikke være 
ferdig før utgangen av året. Men personlig tror jeg det beveger seg 
i retning av et system basert på tidstakster. Forskriften tilsier per i 
dag at det er fysioterapeuten som avgjør hva slags behandlingstil-
tak pasienten trenger. NFF mener at det må gjenspeiles i takstene, 
sier Engeseth.

Kompetanse
Hun opplyser videre at i det neste møtet, 21. september, skal ar-
beidsgruppen begynne å se på konkrete forslag til modeller.

– NFF har levert sin skisse. Nå venter vi på at de andre deltaker-
ne i arbeidsgruppen skal komme med flere forslag. Diskusjonen 
om hvordan fagkompetanse skal komme inn i et eventuelt nytt 
system, er veldig spennende. På hvilken måte skal det få uttelling? 
Krav til faglig ajourføring er også et tema som blir berørt i disku-
sjonene. Dette handler til syvende og sist om hvordan staten skal 
bruke sine midler til fysioterapi, sier Elin Engeseth. 

Nytt takstsystem 
i støpeskjeen

Nytt norsk hjelpemiddel for 
aktivitet i vann:

- Barnet ligger på et brett med tre 

   flyte-enheter

- Den fremre flyte-enheten kan brukes

  som arm- og hodestøtte

-  Barnets posisjon i vannet kan

   justeres

- Mykt og behagelig materiale mot 

   huden

- Gir ledsager større frihet til inter-

  aksjon med barnet (terapi, blikk

  kontakt, oppmuntring og lek) 

- Krabat pirat kommer i 2 størrelser, 

   fra 4 til 15 år
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Krabat AS,
Ravnsborgveien 56
1395 Hvalstad
tlf: 66 77  73 00
www.krabat.no
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LANGT FLERE eldre kvinner enn 
menn har problemer med å gå 
korte turer. Depresjon, angst, lav 
selvfølelse og fysiske smerter kan 
bli resultatet. Det viser en under-
søkelse blant kvinner og menn i 
alderen 55 og 80 år som professor 
Astrid Bergland ved HiO har gjen-
nomført.

Bergland, som står bak forsk-
ningen sammen med to kolleger 
ved Høgskolen i Oslo, slår nå et 
slag for den daglige gåturen, skri-

ver www.forskning.no
Undersøkelsen, som er gjort 

blant et representativt utvalg av 
befolkningen, dokumenterer, også 
at kvinner har mer smerter, dårli-
gere egenrapportert helse, mindre 
tiltro til egen mestring og mer de-
presjon og angst.

Undersøkelsen viser at helsear-
beidere må være ekstra oppmerk-
somme på gangmønsteret til eldre 
kvinner. 

–  Varsellampene bør begynne 

å blinke når eldre kvinner sier de 
ikke lenger klarer å gå til nærbutik-
ken eller til busstoppet. Å holde øye 
med folks evne til å gå vil ikke bare 
gi dem bedre helse, men også et be-
dre liv, sier Bergland.

Hun oppfordrer også myndig-
hetene til å legge bedre til rette for 
at eldre lettere skal kunne gå. Det 
trengs tiltak som kan vekke lyst og 
interesse for å bevege seg til fots. 

Fra www.fysioteapeuten.no

Eldre kvinner må gå mer!

DET ER ikke nødvendig  å trene for å oppnå helse-
messig gevinst. Moderat kroppslig aktivitet, som å gå 
minst 30 minutter daglig, er nok for de fleste, mener 
Åse Bårdsen og Eline Thornquist. 

De publiserte en kronikk i legetidsskriftet i august 
om det sterke fokuset på trening.  Bårdsen er univer-
sitetslektor ved Universitetet i Tromsø og Thornquist 
er fysioterapeut og professor ved Høgskolen i Bergen. 
Kronikken fikk stor oppmerksomhet i flere medier, 
blant annet i VG og Dagsavisen.  

– Hovedproblemet i dag er at hverdagsaktivitetene 
er i ferd med å forsvinne, og at det bygges opp under 
en oppfatning om at vi sikrer oss god helse dersom 
vi følger tradisjonelt anerkjente treningsprinsipper, 

skriver de to. De peker også på at samtidig som flere 
og flere trener regelmessig, viser ferske tall at kun 
20 prosent av den voksne befolkningen beveger seg 
nok i forhold til anbefalingene. 

– Vi må passe oss for å gjøre enkel, naturlig ak-
tivitet til vanskelig «medisin». Resultatet kan lett bli 
at vi fratar folk troen på at de kan bevege seg uten å 
følge ekspertråd eller skaffe seg personlig trener, me-
ner forfatterne. 

De peker også på at helsepersonell kan forsterke 
budskapet, fordi mange av dem er vant til å trene 
mye. Deres eget sterke treningsfokus kan dermed bli 
overført til pasientene, følge forfatterne. 

Les hele kronikken: www.tidsskriftet.no

- Ikke nødvendig å treneIdentifiserte 
kronisk smerte-
gen

Forskere ved Karolinska 
Institutet har identifisert 
et gen som i stor grad 
bidrar til tilbøyeligheten 
for å utvikle kronisk 
smerte etter nerveskade, 
opplyser sykehuset. 

Kronisk smerte etter 
ulike typer av skader og 
sykdommer medfører mye 
lidelser, og er en stor ut-
fordring for helsevesenet. 
Typen smerte avhenger 
av nerveskade, psykoso-
siale faktorer og genetisk 
faktorer. Men hvilke gener 
som er innblandet har 
vært lite kjent. 

Funnet kan bidra til 
økte kunnskaper om 
smertemekanismer, og 
muligheter for å utvikle 
bedre terapimetoder mot  
kronisk smerte.

FOTO: Colourbox.com

Varsling
Ansatte som varsler om 
kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen mener 
at varslingen nytter. 
Samtidig forteller de om 
lavere jobbtrivsel og at de 
i større grad blir mobbet 
enn andre. 

Dette sier Brita 
Bjørkelo til «På Høyden», 
nettavisen for Univer-
sitetet i Bergen.  Hun 
disputerte nylig ved Det 
psykologiske fakultet 
med en avhandling om 
varsling. 
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DET ER mulig å hjelpe personer med MS til 
å utvikle mer adekvate mestringsstrategier. 
Dette kan gjøres med en bedre og tettere 
oppfølging, spesielt i tidlig fase av sykdom-
men, ifølge en doktorgradsavhandling ved 
Universitetet i Bergen (UiB).

Sykepleier Kirsten Lode disputerte 
20.august med avhandlingen «Coping with 
multiple sclerosis».

Universitetet opplyser at målet har vært 
å undersøke mestring hos personer med 
multippel sklerose (MS) i en tidlig fase av 
sykdommen og å studere hvordan ulike 
faktorer påvirker mestringsevnen. 

Studien baserer seg på en gruppe nydi-
agnostiserte personer med MS i Rogaland 
og Hordaland. De ble først undersøkt i 

perioden 2001-2002 og deretter fulgt opp 
med nye undersøkelser fem år seinere. 

Studien viser at det er en sammenheng 
mellom god kvalitet på informasjonen om 
sykdommen ved diagnosetidspunktet og 
evnen til å bruke mestringsstrategier som 
er hensiktsmessige for å tilpasse seg syk-
dommen. Den viser også at personer med 
MS har tendens til en mer passiv mest-
ringsstil enn friske kontroller, og selv om 
de med MS er mer deprimerte, forklarer 
ikke depresjon forskjellene i mestringsstil.

Etter ytterligere fem år med sykdom-
men er det fremdeles en tendens til at 
mange bruker mestringsstrategier som 
ikke fremmer tilpasning til sykdommen. 

Fra www.fysioterapeuten.no

Mestring av multippel sklerose

Nei til Servicekontoret
STYRET i Faggruppen 
for manuellterapi øn-
sker ikke å samarbeide 
med Manuellterapeu-
tenes Servicekontor 
om et felles fag- og 
kollegaseminar i 2012, 
opplyser MT-gruppen 
på www.fysio.no.

Servicekontoret har 
invitert både faggrup-
pen i NFF og Norsk 
Manuellterapeutfore-
ning (NMF) til å lage 
et slikt felles arrangement.

– Dette skyldes artikler på NMFs nettside 
i forbindelse med takstforhandlingene og 
arbeidet med revidering av takstsystemet. 
Her er det en rekke feilaktige påstander som 
er ment å skade Faggruppen for manuellte-
rapi, sier faggruppeleder Fred Hatlebrekke, 
som understreker at de tidligere har vært 
åpen for samarbeid. 

– Styrets beslutning forsterkes av det fak-
tum at både Servicekontoret og NMF blir 
ledet av Peter Chr. Lehne. Så lenge han har 
denne dobbeltrollen, avviser faggruppen 
fremtidige invitasjoner til samarbeid, sier 
Hatlebrekke.

En annen årsak det blir vist til er at fag-
gruppen skal være medarrangør av en nasjo-
nal tverrfaglig nakke- og ryggkongress tidlig 
i 2011. 

Dynamometer
Dynamometri er å foretrekke ved måling av 

styrke i klinikken, ifølge en fagartikkel i det dan-
ske tidsskriftet Fysioterapeuten. Et dynometer 
er en håndholdt sensor koplet til en liten monitor. 
Det hele får plass i brystlommen og koster fra 
cirka 10 000 norske kroner. 

Dynamometeret kan ifølge forskerne måle 
maksimal muskelstyrke på en pålitelig måte for 
en rekke pasientgrupper. Studier viser at det i 
flere sammenhenger har bedre måleegenskaper 
enn den mer utbredte målemetoden repetisjon 
maksimum (RM). 

Thorborg K, Bandholm T. Måling af muskel-
styrke i klinisk praksis. Fysioterapeuten (Danmark) 
2010; 92(12): 10-20. 

Finn artikkelen på www.fysio.dk/tidsskriftet

SIER NEI Fred 
Hatlebrekke, leder 
i Faggruppen for 
manuellterapi. Foto: 
Dagrun Lindvåg

Ventetidene skal ned
FRA 2008 til 2009 økte antallet som fikk behandling. Likevel gikk ventetidene opp i 
samme periode. Helseforetakene skal nå rapportere ventetidstall månedlig, og det stil-
les krav om at ventetidene skal ned.

– Ventetidene skal ned, og jeg skal ha månedelig rapportering, sier helse- og om-
sorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

Helsedirektoratet publiserte 1. september SAMDATA-tallene. Rapporten er et verk-
tøy for Regjeringen til å bedre tilbudet til befolkningen, og å følge utviklingen i sy-
kehussektoren. Tallene viser aktivitetsvekst, økte ventetider og prioritering av rus og 
psykiatri. 

Alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp får dette. Av pasientene som kan vente, 
får tre av fire behandling i spesialisthelsetjenesten innen tre måneder. Fra 2008 til 2009 
var det betydelig økning innen poliklinisk aktivitet. I tillegg fikk 9 000 flere behandling 
innen psykisk helsevern, og det var 14 500 flere opphold i somatiske sykehus.

Å GÅ NED i vekt etter fødselen beskytter 
mot urinlekkasje, viser ny forskning ved 
Universitetet i Bergen. 

Stipendiat Stian Wesnes ved Institutt for 
samfunnsmedisinske fag er den første som 
har dokumentert hvordan vekttap reduse-
rer faren for inkontinens, melder nettavi-
sen «På Høyden». 

Blant kvinnene i undersøkelsen som 
fikk urininkontinens under svangerskapet, 
sank risikoen for vedvarende lekkasje etter 
fødselen med 2,1 prosent for hvert kilo.

Wesnes analyserte 12.679 førstegangs-
fødende fra Den norske mor og barn-
undersøkelsen. Forskningsresultatene er 
publisert i det prestisjetunge tidsskriftet 
American Journal of Epidemiology. 

– Det har vært mye fokus på bekken-
bunnstrening etter fødsel for å hindre 
inkontinens. Denne studien viser at vek-
treduksjon etter fødsel også bør nevnes 
når det blir gitt råd om urininkontinens i 
denne sammenhengen, sier Wesnes til «På 
Høyden». 

Vekttap kan redusere urinlekkasje
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Valgkomiteen til Landsmøtet 

2010 har innstilt Eilin Ekeland 

som forbundsleder for en tred-

je periode, mens Elin Engeseth 

er innstilt til en fjerde periode 

som NFFs nestleder. 
 
TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– JEG OPPLEVER forbundslederjobben som 
positiv, morsom og utfordrende, sier Eilin 
Ekeland. Det er hennes umiddelbare svar på 
spørsmålet om hvorfor hun ønsker å gå løs 
på en tredje periode som leder i NFF. Hun 
mener også at fysioterapi er «i siget».

Det blir dermed ingen endringer i NFFs 
toppledelse for perioden 2011-2013, i alle 
fall hvis Landsmøtet følger valgkomiteens 
innstilling.  Både Engeseth og Ekeland har 
gitt beskjed om at dette blir deres siste peri-

oder. Det faktum at både leder og nestleder 
slutter samtidig, innebærer en stor utfor-
dring fra 2014. Da vil det sitte nye personer i 

både leder og nestledervervet. 
Eilin Ekeland peker også på at fysioterapi 

er en ressurs som brukes altfor lite. Samtidig 
står vi overfor store endringer i norsk helse-
vesen, spesielt som følge av samhandlings-
reformen. 

– Dette gir bedre muligheter for klokere 
bruk av de samme ressursene. For fysiote-
rapeuter ligger det store muligheter i det 
reformarbeidet som nå er i gang. Og det 
arbeidet ønsker jeg å jobbe videre med, sier 
Ekeland.

– Store endringer er på gang både innen 
fysioterapitjenesten og i helsetjenesten ge-
nerelt, sier nestleder Elin Engeseth.

Hun peker på saksområder som hun har 
vært sterkt opptatt av i en årrekke; finan-
sieringsordningen for fysioterapitjenesten 
i kommunene, arbeidet med takstsystemet 
som nå pågår og samhandlingsreformen.

– Det er spennende tider, og flere saker 
jeg ønsker å se resultater av, sier Engeseth, 
som svar på hvorfor hun sa ja til en fjerde 
periode. 

Eilin Ekeland: Fysioterapi er «i siget»

Landsmøtet 2010 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– Dette har vært en svært om-
fattende jobb. Og jeg kan ikke 
si at pågangen fra avdelinger og 
faggrupper har vært stor når det 
gjelder å komme med forslag til 
kandidater, sier valgkomiteens 
leder, Janiche Helen Pedersen. 

Den største utfordringen har 
ifølge Pedersen vært Lovutval-
get, der alle medlemmene sa nei 
til gjenvalg. Da Fysioterapeuten 
gikk i trykken var det fortsatt ti 
verv det ikke var funnet kandi-

dater til i valgkomiteens innstil-
ling. 

–Valgkomiteen har også 
tenkt på kontinuiteten når det 
gjelder valget av leder og nest-
leder ved Landsmøtet i 2013. 
Vi har forsøkt å finne en person 
som kunne tenke seg å være 
kandidat til valget på ny for-
bundsleder når Eilin Ekeland 
går av, men det har vi ikke klart. 
Flere vi har snakket med syns at 
rammer og betingelser var for 
usikre, blant annet i forhold til 
stillingsstørrelsen for nestleder 
i NFF. Det står ikke nedfelt noe 

sted hvor store lederstillingene 
skal være. Valgkomiteen vil 
derfor få en stor utfordring ved 
neste korsvei, sier Pedersen.

Blant de nye er Anne Riiser 
Svendsen (HiO), som er innstilt 
som ny leder i Fag- og spesialist-
rådet. Hun har ikke vært med-
lem av rådet tidligere. Håkon 
Hellenes er innstilt som ny leder 
i Privat råd. Han er nå medlem 
i rådet og leder i Avdeling Sør-
Trøndelag. Åse Tillier er innstilt 
som ny leder av Ansatt råd. Hun 
er også helt ny og har ikke vært 
medlem av rådet tidligere.

Lederne i Ansatt råd, Privat 
råd og Fag- og spesialistrådet 
har automatisk plass i Sentral-
styret. Bortsett fra Eilin Eke-
land, Elin Engeseth og styre-
medlem Jan Kattenberg, blir alle 
medlemmene av Sentralstyret 

nye. Britt Strømme, Avdeling 
Hordaland, er innstilt som med-
lem, mens to nye medlemmer til 
Sentralstyret foreløpig mangler i 
valgkomiteens innstilling.

Til Fondets styre er Nina 
Emaus (UiT) innstilt som le-
der, og Kjersti Thulin Wil-
helmsen (HiB) og Jan Magnus 
Bjordal (HiB) som styremed-
lemmer. Marianne Løkke tar 
gjenvalg som styremedlem, 
mens Alf Sigurd Solberg og 
Elisabeth Thornes tar gjen-
valg som vararepresentanter. 
 
Se hele innstillingen på 
www.fysio.no 

 

Flertallet i Sentralstyret blir nye
Flertallet av medlemmene i NFFs sentralstyre 

blir nye i neste landsmøteperiode. Det er også 

store endringer i flere råd og utvalg. 

GJENVALG Eilin Elekand tar gjenvalg som 
forbubundsleder for tredje gang.
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Fag- og interessegruppene vil få 

dobbelt så mange delegater og 

styrke sin posisjon på landsmøtene 

betydelig, dersom et forslag til ny 

delegatfordeling blir vedtatt.
  
TEKST Ann Kristin K. Hanssen
akh@fysio.no

Med dette forslaget vil fag- og interessegrup-
pene få totalt 28 delegater på landsmøtene, 
mot 14 slik det er i dag. Avdelingene vil få 65 
delegater, fire mindre enn i dagens system. 
Studentorganisasjonen Fysio får to delega-
ter.

Utvalget, som ledes av Inga Bilberg, har 
arbeidet med forskjellige løsninger, men 
konkluderer med et forslag som innebærer 
flere store endringer. Ikke minst en prinsi-
piell endring i valgordningen av delegater, 
fordi grunnlaget legges både i medlemskap 
og arbeidstilknytning.

Det var Landsmøtet 2007 som vedtok at 
delegatfordelingen til landsmøtet utredes. 
Forslagsstillerne mente det var grunnlag for 
å utrede om antall delegater er hensiktsmes-
sig i forhold til demokratiske prinsipper, 
kostnader og effektivitet.

Private og ansatte
Utvalget ser for seg en valgordning som tar 
opp i seg todelingen av medlemmer – de 
som er i et ansettelsesforhold og de som er 
selvstendig næringsdrivende (privatprakti-
serende) i hver enkelt avdeling.

«Det er verdt å merke seg at dette eksklu-
derer en del medlemmer som kandidater, 
for eksempel pensjonister, studenter, ikke-
yrkesaktive, dersom en ikke gjør tilpasnin-
ger i valgordningen for dette», skriver utval-
get.

Stemmeretten og valgbarheten blir som 
tidligere, det vil si at avdelingsleder fortsatt 
skal være en av delegatene fra hver avdeling. 
Alle avdelinger vil få minimum to deltakere, 
en fra hvert arbeidsområde. Denne model-
len vil gi noen flere delegater til de aller stør-
ste avdelingene, og noen færre til de minste 
avdelingene.

Fordi antall delegater fra Sør-Rogaland 
og Nord-Rogaland, samt Sunnmøre og 
Nordmøre og Romsdal baseres på det totale 
antall medlemmer i fylket, vil det være nød-
vendig med utjevningsmandater for å sikre 
hver avdeling minimum to delegater.

Utvalget tenker seg at valg av delegater 

skjer på årsmøtet i avdelingene. Årsmøte-
deltakerne velger i to separate valgomganger 
uavhengig av egen arbeidstilhørighet, men 
resultatet blir i samsvar med forslaget som 
er skissert. Samtidig vil det totale antallet 
delegater fra avdelingene bli redusert med 
fire delegater sammenliknet med dagens de-
legattall.

– Klarere maktfordeling
«Dette systemet kan være med å sikre en 
klarere maktfordeling fordi begge arbeids-
tilknytninger blir tydeligere representert og 
slik sikrer en riktigere maktfordeling ut fra 
generelle demokratiske prinsipper», skriver 
utvalget.

Når det gjelder fag- og interessegrup-
pene, går utvalget inn for at alle har to de-
legater, hvorav gruppens leder skal være den 
ene. Delegat pluss vara velges på gruppens 
årsmøte.

Landsmøtene vil bli dyrere for NFF fordi 
antallet delegater øker. Utvalget har dis-
kutert forlengede landsmøteperioder som 
kompensasjon for økte utgifter, «men dette 
ligger utenfor vårt mandat, og er ikke reali-
tetsbehandlet», skriver utvalget, og mener at 
deres forslag ivaretar en del av det forslags-
stillerne på Landsmøtet i 2007 etterlyste. 

LM-forslag kan gi store endringer 
i delegatfordelingen

Ønsker fylkesvise 
avdelinger

Utvalget foreslår for egen regning 
at de delte fylkesavdelingene Sør- og 
Nord-Rogaland og Sunnmøre og Møre- og 
Romsdal bør forerede seg på å eta-
blere fylkesvise avdelinger i løpet av to 
landsmøteperioder. Landsmøtet må da 
forutsette at Sentralstyret legger til rette 
for at arbeidet med sammenslåing startes 
snarest og fullføres innenfor tidsrammen. 

«Målsettingen er først og fremst at vi 
får avdelingsgrenser som er sammenfal-
lende med fylkesgrenser, helt konsekvent. 
Det vil bidra til å forenkle kommunikasjo-
nen», mener utvalget.

Landsmøtet 2010 

MAKTFORDELING  Et forslag til ny valgordning kan gi faggruppene i NFF større innflytelse på landsmø-
tene. Forslaget tar også utgangspunkt i om LM-kandidatene er ansatte eller private. Foto: Heidi Johnsen
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Styret for Avdeling for hel-

sefag ved HiO går inn for å 

etablere en master i helsevi-

tenskap, der psykiatrisk og 

psykosomatisk fysioterapi kan 

bli en av studieretningene. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NINA Bugge Rigault, studieleder for fysiote-
rapiutdanningen ved Høgskolen i Oslo, opp-
lyser at beslutningen ble tatt i styremøtet 16. 
juni.  Vedtaket gikk ut på å opprette et mas-
terprogram i helsevitenskap med en første 
studieretning i fysioterapi. Avdelingsstyrets 
vedtak og planene skal i neste omgang be-
handles av høgskolestyret, og deretter god-
kjennes av NOKUT og departementet.

– Vi har jobbet for å få etablert en mas-
ter i fysioterapi i fem-ti år, og er veldig glade 
for at dette endelig har gått gjennom i avde-
lingsstyret. Det er en viktig seier for oss, selv 
om prosessen fram til oppstart kan ta litt tid, 
sier Bugge Rigault til Fysioterapeuten.

– Hva er årsaken til at mindre fagmiljøer 
i Bergen og Tromsø har flere masterstudier, 
mens Norges største høgskole ikke har en 
eneste fysioterapispesifikk master?

– Dette har stått på kartet hos oss i nær-
mere ti år. Vi har gjort flere framstøt for å 
få et masterstudium i fysioterapi opp og stå, 
dessverre uten å lykkes. En forklaring kan 
være at det er mye sterkere konkurranse om 
ressursene ved Høgskolen i Oslo, og at stør-
relsen gjør systemet mer byråkratisk. Jeg er 
veldig glad for at avdelingsstyret går inn for 
å opprette en master i helsevitenskap. Dekan 
ved Avdeling for helsefag, Nina Waaler Lo-
land, støtter vårt ønske om en master i psy-
kiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, sier 
Bugge Rigault.

Høgskolen i Oslo står foran en mulig fu-
sjon med Høgskolen i Akershus. Vedtaket 
skal opp i de to høgskolestyrene i desember. 
Fusjonsprosessen tar mye tid og krefter og 
har kanskje også bidratt til forsinkelser i be-
handling av mastersaken. I tillegg har høg-

skolene i Oslo og Akershus satt ønsket om å 
bli et universitet høyt på dagsorden.

– Det er leit at vi ikke har klart å komme 
i forkant av disse prosessene når det gjelder 
fysioterapispesifikke mastere ved HiO, men 
vi har stått på i flere år for å få det til, sier 
studielederen.

Bugge Rigault understreker også forde-
lene ved å være et universitet. De er selv-
stendige når det gjelder beslutninger som å 
opprette nye masterstudier. Universitetene i 
Bergen og Tromsø trengte ikke gå via NO-
KUT for å få godkjent sine studieplaner, på-
peker hun.

Samtidig er det klart at en eventuell fysio-

terapimaster ved Høgskolen i Oslo ikke in-
volverer Fondet når det gjelder finansiering.

Nina Bugge Rigault opplyser videre at 
det gjøres mye for å styrke fysioterapiutdan-
ningen ved HiO. Fysioterapeut Jan Cabri 
ved Norges Idrettshøgskole er engasjert som 
professor II i en 20 prosent stilling fra 1. 
august. En ny 100 prosent professorstilling 
skal lyses ut i høst. Denne stillingen kommer 
i tillegg til professor Astrid Bergland. Elisa-
beth Møyner er ansatt som høyskolelektor 
knyttet til videreutdanningen i psykomoto-
risk fysioterapi, etter Birgit Gunnari, som nå 
har gått av med pensjon. 

Mulig «psykmaster» i Oslo

VIKTIG DELSEIER Kirsten Ekerholt (til venstre) og Nina Bugge Rigault ved Høgskolen i Oslo har godt 
håp om at det mangeårige arbeidet med å få på plass en master i fysioterapi skal bli en realitet. 
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– Videreutdanningen i psykomotorisk fysio-

terapi består så lenge behovet er der. Dette 

er en alternativ vei fram til mastergrad, sier 

førstelektor Kirsten Ekerholt, som er faglig 

ansvarlig ved utdanningen.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

MASTERSTUDIET i helsefag, fordypning psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi, startet opp i Tromsø den 10.august. Studiet 
går over tre år, og Universitetet i Tromsø (UiT) har foreløpig god-
kjent gjennomføring av ett kull med Fondets støtte. Først senere 
blir det avgjort om universitetet vil overta budsjettansvaret.

Studieleder Anne Gretland har uttalt (Fysioterapeuten nr.8) at 
hun ikke tror det vil være plass til både videreutdanning og mas-
terstudium i lengden. På det tidspunktet visste verken Gretland 
eller Fysioterapeuten at det var planer om et eget masterstudium 
i helsevitenskap ved HiO, med fordypning i psykiatrisk og psy-
kosomatisk fysioterapi.

Kirsten Ekerholt understreker på sin side at videreutdannin-
gen ved HiO tilbyr en annen vei til mastergrad og takstkompe-
tanse enn det treårige masterstudiet i Tromsø. Kravet for å få 
bruke takst A9 er 120 studiepoeng eller et fullt masterstudium. 
Videreutdanningen ved HiO gir 60 studiepoeng.

– Så lenge en overgangsordning med 60 pluss 60 består, og det 
ikke er nok sikre studieplasser på masternivå, vil det være behov 
for en videreutdanning, sier Ekerholt. 

Hun understreker at studentene kan kombinere videreutdan-
ningen ved HiO med andre helsefaglige utdanninger.

– To eksempler er høgskolene i Buskerud og Hedmark som gir 
våre kandidater mulighet til å begynne rett på det andre året av 
masterstudiet i helsefag.  Der kan de skrive sin masteroppgave og 
oppnå totalt 120 studiepoeng, sier Ekerholt. 

Det er 30 plasser ved videreutdanningen i psykomotorisk fy-
sioterapi, som starter i januar og går over tre semestre. Til det for-
rige opptaket var det ca. 60 søkere.  Både Ekerholt og Nina Bugge 
Rigault mener bestemt at det er behov for flere studieplasser enn 
de 20 ved Universitetet i Tromsø.

– Videreutdanningen vil bli opprettholdt så lenge overgangs-
ordningen 60 pluss 60 studiepoeng gjelder, og inntil vi har fått på 
plass et mastertilbud her ved HiO. Det kan være en lang prosess, 
men vi er overbeviste om at vi kommer i mål! 

HUR NORWAY
Fagerborggata 6

Postboks 5165 Majorstuen
0302 Oslo

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

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

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

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

– En annen vei 
til målet



– 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
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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



22     FYSIOTERAPEUTEN  9/10

Sammendrag 

 Innledning: Studier viser at tidlig rehabilitering er forbundet med bedre resultater etter 
alvorlig traumatisk hjerneskade (TBI).   
Hoveddel: Kasusrapporten beskriver et tidlig rehabiliteringsforløp ved Enhet for tidlig 
rehabilitering ved Oslo Universitetssykehus Ullevål til en 35 år gammel mann som pådro 
seg en alvorlig TBI etter en fallulykke i høsten 2008. Tidlig rehabilitering ble påbegynt 9 
dager etter ulykken, mens pasienten fortsatt var på respirator og i en oppvåkningsfase 
fra koma. Kasusrapporten fokuserer på intervensjonene leiring, gjennombeveging og 
mobilisering. Pasienten hadde nevrologisk og funksjonell framgang under oppholdet som 
varte i 11 dager før overflytting til spesialisert rehabiliteringssykehus. Det er vanskelig 
å skille betydningen av spontanbedring, vanlig intensiv og nevrokirurgisk behandling fra 
spesifikke rehabiliteringstiltak. 
Avslutning: Resultatene kan tyde på at leiring, gjennombeveging og mobilisering er 
tiltak som er trygge og mulige å gjennomføre, og bidrar til å redusere komplikasjoner og 
gi funksjonsforbedring. Videre forskning er nødvendig for å undersøke effekter av ulike 
terapeutiske tiltak i tidlig rehabilitering av personer med alvorlig TBI.  
Nøkkelord: Tidlig rehabilitering, alvorlig traumatisk hjerneskade, leiring, gjennombeve-
ging og mobilisering.

Tidlig rehabilitering etter alvorlig trau-
matisk hjerneskade – en kasusrapport

fag

Innledning 
Traumatisk hjerneskade (Traumatic Brain 
Injury, TBI) er den vanligste årsak til alvor-
lig funksjonstap hos yngre personer i USA 
og Europa (1). I Norge anslås antall nye al-
vorlige hjerneskader til cirka 115 per år (2). 
De fleste av disse (over 90  prosent) vil ha 
langvarig funksjonstap som et resultat av 
skaden (3). Vanligste årsak til TBI er fall, 
trafikkulykker og vold (3). TBI er en skade 
av hjernen som følge av et ytre traume (2). 
Hjerneskader er ofte diffuse med en kompli-
sert og sammensatt blanding av nevrologiske 

funksjonsnedsettelser med sensoriske, mo-
toriske, kognitive og adferdsmessige utfall 
(4). Mange har multitraumer med frakturer i 
ekstremiteter og/eller andre skader (4). 

Rehabilitering av personer med TBI har 
blitt styrket i løpet av de siste årene, med 
økende fokus på tidlig tverrfaglig rehabilite-
ring allerede i akuttfasen på intensivavdelin-
gen. Studier viser at pasienter med TBI som 
får tidlig rehabilitering, har kortere liggetid 
på sykehus, færre kontrakturer og oppnår 
bedre generell funksjon (5-7). Mye tyder på 
at det er viktig at rehabiliteringen starter så 

tidlig som mulig etter skaden, og at det er 
tilstrekkelig med terapeuter tilgjengelig som 
kan sørge for intensiv håndtering av pasien-
ten (5). Effekten av ulike terapeutiske tiltak i 
tidligrehabilitering av personer med alvorlig 
TBI er svakt vitenskapelig dokumentert (8).

Enhet for tidlig rehabilitering (ETR) ved 
Ullevål Universitetssykehus (UUS) ble opp-
rettet i 2005. ETR består av to intensivsenger 
og et tverrfaglig team av intensivleger, nev-
rokirurger, fysikalsk medisiner, sykepleiere, 
fysioterapeut, ergoterapeut og nevropsy-
kolog. Pasientene blir innlagt på ETR når 

Ingerid Kleffel-
gård, Cand. San., 
spesialfysiotera-
peut, Enhet for 
tidlig rehabilitering/
Intensiv 3. etasje 
og Avdeling for 
fysikalsk medisin og 
rehabilitering, Oslo 
Universitetssyke-

hus, Ullevål, e-post: ingerid.kleffelgard@
getmail.no 

Helene L. Søberg, spesialfysiotera-
peut, PhD, postdoktorstipendiat, Avde-
ling for fysikalsk medisin og rehabilite-
ring, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.  

Kasusrapporten, innsendt 25.05.09 
og akseptert 03.05.10, er eksternt 
fagvurdert etter Tidsskriftet Fysio-
terapeutens retningsliner på www.
fysioterapeuten.no og redigert av Astrid 
Noreng Sjølie. 

Oppgitte interessekonflikter: Ingen.

Alle illustrasjonsfoto: Ingerid Kleffelgård

KASUSRAPPORT
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Tiltakene ble kontinuerlig evaluert etter Olas 
besvissthetsnivå og vitalparametre.

de er hemodynamisk stabile, en til to uker 
etter skaden. Pasientene er da i en oppvåk-
ningsfase, og de første tegn på hjerneskaden 
kan observeres. De fleste pasientene er på 
respirator, har et vekslende bevissthetsnivå 
og er i en posttraumatisk amnesifase som 
kjennetegnes blant annet med forvirring, 
redusert innlæringsevne og ingen dag-til-
dag-hukommelse og nedsatt mulighet til å 
overføre læring fra en situasjon til en annen 
(8). Oppholdet på ETR varer i cirka tre uker 
før pasientene overføres direkte til videre 
rehabilitering ved et spesialisert rehabilite-
ringssykehus. 

Hensikten med denne kasusrapporten er 
å beskrive et tidlig rehabiliteringsforløp for 
en pasient med alvorlig TBI med fokus på 
leiring, gjennombeveging og mobilisering. 
Det er flere andre tiltak fysioterapeuten job-
ber mye med, blant annet lungefysioterapi, 
som ikke omtales her. Kasusrapporten er 
sett med «fysioterapibriller», og førstefor-
fatter har vært fysioterapeut ved ETR siden 
oppstarten i 2005. Det nære rehabiliterings-
teamet rundt pasienten under forløpet har 
bestått av to fysioterapeuter, en ergoterapeut, 
flere sykepleiere og en fysikalsk medisiner. 

Kasusrapport
Pasienten (heretter kalt Ola) var ikke sam-
tykkekompetent under rehabiliterings-
oppholdet, men hans nærmeste pårørende 
ga samtykke til fotografering til bruk i en 
kasusrapport på hans vegne. Skriftlig sam-
tykke fra Ola ble innhentet i ettertid. Han lå 
på intensivavdelingen i ni dager og ETR i 11 
dager før overflytting til spesialisert rehabi-
literingssykehus. 

Ola er 35 år, far til tre og i full jobb. Han 
ble utsatt for en fallulykke fra 12-15 meters 
høyde høsten 2008 og pådro seg en alvorlig 
hjerneskade og multitraume. CT caput viste 
multiple små kontusjonsblødninger bilate-
ralt. MR caput viste diffus axonal skade grad 
2, og subcortical gråsubstansskade på høyre 
side, samt et lite infarkt frontoparietalt på 
venstre side. Ola hadde en acetabulumfrak-
tur på høyre side og multiple costafrakturer. 
Frakturene ble konservativt behandlet, var 
stabile og det var ingen restriksjoner på be-
vegelighet eller belastning Han hadde bila-

teral pneumothorax som ble behandlet med 
thoraxdren, og en traumatisk aortaruptur 
som ble stentet.

Status ved innkomst ETR
Ved overflytting til ETR var Ola tracheos-

tomert og på respirator. Lungefunksjonen 
var stabil. Ola hadde tendens til hyperten-
sjon og tachycardi. Våkenheten svingte mye 
i løpet av døgnet. Han åpnet øynene spon-
tant, men hadde usikker blikkfiksering. Det 
var ingen sikker kommunikasjon med ham. 

TABELL 1 Olas skåring på funksjonsskjema EFA (Early Functional Abilities (9) ved Enhet for tidlig 
rehabilitering.
  

Dato for undersøkelse 1. dag 3. dag 7. dag

Undersøkere: Sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut

A. Vegetative funksjoner

1. Vegetativ stabilitet 1 2 5

2. Våkenhet 2 2 4

3. Tolerering av leiring 3 3 4

4. Adferd ved utskillelsesfunksjon (vannlating/avføring) 1 1 1

Totalt vegetative funksjoner: 7 8 14

B. Fascio-oral funksjon

5. FO-stimulering munnhygiene/tannbørsting 2 2 3

6. Svelgefunksjon 1 2 2

7. Tungens bevegelser/å tygge 1 2 2

8. Mimikk 1 2 3

Totalt fascio-oral funksjon: 5 8 10

C. Sensomotorisk funksjon

9. Tonustilpasning 2 4 4

10. Hodekontroll 1 2 3

11. Truncuskontroll/å sitte 1 3 3

12. Forflytning 1 1 2

13. Å stå 1 1 2

14. Viljebestemt motorikk 2 3 4

15. Mobilitet 1 1 2

Totalt sensomotorisk funksjon: 9 15 20

D. Sensoriske, perseptuelle, kognitive funksjoner 

16. Taktil informasjon 2 3 4

17. Visuell informasjon 2 3 4

18. Auditiv informasjon 2 2 4

19. Kommunikasjon 1 1 4

20. Situasjonsforståelse 1 2 3

Totalt sensoriske, perseptuelle, kognitive funksjoner: 8 11 19

Totalsum: (min. 20, max. 100) 29 42 63

Pasientens 
evne i 
forhold til 
funksjon/
ferdighet:

1 poeng:
- Mangler
- Kan ikke
   med sikker-
   het regi-
   streres

2 poeng:
- Ses antydningsvis 
- Er ustabil
- Er ikke målrettet
- Er udifferensiert
- Er svært inn-          
   skrenket

3 poeng:
- Kan tydelig registreres
- Er stabil
- Er målrettet
- Er lett differensiert
- Er moderat innskrenket

4 poeng:
- Kan tydelig 
   registreres
- Er stabil
- Er målrettet
- Er differensiert 
- Er lett innskrenket

5 poeng:
- Kan tydelig
   registreres
- Er stabil
- Er målrettet
- Ingen vesent-
   lig innskrenk- 
   ning
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Han klemte i venstre hånd på oppfordring, 
men ikke konsekvent. Han hadde spontane 
bevegelser i venstre overekstremitet, men 
få spontane bevegelser i øvrige kroppsde-
ler. Ola hadde tilfredsstillende passiv beve-
gelighet i alle ledd bortsett fra noe nedsatt 
dorsalfleksjon i anklene på cirka fem gra-
der bilateralt. Ola var generelt hypoton i 
muskulaturen, men med lett tonusøkning i 
venstre overekstremitet når han var våken. 
Han hadde redusert bevissthetsnivå med en 
Glasgow Coma Scale skår (GCS1) (9,10) på 
10 i henhold til legejournal. Glasgow Coma 
Scale (GCS) (8-10) er en mye brukt un-
dersøkelsesmetode av bevissthetsnivå etter 
hjerneskader.

Generelt kan funksjonsnivået beskrives 
som sengeliggende, totalt avhengig av hjelp 
til personlig stell, han pustet ikke selv, spis-
te ikke selv og var avhengig av hjelp til all 
forflytning og mobilisering. Funksjonsni-
vået ble målt med Early Functional Abilities 
(EFA) (9). Early Functional Abilities (EFA2) 
er en skala som gir god klinisk informasjon 
om pasientens funksjonsnivå og endringer 
over tid hvor komaskalaer og ADL (activi-
ties of daily living) skalaer ikke er tilstrekke-
lige på grunn av tak- og gulveffekt (9). 

Ola hadde en EFA skår på 29 da han ble 
overflyttet til ETR (tabell 1). Dette betyr at 
hans evne i forhold til funksjon målt med 
EFA ikke med sikkerhet kunne registreres 
eller var svært innskrenket og kun antyd-
ningsvis tilstede. 

Behandlingsforløp
Tiltakene leiring (forklart under), gjennom-
beveging og mobilisering foregikk i hele det 
tidlige rehabiliteringsforløpet. Respons på 
tiltakene ble kontinuerlig evaluert og tilpas-
set i forhold til Olas våkenhet, bevissthetsni-
vå, dagsform og vitalparametre (blodtrykk, 
puls, respirasjonsfrekvens) (8). Initialt var 
det imidlertid størst fokus på leiringstilta-
kene og passiv gjennombeveging da han var 
mest sengeliggende og i liten grad i stand til 
å bevege seg aktivt. Senere i forløpet, da han 
var mer våken, hadde mer målrettet beve-
gelse og klarte å samarbeide, økte fokus på 
aktiv gjennombeveging og mobilisering. 

Leiring
Leiringsmetodikk som brukes på ETR er lei-
ring i nøytral stilling (LIN) (11, 12). LIN er 
utviklet for personer med skader i sentral-
nervesystemet. Det er flere mål med LIN. 
De omfatter å sikre pasientene best mulig 

Nedsatt stabilitet i enkelte kroppsdeler 
fører til kompensatorisk fiksering og 

hypertonus av andre kroppsdeler.

Gi intern («alignment») og ekstern 
(korsett, støtte med dyner/
puter/håndklær) stabilitet.

Hypertonus fører til «Malalign-
ment», ikke sentrerte ledd.

Forkorting av muskulatur 
fører til hypertonus.

Unngå forkortede muskler.Skape «alignment» og 
sentrerte ledd, nøytral stilling.

FIGUR 1 Stabilitet i enkelte kroppsdeler er en forutsetning for bevegelse i andre kroppdeler. Stabili-
serende muskelaktivitet er en forutsetning for bevegende muskelaktivitet. Alignment/sentrerte ledd 
faciliteter det stabiliserende muskelsystemet. 

FIGUR 2 Leiring i nøytralstilling (LIN). Nøytral stilling vil si at ingen muskler er forkortet eller forlenget, 
og at alle ledd er i midtstilling. Tenk deg en person i stående stilling, legg så personen ned, men bevar 
stillingen. Dyner, puter og håndklær brukes for støtte ledd og muskler i nøytral stilling. LIN tilpasser 
underlaget til pasientens kropp i stedet for at pasientens kropp tilpasser seg underlaget. 

FIGUR 3 Leiring i nøytral stilling, i sideliggende. Støtte under truncus og nakke/hodet på en slik måte 
at leddene er i nøytral stilling og samtidig avlaster understliggende skulder. 
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komfort/hvile, samt forebygging av kompli-
kasjoner som kontrakturer, trykksår, pneu-
moni, og smerter (11, 12). I tillegg kommer 
de mer spesifikke nevromuskulære målene 
med å unngå forkortning og forlengning av 
muskulatur, regulere tonus, hemme spasti-
sitetsutvikling, opprette stabilitet og sørge 
for sentrerte ledd i nøytral stilling (11, 12). 
LIN bidrar også til å lette egenaktivitet ved 
å tilrettelegge for det nevromuskulære prin-
sipp om at stabiliserende muskelaktivitet 
muliggjør mobiliserende muskelaktivitet, og 
at sentrerte ledd «fasciliterer» det stabilise-
rende muskelsystemet, figur 1 (11).

Alle de generelle målene med LIN var 
aktuelle for Ola, og prinsippene ble tilstre-
bet brukt 24 timer i døgnet. Vi brukte cirka 
10-15 minutter på LIN per gang. I forkant 
av LIN ble Olas holdning analysert og kor-
rigert. Han var generelt hypoton og lå tungt 

i sengen. I ryggliggende 
medførte dette utroterte og 
tunge ben som roterte bek-
kenet fremover og forårsa-
ket økt svai i ryggen. Han 
hadde noe egenaktivitet i 
venstre overekstremitet, og 
dette førte til at han hadde 
en tendens til å bli lateral-
flektert mot høyre i truncus 
og nakken. Truncus, bek-
ken og lumballordosen ble 
korrigert til midtstilling. 
Stillingen ble stabilisert ved 
dyner og håndklær mot 
kroppen på hver side. Dy-
nen ble lagt under Olas ben 
i hele lengderetningen som 
da ble løftet litt opp slik at 
de ikke trakk bekkenet for-

over. Utrotasjonen i hofteledd ble korrigert 
til midtstilling, og dynen modellert fra hver 
side for å støtte benet i nøytral stilling. Øv-
rige ledd ble støttet i nøytralstilling. Puten 
under nakken og hodet ble tilpasset slik at 
den ga støtte og stabilitet til nakken i midt-
stilling og ikke bare støtte til hodet (figur 2).

Samme analyse med korreksjoner ble 
brukt i sideliggende stilling og sittende i 
seng. I sideliggende ble det lagt vekt på å gi 
god støtte til truncus og nakken i nøytral 
stilling og dermed avlaste skulderleddet (fi-
gur 3).

Dyner ble brukt mellom underekstremite-
tene i sideliggende stilling for å unngå innro-
tasjon og adduksjon i hofteledd (figur 4). 

Regelmessige stillingsendringer hver 
time på dagtid ble et viktig mål for komfort/
velvære, forebygging av komplikasjoner og 
tonusregulering. Dette fordi han ble tydelig 

stresset med økt tonus, blodtrykk, puls og 
respirasjonsfrekvens når han ble liggende 
over en time i en stilling. Årsak til dette 
kunne være smerter fra frakturer og man-
glende evne til selv å skifte stilling. Han had-
de umiddelbar effekt av omleiring i form av 
normalisering av vitalparametre og tonus. 

På grunn av lett redusert dorsalfleksjon i 
begge ankler ble LIN brukt som et tiltak for 
å forebygge utvikling av ankelkontrakturer. 
Målet var normalisering av leddbevegelig-
het og å unngå ytterligere forkortning i legg-
muskulaturen. Uten LIN ble Ola liggende 
med ankler i plantarfleksjon og lett supina-
sjon med forkortet muskulatur på baksiden 
av leggen (figur 5 og 6). Muskler som holdes 
i forkortet stilling rammes av atrofi, forkort-
ning (tap av sarcomerer), økt proteinned-
brytning, økning av bindevev og tap av elas-
tisitet i bindevevet (5, 13). De histologiske 
forandringene i muskelvevet starter allerede 
to dager etter påbegynt immobilisering (13).

Ola hadde nedsatt hode og truncuskon-
troll, og et mål med LIN var å gi ham postu-
ral støtte og lette normal bevegelse av ekstre-
mitetene (figur 7).

I sittende så vi at hans truncus hadde 
tendens til å deviere til høyre side. Dette ble 
primært tolket som nedsatt kjernestabilitet i 
truncus på høyre side som er nødvendig for 
å kunne bevege venstre overekstremitet fritt. 
Truncus ble korrigert og støttet godt opp på 
hver side med dyner slik at han lettere kun-
ne bevege armene. I forbindelse med dette 
observerte vi økende egenaktivtet i venstre 
overekstremitet. Leiret på denne måten tok 
vi vare på de nevromuskulære prinsippene 
med LIN og tilrettela for økt egenaktivitet 
(figur 1).  

  

FIGUR 4 Prinsippene ved Leiring i nøytral stilling (LIN) i sideliggende 
stilling. LIN er illustrert på den nederste figuren. Ingen adduksjon i 
øverstliggende hofteledd, ingen sidefleksjon av columna og nakken, 
støtte til nakken, ikke bare til hodet, og avlastet understliggende 
skulderledd. 

FIGUR 5 OG 6 Illustrerer hvordan Leiring i nøytral stilling korrigerer underekstremitetene i ryggliggende stilling. Utrotasjon i hofteledd og plantarfleksjon og 
lett supinasjon av ankelledd ble korrigert med dyner og pacs (faste puter). 
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Gjennombeveging 
Gjennombeveging omfatter å bevege 
kroppssegmenter gjennom eksisterende/
tilgjengelige utslag periodevis (14). Målene 
med gjennombevegingen var først og fremst 
å vedlikeholde bevegelighet/fleksibilitet i 
ledd og muskler, forebygge kontrakturdan-
nelse og redusere/hindre utvikling av smer-
ter (14). Hele kroppen ble gjennombeveget 
en til to ganger daglig av fysioterapeut med 
cirka 5-10 repetisjoner på hvert ledd. Ek-
stremitetsledd ble beveget mot ytterstilling. 
Det ble lagt stor vekt på å unngå å trauma-
tisere ledd og unngå smerte. Skulderledd 
er særlig utsatt for skader og trenger god 
manuell støtte ved bevegelse mot ytterstil-
ling. Det ble tatt ekstra hensyn til Olas høyre 
hofte og truncus på grunn av frakturene. 
Det var imidlertid ingen tegn til smerter ob-
servert ved vitalparametre og tonusøkning 
ved gjennombeveging. Tvert imot ble Ola 
roligere; vitalparametre stabiliserte seg, og 
tonus tilpasset seg ved gjennombevegingen. 

Et annet mål med gjennombevegingen 
var å gi Ola erfaringen av bevegelse og sti-
mulere til økt oppmerksomhet på egen 
kropp. Utforskende gjennombeveging som 
å berøre egen kropp, ble brukt. Det ble sær-
lig lagt vekt på å stimulere høyre side som 
hadde minst egenaktivitet. Hensikten var å 
få sentralnervesystemet til å motta og tolke 
sensoriske stimuli (15). Passiv gjennombe-
veging er derfor ikke alltid helt passiv da 

man prøver å gjøre den aktiv i persepsjon 
ved at man hjelper pasienten til å kjenne og 
oppfatte sin egen kropp (15). I den forbin-
delse ble det også et viktig mål å tilrettelegge 
omgivelsene på en slik måte at de ga Ola en 
stabil og tydelig referanse for egen kropp. 
Vi brukte benk istedenfor seng, plasserte 
benken inntil veggen, og brukte pacs (faste 
puter i ulike fasonger og størrelser, se figur 
2 og 6) som støtte til kroppen. Tegn på at 
Ola mottok og bearbeidet sensoriske stimuli 
ble kontinuerlig observert. Vi observerte økt 
muskelaktivering og spontan aktivitet, og 
når Olas håndflate for eksempel ble plassert 
på pannen hans, tilpasset hånden seg, og 
han kjente aktivt på pannen. 

Mobilisering
Mobilisering omfatter blant annet passiv og 
aktiv snuing i seng, aktivt assisterte funk-
sjonelle øvelser i seng og på benk, sitting på 
senge/benkekanten, forflytning til stol og 
ståtrening (16). Det var flere mål med mobili-
seringen inkludert å forebygge komplikasjo-
ner som kontrakturer, øke våkenhetsnivået, 
øke utholdenheten, bedre balanse i kroppen, 
øke funksjonell ferdighet og fysiologisk vel-
være (7, 17). Dosering (intensitet x varighet 
x frekvens) av mobiliseringen varierte en del 
i forløpet og ble tilpasset responsen på mo-
biliseringen. Vi startet med aktiviteter av lav 
intensitet høytsittende i seng, og passiv for-
flytning til spesialstol, for etter hvert å øke til 

sittende på sengekant, forflytning til benk og 
mobilisering til sittende på benk med ADL 
(aktiviteter i dagliglivet). Varigheten varierte 
etter intensiteten på mobiliseringen. For ek-
sempel økte tid i sittende på benkekant fra ti 
minutter første gang til 30-60 minutter mot 
slutten av oppholdet. Frekvensen varierte 
også en del. Siste del av oppholdet ble Ola 
mobilisert opp to til fire ganger daglig. 

Ved første gangs mobilisering ut av seng 
dag to i forløpet ved ETR, var Ola fortsatt på 
respirator. På grunn av svingende bevisst-
hetsnivå, liten egenaktivitet og fortsatt ten-
dens til ustabilt blodtrykk, ble en spesialstol 
hvor ryggen langsomt kunne settes opp og 
ned benyttet. Intensivt utstyr (sentralt vene 
kateter (CVK), arteriekran, urinkateter, er-
næringssonde, respiratorslange) gjorde mo-
biliseringen ekstra krevende. Respirator og 
trachealtube var ikke til hinder, men det var 
viktig å passe på at tuben ikke forskjøv seg 
eller ble dratt i under mobiliseringen. Ola 
ble mer våken når han kom opp, og egenak-
tiviteten økte. Sittestillingen var mer funk-
sjonell i stol, det var lettere for oss å guide 
Ola i funksjonelle øvelser, og stimulere til 
egenaktivitet (17, 18). Ola ble mobilisert opp 
i stolen en til to ganger daglig, og satt i 30-90 
minutter hver gang.

Intensivsengene på ETR har tempurma-
drasser. Dette er bra for å forebygge trykk-
sår, men gjør det svært krevende for pasien-
ter å bevege seg aktivt. Fra dag fire i forløpet 
forflyttet vi derfor Ola over på en terapibenk 
for å jobbe mer aktivt med mobiliserings-
tiltakene. Aktivering av muskulatur i bek-
kenet og hoften på høyre side ble stimulert. 
Eversjon av foten ble brukt for å lokke fram 
fleksjon av underekstremiteten som ble del-
vis aktivt satt i krokryggliggende stilling. 
Ola klarte å holde denne stillingen selv, og 
viste dermed at han også hadde en viss kon-
troll over muskulatur i truncus og bekken. 
Bekkenløft ble stimulert i forbindelse med 
kjente dagligdagse aktiviteter som å trekke 
på seg buksene og forflytte kroppen sideveis. 
Høyre overekstremitet hadde svært liten 
spontan aktivitet, og ble stimulert taktilt og 
proprioseptivt for å øke Olas oppmerksom-
het på ekstremiteten og forsøke å få fram 
muskelaktivering. Ola klarte ikke å holde 
overekstremiteten mot tyngden, men hadde 
blikkontakt og økt oppmerksomhet mot 
høyre overekstremitet under stimuleringen. 

Ola ble mobilisert opp i sittende på benk 
dag fire i forløpet. Han ble mobilisert opp 
over sin venstre side da dette var hans mest 

FIGUR 7 Leiring i nøytral stilling (LIN), høytsittende i seng. Som en kan se av bildet, førte aktivitet i 
venstre arm til deviasjon av hodet over mot høyre. Nakken er lett ekstendert og ikke i nøytral stilling. 
Sammenrullende håndklær ble benyttet for å korrigere stillingen og skape bedre støtte i nøytral stilling. 
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aktive og stabile side. Dette ga ham 
bedre mulighet til å delta aktivt i mo-
biliseringen, og ga mindre belastning 
og stress på acetabulumfrakturen på 
høyre side. De første gangene var mo-
biliseringen passiv fra Olas side. Som 
forberedelse til at han skulle delta 
mer aktivt i å sette seg opp, hevet 
vi benkens hodeende og korrigerte 
truncus til en lett flektert stilling slik 
at det skulle bli lettere for ham å ak-
tivere magemuskler når han skulle 
sette seg opp. Etter hvert klarte Ola å 
hjelpe litt til med å sette seg opp. De 
første gangene i sittende stilling, had-
de ikke Ola selvstendig hodekontroll 
eller sittebalanse, truncus var svært 
flektert, bekkenet var retrahert, og 
han hadde tendens til ekstensjonsto-
nus i bena. Den økte tonusen i bena 
og fleksjonsstilling i truncus ble tol-
ket som mangel på kjernestabilitet i 
truncus og utrygghet. Det ble derfor 
viktig å hjelpe Ola med å skape bedre 
indre stabilitet ved å sørge for at ledd 
og muskulatur ble plassert i midtstil-
ling støttet av et pass-på belte og te-
rapeutens hender/kropp, og ytre sta-
bilitet ved bruk av gulvet som stabil 

understøttelsesflate for føttene, pacs 
som støtte for ryggen og armene støt-
tet av et bord. Dette muliggjorde etter 
hvert selvstendig sittefunksjon (figur 
8 og 9). 

For å stimulere økt hodekontroll, 
balanse og oppreisthet i sittende stil-
ling, ble det arbeidet med kjente dag-
ligdagse aktiviteter som å vaske an-
siktet og ta på jakken. Dette førte til 
økende aktiv deltakelse fra Ola som 
gradvis gjenvant hodekontroll og 
kortvarig aktiv oppretting av truncus 
(figur 10).

Ola ble mobilisert opp i ståseng fra 
dag fem i forløpet. Han sto cirka 30 
minutter i 45-60˚ og tolererte dette 
godt. Ståseng ble valgt fordi man da 
kunne ha god kontroll på blodtrykket 
under ståtreningen. Hovedmålet var 
å få vektbæring på ledd og tøyning av 
ankler. Studier viser at 30 minutters 
tøyning daglig er effektivt for å fore-
bygge forkortning av muskulatur (15, 
19). I tillegg til aktiv mobilisering på 
benk knyttet til ulike funksjonelle ak-
tiviteter, fortsatte vi å mobililisere Ola 
til spesialstol og eller ståseng daglig 
gjennom hele forløpet på ETR. 

FIGUR 8 OG 9 Sittestilling ved bord. Figur 8 (t.v.): Ola sitter foroverlent med begge underarmer støttet på bordet. Han har støtte av harde puter/pacs i ryggen. 
Hodet hviler mot skråpute/pacs. Figur 9: Føttene står stabilt i gode sko mot gulvet og gir stabilitet. Stillingen gir vektbæring på armer.

FIGUR 10 Mobilisering til sittende på benk. Trening av funksjo-
nelle aktiviteter som å ta på klær ble brukt under mobilisering 
og stimulerte til økt oppreising av truncus og hodet og balanse i 
sittende stilling.
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Status ved utreise
Ola hadde stabile vitalparametre, og han 
ble dekanylert dag syv i forløpet. Han kom-
muniserte med korte setninger og tok in-
struksjon, men ble fort sliten. Han beveget 
målrettet venstre overekstremitet og begge 
underekstremitetene, men var noe svakere 
i høyre underekstremitet. Han hadde noe 
aktivering av leddnær muskulatur i høyre 
skulder, men liten spontan aktivitet i høyre 
overekstremitet. Videre hadde han kortvarig 
aktiv oppretting av hodet og truncus, men 
fortsatt ikke helt selvstendig sittebalanse. 
Han hadde ingen kontrakturer. Leddbevege-
lighet i ankler var nærmest normalisert. To-
nus i muskulaturen hadde normalisert seg 
på venstre side. Han var fortsatt lett hypoton 
på høyre side, særlig i høyre overekstremi-
tet. Kroppslig og romlig oppmerksomhet 
mot høyre side var nedsatt. Han hadde en 
GCS på 14 og ble vurdert til å være i en post-
traumatisk amnesifase. 

Olas generelle funksjonsnivå hadde be-
dret seg. Han deltok noe i stell, men var fort-
satt avhengig av hjelp og tilrettelegging. Han 
var selvpustende og fikk ernæring gjennom 
sonde. Han deltok noe mer aktivt i forflyt-
ning og mobilisering som bekkenløft, snu-
ing i seng og i opp til sittende stilling. EFA 
skår ved utreise var 63. Dette betyr at hans 
evne i forhold til funksjon/ferdighet målt 
med EFA i hovedsak var stabil, målrettet og 
differensiert, men fortsatt moderat til lett 
innskrenket (se tabell 1). 

Diskusjon
Kasusrapporten beskriver et tidlig rehabili-
teringsforløp til en pasient med alvorlig TBI 
med fokus på leiring, gjennombeveging og 
mobilisering. Det tidlige rehabiliteringsfor-
løpet var relativt kortvarig (11 dager) før 
pasienten ble overflyttet til et spesialisert 
rehabiliteringssykehus. Spontanbedring, 
oppvåkning, nevrokirurgisk og nevrointen-
siv behandling samt andre rehabiliteringstil-
tak inngår som en del av framgangen som 
er beskrevet. Pasienter med TBI er en svært 
heterogen gruppe, og rehabiliteringstiltak, 
dosering og progresjon må tilpasses indi-
viduelt. Tiltakene som er beskrevet i denne 
kasusrapporten behøver derfor ikke være 
like aktuelle for alle pasienter med hjerne-
skade i en tidlig rehabiliteringsfase. 

Hensiktsmessig leiring anbefales i den 
akutte fasen etter en TBI hos pasienter som 
ikke kan bevege seg spontant (8, 16). Det er 
få studier utført på effekten av leiring. En 

studie viser kortvarig effekt på stabilisering 
av vitalparametrene og langvarig effekt på 
vedlikehold av hoftebevegelighet. Studien 
konkluderer med at LIN bidrar til å opp-
rettholde mobilitet i ledd og forebygger kon-
trakturer (11). Ankelkontrakturer og utvik-
ling av spissføtter er en vanlig komplikasjon 
etter hjerneskade, og kan føre til alvorlige 
begrensninger i mobilitet og livskvalitet (5, 
19). Forebygging av kontrakturer ved bruk 
av blant annet LIN er et enklere tiltak enn 
behandling av allerede oppståtte kontraktu-
rer og bør bør få derfor få stort fokus (18, 
20). Ola hadde nedsatt dorsalfleksjon i an-
kler som normaliserte seg under oppholdet. 
I tillegg til LIN var mobilisering til sittende 
og stående og gjennombeveging viktige til-
tak for å forebygge ankelkontrakturer i den 
fasen han var immobilisert og hadde liten 
spontan aktivitet. Det at Ola gradvis fikk 
kontroll over leggmuskulaturen og ikke 
utviklet patologisk hypertonus i den, var 
sannsynligvis den viktigste årsaken til nor-
malisering av muskellengden og leddbeve-
geligheten (13). 

Det er en utbredt oppfatning at korrekt 
leiring i akuttfasen etter en hjerneskade vil 
redusere risikoen for utvikling av spastisi-
tet, men det er ikke funnet studier som vi-
ser evidens for det (8). Hos Ola erfarte vi at 
vitalparametre stabiliserte seg, og at tonus 
normaliserte seg ved bruk av LIN prinsip-
pene. I henhold til rehabiliteringprinsipper 
bør LIN derfor forsøkes for å dempe stress 
og normalisere tonus før medikamenter/
sedasjon blir gitt. Like viktig som selve lei-
ringen, er hyppige stillingsendringer og om-
leiring. Dette er særlig viktig hos pasienter 
som ikke kan justere liggestillingen selv, 
eller selv kommunisere ubehag og smerter. 
Det er ikke vanskelig å tenke seg at det å 
ligge i en ubehagelig stilling uten mulighet 
for å endre den vil føre til økt stress og økt 
tonus i muskulaturen. 

LIN er et tverrfaglig tiltak som bør foregå 
24 timer i døgnet. Derfor er det viktig at det 
innarbeides som en del av rehabiliteringen 
på avdelingen, at alt personell opplæres og at 
utstyr og plass som kreves for å gjennomføre 
LIN er til stede. Som for Ola, er LIN mest 
aktuelt i den fasen pasienten ligger i sengen 
store deler av døgnet, og avtagende aktuelt i 
takt med økende egenaktivitet. 

Gjennombeveging anbefales til pasien-
ter som ikke kan bevege seg spontant (16). 
Gjennombeveging kombinert med LIN 
kan være en god kombinasjon av tiltak for 

å ivareta ledd og muskler i tidlig fase etter 
alvorlig hjerneskade. Det er imidlertid lite 
evidens på effekten av gjennombeveging, og 
hvilken dosering som er mest hensiktsmes-
sig (16, 21). I den grad gjennombeveging 
hindrer tilstivning av ledd og muskler med 
påfølgende ubehag og smerter, vil det føre til 
at det blir lettere for pasienten å lære aktiv 
bevegelse når han begynner å komme seg 
(18). Gjennombeveging vil også stimulere 
sensorisk funksjon og persepsjon av beve-
gelse. Man vet at det er en nær sammen-
heng mellom det å erfare sensorisk stimu-
lering, persepsjon av sensorisk informasjon, 
og motorisk funksjon. For å bidra til økt 
spontan bevegelse bør derfor stimulering 
av sensorikk og persepsjon være i fokus ved 
gjennombeveging av pasienter med hjerne-
skade.

Studier som beskriver tidlig rehabili-
tering, understreker viktigheten av tidlig 
mobilisering (1, 5-7). Effektene av immobi-
lisering ved kritisk sykdom inkludert alvor-
lig TBI er godt dokumentert (16, 17, 22). 
Mobilisering bør starte så tidlig som mulig 
med vekt på balanse og oppreisthet av ho-
det, nakken og truncus (7). I oppvåknings-
fasen sliter mange pasienter med oppreist-
het og regulering av muskeltonus, og mange 
er, som Ola, hypotone i denne fasen (7). Ved 
tidlig mobilisering til sittende vil mange 
pasienter derfor være mer eller mindre 
våkne, falle forover og være svært flektert i 
truncus og nakke (7, 18). Som vi så hos Ola, 
vil mobilisering i kombinasjon med kjente 
dagligdagse aktiviteter som vask av ansiktet 
og påkledning av jakke stimulere til aktiv 
deltakelse, balanse og oppreisthet i nakke og 
truncus (18). Hjerneskadepasienter er ofte 
motvillige til å arbeide med aktiviteter som 
er satt ut av en betydningsfull funksjonell 
sammenheng. På grunn av dette, og i hen-
hold til rehabiliteringsprinsipper, er det vik-
tig å rette mobiliseringen mot funksjonell 
selvstendighet og ADL (7). Ola var dessuten 
i en posttraumatisk amnesifase, og på grunn 
av forvirring og redusert innlæringsevne, 
var det mest hensiktsmessig å arbeide med 
stimulering i enkle dagligdagse aktiviteter, 
og ikke for vanskelige og abstrakte øvelser 
(8). 

Det er viktig å vurdere doseringen av mo-
bilisering. I oppvåkningsfasen blir de fleste 
pasienter raskt trøtte, og flere korte økter 
fungerer ofte bedre enn få og lengre økter. 
Generelt er det tryggere å øke doseringen 
progressivt etter pasientens toleranse enn 
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å gjøre for mye for tidlig (17). Ofte blir pa-
sienter med alvorlig TBI vurdert til å være 
for syke for å tolerere fysisk aktivitet og im-
mobiliseringen kan bli unødig lang. Dette 
vil føre til ytterligere dekondisjonering og 
økt fare for komplikasjoner (16). Tidlig mo-
bilisering reduserer tiden det tar å avvikle 
mekanisk respirasjon og utgjør basisen for 
funksjonell bedring (16). Tidlig mobilise-
ring har vist seg å være trygt og gjennomfør-
bart etter at pasienten er hemodynamisk og 
neurologisk stabil (16).

Tidligrehabiliteringen ved ETR er kort-
varig og foregår mellom en ustabil inten-
sivfase og en mer stabil rehabiliteringsfase. 
Rehabiliteringen ved ETR er en start på et 
langvarig rehabiliteringforløp etter alvorlig 
TBI. Vi tror at det er svært viktig at pasien-
tene overføres direkte til et spesialisert reha-
biliteringssykehus slik at det ikke blir brudd 
i kontinuiteten etter den tidlige, intensive 
rehabiliteringsfasen. Foreløpige resultater 
fra en studie som vurderer effekten av tid-
lig rehabilitering ved ETR og samarbeidende 
spesialiserte rehabiliteringssykehus, viser 
kortere liggetid og bedre generell funksjon 
sammenlignet med pasienter som ikke fikk 
tidlig rehabilitering (23).

Konklusjon
Ola hadde nevrologisk og funksjonell fram-
gang under tidligrehabiliteringen. Det er 
vanskelig å skille betydningen av spontan-
bedring og vanlig intensiv og nevrokirur-
gisk behandling fra spesifikke rehabilite-
ringstiltak. Resultatene tyder imidlertid på 
at leiring, gjennombeveging og mobilisering 
er tiltak som er trygge og mulige å gjen-
nomføre, og bidrar til å redusere komplika-
sjoner og til å gi forbedring i funksjon. Det 
er imidlertid mange ubesvarte spørsmål i 
forhold til effekt av ulike terapeutiske tiltak 
og doseringen av dem. Videre forskning er 
nødvendig for å kunne gi bedre svar på disse 
spørsmålene. 

SLUTTNOTE 1
GCS er en standardisert undersøkelsesmetode av 
bevissthetsnivå. Øyeåpning (1-4 poeng), verbal 
respons (1-5 poeng) og motorisk respons (1-6 poeng) 
vurderes og skåres fra minimum tre til maksimum 15 
poeng. Tre poeng er ingen øyeåpning, ingen verbal eller 
motorisk respons. 15 poeng er spontan øyeåpning, 
orientert verbal respons og målrettet bevegelse. GCS 
3 - 8 er stor reduksjon av bevissthetsnivå, GCS 9 - 13 
er middels reduksjon av bevissthetsnivå, GCS 14 - 15 

er lett reduksjon av bevissthetsnivå, og 15 er minimal 
reduksjon av bevissthetsnivå (8-10).

SLUTTNOTE 2
EFA er en skala utviklet for å dokumentere funksjons-
nivået i rehabiliteringsforløpet hos pasienter med 
alvorlig TBI. EFA er en tverrfaglig skala og fylles ut 
av det nære rehabiliteringsteamet rundt pasienten 
(sykepleier, ergo- og fysioterapeut). EFA har 20 
deltester fordelt på fire funksjonsområder; vegetativt 
(fire deltester), fascio-oralt (4 deltester), sensomotorisk 
(7 deltester) og sensorisk/perseptuelt/kognitivt (5 
deltester). Det gis ett til fem poeng for hver deltest, 
fra manglende funksjon (ett poeng) til ingen vesentlig 
funksjonsnedsettelse (fem poeng). EFA har minimum 
20, og maksimum 100 poeng (9).
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Title: Early rehabilitation after severe traumatic brain injury – a case report 
Abstract 

 Introduction: Studies indicate that early rehabilitation is associated with better out-
comes in severely traumatic brain injured patients (TBI). 
Main part: The case report describes early rehabilitation at The Early Rehabilitation Unit, 
Oslo University Hospital Ullevaal, of a 35 year old man with severe TBI after a fall accident 
in autumn 2008.  The early rehabilitation started 9 days post-injury while the patient still 
was ventilator dependent and emerging from coma.  The case report focuses on the in-
terventions positioning, range of movement exercises and mobilization. The patient made 
a good neurological and functional recovery during the 11 days of the early rehabilitation 
phase, before transferral to a specialist rehabilitation hospital. It is difficult to separate the 
meaning of spontaneous recovery, intensive- and neurosurgical treatment from specific 
rehabilitation interventions. 
Conclusion: The results indicate that positioning, range of movement exercises and 
mobilization are feasible and safe interventions, and contribute to fewer complications and 
improved functional recovery. Further research is needed to study the effects of different 
therapeutic interventions in early rehabilitation of patients with severe TBI. 
Key Words: Early rehabilitation, severe traumatic brain injury, positioning, range of move-
ment exercises and mobilization. 
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Commentary
This randomised controlled trial (RCT) contributes to the grow-
ing body of literature showing that  physical activity can improve 
cognitive function in cognitively healthy older adults (Angevaren 
et al 2008). 

Liu-Ambrose and colleagues demonstrated that only one 
60-minute session of supervised progressive resistance training 
per week for 12 months improved participants’ selective attention 
and conflict resolution in comparison to a twice weekly balance 
and tone training control group. 

This improvement was greater in the once weekly resistance 
training group than in the twice weekly group. However, the au-
thors did not offer any explanations for this dose effect. The au-
thors conclude that the positive cognitive effect may be selective 
for executive functions since other secondary cognitive outcomes 
did not improve, however the battery of cognitive tests used was 
small. 

Furthermore the authors reported that the improvement in 
executive functions was significantly associated with increased 
gait speed. This important finding adds further weight to the rel-
evance of gait speed for cognitive function and survival (Soumaré 
et al 2009, Hardy et al 2007). 

A puzzling result is that brain volume was reduced in both 
resistance training groups incomparison to the control group – 
opposite to what one would have expected. Similar controversial 
brain volume findings have been reported previously and one 
hypothesis is that it might have to do with the intervention help-
ing to dissolve specific cerebral pathology (eg, amyloid plaques). 
If β-amyloid were measured it could have helped to explore this 
hypothesis further. 

This RCT encourages us not only to recommend physical ac-
tivity for the ageing brain, but also to investigate further what 
type, frequency, and intensity of physical activity might be op-
timal. 

Nicola T Lautenschlager 
The University of Melbourne, Australia
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Twelve months of resistance training can improve the cognitive 
functioning of older women living in the community

Synopsis
Summary of: Liu-Ambrose T, Nagamatsu 
LS, Graf P, Beattie BL, Ashe MC, Handy TC 
(2010) Resistance training and executive 
functions: a 12-month randomized con-
trolled trial. Arch Intern Med 170: 170–178. 
[Prepared by Nicholas Taylor, CAP Co-or-
dinator.] 

Question: Does resistance training im-
prove cognitive function in older women 
living in the community?

Design: Randomised controlled trial with 
concealed allocation and blinded outcome 
assessment.

Setting: A local fitness centre and rese-
arch centre in Canada. 

Participants: Women aged 65 to 75 ye-
ars living independently in the community 
and with a Mini-Mental state examination 
score of at least 24 were included. Having 
a medical condition for which exercise was 
contraindicated, participating in resistance 
training in the last 6 months, and having 
depression were exclusion criteria. Rando-
misation of 155 participants allocated 52 to 

once-weekly resistance training (1RT), 54 to 
twice-weekly resistance training (2RT), and 
49 to twiceweekly balance and tone exerci-
ses (BAT). 

Interventions: All groups received 60-mi-
nute exercise classes for 52 weeks supervi-
sed by fitness instructors. The 1RT and 2RT 
groups participated in a progressive high 
intensity protocol using a weights machine 
and free weights for resistance with a trai-
ning regimen of 2 sets of 6 to 8 repetitions 
for arm and leg exercises. The BAT group’s 
program consisted of exercises for stret-
ching, range of motion, pelvic floor and ba-
lance, and relaxation techniques. 

Outcome measures: The primary out-
come was change in the executive cognitive 
function of selective attention and conflict 
resolution as measured by the Stroop test 
at 6 and 12 months. The Stroop test assesses 
the time taken to name words of colours ty-
ped in incongruent ink colours. Secondary 
outcome measures were cognitive functions 
of set shifting and working memory, whole-
brain volume, and functional measures of 

gait speed and muscular performance. 
Results: 135 participants (87%) com-

pleted the study and were included in the 
analysis. At 6 months there was no between-
group difference but at 12 months, task per-
formance in the Stroop test had improved by 
–2.9 s in the 2RT group compared to BAT 
(95% CI –12.2 to –0.8) and –4.3 s in the 1RT 
compared to BAT (95% CI –13.8 to –2.5) re-
presenting improvement of 11% and 13% in 
2RT and 1RT groups, respectively, and de-
terioration of 0.5% in the BAT group. Peak 
quadriceps muscle  power increased by 13% 
in the 2RT group, but decreased by 8% in 
1RT and 16% in the BAT group. There was 
a small but significant reduction in whole 
brain volume in 1RT and 2RT compared 
with BAT. The groups did not differ signi-
ficantly on the remaining secondary outco-
mes. 

Conclusion: Twelve months of once or 
twice-weekly resistance training can impro-
ve the cognitive functioning of older women 
living in the community.
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Innledning
Som tidligere allmennlege/idrettslege og 
kanskje den nordmannen med lengst erfa-
ring med ultralyd for muskelskjelettlidelser, 
såkalt muskelskjelettultralyd (MSUL), føler 
jeg nå et behov for å bidra med mine reflek-
sjoner. Det registreres et gledelig og optimis-
tisk oppsving i fysioterapeuters interesse for 
MSUL, eksemplifisert med manuellterapeut 
Jørn Bjørnaas’ artikkel om ultralyddiag-
nostikk i siste nummer av muskel&skjelett 
(1). I tillegg har en debatt nettopp «rast» 
mellom fysioterapeutforskere og -klini-
kere om skulderdiagnostikk/ultralyd/ 
trykkbølgebehandling i Fysioterapi i privat 
praksis (2-5). 

Redaksjonen i Fysioterapeuten har bedt 
meg om å kommentere og belyse noen fak-
torer, kanskje trekke opp noen linjer, even-
tuelt forsøke å moderere debattens motset-
ninger noe, samt kanskje gi litt motvekt til 
teknologi-optimismen. Jeg takker for anled-
ningen. Innlegget vil være preget av at jeg i 
dag arbeider mest med skuldre, om enn ikke 
lenger på Bislett legesenter.

Gledelig interesse
Først om den økende MSUL-interessen, ek-
semplifisert med den nevnte artikkelen (4). 
Det har etter mitt skjønn tatt omtrent 10 
år for lenge før aktuelle MSUL-interessen i 
Norge for alvor har skutt fart. Radiolog Jan 
Edenberg og undertegnede spurte i 2001 
i legetidsskriftet (6) om man ikke skulle 
bruke ultralyd ved diagnostikk av rotator-
cuffskader og reservere MR for spesielle 
tilfeller. Vi arrangerte flere kurs med uten-
landsk toppekspertise ved NIMI. Søknaden 
om kursgodkjenning for revmatologene ble 
første gang avslått fordi temaet ikke hadde 
tilstrekkelig aktualitet. I dag er det obligato-
risk for alle norske revmatologer å lære om 
MSUL.

Utover spredte tidlige tilløp har norske 
ortopeder og radiologer – i motsetning til 
i en rekke andre land – «knabt» viet faget 
oppmerksomhet. De fleste skulderortope-
der uttaler at de gjerne skulle ha kunnet 
bruke ultralyd. En som derimot har tatt tak 
for MSUL er ortopeden S. Moosmayer ved 
Martina Hansens Hospital, i legetidsskriftet 
i 2007 (7). Radiologene derimot, med sine 
gode forutsetninger, syns å ha flyktet fra 

feltet. Hva har skjedd – eller snarere ikke 
skjedd!? Vi snakker her om en forunderlig 
implementeringstreghet. For å si det mildt 
har interessen vært meget laber i Norge. 
Den manglende støtten fra radiologenes 
hold har gjort veien tyngre å gå. Jeg mener 
at overforbruk av MR fremfor UL medfører 
alvorlig overforbruk av ressurser og unødig 
ventetid, spesielt for skulderpasienter. 

I dag ser de fleste nytten av ultralyd for 
muskelskjelettlidelser. Faget er der med 
sine egne kvaliteter. For å sitere forordet 
i van Holsbeeck og Introcaso’s solide ba-
sisbok (8): «Reflection of the sound beam 
displays structure that is imperceptible with 
other imaging techniques.»   Og videre, fra 
McNally’s lærebok (9):

«Ultrasound is the most rapidly develop-
ing technique in MS imaging. It now re-
places MRI in many specific clinical set-
tings and serves as an important adjunct 
in others. It will have a profound impact 
on the practice of medicine in rheuma-
tology, orthopedics, sports medicine and 
traumatology.»

MR er som ultralyd heller ikke helt objek-
tiv og klarer heller ikke alle diagnoser. MR-
guru I San Francisco, D. Stoller, uttaler i dag 
– i motsetning til hva han har sagt tidligere –
at man trenger ultralyd. Han har vist dette, i 
sitt verdenskjente årlige MR-kurs, ved blant 
annet å ta inn til kurset sitt i Norge velkjente 
T. Bouffard ved Henry Ford-klinikken som 
foreleser om ultralyd skulder. 

Jeg vil uttrykke meg så sterkt som å si at 

Muskelskjelettultralyd og diagnostikk 
Muskelskjelettultralyd (MSUL) fremmes varmt av en manuellterapeut i en artikkel i 

Tidsskriftet Muskel&Skjelett og gir grunnlag for hard debatt mellom fysioterapeu-

ter i klinikk og forskning i magasinet Fysioterapi i privat praksis. Her gir Per Sunde, 

MSUL-ekspert med egen skulderklinikk, sine refleksjoner.

Per Sunde, lege, 
Skulderklinikken 
(Klinikk Frogner), 
e-post: persunde@
persunde.no 

Fagkronikken, 
mottatt 20.07.10 
og godkjent 
16.08.10, er 

redigert av Kjartan Vårbakken og ikke 
eksternt fagvurdert. 

Bakgrunnen for kronikken, manuellte-
rapeutens artikkel og debattinnleg-
gene, er tilgjengelige fra referanselisten 
på www.fysioterapeuten.
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en ortoped som undersøker en skulder uten 
ultralyd og en muskelskjelettundersøkende 
radiolog som ikke behersker ultralyd, begge 
har et handikap. Det er her som ellers: use 
it or loose it. Det er nettopp det som nå har 
skjedd eller er i ferd med å skje. I spennings-
feltet mellom primærklinikkene og radiolo-
gien falt «barnet» MSUL mellom de fleste 
radiologstoler. Antakelig er tiden nå inne for 
ved de fleste skulderlidelser, og særlig da de 
atraumatiske, å anbefale ultralyd som første 
billedundersøkelse (10). Med andre ord vil 
de fleste i dag mene at man i betydelig grad 
tidligere har overbrukt MR. 

Både UL og MR er meget gode for rota-
torcuff, hver med sine fortrinn og ulemper. 
Mange svært erfarne brukere med godt 
kjennskap til begge metodene foretrekker 
UL, med mindre det klart dreier seg om in-
dikasjon for kirurgi. Det må dog ikke stikkes 
under en stol at MR er et vakkert hjelpemid-
del som gir den globale helheten, om enn 
med noen tydelige svakheter. For eksempel 
manglende dynamikk og muligheter for i 
samme seanse å sammenligne begge sider. 
Det er også noen ganger tendens til overfor-
tolkning av MR-signaler. Derimot, hvis UL-
undersøkelsen utføres av en enkelt kliniker 
– altså en ett-trinns-undersøkelse – innebæ-
rer dette rett og slett en annen arbeidsform. 
En slik undersøkelse – der og da – eventuelt 
med prosedyrer der og da – gir klinikeren 
og pasienten oftest umiddelbart tilstrekke-
lig informasjon for videre anbefalinger. Det 
gir en klart redusert ressursbruk og kortere 
ventelister.

Hvem bør så utføre MSUL? Svaret kan 
enkelt være den som har tatt seg bryderiet 
med å lære seg det og som trenger det i sin 
daglige praksis. Det betyr at man må tenke 
kompetanseutvikling på tvers av gamle gren-
ser og revirer. Det er flott at andre enn leger 
har sett dette. Vi må dog alle være bevisste 
på ikke å overselge ultralyden – det vil si at 
vi må finne en balanse mellom realisme- og 
begeistringskurven for ny teknologi. Ukri-
tisk bruk av ultralyd vil være ødeleggende 
og i siste instans kostnadsdrivende heller 
enn besparende. Det er også viktig å vite når 
man kaster bort tiden, for eksempel med 
det meste av labrumdiagnostikk i skulde-

ren. Det er greit å undersøke en patellarsene 
sonografisk, men det er få som vil mene at 
man heller skal gå for en UL-undersøkelse 
enn en MR når man mistenker intraartiku-
lær knepatologi.

Det er flott at dedikerte fysioterapeuter 
og kiropraktorer og noen få andre har gre-
pet fatt i MSUL. Antakelig har man hatt 
en litt overdreven respekt for lærekurven. 
Dog, det er like viktig at man for eksempel 
har en betydelig respekt for problematikken 
rundt å kunne utføre en god doppler-un-
dersøkelse. (Doppler er en form for ultralyd 
som kan avdekke og måle blodstrøm.) Jeg 
vil sterkt appellere til miljøene i primær-
helsetjenesten om at de på sin side arbeider 
målbevisst med kvalitetskontroller og kom-
petanseutvikling på avgrensede områder og 
heller utvikler gode samarbeidsformer med 
spesialisthelsetjenesten/radiologene på de 
andre, enn å gape for bredt.

Het debatt: UL-diagnostikk, subacro-
miale smerter og trykkbølger
Vi bør i dag konstatere at fysisk-kliniske tes-
ter alene ofte ikke er tilstrekkelige for å stille 
sikre diagnoser. Vi trenger et bredere sett av 
tester. Cyriax levde før vi hadde MR, ultra-
lyd og artroskopi. Heller ikke sistnevnte gir i 
alle tilfeller en eksakt gullstandard, men har 
dog blant annet avdekket en rekke intraar-
tikulære strukturavvik. Det er ellers anta-
kelig vanskelig å differensiere rene kapsu-
lære smertemønstre fra diverse bursitter, 
tendinopatier med mere. Med ultralydens 
inntreden vil man ofte se veske i bursaer 
og bicepsseneskjeder som sekundære tegn 
på full tykkelses cuff-rupturer. En ultralyd-
bruker vil relativt sjelden bruke betegnelsen 
bicepstendinitt – ettersom man ofte ser di-
verse forskjellige avvik rundt biceps-rota-
torintervallet-nærliggende subscapularis og 
supraspinatus. Ultralydbrukeren vil – bedre 
enn ved MR og røntgen – presist kunne lo-

kalisere og beskrive kalk forskjellige steder i 
cuffen og bedre enn ikke-brukere kunne in-
dikere relevans der og da og gi videre tera-
pianbefalinger, eventuelt intervenere med 
aspirasjon&needling. Det er en kjensgjer-
ning at man noen ganger atroskopisk heller 
bør fjerne selve kalken i senen enn å utføre 
vanlig akcromionreseksjon. I tillegg vil vi 
uten ultralyd ofte være usikre på om det er 
cuff-rupturer av klinisk relevans de første 
ukene etter en skade (for eksempel lukse-
ringer hos godt voksne). Smerter, stivhet og 
hevelse kan da forkludre videre henvisning 
til ortoped i optimal tid for sutur. Prognosen 
avgjøres oftest av korrekte og hurtige diagno-
ser. Figur 1 (neste side) viser et eksempel: 1 
A viser en normal m suprapinatus, mens 1 B 
viser samme snitt med supraspinatusruptur.

Også ultralyd må tolkes med varsomhet, 
men hjelper oss sammenholdt med klinik-
ken, til å komme nærmere en relevant diag-
nose. Mange uløste spørsmål og komplekse 
sammenhenger bør likevel føre til at vi fort-
satt ofte er usikre på hvilke strukturer som 
gir oss hvilke problemer og hva vi egentlig 
tester.

Disse betraktningene fører oss over til 
debatten rundt forskningsarbeidet til Kaja 
Engebretsen og co. For de som er ukjente 
med den randomiserte kontrollerte studien 
fra Ullevål Universitetssykehus fra 2009, vil 
jeg bare kort si at de for pasienter med sub-
akromiale smerter fant at treningsøvelser et-
ter 1984-  og 1998-programmet til Bøhmer 
(11,12) var bedre enn trykkbølgebehandling 
(13). 

Deri ser jeg UL-klinikernes bekymring 
for at forskerne ikke har differensiert de 
subacromiale problemene nærmere. Men 
jeg tror at man skal forsøke å tone ned mot-
setningene og forsøke å se med mer velvilje 
til hverandre. Forskerne har utført et solid 
stykke arbeid i et svært vanskelig terreng. 
Uten billeddiagnostikk og med «vidt åpne» 

... vi må finne en balanse mellom 
realisme- og begeistringskurven 
for ny teknologi.
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kriterier for subacromiale problemer (bur-
sa, kalk, tendinopati/cuff rupturer, labrum 
etc.), er arbeidsgruppen antakelig selv klar 
over at den kan kritiseres og at det er lett å 
se underveis eller etterpå at ting kunne ha 
vært gjort litt annerledes. Gruppen er hel-
ler ikke fremmed for at man kanskje kunne 
ha kombinert ekstrakorporal trykkbølgebe-
handling (ESWT) med øvelsesbehandling. 
Slik arbeidet fremstår i dag har det likevel 
sin egenverdi som pragmatisk forskning, 
med en viss generaliserbarhet til dagens rå-
dende allmennpraksis uten særegent utstyr. 
Så får man heller findiskutere detaljer rundt 
fornuftig bruk av trykkbølgebehandling, 
manglende kontrollgruppe samt diskuter-

bare konklusjoner rundt 18. uke og senere. 
Verken jeg eller andre er ifølge litteraturen 
sikkert i stand til å si hvorvidt trykkbølger er 
effektive for vonde skuldre. Imidlertid er det 
et betimelig spørsmål hvorvidt primærhel-
setjenesten i 2010 er tjent med å være uten 
ultralydutstyr. 

Til glede for noen og irritasjon for andre 
er det helt nødvendig at man stiller strenge 
krav til evidensbasert/kunnskapsbasert me-
disin. Omvendt, det vil selvsagt kunne være 
irriterende for erfaringsmedisinere og -tera-
peuter når «akademia» føles for opphøyet/
fjernt fra den praktiske hverdagen. Jeg vil 
fremheve enkelte faktorer: Det tar tid å ut-
forme gode studieprotokoller og å fremskaf-

fe pålitelig evidens. Det kan derimot være 
gjort på et blunk med moderne markeds- og 
publikasjonsteknikker, hvor man ikke behø-
ver å spørre om etikk, å fremme både solide 
og ikke fullt så solide budskaper. Noen må 
tåle kritikk for usikker diagnostikk, mens 
andre må tåle kritikk for å legge seg på for 
tydelige «Snåsa-effekter» (dog med all re-
spekt for Snåsamannen i seg selv). Det er 
dog ikke tvil om at det er store kommersielle 
interesser knyttet til ESWT. 

Vi som har vært med en stund vet at le-
vetiden for medisinske sannheter kan være 
forbausende kort. Og at Cochranoversikter 
og -metaanalyser har sine betydelige svak-
heter. Vi vet også at man forsøker å mini-
mere bias eller feilkilder. Dog har vi alle en 
form for bias, uansett hvor gode studienes 
randomiserte protokoller er. Om ikke annet 
har man definitivt bias for å publisere posi-
tive resultater.

Tilbake til sammenhenger innenfor fy-
sikalsk medisin: som overalt ellers kan man 
selvsagt ha effekt av en behandling selv om 
man ikke har evidens for den. Vi strever med 
å stille de gode spørsmålene, og ofte har vi 
ikke presise diagnoser. Det blir ikke lettere 
når vi har problemer med å måle resultater 
samt standardisere forskjellige intervensjo-
ner. Vi har lite evidens for at samvariasjon 
mellom strukturavvik og smerter også betyr 
årsakssammenhenger. Patomorfologi eller 
form- og strukturavvik betyr ikke i seg selv 
sykdom. Konteksten eller pasienten som in-
divid vil lett forsvinne i de strenge gruppe-
baserte forskningsprotokollene. Vi må for 
eksempel heller ikke helt forsømme gode 
observasjonsstudier. 

Noen refleksjoner videre
Jeg tror personlig at vi ytterligere bør forsøke 
å undergruppere forskjellige problemområ-

FIGUR 1 Øverst, A, er et frontalbilde av en normal 
supraspinatus (pilspissene) liggende mellom deltoid 
(D) og humerus (H).  
Nederst, B, er frontalbilde ved en røket supraspi-
natus. B har samme orientering som A, men har en 
konkav depresjon av bursa subdeltoideus (pilen) 
som indikerer en fullstendig ruptur av rotator-cuffen. 
Det underliggende humerushodet viser tegn på ure-
gelmessighet i overflaten, hvorpå årsaken er uklar: 
Noen mener det er på grunn av posterosuperior 
inneklemming ved overarms kastøvelser, mens andre 
mener det kommer av traksjon av festefibrene. 
These pictures were first published in Practical Mus-
culoskeletal Ultrasound. McNally EG. London: Elsevier 
Churchill Livingstone, 2005, p 45. Republished with 
permission. 

B
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der fra for eksempel det subacromiale rom. 
Derved ikke sagt at det er lett å gjøre det. Vi 
har mange problemområder og mange van-
skelige diskusjoner, uansett billedbruk eller 
valg av fysiske tester. For eksempel: 

Vi har ennu ikke konkludert i debatten 
om en systemeffekt av kortison har samme, 
eller nær samme effekt som målrettet korti-
son på «åstedet». (Dog er de fleste enige om 
ikke å sette kortison i skadet vev.) Vi vet hel-
ler ikke i hvilken utstrekning det kan dreie 
seg om en god lokalbedøvelseseffekt i andre 
tilfeller. Og vi er på en rekke felter usikre på 
om de billedmessige strukturelle forand-
ringene vi avleser – fortrinnsvis ved MR og 
ultralyd – virkelig er årsaken til pasientens 
problemer. Dette må bety at vi må være var-
somme med å trekke for vidtrekkende kon-
klusjoner. Men uansett: det at klinikerne på 
en rekke felter tar styringen selv i forhold til 
radiologene, er antakelig en gunstig utvik-
ling. UL-klinikeren bør for eksempel ikke 
stole blindt på en ikke spesielt muskelskjel-
letterfaren radiologs MR-fortolkning. Når 
det er sagt: det er helt sentralt at radiologe-
nes faglige dybder er med og styrer utvik-
lingen. Det kan enkelte ganger være meget 
vanskelig å skille naturlige varianter eller 
viktige eller uviktige avvik, særlig intraarti-
kulært i skulderen.

Som klinikere må vi ofte treffe valg som 
ikke er forskningssikrede. Vi vil alltid ha 
en rekke ubesvarte spørsmål om årsaks-
sammenhenger, diagnoser, behandlinger 
og prognoser, og ikke minst ad pasientens 
opplevelser og erfaringer.   Dette bør mane 
til ydmykhet alle veier. Det er flott med 
klinisk skjønn, pasientpreferanser og erfa-
ringsbasert kunnskap, men vi må vokte oss 
for å forkaste den evidensbaserte medisinen, 
selv om den i noen tilfeller kan virke unø-
dig streng. Vi snakker kanskje best om en 
erfaringsbred kunnskapsbasert medisinsk 
virksomhet?

Klinikernes bruk av MSUL, særlig den 
av fysioterapeuter og kiropraktorer
Jeg tror at utviklingen bør tilskyndes og støt-

tes. Det har vært klokt å søke hjelp i danske 
og eksempelvis engelske miljøer. I lys av ut-
viklingen i Norge; eller kanskje man bør si 
den manglende utviklingen i Norge – er det 
svært prisverdig at man nå har flere aktive 
miljøer, og at man etter hvert utarbeider ret-
ningslinjer og utdannelsessystemer.

For oss alle gjelder det ikke å overselge 
ultralydens muligheter og betydning. Det vil 
i svært mange tilfeller være vanskelig objek-
tivt å måle og se et behandlingsresultat. Fort-
satt er MSUL relativt ukjent for majoriteten 
av eksempelvis radiologer og ortopeder, og 
leger ellers. Jeg tror at nevnte manuelltera-
peuts artikkel – med en rekke gode ansatser, 
men i det hele til dels uvitenskapelig – er i 
overkant vidløftig. Jeg tror for eksempel at 
man står i fare for å spre seg for mye. Man 
må hele tiden vokte seg for overfortolknin-
ger. De færreste fysioterapeuter vil for ek-
sempel ha faglig bakgrunn for å sette seg inn 
i sammenhenger med legespesialister om 
diverse sirkulasjonsfunn (arterier, vener) og 
med nevrologer om diverse vanskelige funn 
i nerver. Vi må hele tiden minne oss om at 
det dreier seg om lydbølger og ikke histolo-
gi, og at vi ikke kan ultralyd-lese en smerte. 
Spesielt er et felt som doppler-UL ikke for 
nybegynnere.

Når dette er sagt: ikke forstår jeg hvordan 
man kan leve uten et så vakkert hjelpemid-
del og en potent 6. sans. Men jeg er jo i høy-
este grad biased og addicted:

Jeg innrømmer at jeg etter første-
gangsundersøkelse liker å kunne angi 
for en skulderkirurg for eksempel rela-
tivt presis lokalisering av kalk eller rup-
turer i cuffen. Det siste kanskje i footprint 
som kirurgen ikke ser ved artroskopi.   
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Bokens tema er aldersforandringer og helsetjenester for eldre. Hvilke 
kroppslige endringer skjer i alderdommen, og hvordan blir de eldre be-
handlet av helsevesenet? Svarene er sentrale for flere enn forfatteren. 

Hjort er pensjonert legespesialist i indremedisin og professor, men 
fortsatt aktiv som foredragsholder. Og da særlig innen samfunnsmedi-
sin og geriatri. Forfatteren er født i 1924 og ble lege allerede i 1950. 

Hjort er opptatt av de endringene som har skjedd siden han 
begynte sin praksis for 60 år siden. En rekke teknologiskmedisinske 
fremskritt har vært en bedring for pasientene. Samtidig hevder Hjort 
at teknologien har skapt en for ensidig oppmerksomhet rundt sykdom 
aleine, på bekostning av omsorg og omtanke. 

For i tillegg til faglige egenskaper, legger han vekt på at behand-
leren må ha egenskaper som omtanke og medfølelse. Eldre pasienter 
har som oftest flere sykdommer. Men det spesialiserte helsevesenet 
behandler ikke lenger ulike lidelser under ett. Dermed blir de eldre ofte 
svingdørspasienter. I tillegg må de ofte forholde seg til nytt helseper-
sonell for en og samme lidelse ved gjentatte kontroller. Begge deler er 
en stor tilleggsbelastning for eldre og skrøpelige mennesker.

Mange eldre bruker for mye medisiner. Hjort ser det som en viktig 
legeoppgave å ta en gjennomgang av medisinbruken og fjerne eller 
redusere bruken av unødige medisiner. Han omtaler den økte velstan-
den i Norge som positivt, men ser samtidig uheldige utviklingstrekk. 
For eksempel det at mange mennesker er blitt for ensidig opptatt av å 
kreve. En markedsliberalistisk tankegang, der konkurransen er viktigst 
og at taperne blir overlatt til seg selv, har fått for stor makt. Han etter-
lyser en solidaritet som bunner i at man gjør sin plikt i tillegg til å kreve; 
at den enkelte også må yte det han eller hun kan. 

Sykdommer i alderdommen mener han i stor grad bør forebygges, 
med tilstrekkelig mosjon, søvn og et intellektuelt engasjement. I tillegg 
til primærtiltakene riktig kosthold og å unngå tobakk. Det kan være nok 
å gå en halv time hver dag, hevder Hjort. 

De eldre må også få den nødvendige opptrening, skriver forfat-
teren, men nevner forunderlig nok ikke fysioterapi. For eksempel viste 
NFFs nyhetsbrev fra august 2010 at kommunene bruker 4,3 prosent 
mindre på aktivisering av sykehjemsbeboere fra 2008 til 2009. Dette 
kommenterte lege og professor Tor Inge Romøren slik: «Det er mer 
oppbevaring enn aktivisering.» Men koplingen mellom inaktivitet og 
behovet for fysioterapi er kanskje ikke så åpenbar for leger som for 
fysioterapeuter? 

Befolkningen lever lenger enn tidligere, mens den enkeltes alder-
dom arter seg ulikt: Noen dør brått, mens andre blir tiltakende syke og 
skrøpelige. I denne sammenheng drøfter Hjort dilemmaet livsforlen-
gende behandling.

Boken er lettlest og er et godt bidrag til å belyse alderdomsproble-
matikken. Det skrives for lite om disse temaene, og geriatri har for lav 
status i vårt helsevesen.

Einar Hafsahl
Fysioterapeut, Sandnes
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Til Sudan for å lære 
bort fysioterapi

Fysioterapeut og høgskolelektor Judith Birkeland (53) grep 

utfordringen og dro til Sudan for å være lærer ved landets 

første fysioterapiutdanning. Det fins nesten ikke fysiotera-

peuter i dette borgerkrigsherjede landet, og behovet for å 

rekruttere flere er stort. 

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

JUDITH BIRKELAND fra Høgskolen i Bergen 
forteller om et svært lærerikt og spennende 
år, som også var krevende og utfordrende. 

– Du får testet deg litt – dine holdninger 
og mønstre, og du utvikler deg som mennes-
ke. Jeg ble både sliten og oppgitt i perioder, 
men er veldig glad for at jeg grep denne mu-
ligheten, sier Birkeland til Fysioterapeuten. 

Høgskolen i Bergen (HiB) inngikk i 2006 
et samarbeid med Ahfad University for Wo-
men i Khartoum om å etablere en bachelor-
utdanning i fysioterapi. Prosjektet er hoved-
saklig finansiert av Fredskorpset.  

– Ingen fagpersoner i Sudan er trent i 
fysioterapi, fortalte programansvarlig ved 
universitetet, Abdel Salam Saleh, da avtalen 
ble signert. Han sa også at den vitenskaplige 
tilnærmingen til faget mangler, og at tilbu-
det til studentene ligner mer på massasje 
enn fysioterapi. 

– Kjempejobb
– Det er spesielt viktig å få på plass et tilbud 
innen rehabilitering, sa Salam Saleh. 

Som et ledd i oppbyggingen av utdan-

ningen, blir fagpersoner fra Norge sendt til 
Sudan, mens representanter fra Ahfad Uni-
versity for Women kommer til Bergen.

Høsten 2007 reiste høgskolelektor Reidar 

Aarskog til Sudan for å bidra i oppbyggin-
gen av utdanningen. Han var der i etapper 
på tre måneder over en periode på to år. Si-
den er han blitt etterfulgt av nye lærere fra 

STUDENTINFO Studenter forteller om fysioterapi i forbindelse med en lokal «fysioterapiens dag».

REPORTASJE
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FERDIGHETSTRENING Studenter som øver i treningssalen på fysioterapiutdanningen.

NYETABLERT Inngangspartiet på bygningen der Department of Physiothe-
rapy holder til ved Ahfad University for Women.

PRAKSISUNDERVISNING To studenter ved fysioterapiutdanningen øver 
på proprioseptiv nevromuskulær fasilitering, PNF.
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Norge, i tillegg til den faste læreren Hassan 
Abdel Noor. Han har grunnutdanning i fy-
sioterapi fra Filippinene og en mastergrad 
fra Sør-Afrika.

Fysioterapiutdanningen får også hjelp fra 
et italiensk rehabiliteringssenter, som ligger 
like ved skolen.

Judith Birkeland kom ned i begynnelsen 
av juli 2009. Hun fikk ansvaret for 34 stu-
denter i 3.klasse, mens fysioterapeut Sissel 
Humstad hadde ansvaret for 42 studenter i 
2.klasse. 

Fra neste semester blir det om lag 20 nye 
studenter. Planen er at lokale lærekrefter 
gradvis skal ta mer ansvar for utdanningen, 
som går over fem år.

– Universitetet ville ha en bachelor på 
internasjonalt anerkjent nivå, og ønsket 
å sy den sammen blant annet ved hjelp av 
helsefagkursene de allerede hadde. Reidar 
Aarskog har gjort en kjempejobb, sier Bir-
keland.

Tenker annerledes
– For oss kan Afrika by på store utfordrin-
ger. Det er en veldig annerledes tenkning og 
en annen måte å forholde seg tilværelsen på 
enn det vi er vant til. Folk er mer til stede 
her og nå, og mindre opptatt av struktur og 
planlegging, forteller Birkeland.

– Møter kan være lite strukturerte. Folk 
kommer ikke nødvendigvis når de skal, og 
referater skrives ikke. Tidligere diskusjoner 
og beslutninger kan gjerne gjenta seg.  I vår 
kultur er vi vant til å få og gi mye informa-
sjon. For oss kan det oppleves litt uhåndter-
lig når det ikke er slik, men det må man bare 
lære seg å leve med, sier hun.

Hun understreker at hun opplevde lokal-
befolkningen som fatastisk vennlige, varme 
og hjelpsomme.

– Det er lav kriminalitet i landet, man 
kan gå helt trygt rundt på folkerike marke-
der, eller dra med drosje alene midt på nat-
ten i Khartoum, sier Birkeland.

  
Borgerkrig og sharia
Befolkningen i Sudan er sterkt preget av 
usikkerhet og av landets brutale historie. 
Først som koloni, og senere herjet av fattig-
dom og borgerkrig. Etter fredsavtalen i 2005 
er sharia-systemet opprettholdt i den nord-
lige delen av landet. 

– En kvinne ble tauet inn og pisket mens 
jeg bodde der – fordi hun angivelig hadde 
klær som i for stor grad viste kroppsfasongen. 
Alt dette gjør selvsagt noe med folk, sier hun. 

Som utlending kunne Judith Birkeland gå 
kledd omtrent som hun ville, men ikke vise 
skuldre og knær. Hun følte seg mest vel når 
armene var tildekket, og hun brukte lange 
skjørt. Påkledning er en utfordring også i 
undervisningen. Jentene bruker i hovedsak 
langermete gensere, lange skjørt og dekker 
hodet med fargerike sjal.  Trange, lange don-
geriskjørt er veldig populært. 

– Det gir ikke full bevegelsesfrihet, du 
kan ikke skritte ut. Men det er meningen at 
kvinner skal gå med korte skritt, og de lo av 
meg når jeg gikk med mine lange skritt, for-
teller hun.

Ved utdanningen kreves imidlertid at 
jentene må ha egnet påkledning i forbin-
delse med ferdighetstrening – i hovedsak blå 
topp og blå bukse som er mulig å bevege seg 
i. Det har også vært et krav at når man job-
ber med et kroppsområde, må man kunne 
kle av seg slik at aktuelt område vises. Men 
da kan ikke den mannlige læreren være til 
stede i rommet. Kvinner skal jo normalt sett 
heller ikke berøre menn. 

– Jeg lurte en stund på hvordan de skulle 
få undersøkt og behandlet pasienter, men 
det viste seg å være annerledes når studen-
tene samhandlet med pasienter. Vi var på en 
rehabiliteringsklinikk, der de lager proteser 
og trener pasienter med amputasjoner. Der 
berørte studentene mennene, som brettet 
opp kjortelen og lot dem se og kjenne på 
hud, forteller Judith Birkeland.

– Men det blir nok ikke fysioterapi slik vi 
er vant til i Norge. Det er vanskelig å få sett 
hele kroppen samtidig, og å analysere hold-
ning og bevegelse i et egnet rom med bare 
terapeut og pasient til stede. 

Faglig krevende
Det var også mange praktiske utfordringer. 
Birkeland og hennes kolleger måtte ordne 
det meste: Organisere fysioterapikurs og 
praksisplasser, planlegge og gjennomføre 
teori- og praksisundervisning, lage eksa-
mensoppgaver og evaluere resultatene. Og 
være eksamensvakter. 

Lærerne ønsket å innprente viktigheten 

Lave kostnader
Arbeidet som lærer i Sudan appellerer i stor grad til solidaritetsinnstillingen – lønnen fra Freds-

korpset er på om lag 8 000 kroner i måneden.  Det gis imidlertid tilskudd til reise og bolig, og det 
er svært billig å leve i Sudan.

Judith Birkeland bodde i en liten leilighet ved siden av et kvinnekollektiv.
– Jeg fikk et veldig godt vennskap med kvinnene i kollektivet. Vi delte hverdagsliv, vasket klær 

sammen, og de inviterte på middag. Folk er veldig gjestfrie, forteller Birkeland. 
Med sine 53 år er Judith Birkeland egentlig for gammel til å arbeide for Fredskorpset, men fikk 

dispensasjon.  

FOLKSOMT Yrende liv i kantina ved Ahfad University for Women i Khartoum.
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av hygiene, blant annet ved håndvask før fer-
dighetstrening, men det var ikke så lett når 
det manglet vann på skolen. Det krever også 
sitt når man skal forelese eller drive ferdig-
hetstrening i rom der temperaturen i gjen-
nomsnitt ligger på 35 til 40 grader.

Studentene arbeider også tradisjonelt på 
en annen måte i Sudan. De er veldig gode til 
å pugge, og har stor respekt for det læreren 
sier, men de er ikke vant til å tenke kritisk 
eller finne kilder selv. Lærebøker er mangel-
vare, og Birkeland opplevde at de i stor grad 
baserte seg på hennes materiale og hando-
uts. Og det føltes som et veldig stort ansvar. 

– For meg var det krevende å produsere 
alt materialet vi trengte i undervisningen. 
Det vil si å velge ut relevant og oppdatert fy-
sioterapi innenfor de områdene jeg under-
viste i, forteller høgskolelektoren.
 
Kunne litt arabisk
På Ahfad University for Women undervises 
det kun på engelsk, noe som kan oppleves 
krevende når man ikke har erfaring med 
dette. Andre utfordringer knyttes til at noen 
av studentene er altfor dårlige i engelsk. 

– De skjønner i liten grad hva vi sier, og 

uttrykker seg dårlig både skriftlig og munt-
lig. Vi har gitt beskjed til ledelsen om at de 
kun må ta inn de som er gode i engelsk, 
noe vi håper blir tatt på alvor ved opptak av 
fremtidige kull, sier Judith.

Arabisk er det offisielle språket i Sudan. 
Judith Birkeland behersker noe arabisk fra et 
opphold i Palestina på 80-tallet, noe som ga 
henne et fortrinn i møter med lokalbefolk-
ningen.

Som her hjemme er det også studenter i 
Sudan som stryker til eksamen, men det er 
ikke tradisjon for å konte. I stedet er det van-
lig å gå sommerskole for å ta igjen det tapte. 
Så får de godkjennelse til å fortsette studi-
ene. 

– Noen av studentene har lite kunnskap 
i fysioterapi, både praktisk og teoretisk, sier 
Judith.

Passiv behandling
Det finnes nesten ikke fysioterapeuter i Su-
dan. Og de som jobber, behandler ikke pasi-
entene. De undersøker dem i 10-15 minut-
ter, og stiller så en slags medisinsk diagnose. 
Deretter er det assistenter som behandler 
pasientene hovedsakelig med passive øvelser 

og elektroterapi. 
– Den behandlingen jeg så med for ek-

sempel slagpasienter var veldig overfladisk 
og preget av rask gjennomføring. Behand-
lingen er veldig langt fra det vi tenker på 
som funksjonell trening. En refleksjon man 
gjør seg er om studentene som fremtidige 
fysioterapeuter kommer til å kopiere «dok-
tortenkningen» de møter i praksisfeltet, eller 
om de kommer til å ta i bruk det de lærer 
på skolen.

Det er stor avstand mellom antall fysiote-
rapeuter og behovet for behandling og reha-
bilitering. Mange er utsatt for krigsskader og 
trafikkulykker, mange barn og unge er funk-
sjonshemmet, og mange  har dårlig helse på 
grunn av fattigdom. Diabetes er utbredt på 
grunn av mye sukker i kosthold og te, som 
drikkes «overalt».

– Det er viktig at det utdannes fysiotera-
peuter i dette området.  Tilgangen på pasien-
ter er svært stor. Håpet mitt er at utdannin-
gen vil overleve og vokse. Det er langt frem 
til at fysioterapiutdanningen på Ahfad er på 
et internasjonalt nivå, men det som er igang-
satt og gjort så langt er en god begynnelse, 
sier Judith Birkeland. 

FARGERIKT FELLESSKAP Blide studenter som velvillig lar seg fotografere.
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Sudan

  Republikken Sudan er med sine 2,5 millioner kvadratkilometer Afrikas største 
land i utstrekning. Befolkningen var i 2009 beregnet til om lag 41 millioner innbyg-
gere. Gjentatte tørkekatastrofer og konflikter har bidratt til at Sudan er et av de 
fattigste landene i verdensdelen.

Sudan fikk selvstendighet fra Storbritannia og Egypt i 1956 og har vært med-
lem av FN siden da. Militære regimer som favoriserer islam-orienterte regjeringer 
har dominert Sudans innenrikspolitikk siden landet ble selvstendig. Med unntak 
av perioden 1972-82, har landet vært herjet av borgerkrig. Konflikten har sitt 
utgangspunkt i det muslimske nordlige Sudans økonomiske, politiske og sosiale 
dominans over det kristne, ikke-arabiske Sør-Sudan.

 I 2005 undertegnet myndighetene i hovedstaden Khartoum en fredsavtale 
med opprørerne i sør. Da hadde krigen tatt livet av rundt to millioner mennesker. 
Ifølge avtalen skal Sør-Sudan innen januar 2011 gjennomføre en folkeavstem-
ming om uavhengighet. Det er ventet at befolkningen i sør vil stemme for en 
deling av landet. Nylig ble det i tråd med avtalen avholdt valg i Sudan. Norge var 
en av fødselshjelperne for fredsavtalen, og er fremdeles en viktig støttespiller til 
fredsprosessen. 

Kilde: Store Norske Leksikon, Wikipedia, NTB, UD
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Elin Engeseth
nestleder

NFF har som 
mål at økt 
kompetanse 
skal gi økono-
misk uttelling.

informasjon fra NFF

Masterutdannede 
fysioterapeuter
Høstsemesteret er godt i gang ved landets utdanningsinstitusjoner, og blant studen-
tene er fysioterapeuter som ønsker videre utdanning. Høstens nye masterprogram er 
i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Dette faller inn i rekken på seks fagspe-
sifikke masterutdanninger for fysioterapeuter. Videre er det et ukjent antall fysiote-
rapeuter som har startet eller er i gang med andre masterstudier i helsefaglige eller 
beslektede emner. 

NFF har vært til stede ved studieåpning for å gratulere utdanningsinstitusjoner 
med masterprogram i fysioterapi og studentene med studieplass. Vi har ønsket å for-
midle at åpningen er en gledens dag også for forbundet. Det er flott at fysioterapeuter 
får mulighet til masterutdanning innen sitt fagområde. Det er også av høyeste viktig-
het at vi får masterutdannede fysioterapeuter innen flere fagområder i fysioterapi. 
Masterutdanninger genererer forskning. Forskning som kan dokumentere effekt av 
fysioterapi er en nødvendighet for at faget og tjenesten fortsatt skal kunne inneha en 
sentral rolle i dagens og morgendagens helsevesen.  I tråd med den generelle fag- og 
kunnskapsutviklingen trenger fysioterapeuter å videreutvikle teoretisk og praktisk 
kunnskap i en sammenheng.  Derfor er de fagspesifikke masterutdanningene så vik-
tige. Fond til etter-og videreutdanning av fysioterapeuter har all ære av sin økono-
miske satsning på dette området. 

Masterutdannede fysioterapeuter er ønsket blant fysioterapeuter i helsetjenesten. 
Der skal de bidra til kvalitetssikring og veiledning og være pådrivere og inspiratorer 
i fagmiljøene. De skal bidra til at faglige avgjørelser baseres både på forskningsbasert 
og erfaringsbasert kunnskap, til beste for pasientens behov og ønsker i den gitte si-
tuasjon, i tråd med beskrivelse av kunnskapsbasert praksis. 

NFF har i sitt målprogram at det skal følge økonomisk uttelling med økt kom-
petanse.  Det er fremmet mange krav i tråd med denne målsetningen. Resultatene 
er til nå ikke tilfredsstillende. Arbeidet for at kompetanseheving skal lønne seg vil 
fortsette i kommende forhandlingsrunder både innen tariffområdene og for avtale-
fysioterapeutene. I arbeidet med takstsystemet som nå pågår er problemstillingen en 
av de mest sentrale.

NFF bruker betydelige ressurser på å gjøre det tydelig for myndighetene at fysio-
terapi er et viktig og nødvendig virkemiddel i forbygging, behandling og rehabilite-
ring av lidelsene som utgjør de store utfordringene og dermed satsningsområdene 
for norsk helsevesen.  Påstandene vi kommer med i denne sammenheng må doku-
menteres. Forskning og fagutvikling i fysioterapi styrker NFFs påvirkningsarbeid. 
Det fremmer utviklingen av fysioterapitjenesten og dermed fysioterapeutenes ar-
beidsplasser. I kjeden av aktører er den enkelte fysioterapeut og student viktig med 
sitt bidrag til fagutvikling i fysioterapi. NFF ønsker hver i sær lykke til! 
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUNDs 
23. Landsmøte avvikles 29. november –1. desem-
ber 2010 på Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Der 
samles godt over hundre delegater, observatører 
og andre til et fullspekket landsmøteprogram i 
hotellets «Trondhjemssal» (se bilde).

Om Landsmøtet
Landsmøtet er NFFs høyeste myndighet. Sen-
tralstyret, lovfestede råd og utvalg, avdelinger, 
faggrupper, fagfora og interessegrupper har rett 
til å få behandlet en sak på Landsmøtet i NFF. Et 
medlem kan ikke fremme saker direkte for Lands-
møtet, men må fremme sin sak gjennom et av de 
lovfestede råd eller utvalg, eller sin avdeling, fag-
gruppe eller interessegruppe, eller sitt fagforum. 
Fristen for oversending av landsmøtesaker til 
Sentralstyret var satt til 1. juni 2010. 

Sentralstyrets behandling
I tråd med punkt 15.6.3 i NFFs lover har Sentral-
styret på sine møter 21. og 22. juni og 19. august 
2010 behandlet og fremmet forslag til vedtak 
i rundt 40 landsmøtesaker. Sakene spenner 
vidt: NFFs politikk, strategier og organisasjon, 
rammebudsjett, lover og vedtekter, regnskap og 
beretninger og ulike andre områder. Sakstypene 
som skal behandles og avgjøres av Landsmøtet, 
er fastsatt i punkt 13.4.2 i NFFs lover.  

Distribusjon av sakspapirer
Delegater, observatører og andre som har fast 
plass på Landsmøtet etter NFFs lover, får tilsendt 
en perm med trykte sakspapirer til Landsmøtet 
2010. Trykkeriet sender ut dette materialet se-
nest 21. september. Andre medlemmer må hente 
dokumentene fra NFFs nettsider, der de tidlig i 
september ble publisert under «ORGANISASJON/
Landsmøtet 2010».  

Valgkomiteens innstilling
Innstillingen fra NFFs valgkomité på kandidater 
til NFFs sentralstyre, råd og utvalg m.m. er også 
tilgjengelig under «ORGANISASJON/Landsmøtet 
2010». En nærmere beskrivelse av de innstilte 

kandidatene blir gitt i landsmøtebilaget til Fysio-
terapeuten nr. 10/2010, som er medlemmene i 
hende rundt 15. oktober.   

Landsmøtebilaget
Fysioterapeuten nr. 10/2010 kommer som nevnt 
med et eget informasjonsbilag til medlemmene 
i anledning av Landsmøtet 2010. Ved siden av 
nærmere beskrivelser av de innstilte kandidatene 
gir bilaget en presentasjon av enkelte saker som 
skal behandles av NFFs 23. Landsmøte, noen 
nyttige faktaopplysninger om NFF og fysiotera-
peuter per september 2010, og et tilbakeblikk på 
saker og arbeidsområder som har vært sentrale 
for NFF i inneværende landsmøteperiode. 

I FØRSTE HALVÅR 2010 ble det gjennomført 20 kurs, med i alt 556 
deltakere. Barn, kvinnehelse, onkologi, geriatri, manuellterapi, nevrologi og 
lungefysioterapi er noen av fagområdene som kursene har dekt i vår. 
Ett nytt kurs i kursrekken Fysioterapi i geriatrien, Alderspsykiatri, 
ble avholdt med bra oppslutning og gode tilbakemeldinger fra kursdelta-
kerne. Flere nye temakurs i den rekken vil bli tilbudt i november i år og i 
januar neste år.

Fronter
Bruken av læringsplattformen Fronter utvides stadig. Fra å være et infor-
masjons- og distribusjonsmedium har Fronter utviklet seg til en interaktiv 
plattform der deltakerne presenterer seg selv i forkant av et kurs, legger 
ut sine forventninger til kurset, gjennomgår undervisningsmateriale og 
får tilbakemeldinger fra kurslederne.

Temakurs om balanse
Et todagers kurs om undersøkelse og behandling av balanseproblemer 
ble holdt i Bergen i juni. Kurset ble ledet av to forskere og fysioterapeu-
ter fra Oregon University, Fay Horak og Laurie King. Begge har forsket i 

mobilitets- og balanseproblemer hos Parkinson-pasienter, men forskerne 
mener at resultatene kan benyttes for en lang rekke pasienter som har 
problemer med postural kontroll. På kurset introduserte forskerne «Ba-
lance Evaluation Systems Test» (BESTest) som de selv har utviklet for å 
teste balansen hos mennesker med balanseproblemer.

Seminaret samlet 100 fysioterapeuter med ulikt kompetansenivå og 
fra ulike arbeidsfelt. Dette skaper arenaer som deltakerne i evalueringen 
av kurset har fremhevet som svært nyttige og inspirerende.

NFFs fagdager
I tillegg til den ordinære kursvirksomheten ble temadagene om fysisk 
aktivitet arrangert på Domus Athletica med nærmere 200 deltakere. 
Hovedtema var fysisk aktivitet og bevegelse i fysioterapi. Programmet 
besto av et bredt spekter av teoretiske foredrag, aktivitetstimer og 
workshops som var matnyttige for fysioterapeuter innenfor både helse-
fremmende arbeid, forebygging og rehabilitering. 

Arrangementet ble godt evaluert av deltakerne, og mange av dem 
ønsker å komme tilbake neste år for å oppdatere sin kunnskap og ikke 
minst få inspirasjon og tips til egen praksis. 

Landsmøtet 2010

Kursvirksomheten våren 2010
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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)

KOMMUNAL RAPPORT la 
i sommer frem sin vurdering 
av status for Omsorgsplan 
2015, som er Regjerin-
gens strategi for å møte 
omsorgsutfordringene 
2008–2015. Konklusjonen 
etter en gjennomgang av 
kommunenes rapportering 
for 2009 er at utviklingen 
går i feil retning når det 
gjelder fysioterapi og annen 
aktivisering av sykehjems-
beboere. Forbundsleder Eilin 
Ekeland i NFF kommenterte 
at dette viser at Riksre-
visjonens omtale i 2009 
av den dårlige tilgangen 
på fysioterapi for eldre på 
institusjon ga et riktig bilde, 
og at situasjonen er blitt 
enda mer alvorlig.

Kommunene brukte 
ifølge Kommunal Rap-
port 154 færre årsverk på 
aktivisering i 2009 enn i 
2008, en nedgang på 4,3 
prosent. Ukentlig fysioterapi 
ble redusert med nærmere 
to minutter i snitt for hver 
beboer, til 18 minutter. 

Tendensen karakteriseres i Kommunal Rap-
port som «mer oppbevaring enn rehabilitering» 
av lege og professor Tor Inge Romøren ved 
Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen i 
Gjøvik. Romøren er mer bekymret for manglende 
fysioterapi og fysisk aktivitet enn for legedek-
ningen.

For NFF er det klart at målet om en aktiv 
eldreomsorg ikke kan nås uten at utviklingen 

snus. KOSTRA-tallene fra kommunene for 
2002–2009 viser stillstand og på noen områder 
en nedgang i fysioterapeut-årsverk. En verdig 
og aktiviserende fysioterapitjeneste for eldre 
på institusjon kan derfor ikke oppnås gjennom 
en omdisponering av fysioterapiressurser. Det 
kreves flere fysioterapeuter for å kunne styrke 
fysioterapitjenesten i kommunene.

(Dette er en redigert versjon av en artikkel 
fra 13. august på www.fysio.no.) 

Passiv omsorg for eldre 
på sykehjem

VI MINNER OM at søknadsfristen er 1. oktober for den som ønsker spesialistgodkjen-
ning gjeldende fra 1. januar 2011. Nærmere opplysninger og skjema for både godkjenning 
og fornyet godkjenning finner du på NFFs nettsider under menypunktet «FAG/Spesialist-
ordningen». 

Spesialist MNFF fra 1. januar 2011



46      FYSIOTERAPEUTEN  9/2010

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.

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

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

31030601 
Medisinsk treningsterapi
Oslo, 23.-27. september

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

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

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

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

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

BARN

31110301
Fysioterapi for barn og unge med lungesykdommer
Antall barn og unge med lungesykdommer øker stadig, samtidig som 
flere barn overlever sin lungesykdom. Sykdomsbildet har endret seg 
som følge av ny teknologi og nye medisiner. Dette har medført at kra-
vet til oppdatert fysioterapikunnskap har øket.
 
Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten som 
arbeider med barn og unge.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Bør ha erfaring med barn og ung-
dommer. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• grunnlag for å vurdere og behandle barn med lungesykdommer
• oppdatert nødvendig kunnskap om lungenes anatomi, fysiologi og 

patofysiologi.
• kunnskap om observasjon, undersøkelse og testing.
• kjennskap til indikasjoner / kontraindikasjoner for behandling og 

trening
• kjennskap til nyere forskning på fagfeltet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Randi Bjørnstad og Hilde Sofie Hamre
Tid: 7. -11. februar 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 500 for medlemmer, kr 9 000 for ikke medlemmer. 
Det tas forbehold om økning av kursavgiften fra 1. januar 2011.
Påmeldingsfrist: 7. desember 2010
Skriftlig påmelding via kurskalenderen på NFFs hjemmesider 
www.fysio.no/kurs

WWW.FYSIO.NO/KURS

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

FYSISK AKTIVITET

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:
•  Kjenne på og reflektere over egne bevegelser og spenninger
•  Holdepunkter for vurdering av anspenthet, øve klinisk blikk
•  Instruksjon, ivaretakelse og mestring
•  Vi beveger oss det meste av tiden, uten og til musikk
•  Idebank for oppstart og drift av bevegelsesgrupper

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 

31120401
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv 
del I
Dette er et praktisk basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
• rammer og krav innen forebyggende arbeid
• krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
• arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret

Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergono-
misk rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre 
fagutvikling på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent 
til å foreta arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som 
ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis 
i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for 
eksempel bedriftshelsetjeneste.

Kurset kan inngå i Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende 
arbeid (15 studiepoeng) som NFF samarbeider med Høyskolen i Vest-
fold om. De andre kursene som inngår videreutdanningen er Helse-
fremmende og forebyggende arbeid (arrangeres av NFF) og Helse- og 
miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 2 (arrangeres ved Høyskolen 
i Vestfold). Oppgaver må skrives i etterkant av to av kursene og siste 
kurset avsluttes med eksamensoppgave.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeserfaring 
fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som 
jobber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i virksomheter.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Akershus
Kursledere: Katarina Langaard, Ola Kolnes og Hasse Storebakken
Tid: 07. –11. februar 2010
Sted: Oslo/Akershus
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 500 for medlemmer, kr 9 000 for ikke medlemmer. 
Det tas forbehold om økning av kursavgift fra 1. januar 2011
Påmeldingsfrist: 7. desember 2010
Skriftlig påmelding på 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:
•  kjennskap til ulike teoretiske perspektiv innen bekkenrelaterte plager
•  kjennskap til nyere forskning på feltet
•  utvidet kunnskap til ledd og leddstrukturer i bekkenet og kunne overføre 

funksjonell anatomi til klinisk viten
•  ha kjennskap til differensial - diagnoser
•  kjennskap til diagnostisering og behandling av kroniske smertepasienter
•  kunne gjennomføre en pasientundersøkelse og behandling

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-
grensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfatter 
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 mel-
lom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave i Fronter om klinisk 
resonnering av kasus i praksis. 
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle teknikker 
knyttet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
•  funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langvarige 

kliniske problemstillinger
•  undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hoften ad modum 

manuell terapi. 
•  å kunne klinisk vurdere og påvirke nerve-, ledd- og muskelkomponenten i 

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

FULLT
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Manuell Terapi –klinisk behandlingskurs av cervical 
columna i relasjon til overekstremitet
Kurset er praktisk klinisk behandlingsrettet med mye utfordringer til 
deltagerne.
Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er 
forsvarlige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell 
terapi.

Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifa-
get på området manuell terapi.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Dette 
er et fordypningskurs som skal bygge på kunnskap fra NFFs kurs  ”Manuell 
terapi, basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve og thoracal” 
eller tilsvarende.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha: 
• Høynet kvaliteten på utførelsen av undersøkelses- og behandlings-

teknikker ad modum manuell terapi. 
• Fysioterapeuten skal ha videreutviklet kunnskap og ferdigheter, for 

bedre å kunne løse pasientens sammensatte problemer. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 7. – 8. februar 2011
Sted:  Oslo
Deltakerantall: 14
Kursavgift: kr 2500 for medlemmer, kr 5000 for ikke-medlemmer. Det tas 
forbehold om økning av kursavgift fra 1. januar 2011.
Påmeldingsfrist: 7. desember 2010
Skriftlig påmelding på 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:
•  kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasien-

ter og i gruppesammenheng
•  beherske medisinsk treningsterapi- metodikken for å kunne effektivisere 

rehabiliteringsopplegg
•  kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskeltest, 

spesifikk leddtest og funksjonstest
•  kunne revurdere treningsprogrammet
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 

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 III og IV. Semi-
naret arrangeres i regi av kurslederne. For mer informasjon om BK se www.nibk.org

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

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

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

• Basal Kroppskjennskap IV retter seg mot sammenfatning av teori, 
egenerfaring og kritisk refleksjon over bruk av BK i klinisk praksis. 
Presentasjon av prosjektarbeid, praktisk og teoretisk gruppeeksamen

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

31090701
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap I
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 3. oktober (oppmøte kl. 1800) – 8. oktober 2010
Sted: 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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no
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31192101
Fysioterapi og spiseforstyrrelser – kroppserfaring 
og tvangspreget trening
Ved behandling av spiseforstyrrelser er kroppslig tilnærming i behand-
lingen en god innfallsvinkel.

Målgruppe: Fysioterapeuter som behandler/eller som ønsker å behandle 
pasienter med spiseforstyrrelser.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha innsikt i hva spiseforstyrrelse er, og hvordan man kan som fysio-

terapeut kan bidra ift kroppserfaringen og dempe tvangspreget 
trening 

• ha kunnskap om hva som kjennetegner denne pasientgruppen
• kunne gjennomføre hensiktsmessig utredning
• kunne sette opp realistiske og hensiktsmessige mål i en behand-

lingsplan
• kunne finne, og anvende adekvate tiltak for å kunne jobbe mot 

disse målene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Marit Danielsen og Marit Nilsen
Tid: 31. januar – 2. februar 2011
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer. Det tas 
forbehold om eventuell økning av kursavgiften fra 1. januar 2011.
Påmeldingsfrist: 31. november 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

REHABILITERING

31040601
Nytt kurs! Fysioterapi i geriatrien – Forebygging av 
funksjonssvikt og fall
NFF har utviklet kursrekken – Fysioterapi i geriatrien – for å tilby 
fysioterapispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for 
fysioterapeuter som jobber i geriatrien innen alle virksomhetsområder. 
Kursene skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling 
mellom ulike virksomhetsområder i geriatrien. 

Kursrekken består av ett grunnkurs og tre temabaserte kurs: Alderspsykiatri, 
Ortogeriatri og forebygging av fall og funksjonssvikt.

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

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

Mål med kurset:
•  Heve fysioterapeuters teoretiske og praktiske kompetanse innenfor 

forebygging av  funksjonssvikt og fall  hos eldre 
•  Bevisstgjøre fysioterapeutens rolle i systematisk kartlegging av markører, 

valg av strategier og utarbeiding av tiltak
•  Gi kunnskap om virkningsfulle intervensjoner, og eksempel på praktisk 

gjennomføring

•  Gi oppdatert kunnskap om dose/respons, individuell tilpasning og valg av 
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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31170501
Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid
Kurset gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap til å holde fød-
selsforberedende og barselkurs, og gir økt kunnskap til fysioterapeuter 
som veileder og behandler gravide og barselkvinner.

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med gravide og barselkvinner i 
kommunehelsetjenesten, på sykehus og i instituttpraksis, og fysioterapeuter 
som ønsker å holde fødselsforberedende- og barselkurs.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne: 
• ha økt innsikt i endringer i den gravide kropp og svangerskapets og 

fødselens påvirkning på kroppen
• ha kjennskap til fødselsforløpet og lindrende tiltak under fødselen
• ha kunnskap om fysioterapitiltak som forebygger svangerskapspla-

ger og fremmer den gravides helse
• ha økt kunnskap om rygg- og bekkenrelaterte smerter og endringer 

i bekkenbunnen i svangerskap, fødsel og barseltid
• ha innsikt i gruppedynamikk og kunnskap om å lede svangerskaps- 

og barselkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Tid: 24. – 27. januar 2011 
Sted: Lillehammer eller Gjøvik
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.200 for medlemmer, kr 8.400 for ikke medlemmer. 
Det tas forbehold om økning av kursavgiften fra 1. januar 2011.
Påmeldingsfrist: 24. november 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Fysioterapi i geriatrien – Ortogeriatri og osteoporose
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: Alders-
psykiatri, Ortogeriatri og osteoporose, og forebygging av fall og funk-
sjonssvikt.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Hege Bentzen og Bård Bogen
Tid: 24. - 26. januar 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Det tas forbehold om økning av kursavgift fra 1. januar 2011.
Påmeldingsfrist: 24. november 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

FULLT
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 Kurs som planlegges og vil bli annonsert fortløpende på nettet og i Fysioterapeuten:
• Bevegelsesutvikling
• Hjerterehabilitering
• Ortopedi for barn 0-18 år
• Aktiv lungerehabilitering
• Intensiv lungefysioterapi

• Barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker
• Bevegelser i grupper
• Elektiv ortopedi
• Biomekanikk/Balanse og gangfunksjon

  JANUAR 24. - 26. januar Fysioterapi i geriatrien – ortogeriatri og osteoporose Avdeling Oslo

24. - 27. januar Fysioterapi i svangerskap og barseltid Avdeling Oppland

31. - 2. februar Fysioterapi og spiseforstyrrelser – kroppserfaring og tvangs-
preget trening

Avdeling Sør-Rogaland

  FEBRUAR 7. - 8. februar  Manuellterapi – klinisk behandlingskurs av cervical columna i 
relasjon til overekstremitet

Avdeling Oslo

7. - 11. februar Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter 1 Avdeling Akershus

7. - 11. februar Fysioterapi for barn og unge med lungesykdommer Avdeling Akershus

7. - 11. februar Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Avdeling Sør-Trøndelag

  MARS 7. - 11. mars HelseFremmende og Forebyggende Arbeid (HEFFA) Avdeling Oslo

28. - 30. mars Fysisk aktivitet og rehabilitering Fagseksjonen

31. mars - 2. april/12. - 13. mai Manuellterapi. Undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder 

Avdeling Hordaland

  APRIL

  MAI 2. - 6. mai Manuellterapi. Undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Avdeling Troms

  9. - 12. mai Bekkenrelaterte smerter 1 Avdeling Akershus

12. - 13. mai Kreft og fysisk aktivitet Avdeling Oslo

23. - 27. mai Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter 1 Avdeling Nordland

23. - 27. mai Terapiridning trinn 2 Fagseksjonen

  JUNI 6. - 7. juni Fagdager Fagseksjonen

  AUGUST 29. august - 2. september Treningslære Avdeling Buskerud

  SEPTEMBER 8. - 12. september Medisinsk treningsterapi (MTT) Fagseksjonen

5. - 7. september og 16. jan 2012 Fysioterapi i geriatri – grunnkurs Avdeling Sør-Trøndelag

26. - 30. september Basal Kroppskjennskap 1 (BK 1) Fagseksjonen

  OKTOBER 10. - 14. oktober Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter 1 Avdeling Sunnmøre

10. og 24. oktober og 7. - 8. november Søk, finn, les – et innføringskurs i evidensbasert praksis Avdeling Akershus

13. - 15. oktober og 17. - 18. november Manuellterapi. Undersøkelse og behandling av cervical, thora-
cal, kjeve og skulder

Avdeling Sør-Trøndelag

24. - 27. oktober Kreft og fysioterapi 1 Avdeling Oslo

27. - 29. oktober og 1. - 2. desember Manuellterapi. Undersøkelse og behandling av lumbal, bekken 
og hofte

Avdeling Sør-Rogaland

27.  - 28. oktober Bevegelser i grupper Kunngjøres senere

31. - 5. nov, 7. - 11. nov, 1 uke 2012 Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
lidelser – Bobath konseptet

Fagseksjonen

  NOVEMBER 14. - 18. november Basal Kroppskjennskap II (BK II) Fagseksjonen

21. - 22. november Biomekanikk Avdeling Troms

23. - 25. november Balanse og gangfunksjon Avdeling Troms

  DESEMBER 5. - 8. desember Treningslære Avdeling Vest-Agder

NFFS kurskalender 2011
Her er en oversikt over kurs som tilbys i 2011. Det tas forbehold om endringer av både sted og tid.
Omtale av de enkelte kurs og påmeldingsskjema finner du i kurskalenderen på www.fysio.no/kurs. 
Kurskalenderen vil bli fortløpende oppdatert både på nettet og i Fysioterapeuten.
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ER DU kontaktperson for 
kommunen i privat praksis 
og trenger noen å diskutere 
fagpolitikk med?
DA ER PFGs Vinterseminar 
også et naturlig valg for deg.    

PFGs 31. Vinterseminar – her 
treffes nye og gamle kolleger 
på tvers av interesse, fag-
gruppe og spesialist.    

Thon Hotel Highland Geilo 3.-6. februar 2011

Vil du ha nye ben å stå på?
PFGs Vinterseminar 2011 vil gi deg en spennende innføring i ny teknologi innen 

behandling og diagnostikk for fysioterapeuter.

Torsdag 3. februar
14.30 Registrering
15.15 Åpning ved leder
15.30 Hvordan ultralydscanning kan gjøre oss til bedre
 fysioterapeuter. Ultralydscannerens fordeler og 
 begrensninger.
16.30 Pause med utstillere, kaffe og noe til
17.00 Pasientcase
 Undersøkelse med/uten ultralydscanner og diskusjon                         
18.00 Slutt for i dag
19.30 Middag med musikk etterpå

Fredag 4. februar
08.25 God morgen
08.30 Foreleser og tema fra i går fortsetter
10.00 Pause med utstillere, kaffe og noe til
10.30 WORKSHOPS
 1. Muskuloskeletal Ultralydscanning – fokus fot og kne.
 2. Sjokkbølge-behandling, fokusert og radierende 
 sjokkbølge.
 3. Ultralydscanning av skulder med Dr. Per Sunde.
12.00 Lunsj
13.30 Workshop 1-2-3 fortsetter
15.00 Pause med utstillere, kaffe og noe til
15.30 Workshop 1-2-3 fortsetter
17.00 Slutt for i dag
18.00 PFG-Lekene – Vorspiel i bakken
19.30 Middag med musikk etterpå

Lørdag 5. februar
08.25 God morgen
08.30 Forbundsledelsen om bl.a nytt takstsystem og Norsk   
 Helsenett                           
10.00 Pause med utstillere, kaffe og noe til
10.30 Fagpolitisk debatt 
12–15 Lunsj og ski
15.00 Debatt med forbundsledelsen fortsetter
15.30 Pause 15 min og registrering fra 15.45 til årsmøtet
16-18 ÅRSMØTE PFG
19.00 Felles Vorspiel                                  
20.00 Festmiddag med musikk i «Vinterhagen»

Søndag 6.  februar
08.55 God morgen
09.00 Norsk Helsenett
10.00 Pause m/utsjekk
10.30 State of the art: Medisinsk akupunktur som en del av fysio-
 terapifaget. Foreleser: Bozidar Gardasevic, leder i Fagforum  
 for medisinsk akupunktur
11.45 Oppsummering, evaluering av seminaret v/leder PFG
12.30 Hjemtur fra Geilo som korresponderer med tog til Oslo og  
 Bergen

Les om foreleserne på www.vinterseminar.no. PFG forbeholder seg 
retten til å endre programmet ved forfall av forelesere.

Deltakeravgift Ved betaling  
før 15.12

Ved betaling  
etter 15.12 

Medlemmer PFG 2050,- 2550,-

Medlemmer NFF 2550,- 4050,-

Ikke medlemmer 4300,- 4800,-

Studenter/Turnus 
(medlem NFF)

700,- 700,-

Dersom dere har valgt betalingsdato som gir redusert pris må fak-
tura være betalt innen gitt dato. 
Ved oversittelse av frist vil det bli tilsendt tilleggsfaktura.
Ved avbestilling innen 10.01.11: refusjon med fradrag 
av gebyr kr 500,-.
Ved avbestilling etter 10.01.11: ingen refusjon.

De som ønsker hotell må sende sin bestilling senest 
10. desember til Døvre Event & Marketing.  

Hotell Pris enkeltrom Pris dobbeltrom

Torsdag – søndag 6250,- 5450,-

Fredag-søndag  5000,- 4500,-
       
Hotell faktureres sammen med kursavgiften.  
Dersom reservert losji ønskes avbestilt må dette gjøres til Døvre 
Event & Marketing senest 2 uker før ankomstdato.

Oppgitt pris dekker alle måltider fra middag ankomstdag, også 
festmiddag lørdag kveld inkl. 3 glass vin. 

Dagpakker og middag for 
ikke boende deltakere

Pris per dag

Dagpakke, pris per dag (inkl. lunsj/ 
kaffepauser)

600,-

Middag torsdag eller fredag kveld 450,-

Middag lørdag kveld 900,-

Lunsj søndag 195,-
                  
   
For påmelding gå til www.vinterseminar.no
Døvre Event & Marketing AS
Postboks 474, 4002 Stavanger
Tlf. 51 55 09 40, faks 51 55 09 47

PFGs årsmøte 2011
Det innkalles med dette inn til PFGs årsmøte 

lørdag 5. februar 2011 kl 15.45
Saker til årsmøtet må fremstilles skriftlig og være styret 

i hende innen 10.01.2011.

 Hovedsponsor:
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Pust yoga – Medisinsk yoga/oppmerksomhets-
trening. Videreutdanning for helsepersonell 
med sertifisering

Kursholder: Alexander Skari, fysioterapeut, Hatha yoga instruk-
tør, foredragssholder og daglig leder av Fysioservice
Kurset går over fire helger (48 timer): Første helg 9.-10. okt., 
6.-7. nov., 4.-5. des. og en samling i februar. Oppstart 10. oktober 
2010 i Oslo.
 
Pusten er kroppens viktigste kilde til energi, samt til å fjerne 
avfallsstoffer i kroppen. Om du slutter å puste, dør du i løpet av 
minutter. Om du slutter å spise dør du i løpet av uker og mnd. 
Om du er stresset, urolig eller mye i kamp eller ukonsentrert så 
gjenspeiler dette seg i pusten og i det autonome nervesystemet 
og i ulike lidelser.
Dette kan føre til mange ulike former for kroppslige og psykiske 
smerter og lidelser. Via Pust yoga lærer du teknikker samt får en 
dyp fysiologisk forståelse av hvordan yoga fungerer. Dette kan 
hjelpe i rehabilitering av ulike skader og lidelser ut i fra et psyko-
somatisk plan, samt gi deg et verktøy til egen trening. Du trener 
opp mental styrke, konsentrasjon og oppmerksomhet. Dette 
kurset gir deg sertifisering til å praktisere Pust yoga, der du bor, 
etter en liten praktisk eksamen. Pust yoga er varemerkebeskyt-
tet hos Patentstyret.

Pris: 13.000 kroner
For mer informasjon se www.pustyoga.com eller på mail 
alexander.skari@fysioservice.no 

Foreløpig program:
09.30-10.00  Registrering
10.00-10.45  Plenumsforelesning
10.45-11.30  Plenumsforelesning
11.30-11.45  Pause
11.45-13.00  Rullerende workshops 1, 2 og 3    
13.00-13.45  Lunsj                                                      
13.45-15.00  Rullerende workshops 1, 2 og 3            
15.00-16.15  Rullerende workshops 1, 2 og 3            

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

NFFs faggruppe for manuellterapi inviterer til dagseminar
Målgruppe: Manuellterapeuter, fysioterapeuter og studenter

Praktisk håndtering av knelidelser i klinikken – Målrettet undersøkelse og behandling
Onsdag 20. oktober 2010 kl. 10.00-16.15, Toppidrettssenteret i Sognsveien 228, Oslo

Per dato mangler endelig bekreftelse fra noen av foredragsholderne hvilket gjør 
at fullstendig liste over temaer og forelesere ikke kan offentliggjøres ennå. 
Kurset vil fokusere på praktisk håndtering av de vanligste knelidelsene med 
vekt på kliniske vurderinger knyttet til øvelsesutvalg og progresjon, og foreles-
ninger og workshops vil ledes av landets fremste kapasiteter på sine fagfelt.
Forelesere og temaer annonseres fortløpende på www.manuellterapigruppen.no 
når endelig bekreftelse er mottatt.

Påmelding med navn og fakturaadresse til: mtkurs@fysio.no
      
Påmeldingsfrist er 4. oktober .  
Kurset er begrenset til 40 deltagere og «først til mølla»-prinsippet gjelder.         

ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Fagdag – Hans&Olaf fysioterapi 
Tirsdag 19. oktober ønsker vi fysioterapeuter velkommen 
til fagdag hos Hans& Olaf Fysioterapi a/s

Vi starter med to fellesforelesninger. Resten av 
dagen bruker vi til praktisk trening. Manuellterapeu-
ter vil lede workshops.

Program:
08.45  Registrering
09.00-10.30 «Hvordan kan vi raskt og enkelt finne beste doku-
 menterte behandling på nettet?” 
 v/Helsebiblioteket
10.30-10.50 Kaffi/Te
10.50-11.40 «Tendinopatier – hva vet vi i 2010?»
 v/anerkjent svensk fysioterapeut med doktorgrad  
 innen emnet.
11.50-12.35 Workshop
12.40-13.15 LUNSJ
13.15-14.00 Workshop
14.15-15.00 Workshop

Tema workshops:
1. Opptrening av jumper’s knee og achillestendinopatier
 v/Anna Frohm
2.  Diffrentialdiagnostikk og behandling av laterale albuesmerter
 v/Joachim Særheim, Master i manuell terapi Australia
3. Spesifikk mobilisering av ankel og fotrot, hvorfor og hvordan
 v/Trym Telje, Spesialist i manuell terapi

Sted: Hans og Olaf fysioterapi A/S, Torggata 16, 0181 Oslo
Dato: Tirsdag 19. oktober 2010
Pris: 900 kr. Enkel lunsj inkludert
Påmelding gjennom innbetaling av kursavgift til 
konto: 9001.06.47966 innen 5. oktober

ANNONSEFRISTER – FYSIOTERAPEUTEN NR. 10
Frist for kursannonser: 20. september – Frist for stillingsannonser: 24. september

Bestilles på: fysioterapeuten@fysio.no
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OSLO (Oktober)

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 teori-
manual.

MTT – Kurs og seminarer 2010
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

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

TRIGGERPUNKTKURS
Kurs i i diagnostikk og behandling av muskulære tryggerpunkter i 
regi av Fagforum for medisinsk akupunktur
Vårt mål er å gi et godt teoretisk og praktisk grunnlag for fysiote-
rapeuter slik at de blir faglig dyktig i behandling av triggerpunk-
ter med nåler.
Dette er første av tre planlagte moduler i regi av Fagforum for 
medisinsk akupunktur.
For å delta på modul 2 og 3 må man ha gjennomført modul 1. 

Dato: 12. – 14. november 2010
Arr: Fagforum for medisinsk akupunktur/NFF
Kursledere: Bosko Gardasevic privatpraktiserende fysioterapeut Kris-
tiansand og Ronnie Hilland privatpraktiserende fysioterapeut Bergen
Sted: Bergen
Kursavgift: 4100 kr inkluderer kurskompendium og utstyr
Max. Deltagerantall: 25
Påmelding til: Ved sekretær Trine Webjørnsen, trineweb@hotmail.com  
eller tlf. 918 22 413 innen 29.10.10.

Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond
Marie og Else Mustads legat – Norsk 
Revmatikerforbund

Utlysning av forskningsmidler
Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond og Marie og Else Mus-
tads legat NRF vil i år 2010 etter søknad kunne gi økonomisk 
støtte til forskning vedrørende revmatiske sykdommer både i 
form av prosjektstøtte, driftsmidler og forskerlønn. Samlet beløp 
til fordeling er 1.187.000 kroner. 

Søknadsfrist er 01.10.2010.
Søknadsskjema ligger på www.revmatiker.no eller fås ved kon-
takt med NRF, tlf. 22 54 76 00. Ved søknad om lønnsmidler ved-
legges erklæring fra arbeidsgiver som kan ha arbeidsgiveransvar.
Søknaden sendes til: Norsk Revmatikerforbund, postboks 2653 
Solli, 0203 Oslo.

NFFs kurs: Husk at når kursavgiften skal betales av for 
eksempel din arbeidsgiver, må korrekt navn og adresse til beta-
leren angis i påmeldingsskjemaet. Vennligst undersøk 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 kursdeltakerens 
private adresse. www.fysio.no/kurs

Når kursavgiften skal betales av andre ALTERNATIV BEHANDLING
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

Vevelstad kommune
Vevelstad kommune med sine ca. 500 innbyggere ligger på Sør-Helge-
land midt mellom Sandnessjøen og Brønnøysund. Vevelstad har en flott 
natur, aktivt kulturliv og et godt utbygd offentlig tjenestetilbud.

Vevelstad kommune har ledig 40 % driftsavtale fra 01.01.2011. 
Avtalen er knyttet til lokaler i Allbrukshuset, og avtaleinnehaver 
skal dele praksis med allerede eksisterende 40 % avtalehjemmel.

Det søkes etter fysioterapeut med offentlig norsk godkjenning.
Faglig kompetanse og egnethet, samt erfaring fra privat praksis vil 
bli vektlagt.

Tildeling av avtalehjemmel skal skje i samsvar med ASA 4313.

Kontaktperson: Gro Bang Wika, tlf. 75 03 80 00, 
email: post@vevelstad.kommune.no

Klinikk

i Spania

Drømmeklinikk til salgs 
på Costa del Sol

Veletablert klinikk, grunnlagt i 2006 i skandinavisk senter selges. 
Klinikken er flott og tiltalende. Du får flere behandlingsrom, 
treningssal og utstyr i topp stand. Klinikken har stor aktiv 
kundedatabase, dyktige og profesjonelle medarbeidere. Du vil 
ha primært skandinaviske og engelsktalende klienter. Dette er 
en mulighet for deg, som alltid har drømt om å bo og arbeide i 
Spania.

For ytterligere informasjon, kontakt fysioterapeut Jacob Lindgreen på: 
jacob@centrosanum.es - www.centrosanum.es
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For fullstendig utlysningstekst sjå:  
www.norddal.kommune.no under ledige stillingar.
Norddal kommune oppmodar alle til å søkje elektronisk  
via vårt elektroniske søknadssenter  
https://min.e-kommune.no/norddal_kommune

Eventuelt kan søknad med CV sendast til:  
Norddal kommune v/servicetorget, postboks 144, 6211 Valldal.

Attestar, vitnemål og referansar blir å ta med på eventuelt intervju 
eller ved tiltreding.

Hugs å oppgje referansenummer på stillinga.

Søknadsfrist: 4. oktober

Norddal Kommune ligg strategisk til mellom  
Geiranger og Trollstigen - midt i indrefileten av Noreg 

I tillegg kan vi skilte med det tørraste klimaet på Sunnmøre

Ledig 50 % driftsavtale som fysioterapeut 
i Norddal kommune. 
Lokalisering er Muritunet rehabiliterings-
senter og Valldal sjukeheim.

For nærare informasjon 
kontakt Helge Svensvik, tlf. 70 25 88 00

• Ski kommune har ledig driftstilskudd 16 t/uke for avtalefysio-
terapeut fra 01.01.11,  med opptrapping av hjemmelen til 32 t/uke 
fra 09.01.12, i tråd med fastsatt nedtrappingsplan og ASA 4313 
pkt. 9. Driftstilskuddet er tilknyttet Follo Fysioterapi. 
Innsatsområder: Psykomotorisk fysioterapi og gruppebehandling.
Saksnr: 10/1669.

• Ski kommune har ledig driftstilskudd 18 t/uke for avtalefysiote-
rapeut fra 01.01.11. Driftstilskuddet er tilknyttet Follo Fysioterapi. 
Innsatsområder: Psykisk helse, livsstilssykdommer, kroniske 
lidelser, onkologi/lymfologi og sekundærforebygging av muskel- og 
skjelettplager individuelt eller i grupper.
Saksnr: 10/ 1650.
   
• Ski kommune har ledig driftstilskudd 18 t/uke for avtalefysiote-
rapeut fra 01.01.11.
Innsatsområder: Livsstilssykdommer, kroniske lidelser, onkologi/
lymfologi, sekundærforebygging av muskel- og skjelettplager 
individuelt eller i grupper.
Saksnr: 10/1668.
 
Kontaktpersoner: Virksomhetsleder Arild Pettersen, 
tlf. 64 87 84 75, avdelingsleder Heidi P. Grøtvedt, tlf. 64 87 84 80.

Se kommunens nettside www.ski.kommune.no (ledige stillinger) 
for fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema.
Søknadsfrist: 08.10.10.

Ski kommune
Driftstilskudd for fysioterapeut

LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

3 dagers weekend på flott 
hotell i Oslo til KUN 899,-

Inkl. 2 frokoster og 
1 to-retters middag

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

 Radisson Blu Park Hotel Oslo ligger per-
fekt til i Fornebu Parken ut mot Oslofjorden og kun 10 
minutter fra Oslo sentrum. Et moderne og tiltalende 
hotell med fri adgang til tennisbane, fi tnessenter og 
strand. I restauranten, Fornebu Park, servers varierte 
internasjonale og skandinaviske spesialiteter. Hotel-

let har også egen bar - Bob's Drop-in Bar. 

Ankomst: Fredager inntil 17.12.2010.

KUN HOS DTF TRAVEL! Angreforsikring: Ring og avbestill helt uten grunn frem til kl. 12 dagen før. 
Fra 79,- per voksen/39,- per barn.

www.dtf-travel.no eller 800 300 98

Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

2 overnattinger
2 frokoster
1 to-retters 

middag
Gratis internett

3 dager

899,-per person i dobbeltromSPAR 346,-

1 barn til og med 6 år i 
foreldrenes seng. 
Middag inngår ikke. 1 barn til 
og med 15 år kr. 499,- i egen 
seng. Ved to betalende vok-
sne eller én voksen som også 
betaler enkeltromstillegg, 
bestilles på tlf. 800 300 98.
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bransjeregisteret
FYSIOTERAPIUTSTYR GENERELT

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 16 17 90 · Faks 32 16 17 91 · E-post: post@dorcas.no

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

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

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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Størst utvalg – lengst erfaring.

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av infor-
masjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på 
ditt firma og dets produkter.

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

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

www.bodymindcompany.no · 22194025

Norges største leverandør av treningsutstyr

www.norskfitness.no

NORSK FITNESS HANDEL AS, Tlf: 22 96 10 50 

BENKER, KRAKKER, MATTER OSV.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

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

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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

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

Din Trykkbølge Partner

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

www.pearsonassessment.no

Formater: Liten modul, 57x20, medium modul, 57x30 eller stor modul, 57x40
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kalender
Årsabonnement 2010:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

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

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 36. Farge: Kr. 41.
Medl. NFF: Sort: Kr. 25. Farge: Kr. 30.
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 
Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 
Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-
ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 
arrangør: per sp. mm.  
Sort Kr. 23. Farge: Kr. 25.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): 
Setting: Kr. 1,50 pr. mm 
Scanning: Kr. 100  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2010

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
5 19/4 23/4 14/5
6 10/5 14/5 4/6
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

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

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

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

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

SEPTEMBER
21. Bergen. 
Utdanningskonferanse om 
Samhandlingsreformen
Arr.: Senter for 
omsorgsforskning Vest, HiB 
Info: www.hib.no/aktuelt/
konferanse/samhandling.asp

23.-24. Tønsberg
Seminar I Norsk Forening for 
Håndterapi
Arr.: Norsk Forening for Hånd-
terapi
Info: www.handterapi.no

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

OKTOBER
14.-15. Tromsø 
Konferanse: Sensitivering og 
styrking av foreldrekompetanse 
for nyfødte og små barn i risiko
Arr.: Helsefakultetet i Tromsø 
og Universitetssykehuset Nord-
Norge
Info: www.unn.no/buk/
conf2010

18.-19. Trondheim
Smerte, hjernens plastisitet og 
konsekvenser for fysioterapi
Arr.: Avd. fysioterapi, Klinikk 
for klinisk service, St. Olavs 
Hospital HF

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

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

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

NOVEMBER
1.- 2. Beijing, Kina
Rehabiliteringskonferanse - ny 
kunnskap basert på erfaringer, 
kultur og viten
Arr.: China Norway Forum
Info: www.ffhs.no

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

9.-12. Los Angeles, USA
7th Interdisciplinary Word Con-
gress on Low Back & Pelvic Pain
Info: www.worldcongresslbp.
com

11.-12. Oslo
Konferanse: Ungdom med kreft
Arr.: Kreftforeningen m. fl. 
Info: www.ungdommedkreft.no

Uke 46 og 47. Oslo
Kurs i komplett fysikalsk 
lymfødembehandling. 
Forts. uke 4-5, 2011.
Arr.: Skandinavisk Forum for 
Lymfologi
Info: www.lymfologi.no

29.11-1.12. Trondheim
NFFs 23. landsmøte
Info: www.fysio.no

JANUAR -11
17.-19.  Trondheim 
Psykisk helse 2011 - nye tider, 
nye forventninger
Arr.: Faglig forum for helse- og 
sosialtjenesten
Info: www.ffhs.no

Årsabonnement 2010:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

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

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 36. Farge: Kr. 41.
Medl. NFF: Sort: Kr. 25. Farge: Kr. 30.
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 
Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 
Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-
ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 
arrangør: per sp. mm.  
Sort Kr. 23. Farge: Kr. 25.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): 
Setting: Kr. 1,50 pr. mm 
Scanning: Kr. 100  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2010

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
10       20/9       24/9 15/10
11       18/10       22/10 12/11

 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Geir Berntsen, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 33, e-post: gb@hsmedia.no

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

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

TRYKK 
07 Gruppen AS

OPPLAG 
8.600

FOTO Kirsten Stiansen



Hoppolek er en sirkulær plattform som gir vibrasjoner, hopper og spinner
- helt på barnets eget initiativ! Dette gir barn morsom aktivitet som styrker
kropp og sjel!

Ved hjelp av et enkelt kontrollpanel med store knapper i rødt, gult, grønt
og blått kan barnet få plattformen til å hoppe, spinne og vibrere.
Det er også mulig å trykke av og på musikk.

Barn oppsøker fysisk aktivitet, naturens egen måte
å styrke kropp og sjel. Skjelettet som bygges opp
i barndommen og ungdomsårene har behov for
varierende belastning for å utvikles.

Vibrasjon er satt til 40 Hz og amplituden er svært
lav (<0,5 mm ), noe som gir en behagelig vibrasjon,
selv med utstrakte ben. Hoppolek er CE merket som
medisinsk enhet. CE 0413.

Postboks 322, 1401 Ski, Berghagan 5, 1405 Langhus.
Tlf. 64 91 80 60. Telefax: 64 91 80 66. www.bardum.no

Bardums egne fagkonsulenter:
• Oslo • Akershus • Hedmark • Oppland • Østfold • Buskerud

• Vestfold • Telemark • Aust/Vest-Agder • Rogaland • Hordaland
• Sogn og Fjordane • Møre og Romsdal • Nord/Sør-Trøndelag
Videreforhandler i • Nordland • Troms • Finnmark: Meditec AS

Margrethe Jørgensensvei 4, 9406 Harstad p.b. 758, 9487 Harstad.
Tlf. 77 06 43 35. Fax 77 06 43 36. Mobil 91634656.

odd.rydningen@meditecharstad.no

Hoppolek ble funnet opp av Ylva Dalén, fysiotera-
peut med spesialpedagogisk kompetanse. I sitt
arbeid i habiliteringsenheten i Stockholm oppdaget
Ylva utfordringene med osteoporose /brudd, samt
barns behov for å leke på egne premisser.



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

Standard utstyr på Fysiocouch:

* Prisene er eks. mva og frakt

FysioCouch - den komplette behandlingsbenken!
Fysiocouch er kjent for sin kvalitet. Den er designet og produsert i Danmark.
Garantien på 10 år gjelder for rammen og 1 år på øvrige deler. 
Fysiocouch distribueres også til bl.a. Belgia, Danmark, Frankrike, Japan, Kina og Tyskland.

Nesekloss

Papirrullholder

Tilbehør:

Alternativ farge

Priser fra:

2-delt     kr. 13 500,-*

3-delt     kr. 15 500,-*

5-delt     kr. 16 500,-*
                         

Vilkår for prisgarantien:
Forhandleren av de andre benken må være norsk
Den lavere prisen du finner, må være tilgjengelig for bestilling med samme 
spesifikasjoner som den opprinnelige forespørselen
Prisgarantien gjelder i 7 dager fra bestilling hos Fysiopartner
Dokumentasjon på lavere pris må godkjennes av Fysiopartner

Hos Fysiopartner betaler du aldri for mye!
Fysiopartner lanserer derfor prisgaranti på alle Fysiocouch 
behandlingsbenker. Finner du en billigere benk et annet sted, vil 
Fysiopartner matche den prisen.

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

Hydraulisk / Elektrisk 

Tilt funksjon (sjokkposisjon)

Bredde 50/70/90cm

Microfiber puter (enormt slitesterkt)

Drenasje

Sentralt hjulløftsystem


