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Trioflex Advanced
Standardbenken for fysioterapi! 
Benken har tredelt plate og armstøtter 
som kan høydereguleres.

Advanced elektrisk  NÅ: 21.120,-
Advanced hydraulisk  NÅ: 20.000,-

Osteoflex Advanced/Luxe
Benk som passer for alle behandlinger, men er spesielt 
utviklet for manuellterapi. Sideklaffene kan foldes ned, 
dermed kommer man tettere inntil pasienten.

Luxemodellen har ekstra tykk polstring og integrert 
varme i putene.

Advanced elektrisk  NÅ: 23.520,-
Advanced hydraulisk  NÅ: 22.320,-
Luxe    NÅ: 25.840,-

Ultralydapparat Pulson 200
Multifrekvenshode 1 og 3 MHz, 4cm2
Kontinuerlig og pulset (10-20-30-40-50-100%)
Akkustisk kontaktkontroll
Bærbar og enkel å bruke med stor skjerm

NÅ: 11920,-

Gymnabenk
Gymnabenkene er ekstremt stabile både ved utførelse 
av øvelser på benken og ved manipulasjoner. Standard-
bredde er 67cm, men de kan også bestilles med 60 cm 
bredde (Trioflex og Osteoflex) og 80 cm bredde (Trioflex).

Spør oss om pris, fargemuligheter og tilbehør.

RABATT:

20%

RABATT:

20%

Alle priser er eks. mva, frakt tilkommer. På ordre under kr 500,- faktureres gebyr på kr 50,-. Tilbudene gjelder f.o.m. 15/9 - 15/12-2010

MEDINOR AS  
Kundeservice: 24 05 67 90
E-post: Internett: www.medinor.no

– totalleverandør av fysikalsk utstyr!
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HETETOKTER  Akupunktur ser ut til å kunne påvirke plager med hetetokter hos kvinner som er operert for 
brystkreft, og medisinert med Tamoxifen. Det konkluderer forfatteren av den fagvitenskaplige artikkelen i dette 
nummeret.

HABILITET Fagpersoner som forval-
ter forskningsmidler er som regel 
aktive forskere selv. Det gjelder også 
flere fondsstyremedlemmer. Siv 
Mørkved er styreleder i Fondet.

NY BOK Styrketrening er ikke bare 
viktig i idretten. Også eldre har stor 
nytte av å løfte vekter. Styrke er 
svært viktig for hvordan vi klarer oss i 
hverdagen. Dr.Scient Truls Raastad er 
én av fem forfattere.
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ANETTE ODDEN og Kirsti Vanvik jobber og bor i Sør-Trøndelag begge to. Men praksishver-
dagen deres er ganske ulik. Mens Odden er ansatt i fjellkommunen Tydal med rundt 850 
innbyggere, holder manuellterapeut Vanvik til i en stor og mangslungen praksis i sentrum 
av Trondheim.

Fysioterapeuten har besøkt dem begge. Målet har vært å lage to praksisportretter. Hvordan 
er det å være den eneste fysioterapeuten i mils omkrets, og én blant mange kolleger? Re-
portasjen sier også noe om fysioterapiens vilkår i en del norske kommuner; tilbudet står 
overhodet ikke i forhold til etterspørselen. 

Anette Odden har det travelt. Nå er det rundt tre måneders ventetid på hennes tjenester. Da 
vår medarbeider var på besøk, var Asbjørn Lunden og Tora Hilmo inne til behandling og 
trening. Lunden er hjertetransplantert og deltaker i et forskningsprosjekt. Hilmo trener seg 
opp, etter at supraspinatus røk i et møte med ei kvige.  

– Det blir spennende å se resultatene, sier Odden om forskningsprosjektet. Variasjonen er 
etter hennes mening noe av det beste med å jobbe på et sted som dette.

I en bygård i en travel Trondheims-gate ligger Kirsti Vanviks arbeidsplass; et stort institutt 
med fire fysioterapeuter, fire manuellterapeuter, to manuellterapistudenter og en osteopat. 

– Det er helt strålende å jobbe her, og flott at vi er så mange. Vi har litt ulike roller og 
utfyller hverandre godt. Noen er flinke til å sette i gang det sosiale, mens andre er pådrivere 
på det faglige, sier Vanvik.

Instituttet er det største i Trondheim. Fire av de ansatte har fullt driftstilskudd, fire har 
halvt driftstilskudd. En fysikalsk maurtue.

Hva er fordelene med å jobbe alene på et lite sted og blant 
mange på et stort sted?

Rollen som fysioterapeut i en liten kommune er som skapt 
for den med fantasi og pågangsmot, ifølge Odden, som 
blant annet har satt i gang skyting for damer i Tydal. Tips 
til egentrening gir hun også. I et lokale tilknyttet Coop-bu-
tikken er det treningsmuligheter for de som er ferdig hos 
fysioterapeuten. Hun peker på fleksibilitet og korte veier for 
samarbeid, som positivt. Men det kan være en utfordring at 
alle vet hvem du er. Du tar med deg rollen din overalt hvor 
du ferdes i bygda. 

På et stort institutt kan man spille på hverandre, både faglig 
og sosialt, påpeker Kirsti Vanvik. I tillegg er selvsagt pasi-
enttilgangen stor, og man har mye større muligheter til å 
holde seg faglig oppdatert, og å investere i utstyr og lokaler.

Men innbyggerne i Tydal burde slippe å vente i to-tre måne-
der for å slippe til hos fysioterapeuten! 
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aktuelt Sitataktuelt I Fondet drøftes habilitet til hvert 
eneste styremøte. Siv Mørkved, side 6

Mellomdistanseløper 

Ingvill Måkestad Bowim 

er blant de fremste i 

Europa, men mangler 

litt hurtighet. – Det 

kommer, og da er hun 

blant de tre beste, sier 

fysioterapeut og trener 

Knut Jæger Hansen. 

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no
FOTO Dag Grønseth/Aftenposten/
Scanpix

NORGE har få friidrettsutøvere i 
den internasjonale eliten. Samar-
beidet mellom Knut Jæger Hansen 
og løpertalentet Ingvill Måkestad 
Bowim startet for seks år siden. Da 
tok en skadet Bowim kontakt med 
fysioterapeut Hansen, som da job-
bet på tidligere NIMI. Hun hadde 
ulike belastningsskader i fot, akil-
les, ankel og kne. 

– Ved siden av behandlingen 
ble det trening i vann og på tjukkas 
og mye alternativ trening i form av 
basis styrketrening. Vi brukte to 
år etter at hun var skadefri med å 
trene opp hurtigheten ved gradvis 
å øke belastningen. Det siste hal-
vannet året har Bowim trent opti-
malt for å løpe 800- og 1500 meter, 
sier Hansen.

Målet for de to var å ta norges-
rekorden på 800 meter, som er like 
gammel som Bowim, 29 år. Det 
klarte hun. Hun klarte også å løpe 
under to minutter, som har vært et 
viktig mål. Hansen sier denne re-
korden 1.59.82, er den beste nor-
ske rekorden i friidrett om man 
sammenligner med internasjo-

nalt nivå. Nå er friidrettssesongen 
over, men målet for neste sesong 
er klart. Slette Grete Waitz sin re-
kord på 1500 meter som Hansen 
mener er enda sterkere, interna-
sjonalt sett.

– Men i tillegg har vi som mål 
å komme under fire minutter på 
distansen. Det mener vi er realis-
tisk, sier treneren.

Tett på 
Samarbeidet mellom trener og 
idrettsutøver har vært veldig tett. 
Han sier han var tett på i Bowims 
lange skadeavbrekk, både i forhold 
til behandling og trening. 

– Hun er «opplært» til å si raskt 
ifra hvis det er noe. Da tar vi det 
fort, sier Hansen.  Han tror at en 
viktig årsak til den store framgan-
gen i årets sesong og at Bowim har 
vært skadefri, er at de brukte tid til 
å bygge opp etter skaden.

– Vi har telefonkontakt minst 

1-2 ganger per dag hele året, mi-
nus to uker fri i høst. Jeg er til stede 
på to treninger i uken og reiser på 
treningsleire og til konkurranser i 
den grad jeg kan ta fri fra drifts-
tilskuddet, sier Jæger Hansen, som 
i flere år var leder for NFFs fag-
gruppe for idrettsfysioterapi.

Jobber gratis
Hansen må være en av få som dri-
ver på dette nivået uten betaling. 

– En viktig årsak til at jeg gjør 
det, er at Bowim er en veldig posi-
tiv person. Han har tidligere trent 
friidrettsutøvere på høyt norsk 
nivå og som har satt en rekke nor-
ske rekorder. Blant disse finner 
vi Monika Grefstad og Tor Edvin 
Ødegaard. Når han ikke er trener, 
behandler han vanlige pasienter 
som trenger fysioterapi- eller ma-
nuellterapibehandling på Idret-
tens Helsesenter. 

Knut Jæger  
Hansen (51)Sikter mot de beste

TREDEMØLLE Trener Knut Jæger Hansen følger nøye med når Ingvill Måkestad 
Bowim trener på en tredemølle utstyrt med en «kåpe» som skal gjøre det lettere 
å restituere seg etter skade. 

Trener for løperta-
lentet Ingvill Måkestad 
Bowim. Har tidligere trent 
friidrettsutøvere på norsk 
elitenivå. Behandler ellers 
vanlige pasienter som 
trenger fysioterapi eller 
manuellterapi ved Idret-
tens Helsesenter i Oslo. 

Fysioterapiutdanning i 
Oslo, ferdig 1983. Senere 
manuellterapi og mel-
lomfag i idrett. 
 

Var en av grunnleg-
gerne og eierne av Norsk 
idrettsmedisinsk institutt, 
NIMI. Solgte seg ut av 
bedriften for noen år 
siden.

Tidligere leder av NFFs 
faggruppe for idrettsfy-
sioterapi.
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AKTUELT  FONDET

Fagpersoner som deltar i sam-

menhenger der det bevilges 

penger til forskning, er som 

regel aktive forskere selv. Det 

gjelder også flere av Fondets 

styremedlemmer. Hva betyr 

det for habiliteten?

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
og Dagrun Lindvåg

fysioterapeuten@fysio.no

FYSIOTERAPEUTEN har i senere tid fått flere 
meldinger der det blir stilt spørsmål ved ha-
bilitet og prioriteringer i Fondet. Det hand-
ler blant annet om bindinger til forsknings-
miljøer, og om tildeling av midler knyttet til 
den store satsingen på fysioterapiforskning 
i primærhelsetjenesten. Prosjektet «Fysio-
prim» fra Universitetet i Oslo (UiO) fikk, 
i konkurranse med flere andre søkere, den 
utlyste tildelingen på 32 millioner kroner 
fordelt på fem år. 

Enkelte vil alltid mene at de har kommet 
dårlig ut av en slik prosess. Da blir det desto 

viktigere hvordan prosessen blir håndtert, 
slik at ikke habiliteten trekkes i tvil. Mangel 
på innsyn i saksbehandlingen er også blitt 
påpekt som et problem når det gjelder Fon-
det.

Ingen ville stå fram
Ingen av de som har henvendt seg til Fysio-
terapeuten med kritikk mot Fondet har øn-
sket å stå fram offentlig. Enkelte sier de er 
engstelige for konsekvensene av å stå fram 
med denne typen kritikk, når det gjelder 
muligheten til å få støtte videre.

Styreleder i Fondet de siste to treårsperi-
odene er Siv Mørkved, som går av nå ved ut-
gangen av året. Hun har vært forskningssjef 
ved St. Olavs Hospital siden november 2008 
og er også professor ved Institutt for sam-
funnsmedisin, NTNU. Flere av medlemme-
ne i fondsstyret opp gjennom årene har på 
ulike vis hatt kontakt med forskningsmiljøer 
og vært potensielle søkere selv.  Blant da-
gens styremedlemmer i Fondet er Gro Jam-
tvedt og Kjersti Storheim, med henholdsvis 
Kunnskapssenteret og Ullevål sykehus som 
arbeidssteder. 

– Svært beklagelig
Mørkved gir klart uttrykk for at det oppleves 
svært vanskelig, både for henne og styret, å 

forholde seg til denne anonyme kritikken.  
– Habilitet tas svært alvorlig, sier hun 

og etterlyser flere innspill og mer diskusjon 
om hvordan Fondet forvalter ressursene. På 
NFFs landsmøter legger fondsstyret alltid 
fram forslag til strategisk plan, der det er 
mulig å komme med forslag og kommenta-
rer. Men ifølge Mørkved kommer det sjel-
den innspill, verken til strategisk plan eller 
til Fondets arbeid generelt.

Meldingen om at fysioterapeuter er eng-
stelige for å kritisere fondet, fordi de har en 
følelse av at det kan ha negative følger for de-
res søknader, har også vakt sterke reaksjoner 
i Fondets styre. Styret stiller seg undrende til 

Diskusjon om Fondets habilitet

Hvor kommer 
pengene fra? 

 Midlene i Fond til etter- og videreut-
danning av fysioterapeuter kommer fra 
Folketrygden, og størrelsen på tilskuddet 
fastsettes i forbindelse med takstforhand-
lingene. Per i dag har Fondet en egenkapi-
tal på 136 millioner kroner.  Fondet delte i 
2009 ut i overkant av 43 millioner kroner 
til ulike prosjekter. 

Fondsstyret 
Består av seks fysioterapeuter som skal ha ulik kompetanse og interessefelt. 

De foreslås av blant annet avdelinger, faggrupper og enkeltmedlemmer i NFF, blir 
vurdert av valgkomiteen og valgt av Landsmøtet. I tillegg har fondsstyret to repre-
sentanter som er oppnevnt av Helsedirektoratet.

Hvem sitter der nå?
Siv Mørkved, St. Olavs Hospital og NTNU (leder).
Kjersti Storheim, Oslo Universitetssykehus, Ullevål (nestleder)
Gro Jamtvedt, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Marianne Løkke, Akershus universitetssykehus
Alf Sigurd Solberg, fysioterapeut, spesialist MNFF i manuell terapi, i privat praksis 
(suppleant) 
Elisabeth Thornes, Martina Hansens hospital (suppleant)
Oppnevnt av Helsedirektoratet:
Anne Kari Thomassen, Fylkesmannen i Aust-Agder, Sosial- og helseavdelingen
Bente Kristin Smedbråten, Statens helsetilsyn (vara)

Fondets sekretariat 
Sekretariatet har 2,3 årsverk, holder til i NFFs lokaler i 

Oslo, og ledes av Birthe C. Hansson.

Valgkomiteens innstilling til 
nytt styre, 2011-2013:

Nina Emaus, UiT
Kjersti Thulin Wilhelmsen, HiB
Jan Magnus Bjordal, HiB og UiB 
Marianne Løkke er innstilt til gjenvalg som styremedlem. 
Alf Sigurd Solberg og Elisabeth Thornes er innstilt til 
gjenvalg som vararepresentanter. 
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påstandene og etterlyser dokumentasjon.
– Styret har tidligere ikke mottatt noen 

kritiske innspill til arbeid og strategi. Det 
er derfor vanskelig å skjønne hvordan noen 
kan ha opplevd at kritiske kommentarer har 
hatt konsekvenser for Fondets vurdering av 
en søknad. Vi opplever det likevel som svært 
beklagelig og ubehagelig dersom en potensi-
ell søker har en slik oppfatning av hvordan 
arbeidet i fondsstyret fungerer, sier Mørk-
ved.

Helt normalt
At forskere selv deltar i forvaltningen av 
forskningsmidler er ikke noe spesielt for fy-
sioterapeutene. I Forskningsrådet får Fysio-
terapeuten opplyst at det er både ønskelig og 
helt normalt.

– Dette er viktig for å sikre faglig tyngde 
og bredde, men retningslinjene for habilitet 
er strenge. Du skal selvsagt ikke delta i en 
saksbehandling hvis du er inhabil, sier seni-

orrådgiver Nina Hedlund i Forskningsrådet 
til Fysioterapeuten. 

Siv Mørkved forteller at hun etter mange 
års erfaring fra utvalg som vurderer søk-
nader om forskningsmidler, personlig ikke 
opplever habilitetsspørsmål som problema-
tisk.

– Men det kan også være utfordrende 
og vanskelig. Derfor har fondsstyret klare 
regler for habilitet som vi bruker ved hvert 
eneste møte. Svært ofte blir resultatet at både 
en og to fra styret går på gangen i konkrete 
saker, forteller hun. 

Utfordringen er ifølge Mørkved å sikre 
balansegangen mellom den kompetansen 
Fondets virksomhet krever og de posisjo-
nene fysioterapeutene som er medlemmer i 
fondsstyret sitter i. 

– Derfor er det styret som avgjør i habi-
litetsspørsmål. Det skal også sikre at med-
lemmer ikke kan melde seg inhabile for å 
slippe å være del av en avgjørelse som kan 

medføre ubehag i etterkant – for eksempel 
i form av kritikk og mistenkeliggjøring fra 
kolleger. I Fondet drøftes habilitet til hvert 
eneste styremøte, også når det gjelder sekre-
tariatsleder. Konklusjonen protokolleres, og 
det fremgår av brev til søker dersom noen 
har vært inhabile, slår fondslederen fast.

Krever kompetanse
Etter hennes mening er det ikke behov for å 
finne en «nøytral» leder og «nøytrale» styre-
medlemmer i Fondet, men Mørkved erkjen-
ner at dette selvfølgelig kan diskuteres.

– I Fondet kreves det formalkompetanse, 
fysioterapifaglig innsikt og gjerne oversikt 
over utdanningspolitiske, forskningspo-
litiske og helsepolitiske føringer. Dersom 
man med «nøytrale fysioterapeuter» mener 
fysioterapeuter som ikke på et eller annet vis 
er engasjert i forskning og fagutvikling, er 
det en stor fare for at de er inkompetente til 
å gjøre jobben, sier Mørkved. 

FONDSSTYRET At forskere selv deltar i forvaltning av forskningsmidler, er både ønskelig og helt normalt, ifølge Forskningsrådet. På bildet, dagens fonds-
styre. På Landsmøtet velges et nytt. Foto: Dagrun Lindvåg
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Utdannings- og reisestipend
Behandles i hovedsak administrativt og oversikt legges fram for styret. 

Nye stipendkategorier
• Stipend til forskningsprosjekt
• Stipend til kvalitetssikringsprosjekt
• Stipend til formidling
• Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse
I en prøveperiode skal første kategori vurderes av en komité sammensatt av medlem-
mer av fondsstyret. Leder av fondsstyret er fritatt. De tre siste kategoriene forberedes 
av sekretariatet, og styret gjør vedtak i henhold til kriterier og økonomiske rammer.

Forskningsmiljøer 
Ved fire universiteter er det bygd opp kompetansemiljøer for fysioterapi. Finansier-

ingen kan omfatte stipendiatstillinger. Søknadene vurderes av en komité med eksterne 
fagfeller. Innstilling legges fram for styret, som gjør vedtak. 

Fondet gir også støtte til NFFs kursvirksomhet og til tre masterstudier.

Når det gjelder utlysningen av forsk-
ningsmidler – og tildeling av midler til sti-
pendiatstillinger – innhenter Fondet alltid 
ekstern fagfellevurdering utenfor fysiotera-
pimiljøet, om nødvendig også fra utlandet, 
ifølge styreleder.

Foreslår endringer
Det er også stilt kritiske spørsmål ved Fon-
dets strategi når det gjelder støtte til dok-
torgradsarbeider og stipendiatstillinger. I 
Trondheim er det for eksempel slik at alle 
søknader til stipendiatstillinger og post-
doc-stillinger går gjennom Institutt for 
samfunnsmedisin ved NTNU. Det er ifølge 
Mørkved ikke spesielt for NTNU. I henhold 
til Fondets strategi inviteres kun de definerte 
miljøene for forskning og kunnskapsutvik-
ling i fysioterapi til å sende søknader om 
stipendiatstøtte. Disse miljøene ligger ved 
de fire store universitetene, i Oslo (Institutt 
for helse og samfunn), Bergen (Institutt for 
samfunnsmedisinske fag), Tromsø (Institutt 
for helse- og omsorgsfag) og NTNU (Insti-
tutt for samfunnsmedisin). 

Ifølge en evaluering fra NIFU STEP har 
denne satsningen vært vellykket, og de an-
befaler videreføring. 

– Fondsstyret mener imidlertid at tiden 
nå er inne til å vurdere dette på nytt. I stra-
tegisk plan for neste periode foreslår styret 
endringer for dette satsningsområdet. En 
sannsynlig løsning blir at flere miljøer kan 
søke, opplyser Mørkved.

– Ingen god situasjon
Den eneste som sier ja til å kommentere 
kritikken i Fysioterapeuten er Jan Harry 
Størksen, studieleder ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag. Han står litt utenfor det hele, og 
understreker at han ikke har vært involvert i 
noen «kamp» om midler. 

– Jeg har stor respekt for Siv Mørkved og 
det faglige arbeidet hun gjør. Samtidig ob-
serverer jeg at flere stiller spørsmål ved hen-
nes roller, sier Størksen.  Han tilføyer at det 
er lett å synse, tenke og mene når man står 
på utsiden. 

– Kanskje det som har skjedd også er rett-
ferdig? Ikke lett å vite. Jeg registrerer bare at 
en del prosjekter som har fått støtte er pro-
sjekter der Siv Mørkved har tilknytning, og 
da blir det lett for de som ikke har fått støtte 
å tenke sitt. Det blir en del snakk. Dette er 
ingen god situasjon. Dersom det råder en 
ukultur i fysioterapimiljøet, må vi prøve å 
bekjempe den. Vi har et lite miljø, og ingen 
har godt av å gå og se skjevt på hverandre, 
sier Jan Harry Størksen. 

Dobbeltrollen diskutert
På spørsmål om hun vurderte å trekke seg 
da hun i 2008 fikk jobben som forsknings-
leder ved St. Olavs Hospital, svarer Mørkved 
følgende:

– Stillingen som forskningssjef ved St. 
Olavs er overordnet, og setter meg i liten 
grad i vanskelige situasjoner knyttet til Fon-
det. Men min posisjon ble diskutert både 

med arbeidsgiver og med fondsstyret. Ikke 
minst på grunn av stor arbeidsmengde øn-
sket jeg å endre min rolle i styret. Av ulike 
årsaker var denne perioden svært vanske-
lig for Fondet, og jeg valgte etter ønske fra 
styret å fortsette som leder ut perioden jeg 
var valgt for, det vil si ut 2010. Jeg orien-
terte også forbundsleder i NFF om dette. 
Det kom imidlertid ingen innspill fra NFFs 
sentralstyre, eller fra andre, som tydet på at 
det var ønskelig at jeg sa fra meg vervet som 
styreleder, sier Siv Mørkved.  

Tar kritikken på alvor
Siv Mørkved er enig med Størksen i at ingen 
er tjent med en kultur hvor kolleger eller et 
fagmiljø ikke tar opp uklare saker direkte 
med de som saken gjelder. Når det gjelder 
åpenhet rundt Fondets saksbehandling, vil 
styret diskutere dette og forsøke å forbedre 
dette framover. Styrelederen peker på at det 
har skjedd store endringer innen fysiotera-
pifaget, og at antallet fysioterapeuter som 
har tatt doktorgrad har økt sterkt. Mange 
flere søker om forskningsmidler, og i tillegg 
dreier det seg om større beløp enn før.  

– Dette gir nye utfordringer for fondssty-
ret. Kanskje tiden nå er inne til å revurdere 
både søknadsprosessene og saksbehandlin-
gen, samt å veie fordeler og ulemper opp mot 
hverandre når det gjelder sammensetningen 
av fondsstyret og hvilke roller medlemmene 
og styreleder kan ha, sier Mørkved. 

Fysioprim
I 2009 kom en stor engangsutlysning fra Fondet 

av midler til fysioterapiforskning i primærhelsetje-
nesten. Prosjektet ”Fysioprim” fra Universitetet i Oslo 
(UiO) ble i konkurranse med flere andre søkere tildelt 
32 millioner kroner over fem år.

Søkerne ble vurdert av en ekstern komité, som 
også hadde internasjonal representasjon, men fonds-
styret fattet vedtak. 

Fysioprim er et samarbeidsprosjekt mellom Univer-
sitetet i Oslo, NTNU, Diakonhjemmets sykehus og 
Oslo universitetssykehus. Fem fysikalske institutter 
i Oslo, Stavanger, Larvik, Kongsberg og Orkanger er 
involvert i prosjektet. 

Les mer: 
www.med.uio.no/ish/forskning/fysioprim
www.fysio.no/FONDET
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Mens både norske myndig-

heter og NFF løfter frem 

psykiatri som et viktig sats-

ningsområde, er denne delen 

av fysioterapien fraværende 

i prosjektene som har fått 

støtte gjennom forskningspro-

grammet Fysioprim.

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

MONA LØNNING KJOS, leder i Faggruppen 
for psykiatrisk og psykosomatisk fysiotera-
pi, synes Fondets prioritering er skuffende. 

– Når ett av NFFs hovedmål er å satse på 
psykisk helse og  forebyggende helsearbeid, 
og psykisk helse samtidig er et satsnings-
område fra sentrale myndigheter, er det 
både forunderlig og trist at det kun er valgt 
ut institutter med et typisk treningsfokus til 
Fysioprim. Helhetsaspektet er ikke ivaretatt. 
Det finnes mange institutter med et mer hel-
hetlig fokus, og Fondet burde ha sørget for 
at de som ble valgt ut til å delta i dette store 
prosjektet hadde et bredere ståsted. De kun-
ne stilt betingelser overfor søkerne, sier Kjos. 

Mer enn instruktører
Som faggruppeleder var hun til stede på 

konferansen som markerte åpningen av Fy-
sioprim.

– Det var merkelig å se sentrale personer 
fra UiO, KS og Norges Forskningsråd snak-
ke varmt om psykisk helse, samtidig som 
det ikke var fokusert noe på dette i prosjek-
tet, sier hun. Nå er hun redd for at Fondets 

prioriteringer i forhold til Fysioprim også 
er symptomatisk for holdningen i NFF sen-
tralt. 

– På konferansen hadde også vår for-
bundsleder ordet, og hun nevnte ikke med 
et ord at fysioterapeuter kan bidra innen 
psykisk helse. Hun snakket om trening, 
både i forhold til barn, voksne og eldre. Jeg 
tror NFF har hengt seg litt for mye opp i 
treningsbølgen. Vi må ikke glemme at vår 
kompetanse ligger langt utover det å bare 
være treningsinstruktører. Det er synd om 
all vår terapeutkompetanse forsvinner, eller 
skal nedtones i forhold til treningsfokuset. 
Treningsbegrepet bør også nyanseres bedre, 
for «god trening» for våre pasienter er så 
mangt, sier Kjos.

Vil utfordre Fondet
Kjos mener at fysioterapeuter kan hjelpe pa-
sienter med å skape en balanse mellom krav 
og ressurser.

– Alt lar seg ikke løse med trening. Å ta 
utgangspunkt i helheten i forhold til pasien-
tene, å se på hva det er for mye av i livet de-
res og for lite – og å støtte dem – er ofte det 
de trenger, sier Kjos, som for øvrig mener at 
fondsstyret har veldig god og bred kompe-
tanse.

– Men kanskje er de litt for mye bitt av 
treningsbasillen, de også. Jeg vil ikke klan-
dre dem for det, men heller utfordre dem på 
å ha et bredere fokus, sier hun. 

– Skuffende at psykisk helse ikke prioriteres

– Det er beklagelig hvis fagmiljøet innen psykisk helse 

opplever at NFF sentralt ikke ivaretar dette feltet, sier 

forbundsleder Eilin Ekeland.

HUN understreker at hele NFF har sitt oppdrag fra Landsmøtet, 
og jobber for å nå de målene som er bestemt for perioden. 

– Psykisk helse er ett av områdene det har vært og blir jobbet 
med sentralt i NFF. Vi er imidlertid helt avhengige av at fagmil-
jøene kommer med konkrete innspill på hva vi bør gjøre bedre 
og bidrar med sin kompetanse, for eksempel når vi er på arenaer 
sammen med myndighetene. Det oppleves ekstra utfordrende å 
få omgivelsene til å se den kompetansen fysioterapeuter har på 

dette området, derfor må både faggruppen og NFF sentralt bruke 
alle kanaler som er mulig. Vi tror imidlertid at masterstudiet som 
nå er i gang i Tromsø kan være en inspirator for mer forskning og 
fagutvikling, og ikke minst formidling av fagområdet til beslut-
ningstakere, sier Ekeland.

Hun viser også til arbeidet med å etablere en internasjonal 
subgruppe for psykisk helse i WCPT. Når det gjelder Fysioprim-
prosessen, understreker Ekeland at det var åpent for alle fagmil-
jøer å søke om midler.  

– Etter søknadsfristen var det en grundig gjennomgang av søk-
nadene, der mange hensyn skulle ivaretas. Jeg har full tiltro til  at 
fondsstyret gjorde denne jobben både grundig og ryddig. 

– Vanskelig å synliggjøre kompetansen

TRENINGSBASILLEN Både NFF og Fondet har 
kanskje hengt seg litt for mye opp i trenings-
bølgen, mener Mona Lønning Kjos. Foto: Dagrun 
Lindvåg
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Fondet mottok ingen søknader om 

Fysioprim-midler fra fagmiljøer innen 

psykiatrisk og psykosomatisk fysio-

terapi, ifølge styreleder Siv Mørkved.  

– MEN FYSIOPRIM hadde jo heller ikke dette 
som tema. Det er imidlertid ønskelig at det 
utvikles gode prosjekter innen dette fagom-
rådet, sier Mørkved. Hun legger til at krite-
riene som søknadene ble vurdert etter sto 
beskrevet i utlysningsteksten, og at disse ble 
lagt til grunn ved vurdering av søknadene.  
Utlysningen av midler til forskning i pri-
mærhelsetjenesten var åpen for alle miljøer. 

– I utlysningen het det at det overord-
nede målet for satsningen er å fremskaffe 

forskningsbasert 
kunnskap om fy-
sioterapeutiske 
virkemidler for 

forebygging, behandling og rehabilitering 
innenfor områdene muskel- og skjelettlidel-
ser og nevrologisk sykdom. Tematisk om-
råde var altså avgrenset, men psykisk helse 
kunne helt klart vært knyttet opp til muskel- 
og skjelett. Der ligger det også muligheter 

fremover, påpeker Mørkved.
Hun mener at slike prosjekter gjerne kan 

knyttes opp mot Fondets satsing på primær-
helsetjenesten. 

– Fondet finansierer også et masterstu-
dium i psykiatrisk og psykosomatisk fysio-
terapi. Første kull startet i Tromsø i august. 
Fondsstyret håper at flere fagutøvere på det-
te området blir kvalifiserte og motiveres til å 
arbeide videre med forskning, sier Mørkved.

Når det gjelder tildelingene i Fysioprim, 
sier Mørkved at reaksjonene stort sett har 
vært veldig positive, både fra nasjonale og 
internasjonale forskningsmiljøer.   

 

– Ingen søkte om midler
STYRELEDER Siv 
Mørkved. Foto: 
Dagrun Lindvåg

TEKST Heidi Johnsen
hj@fysio.no

TO GANGER, med to års mellomrom, be-
svarte de ansatte spørsmål om arbeidsinn-
hold, arbeidsmiljø, holdninger, endringer, 
helseplager og arbeidsevner. Stipendiat Jan 
Olav Christensen ved Statens arbeidsmiljø-
institutt, STAMI, opplyser at hensikten er 
å si noe om hvilke psykologiske og sosiale 
arbeidsfaktorer som har størst betydning for 
nakkesmerter. Han understreker at mange 
faktorer er forbundet med nakkesmerter, 
men at rollekonflikt peker seg ut som en av 
de sterkeste risikofaktorene. 

Jan Olav Christensen opplyser til Fysio-
terapeuten at et bredt utvalg bedrifter er 
undersøkt, og at de har fått et ganske godt 
bilde av sammenhengen mellom psykolo-
giske arbeidsfaktorer og nakkesmerter. Han 
sier videre at de ikke har sett spesifikt på om 

type bedrift betyr 
noe for styrken på 
sammenhengen 
mellom psykolo-
giske faktorer og 
nakkesmerter. 

– Men det er helt sikkert forskjeller i fore-
komsten av nakkesmerter, siden ulike be-
drifter har forskjellig eksponering for både 
ergonomiske og psykologiske faktorer, sier 
Christensen. 

Stein Knardahl, veileder og leder for pro-
sjektet, sier at rollekonflikt er en uoverens-
stemmelse mellom måten man må utføre 

jobben sin på, og hvordan man selv mener 
den burde utføres, eller at man får motstri-
dende forespørsler fra forskjellige personer. 
Det kan også innebære konflikt mellom 
oppgaver og egne oppfatninger. 

Medarbeidere som hadde ledere som 
støttet selvstendighet og initiativ, hadde la-
vere risiko for nakkesmerter. Kontroll over 
beslutninger om eget arbeid var også for-
bundet med lavere risiko for nakkesmerter. 

Prosjektet: Den nye arbeidsplassen: Ar-
beid, helse og deltakelse i arbeidslivet, er en 
prospektiv studie. 

Les mer: www.stami.no

Rollekonflikt gir økt risiko 
for nakkesmerter
En studie fra STAMI viser klar sammenheng mellom rollekonflikt 

på jobben og nakkesmerter. Studien omfattet vel 2.400 ansatte 

i 20 bedrifter. 

Fysioterapeuten retter
I en artikkel om videreutdanningen i 

psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i 
Oslo i Fysioterapeuten nr. 9, kom vi i skade 
for å skrive at Birgit Gunnari har gått av 
med pensjon. Det er feil. Birgit Gunnari 
pensjonerer seg først fra og med 2011. 
Red.

STIPENDIAT Jan 
Olav Christensen. 
Foto: privat
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Kunstgress og 
skader

Kunstgress gir ikke 
flere akutte skader hos 
fotballspillere. Dette er 
funnene av to fire års 
langtidsstudier fra Norsk 
Tippeliga og Norway Cup 
som nylig ble publisert 
i anerkjente internasjo-
nale idrettsmedisinske 
tidsskrifter. Vitenskap-
lige data på risikoen for 
belastningsskader på 
kunstgress er fremdeles 
begrensede. Studien er i 
regi av Senter for idretts-
skadeforskning, melder 
klokavskade.no

Risiko for lyske-
skader

En studie fra norsk 
herrefotball i 1.-3. divi-
sjon viser at spillere med 
tidligere lyskeskade og 
svak lyskemuskulatur har 
flerdoblet risiko for å pådra 
seg en ny strekkskade i 
lysken. Det melder Senter 
for idrettskadeforskning 
på nettstedet klokavskade.
no. I tillegg har spillere med 
svak lyskemuskulatur ved 
klinisk undersøkelse mer 
enn firedobbelt så høy risiko 
for å bli skadet.

– Bør få se egen 
journal på nett

På bakgrunn av prosjektet «Pasi-
entjournalen på nett», konkluderer 
Teknologirådet med at alle skal ha 
mulighet til å logge seg inn på nett og 
lese sin egen pasientjournal. Anbefa-
lingene er nå overlevert til Helse- og 
omsorgskomiteen på Stortinget.

Elektronisk tilgang til egen journal 
vil gi mer informerte pasienter, større 
mulighet for egenomsorg og bedre 
kvalitetssikring av helseopplysninger. 
Pasientinnsyn kan dessuten forebygge 
snoking, mener Teknologirådet.

Styrketrening gir varig effekt 

Effekten av styrketrening varer lenge etter at du har sluttet å trene. Ny 
forskning på muskelceller kan påvirke både generelle treningsråd og internasjo-
nale dopingregler, viser en ny norsk studie.

 – Styrketrening gir langt mer langvarig endring i musklene enn man hittil 
har trodd, sier Kristian Gundersen til forskning.no. Han er professor i biologi 
ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og har ledet 
studien, som er utført på mus.

Det er proteiner, som produseres av cellekjernene, som bestemmer hvor 
sterk muskelen er. Styrketrening fører til at muskelen øker antallet cellekjerner 
i en celle. Tidligere har forskerne trodd at disse muskelkjernene forsvinner når 
man slutter å trene. Nå viser den norske studien at det ikke er tilfelle.

– Lenge etter at man har sluttet å trene har man en stor andel av de ekstra 
muskelkjernene i behold, sier Gundersen. I forsøkene fant de at selv om stør-
relsen på muskelen ble redusert til under halvparten uten trening, var antallet 
cellekjerner det samme. Hos mus varte effekten minst tre måneder, og det er 
lenge for et dyr som bare har et par års levetid.

MENN som jobber mer enn 45 
timer i uken og er i dårlig form, 
har økt risiko for hjerte- og kar-
sykdommer. Dette viser en un-
dersøkelse fra det nasjonale forsk-
ningssenteret for arbeidsmiljø i 
Danmark.   Resultatene er offent-
liggjort i tidsskriftet Heart. 

Undersøkelsen  omfattet 5.000 
menn som  er blitt fulgt over 30 
år. De ble delt inn i tre grupper ut 
fra kondisjonsnivå; lav, middels og 
god kondisjon.  

Menn med lav kondisjon har 
høy risiko for å dø av hjerte- og 
karsykdom dersom de jobber mer 
enn 45 timer i uken. De to gruppe-
ne med middels og god kondisjon 
hadde derimot ingen forhøyet ri-
siko for hjerte- og karsykdom. 

Kondisjonen ble målt i en syk-
keltest, der  puls ble målt ved en 
gitt belastning. Testen gir et indi-
rekte mål for hvor mye oksygen 

personen kan ta opp.
 «Long work hours and physi-

cal fitness. 30-year risk of ischemic 
heart disease and all-cause mor-

tality among middle-aged Cauca-
sian men». 

Les mer:
www.arbeidsmiljøforskning.dk

Lange arbeidsdager krever god kondisjon

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com

Follo Stabilis - Hjelpemidler for rehabilitering 
og økt livskvalitet

www.follo-futura.no
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De siste årene har forskning 

vist at styrketrening ikke bare 

er viktig innen idretten. Også 

eldre har stor nytte av å løfte 

vekter. Styrke er svært viktig 

for hvordan vi klarer oss i hver-

dagen.  En ny bok om styrke-

trening viser hvordan man får 

best utbytte av slik trening.  

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

«Styrketrening – i teori og praksis» kom-
binerer teorigrunnlaget for styrketrening 
med praktisk kunnskap. I boken beskrives 
i detalj hvilke fysiologiske tilpasninger man 
kan oppnå med styrketrening, hva som er 
grunnleggende stimuli for disse tilpasnin-
gene og hvordan man jobber med alt fra pa-
sienter til toppidrettsutøvere.

– Målet for forfatterne var å skrive en bok 
som kunne brukes av alle som jobber med 
styrketrening, enten det er innenfor idrett, 
i skoleverket, treningssenterbransjen eller 
helsesektoren. Den er skrevet for personer 
som allerede har grunnleggende kunnskap 
om trening, er beregnet som lærebok på 
høgskole- og universitetsnivå og er basert 
på forskning og dokumentasjon innen feltet. 
De som vil ha stor nytte av boken er blant 
annet trenere, instruktører i treningsbran-
sjen, fysioterapeuter, leger og annet helse-
personell som jobber med opptrening eller 
forebyggende helsearbeid. Fysioterapeuter 
har riktignok ikke så mye treningsteori i sin 
grunnutdannelse, men dette legger boken til 
rette for, sier Truls Raastad, førsteamanu-
ensis ved Norges idrettshøgskole, en av fem 
forfattere bak boken. 

– De siste årene har det kommet mye do-
kumentasjon på betydningen av styrketre-
ning, både i rehabilitering av pasienter og 
blant eldre. Er det andre områder der styrke-
trening kan ha positiv effekt?

– Nye studier som er gjort i forbindelse 
med kroniske muskelsmerter, eller fibrio-

myalgi, viser en positiv effekt. Forskningen 
på effekten av styrketrening på kvinner med 
fibromyalgi er begrenset, men generelt fin-
ner vi økt muskelstyrke etter styrketrening 
i denne gruppen. I en randomisert studie 
ble det registrert at styrketreningsgruppen i 
tillegg til økt styrke, fikk signifikant bedret 
overkroppsfunksjon, sier Raastad. (Kingsley 
JD et al. Arch.Phys Med Rehabil 2005; 86 
(9):17713-1721).

Hele kroppen
Boken på 560 sider er delt i to. Første del 
presenterer teorigrunnlag for styrketrening 
med totalt 23 kapitler. Siste del er viet øvel-
ser for ulike muskelgrupper, illustrert med 
bilder, alt fra øvelser for buk, rygg og bein, 
til trening på elitenivå med olympiske løft.  
I første kapittel forklares terminologier og 
definisjoner. 

– Dette kapitlet er viktig, spesielt for de 
som ikke er eksperter på styrketrening. Det 
er nødvendig å lese dette kapitlet for å kunne 
tilegne seg resten av stoffet, sier Raastad.

I boken finner man egne kapitler om tre-
ningsprinsipper i styrketrening, styrketre-
ningsmetoder, treningsplanlegging, testing 
av styrke, styrketrening for barn og unge og 
styrketrening som opptrening fra sykdom 
og ved aldring. Et eget kapittel tar for seg 
helseeffekter av styrketrening og styrketre-
ning i behandling av sykdom og i rehabili-
tering etter sykdom. Hvert kapittel avsluttes 
med en referanseliste.

Hvordan trene styrke?
Det viktigste er ifølge Raastad å ha et klart 
mål for styrketreningen. I boken leser vi at 
treningseffekten i første rekke er avhengig 
av hvor ofte og hvor hardt hver enkelt mus-
kelgruppe blir trent. Forfatteren påpeker at 
målet for kunden eller pasienten er viktig. 

– Hvor stor er arbeidskapasiteten? Dose-
ringen må skje ut fra det definerte målet. Er 
det snakk om en person som skal bygge opp 
større muskelmasse, eller er det en pasient 
som skal rehabiliteres tilbake til jobb? Hvor 
stor treningsmotstand skal du ha, altså hvor 
tungt skal du trene? Skal du ha fire eller ti 
repetisjoner? Det er ikke gitt at du skal trene 
fire repetisjoner, kanskje 20 er riktig ut fra 
målet. Det sentrale er treningsmotstand, 
hvilke øvelser som velges og hvor ofte du 
skal trene, sier Raastad.

Lengst bak finner du øvelser for ulike 
muskelgrupper og forklaringer til disse. 
Ifølge Raastad kan treneren eller instruk-
tøren designe øvelser ut fra hva målet med 
treningen er. 

– Skal du som trener eller terapeut de-
signe et program, må du lese for å få over-
sikt. Så kan du velge øvelser ut fra dette, sier 
Raastad.

Hvor mye? 
Et av kapitlene handler om styrketrenings-
metoder med retningslinjer for styrketre-
ning på lang sikt og for gjennomføring av 
en treningsøkt. Her finnes blant annet et 

Styrketrening er viktig i hverdagen
   Boken styrketrening har fem forfattere, Truls Raastad, 

Gøran Paulsen, Per Egil Refsnes, Bent R. Rønnestad og 
Alexander R. Wisnes. Boken som er utgitt på Gyldendal 
forlag mangler en presentasjon av forfatterne og deres 
bakgrunn. Uavhengig av denne presentasjonen vil boken 
også bli anmeldt av fagpersoner innen feltet.

Truls Raastad, førsteamanuensis, dr. Scient 
(idrettsfysiologi)
Gøran Paulsen, førsteamanuensis, fysioterapeut, 
dr. Scient (idrettsfysiologi)
Bent Rønnestad, førsteamanuensis, dr. Scient 
(idrettsfysiologi) 
Alexsander R. Wisnes, førsteamanuensis (fysiolog) 
Per Egil Refsnes døde sommeren 2009. Han var 
ansvarlig for styrketrening ved Olympiatoppen.
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helkroppsprogram for nybegynnere og ett 
for å øke muskelstyrke og muskelstørrelse.  
Felles for disse er at hver øvelse henviser til 
bilde av øvelsen bak i boken og antall serier 
man skal ta. 

– Hvor ofte skal man trene styrke? 
– Hvis målet er økt muskelstyrke, må 

man minst trene to, helst tre ganger i uken 
på hver muskelgruppe. Pasienter og mosjo-
nister som er kommet opp på et visst nivå, 

må trene minst én gang i uken for å vedli-
keholde treningen.  Treningsmotstand be-
stemmes ut fra hvor mange ganger du klarer 
å løfte en vekt. Klarer du 4-12 repetisjoner 
med en vekt, vil det være god treningsmot-
stand for å øke muskelstyrke og muskel-
masse. Men da skal tyngden være slik at du 
ikke klarer mer enn 4-12 repetisjoner. Etter 
hvert må treningsdosen økes.  Dette gjø-
res først og fremst ved å trene flere serier i 
hver øvelse, eller legge inn flere øvelser for 
samme muskelgrupper. De første to ukene 
du trener styrketrening er det viktig å ikke 
kjøre treningen med serier til utmattelse. Vi 
sier to uker (4-6 økter) med gradvis økende 
vekt. Deretter kan du starte med økter der 
du trener med serier til utmattelse. Dette er 
spesielt viktig for de som ikke har trent tid-
ligere. De blir støle og vi kan risikere at de 
ikke orker å trene videre hvis de er «ødelagt» 
etter de første øktene, sier Raastad.

Styrketrening og ernæring
«Et normalt kosthold er nødvendig for å få 
optimalt utbytte av en periode med styrke-
trening. Selv om vi trenger mer protein når 
vi trener mye og hard styrketrening, behø-
ver vi ikke å innta proteintilskudd for å dek-
ke behovet. Et normalt kosthold med fisk, 
kjøtt og melkeprodukter gir tilstrekkelig 
mengde og kvalitet på proteinet til å støtte 
muskelvekst og styrketrening».  Slik opp-
summerer boken kapitlet om styrketrening 
og ernæring. Raastad sier det er viktig at tre-
neren eller terapeuten sikrer seg at kunden 
eller pasienten har et normalt kosthold med 
brødmåltid og middag med kjøtt og fisk. 

– Folk med dårlig matlyst vil ha pro-
blemer med å få til en ønsket utvikling i et 
treningsopplegg. Det er derfor viktig å følge 
vektutviklingen. Ved vektendring er det vik-
tig å gi råd i forhold til at kostholdet er viktig 
for å oppnå resultater, sier Raastad.

Han sier spesielt eldre og pasienter kan 
ha dårlig appetitt. I slike tilfeller kan det 
være aktuelt å gjøre spesielle tilpasninger i 
kostholdet, slik at treningseffektene ikke be-
grenses.  

OPPSKRIFT – Målet for forfatterne var å skrive 
en bok som kan brukes av alle som jobber med 
styrketrening, enten det er innenfor idrett, i sko-
leverket, treningssenterbransjen eller helsesekto-
ren, sier Truls Raastad.
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AKTUELT

– Vi vurderte å hoppe over ti-

års-jublileet. Men vi er kommet 

i en alder der det kanskje ikke 

er så lurt å hoppe over noe 

som helst, sa lederen av NFFs 

seniorforum, Mette Sveram, 

tørt da hun ønsket velkommen.

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

LATTEREN satt løst på restaurant Lanternen 
på Bygdøy under markeringen av at Seni-
orforum NFF ble startet 3. juni 2000. Det 
skjedde på Norsk Pensjonistskole i Melsom-
vik.  Dette er et landsomfattende forum for 
pensjonister og andre seniorer over 62 år i 
NFF. 

I 2000 var 42 entusiastiske pensjonister 
og nesten-pensjonister til stede. I dag har 
Seniorforum 161 medlemmer.

– Seniorforum vokser, og er snart den 
største faggruppen vi har. 
Det er veldig bra, og en ut-
fordring for oss som skal 
fylle på i andre enden! sa ge-
neralsekretær Tor Tvethaug 
i NFF – for øvrig den eneste 
hanen i kurven på Lanter-
nen – sammen med gene-
ralsekretær Harald Olimb 
Norman i Norsk Pensjonist-
forbund.

Varierende program
Seniorforum er medlem i 
Norsk Pensjonistforbund 
– den største og eneste pen-
sjonistorganisasjon som har 
forhandlingsrett med Staten. 
Medlemskapet gir medlem-
mene bladet Pensjonisten 
som gir informasjon og 
kunnskap for pensjonister, 
og Seniorforum-medlemmer 
får for øvrig Fysioterapeu-
ten til rabattert pris. 

Forumet har en delegat 

på Norsk Pensjonistforbunds landsmøte, og 
deltar også med en representant på NFFs 
landsmøter. Representanten møter med 
tale- og forslagsrett i saker som angår Seni-
orforums interesseområder.

Vanligvis arrangeres fire møter for med-
lemmene hvert år. Programmet har variert 
fra besøk til Petter Olsens økologiske bon-
degård, til behandling av slagpasienter og 
møte i Helse- og omsorgsdepartementet. 
Men minst like viktig som det faglige, er 
kontakten med det sosiale nettverket man 
har tilhørt i det yrkesaktive livet.

– Smiler innvendig
– Det er en gjeng med livsglade, engasjerte 
pensjonister. Vi er sosiale, vi nyter stun-
den, er passe interesserte i fysioterapi, men 
samler på øyeblikk. Vi har alle hørt festtaler 
hvor pensjonistene omtales som en verdifull 
ressurs. Vi smiler innvendig og synes det er 
deilig å høre, sa tidligere NFF-leder Berit Ri-
sebro i sitt tilbakeblikk over 10 år sammen 
med styremedlem Unni Overskeid.

De to var med på oppstarten av Seniorfo-

NFFs seniorforum jubilerer

10-åring i rask vekst

VELKOMMEN Mette Sveram er leder for Pensjo-
nistforum i NFF, som stadig får flere medlemmer, 
og ønsket velkommen til 10-års-jubileumet. Til 
venstre nestleder i NFF, Elin Engeseth. 

TREFFES FORTSATT Tove Weberg og Marit Glad – begge opprinnelig fra Kristiansand – på Seniorforums 10-års-jubileum. De 
to var ferdig utdannet allerede i 1961, men har holdt kontakten med hverandre og de andre studentene fra kollokviumet 
siden den gang. 



FYSIOTERAPEUTEN  10/10     15

rum, og har siden vært aktive.
– Entusiasmen og gleden over å være sammen og få felles opp-

levelser tror jeg har sitt utspring blant annet i at vi kjenner kodene 
og føler oss inkludert. Vi møtes og sier «Å, det er jo deg, du drev jo 
med det, du». Så er samtalen i gang, og etter en time sier vi «Hva var 
navnet ditt igjen?» fortalte Risebro spøkefullt.

Vil ha flere
Hittil har Seniorforum vesentlig bestått 
av fysioterapeuter fra Østlandsområdet, 
men forumet ønsker å knytte til seg fysio-
terapeuter fra alle deler av landet, også de 
«uformelle» seniorgruppene som er eta-
blert noen steder.

– Det er jo ikke så enkelt for fysiote-
rapeuter fra andre landsdeler å komme 
på møtene på Østlandet. Vi vurderer 
derfor alternative løsninger for disse 
medlemmene – som for eksempel lave-
re kontingent, sier leder Mette Sveram 
i Seniorforum. 

Les mer om Seniorforum
på www.fysio.no
 

ENGASJERTE PENSJONISTER Unni Overskeid (t.v.) og tidligere NFF-leder 
Berit Risebro var med på oppstarten av Seniorforum i 2000, og har siden 
vært aktive. Overskeid er fortsatt styremedlem.

tt 
, 

-



– Takk for hjelpen. 
   Den var gull verdt! 

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

Aksel Lund Svindal

Telenor er hovedsponsor for alpinlandslaget

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

Importør / distributør:

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

Litteratur: 1. FDA/PMA Approval May 2007, PMA nr P050004, www.fda.gov/cdrh/mda/docs/P050004.html (27.6.2008).   2. Gerdesmeyer L, Gollwitzer H, Diehl P et al. Radiale extrakorporale, Stoß 946;
wellentherapie (rESWT) in der Orthopädie. Journal für Mineralstoffwechsel 2004; 11: 36-9.   3. Cacchio A, Paoloni M, Barile A et al. Effectiveness of radial shock-wave therapy for calcifi c tendinitis of the shoulder: single-
blind, randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82. 4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy: a randomized, controlled 
trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

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

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

Benyttes av 

Norges Skiforbund

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

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

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

For henvisning til ytterligere klinisk dokumentasjon, se enimed.no 

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

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

Les mer om nyheten på enimed.no 
– eller kontakt enimed på post@enimed.no
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Sammendrag Jens Olesen, fysio-
terapeut, master i 
Professionsuddan-
nelse, specialist i 
rehabilitering, e-post: 
jensroad@post5.
tele.dk 

Denne fagartikkelen, mottatt 28.02.10 
og aksepetert 28.07.10, er eksternt 
fagvurdert etter Tidsskriftet Fysioterapeu-
tens retningslinjer på www.fysioterapeu-
ten.no og redigert av Kjartan Vårbakken.

Oppgitte interessekonflikter: ingen.  

 Denne fagartikels formål er, at belyse og analysere målsætnings- og motivationsbe-
greberne for, at omsætte eksisterende videns betydninger for rehabilitering, set i et 
kommunikationsperspektiv med specielt fokus på apopleksi og hjerneskade. Etiske og 
faglige paradokser i forbindelse med rehabilitering gennemgås. Motivation er en relationel 
følelsesproces som kan påvirkes indefra såvel som udefra. ICFs personlige faktorers 
indflydelse på målsætnings- og motivationsprocessen fremhæves. Klientcentreret kom-
munikation, som indirekte kan motivere og katalysere patientens ressourcer, præsenteres 
kort. Målgruppen er fysioterapeuter og andre behandlere indenfor såvel rehabilitering som 
neurorehabilitering. 
Nøgleord: målsætning, følelser, motivation, apopleksi, rehabilitering, kommunikation, 
klientcentrering.

Målsætnings- og motivationsarbejde 
indenfor rehabilitering – specielt med 
fokus på apopleksi 

fag

Indledning
En blodprop i hjernen er en traumatisk 
hændelse, hvor dele af ens liv, historie og 
krop, symbolsk afgår ved døden. På et kata-
strofalt øjeblik mistes kontrollen over tilvæ-
relsen. Ens værdighed, åndsevner, identitet, 
mobilitet og følelsesmæssige spændvidde 
forsvinder helt eller delvist, varigt eller mid-
lertidigt. Kaos og desperation truer i denne 
kamp i mørkets ukendte grænseland, hvor 
fremtiden ofte opleves som en trussel. Der-
for er en personlig identitetsrekonstruktion 
og følelsesmæssig bearbejdning nødvendig, 
før livet igen kan bemestres.  

Kriser som over er utgangspunktet for 
artikkelens tema: at motivasjon for å ar-
beide mot målsætninger er grunnlaget for 

vellykket rehabilitering. Dog, hvad bety-
der begreberne, og hvordan kan terapeuter 
kommunisere for at bygge broer fra kriser til 
prosesser?   

Denne fagartikels formål er, at belyse og 
analysere målsætnings- og motivationsbe-
greberne for, at omsætte eksisterende videns 
betydninger for rehabilitering, set i et kom-
munikationsperspektiv med specielt fokus 
på neurorehabilitering. Etiske og faglige 
paradokser i forbindelse med rehabilitering 
gennemgås. Fordi motivation anses som en 
relationel følelsesproces, som kan påvirkes 
indefra af patienten selv, såvel som udefra, 
af behandlerne, fremheves derfor ICF´s 
personlige faktorers indflydelse på målsæt-
nings- og motivationsprocessen. Ligeledes 

introduceres klientcentreret kommunika-
tion, som en mulig praksis tilgang, der kan 
motivere og katalysere patientens ressour-
cer. Artiklens helt overordnede budskab er, 
at rehabilitering har brug for et mere inte-
greret samarbejde mellem det humanviden-
skabelige og det sundhedsvidenskabelige 
paradigme. Målgruppen er fysioterapeuter 
og andre behandlere indenfor såvel rehabi-
litering som neurorehabilitering.

Litteratur er søgt på Google Scholar på 
alle kombinationer af: Rehabilitation, stroke, 
neurorehabilitation, emotions, client cente-
red, motivation and goal setting. Artikler og 
bøger er valgt ud fra, om de har egen data-
indsamling eller gennemgår eksisterende 
litteratur. 

Les hele artikkelen på www.fysioterapeuten.no – Fag og vitenskap

FAGARTIKKEL
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Motivasjon for konkrete mål er grunnfjellet i reha-
bilitering. Men hva betyr begrepene? Og hvordan 
kommunisere effektivt om dem? 

Les hele artikkelen på www.fysioterapeuten.no – Fag og vitenskap 
The full article and abstract on www.fysioterapeuten.no

Title: Goal setting and motivation 
within rehabilitation – with specific 
focus on stroke
Abstract 

 This article is a discussion of goal 
setting and motivation within reha-
bilitation and attempts to translate 
existing knowledge implications for 
clinical practice. Different ethical 
paradoxes regarding the goal setting 
process is explained. ICF´s personal 
factors are linked to motivation, 
which is a emotional process that 
can be affected internally as well as 
externally. Client centered communi-
cation is introduced as a potential tool 
in the goal setting process to catalyze 
emotional as well as cognitive motiva-
tional resources. The article is written 
for physiotherapist´s and other health 
professionals working in rehabilitation 
as well as neurorehabilitation. 
Keywords: goal setting, emotions, 
motivation, stroke, rehabilitation, com-
munication, client centered.

MOTIVASJON Arbeidet med å definere mål er 
grunnlaget for vellykket rehabilitering, ifølge 
artikkelforfatteren. Men hvordan kan terapeu-
tene kommunisere for å bygge bro fra krise til 
suksess? Foto: Colourbox.com
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fag

Sammendrag Jill Hervik, akupunk-
tør, fysioterapeut, 
Smerteklinikken, 
Sykehuset i Vestfold, 
e-post: jill.hervik@
siv.no

Odd Mjåland, Overlege, dr.med., Kirurgisk 
avdeling, Sørlandet sykehus, e-post: Odd.
mjaland@c2i.net

Denne studien ble først presentert på 
European Breast Cancer Congress i Berlin, 
april 2008 og på Høstmøtet, Norsk Kirur-
gisk Forening i november 08. Originalartik-
kelen Acupuncture for the treatment of 
hot flashes in breast cancer patients, a 
randomized, controlled trial ble publisert 
i tidskriftet Breast Cancer Research 
and Treatment i oktober 2008 (www.
springerlink.com, doi: 10.1007/s10549-
008-0210-3). Published with permission 
from Springer.

Oppgitte interessekonflikter: ingen. 

Artikkelen er oversatt av forfatterne og 
redigert for Tidsskriftet Fysioterapeuten 
av Kjartan Vårbakken. 

 Hensikt: Målet med denne studien var å undersøke effekten av akupunkturbehandling på 
kvinner operert for brystkreft som er plaget med hetetokter, en bivirkning av anti-østro-
gen-medisinering. 
Metode: I en prospektiv, kontrollert studie ble 59 brystkreftopererte kvinner med hetetok-
ter medisinert med østrogen-antagonisten Tamoxifen, randomisert til enten 10 uker med 
klassisk akupunktur (KA), eller narreakupunktur (NA). Gjennomsnittlig antall hetetokter 
både dag og natt ble notert før og under behandling, og videre i 12 uker post behandling. 
En validert helseindeks (Kupperman index) ble utfylt ved behandlingsstart, behandlings-
slutt og igjen 12 uker senere. 
Resultat: Under behandlingsperioden ble gjennomsnittlig antall hetetokter dag og natt 
redusert med 50 prosent og 60 prosent, og videre redusert med 30 prosent i løpet av 
de neste 12 ukene i den klassiske akupunkturgruppen. I narreakupunkturgruppen ble det 
observert en signifikant 25 prosent reduksjon i antall hetetokter om natten, men effekten 
ble reversert i løpet av oppfølgingstiden. Ingen reduksjon av hetetokter ble observert om 
dagen i denne gruppen. Kupperman-indeksen ble redusert med 44 prosent fra behand-
lingsstart til slutt i gruppen klassisk akupunktur, og opprettholdt videre i 12 uker. Ingen 
lignende signifikante forandringer ble observert i narreakupunkturgruppen. 
Konklusjon: Akupunktur synes å kunne påvirke hetetokter både dag og natt for bryst-
kreftopererte kvinner, medisinert med Tamoxifen. Denne behandlingseffekten ble ledsaget 
av en bedring i helsekvalitet, målt med Kupperman-indeksen.
Nøkkelord:  Akupunktur,  Brystkreft,  Tamoxifen, Hetetoktsplager, Kupperman-indeks.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Innledning
Hetetokter er det mest vanlige symptomet 
i menopausen hos friske kvinner og kan gi 
redusert livskvalitet (1,2). Østrogentilskudd 
har vist seg å være effektivt i reduksjon av 

hetetokter (3,4), men er omdiskutert eller 
kontraindisert hos brystkreftopererte kvin-
ner (2). Behandling med østrogen-antago-
nister anbefales til alle kvinner med østro-
gen-reseptorpositive tumorer i minst fem 

år postoperativt, men kan gi vasomotorisk 
instabilitet. Rundt 80 prosent av pasientene 
som medisineres med Tamoxifen rappor-
terer vasomotoriske symptomer, inkludert 
hetetokter (4).

Akupunktur i behandling av hetetokter 
for brystkreftopererte pasienter  
– en randomisert kontrollert studie
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Resultatet indikerer at akupunktur kan være  
attraktivt for kvinner som ønsker langtidseffekt.

Akupunkturstudier i behandling av meno-
pausale friske kvinner med hetetokter har 
vist lovende, men motstridene resultater 
(5-8). Det er få studier som har undersøkt 
behandling av hetetokter med akupunktur 
hos kvinner medisinert med Tamoxifen et-
ter brystkirurgi. Det finnes fem små pilot-
studier uten kontrollgrupper (9-13). Alle 
har vist at akupunktur kan ha en hetetoktre-
duserende effekt. Men Deng et al. (14), i en 
randomisert kontrollert studie, fant ingen 
signifikant forskjell mellom behandlings- og 
kontrollgruppen. 

Cirka 150 kvinner opereres for brystkreft 
årlig ved Sykehuset i Vestfold. Akupunktur i 
behandling av hetetokter har vært et tilbud 
til denne pasientgruppen siden 2003, med 
en overbevisende positiv effekt.

Målet med denne studien var å evaluere 
effekt av klassisk akupunktur (15,16) i en 
randomisert kontrollert enkeltblindet studie 
av kvinner plaget av hetetokter som en bi-
virkning av østrogenantagonistisk behand-
ling etter brystkreftkirurgi.

Metode
Etikk
Studien ble gjennomført i henhold til Hel-
sinkideklarasjonen og var godkjent av regio-
nal etisk komité (REK), sør-øst. Alle pasien-
tene fikk skriftlig informasjon om studien 
og ga skriftlig samtykke.

Pasienter
I alt 59 postoperative kvinnelige pasienter 
med brystkreft ble rekruttert fra Brystsente-
ret, Sykehuset i Vestfold, mellom mars 2003 
og desember 2006. Det ble ikke differensiert 
mellom kirurgiske inngrep. Alle pasientene 
hadde vært medisinert med østrogen-anta-
gonisten Tamoxifen i minst tre måneder før 
oppstart. Alvorlighetsgrad av hetetoktene 
ble ikke tatt i betraktning. Alle var post-
menopausale (ingen menstruasjon i de tre 
månedene før inklusjon). De som hadde fått 
postoperativ stråling og eller kjemoterapi, 
var ferdige med behandlingene. Kvinner 
som brukte medisiner for andre urelaterte 
plager eller sykdommer, fortsatte med disse.

Kriteria for eksklusjon var pasienter 
medisinert for hetetokter før eller under 

behandling, eller i oppfølgingsperioden. Vi-
dere ekskluderte vi pasienter som tidligere 
hadde fått akupunkturbehandling og pasi-
enter som benyttet seg av andre alternative 
behandlingsmetoder samtidig som de var 
deltagere i studien. Også ekskludert var pa-
sienter med alvorlige endokrine, vaskulære 
og psykiske problemer samt kvinner med 
hypertensjon, definert som diastolisk trykk 
over 95 mm Hg.

Design og prosedyrer
Pasienter ble randomisert til å få klassisk 
akupunktur (KA) eller narreakupunktur 
(NA). Antall hetetokter både dag og natt 
ble notert av pasientene på samme dag hver 
uke, i fire uker før behandlingene ble påbe-
gynt, under behandlingsperioden, som var-
te i 10 uker, og videre i 12 uker etter avslut-
tet behandling. Den validerte Kupperman 
indeksen ble fylt ut ved behandlingsstart, 
behandlingsslutt og igjen etter oppfølgings-
perioden 12 uker senere. Kupperman in-
deks er en vurdering av alvorlighetsgrad av 
symptomer som vanligvis er assosiert med 
menopause. Symptomene inkluderer: hete-
tokter, svetting, søvnproblemer, depresjon, 
tretthet, svimmelhet, hjertebank, leddsmer-
ter, hodepine, vaginal tørrhet og andre pro-
blemer (som pasientene må spesifisere). Al-
vorlighetsgrad for hvert av symptomene ble 
subjektivt vurdert av pasientene, og gradert 
med et poengsystem fra 0 til 3, hvor 0 repre-
senterte ingen plager og 3 alvorlige plager. 
Det totale poengresultatet ga en indikasjon 
av kvinnenes livskvalitet og helsetilstanden.  

Akupunktur
Klassisk akupunktur- og narreakupunktur-
behandling ble gitt 30 minutter, to ganger i 
uken, i fem uker. Deretter én gang i uken de 
resterende fem ukene. Pasientene ble blindet 
for den type akupunktur de fikk. Behandlin-
gene ble gitt av en fysioterapeut med en tre-
årig akupunkturutdannelse fra Norsk Aku-
punkturskole og med 20 års praksis. Alle 
data ble samlet av en sekretær blindet for 
pasientenes behandlingsgruppetilhørighet.

I den klassisk akupunkturgruppen (KA-
gruppen) ble engangsnåler (0.30 mm) ført 
inn i kroppen til en dybde av 0.5 til 3.0 cm, 
avhengig av punktlokalisasjon. Det ble be-
nyttet åtte unilaterale punkter, kjent i tra-
disjonell kinesisk medisinsk litteratur for 
evnen til å avkjøle kroppen, ved å stimulere 
yin, og redusere for mye hete (15, 16). Punk-
tene som ble brukt var Liv3, GB20, Lu7, KI3, 
Sp6, Ren4, P6 og Liv8 (tabell 1). Nålene ble 
manipulert ved start og ved slutten av hver 
behandling til pasienten kjente en verking 
og/eller radierende følelse, kjent som De-Qi. 
Akupunkturpunkter finnes vanligvis ved 
sterkt innerverte områder, for eksempel mo-
tor- og triggerpunkter (8,16). Pasienter med 
lymfeødem får ofte råd om å unngå pene-
trasjon av huden. Derfor fikk alle kvinnene 
akupunktur på motsatt side av kroppen i 
forhold til operasjonsområdet.

Narreakupunktur (NA), kjent også som 
minimal akupunktur, ble utført med iden-
tiske nåler. Nålene ble ført inn overfladisk i 
huden bare 2-3 mm. I alt 8 punkter (4 bilate-
rale) ble valgt, lokalisert langt vekk fra kjen-

Punkter Meridian Lokalisasjon

LIV 3 Lever I depresjonen distalt for leddet mellom 1. og 2. metatars

GB 20 Galleblære Nedenfor occiput, i fordypningen mellom sternocleidomastoid og trapezius

LU 7 Lunge Superiort for prosessus styloideus radius

KI 3 Nyre I fordypningen mellom toppen av mediale tibiamalleol og akillessenen

SP 6 Milt Medialt for abdomen, tre cun nedenfor navlen

REN 4 Nyre 2 I abdomens midtlinje, tre cun nedenfor navlen

P 7 Perikardium Mellom palmaris longus og fleksor carpi radialis ved håndleddet

LIV 8 Lever På mediale ende av den tverrsgående furen i knehasen

1 cun er en måleenhet i akupunktur som tilsvarer avstanden mellom de to fureendene i interfalangialleddet når 
midterste finger er flektert.

TABELL 1 Tradisjonell foreskriving av akupunkturpunkter. 
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te akupunktur- og triggerpunkter. De valgte 
punktene var 5, 10 og 15 cm proksimalt til 
øvre kant av patella og et punkt i det høyeste 
punktet i m trapezius.

Statistikk
SPSS for Windows (versjon 15.0) ble be-
nyttet for statistiske analyser. Alfa var satt 
til 0.05 for alle statistiske slutningstester. 
Karakteristika ved utgangspunktet ble sam-
menlignet med uavhengige utvalgs t-tester 
eller kjikvadratstester. En generell linjær 
modell med gjentatte målinger (2 grupper x 
3 tidspunkter), ble brukt til å teste for tids-
responsen for akupunkturintervensjon. Alfa 
for hovedtesten var satt til 0.05. Etterpå, da 
en statistisk signifikant grupperespons ble 
observert, sammenlignet vi gruppene ved 
hvert tidspunkt. Kovariansanalyser (AN-
COVA) brukte utgangspunktsverdien som 
kovariat. Videre ble 95 prosents konfidens-
intervaller kalkulert for gjennomsnittlige 
forskjeller mellom tidspunktene. Deskrip-
tivt ble data angitt som gjennomsnittverdier 
pluss minus standardavvik (SD). 

Resultat
Ved utgangspunktet var gruppene sammen-
lignbare i alder og på forbruk av nikotin og 
alkohol. Det var ingen statistisk signifikante 
forskjeller i antall hetetokter dag og natt, el-
ler i total Kupperman indeks (tabell 2). Alle 
pasientene fullførte behandlingene. Antall 
hetetokter ble notert av samtlige, bortsett fra 
én pasient (narregruppen), mens Kupper-
man indeks ble utfylt av alle gjennom hele 
studieperioden.

Figur 1 viser gjennomsnittlige endringer 
av hetetokter i løpet av dagen. Antall hete-
tokter var redusert med 50 prosent i KA-
gruppen (p = 0.001), fra utgangspunktets 
gjennomsnitt på 9.5 (± 4.9) i til 4.7 (± 3.7) 
under behandling. Deretter en videre 30 
prosent reduksjon (p = 0.017) til 3.2 (± 2.2) 
i løpet av de påfølgende 12 ukene. Ingen sig-
nifikante forandringer ble observert i NA-
gruppen (p = 0.382 og p = 0.86, begge versus 
utgangspunktet). Forskjellen mellom grup-
pene var statistisk signifikant i favør av KA-
gruppen både under behandlingen og etter 
de 12 påfølgende ukene (begge p = 0.001). I 
alt 22 av 30 pasienter erfarte en reduksjon på 
minst 50 prosent i KA-gruppen versus 3 av 
28 i kontrollgruppen (p = 0.002).

Et lignende mønster ble registrert i gjen-
nomsnittlig antall nattlige hetetokter (figur 
2). KA-gruppen hadde nesten 60 prosent 

reduksjon (p = 0.0006), fra utgangspunk-
tets gjennomsnittlige 6.0 (± 4.2) til 2.6 (± 
2.0) under behandling, og med ytterligere 
30 prosent reduksjon til 1.7 (± 1.6) etter på-
følgende 12 uker (p = 0.006). I NA-gruppen 
var det en statistisk signifikant reduksjon 
på 25 prosent under selve behandlingen (p 
= 0.01), fra 7.2 (± 5.7), til 5.4 (± 4.4). Dette 
var nesten helt reversert i løpet av de neste 
12 ukene [gjennomsnitt 6,1 (± 5.1), p = 0.22 
versus utgangspunktet]. Forbedringen i fa-
vør av KA-gruppen over NA-gruppen var 
statistisk signifikant under behandlingen (p 
= 0.009) og etter 12 uker (p = 0.001). I alt 24 
av 30 pasienter anga en reduksjon på minst 
50 prosent i den aktive behandlingsgruppen 

versus 7 av 28 i kontrollgruppen (p = 0.018). 
Korresponderende gjennomsnittlige end- 

ringer med KI er presentert i figur 3. En 44 
prosent reduksjon ble sett i KA-gruppen, fra 
et utgangspunkt på gjennomsnittlige 15.6 
(± 4.2) til 8.2 (± 4.0) etter endt behandling. 
Dette var i hovedsak bibeholdt 12 uker etter 
endt behandling [gjennomsnitt 10 (± 4.5), 
p = 0.001 vs utgangspunktet]. Til kontrast 
viste NA-gruppen en liten reduksjon fra ut-
gangspunktet (10 prosent, p = 0.06) til 12.6 
(± 5.2) etter endt behandling, som dernest 
var reversert 12 uker etter endt behandling 
[gjennomsnitt 14.3 (± 4.2), p = 0.52 vs ut-
gangspunktet]. Forbedringen i KA-gruppen 
over NA-gruppen var signifikant både etter 

KA, n = 30 NA, n = 29 p-verdi
Alder (gjennomsnitt ± SD 53.6 ±6.4 52.3 ±6.9 0.461

Antall røykere 9/30 5/29 0.249

Drikker alkohol 23/30 21/29 0.708

Kupperman Indeks (behandlingsstart) 15.6 ±4.2 13.9 ±5.1 0.167

Hetetokter, dag (behandlingsstart) 9.5 ±4.9 12.3 ±7.3 0.092

Hetetokter, natt (behandlingsstart)
Note. SD = standardavvik. 

6.0 ±4.2 7.2 ±5.7 0.352

TABELL 2 Pasientens karakteristika i Klassisk akupunktur-gruppen (KA) og narreakupunktur-
gruppen (NA) før behandlingsstart.

Behandlingsstart Behandlingsslutt 12 uker post behandling

KA, gj sn (SD) 9.5 (4.9) 4.7 (3.7) 3.2 (2.2)

NA, gj sn (SD) 12.3 (7.3) 11.7 (8.5) 12.1 (8.3)

Noter: KA = Klassisk aktupunktur-gruppen, NA = Narreaktupunktur-gruppen, gj sn  = gjennomsnitt,  
SD = standardavvik.  
FIGUR 1 Hetetokter om dagen.
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behandling (p = 0.004) og etter 12 uker etter behandling (p = 0.001). KI var redusert mer 

enn 20 prosent for 26 av 30 av pasientene i 
KA-gruppen, mens for bare 3 av 29 pasien-
ter i NA-gruppen (p = 0.00003). 

Diskusjon 
Hetetokter og svetting rapporteres av de 
fleste postmenopausale kvinner, og kan 
sterkt redusere livskvalitet. Østrogenmedi-
sinering reduserer symptomer hos fire av 
fem kvinner (18). Bruk av østrogen er tra-
disjonelt kontraindisert for kvinner med 
brystkreft, og muligheter for behandling av 
hetetokter er begrenset. Soyabaserte dietter 
er ofte anbefalt (2), men effekten av plan-
teøstrogener i forbindelse med brystkreft 
er ikke kjent (19). Progesteron, clonidin og 
serotoninhemmere har vist seg å være effek-
tive i å redusere hetetokter, men har signifi-
kante bivirkninger, og er lite brukt i denne 
sammenheng (4,20). Hetetokter har vist seg 
å være den mest plagsomme bivirkningen av 
Tamoxifenbehandling (4, 21, 22). I forbin-
delse med økt overlevelse av brystkreft lever 
flere kvinner med langsiktige behandlings-
konsekvenser, inkludert hetetokter.

Denne studien demonstrerte at akupunk-
tur er en effektiv behandlingsmulighet for 
brystkreftopererte kvinner medisinert med 
Tamoxifen og med hetetoktplager. Vi kjen-
ner ikke til andre randomiserte, kontrollerte 
studier som har vist en så dramatisk, eller 
klar, forskjell mellom klassisk akupunktur 
og placebo, for denne type pasienter. Under 
behandling ble gjennomsnitt frekvens av he-
tetokter i den klassiske akupunkturgruppen 
redusert med over 50 prosent om dagen og 
nesten 60 prosent om natten, med en videre 
reduksjon av 30 prosent både dag og natt i 
løpet av de følgende 12 ukene. Dette indike-
rer at akupunktur kan være en attraktiv be-
handlingsmulighet for kvinner som ønsker 
langtidseffekt. Reduksjon av hetetoktsymp-
tomer ble også observert i narreakupunktur-
gruppen, men bare om natten med 25 pro-
sent. Dette gikk tilbake til utgangspunktet i 
løpet av den 12 ukers oppfølgingsperioden. 
Kuppermanindeksen, som demonstrerte en 
reduksjon i helseproblemer tradisjonelt as-
sosiert med menopause, ble redusert med 50 
prosent og opprettholdt under oppfølgings-
perioden i den klassiske akupunktur grup-
pen. Kvinnene i narregruppen rapporterte 
ingen statistisk signifikant forandring. For-
skjellen mellom de to gruppene er klinisk 
signifikant. Den indikerer hvordan kvin-
nene opplevde symptomene, alvorlighets-
graden ble subjektivt notert og lagt sammen 

Behandlingsstart Behandlingsslutt 12 uker post behandling

KA, gj sn (SD) 6.0 (4.2) 2.6 (2.0) 1.7 (1.6)

NA, gj sn (SD) 7.2(5.7) 5.4 (4.4) 6.1 (5.1)

Noter: KA = Klassisk aktupunktur-gruppen, NA = Narreaktupunktur-gruppen, 
gj sn  = gjennomsnitt, SD = standardavvik.  
FIGUR 2 Hetetokter om natten.

Behandlingsstart  Behandlingsslutt 12 uker post behandling

KA, gj sn (SD) 15.6 (4.2) 8.2 (4.0) 10.0 (4.5)

NA, gj sn (SD) 13.9 (5.1) 12.6 (5.2) 14.3 (4.2)

Noter. KA = Klassisk aktupunktur-gruppen, NA = Narreaktupunktur-gruppen, 
gj sn  = gjennomsnitt, SD = standardavvik.  
FIGUR 3 Kuppermann indeks. 
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som indikasjon for helserelatert livskvalitet.
Studier som har undersøkt akupunktur-

behandling av friske postmenopausale kvin-
ner har vist forskjellige resultater. Vincent et 
al. (5) kunne ikke demonstrere at medisinsk 
akupunktur var mer effektiv enn narreaku-
punktur. Studien inkluderte 105 kvinner, 
randomisert til medisinsk eller narreaku-
punkturgrupper og behandlet to ganger i 
uken, i fem uker. Nir et al. (7) demonstrerte 
en signifikant reduksjon i hetetokt alvorlig-
het, men ingen reduksjon i frekvens. Den 
kontrollerte pilotstudien inkluderte 29 post-
menopausale kvinner som fikk ni behand-
linger i løpet av sju uker. 

Flishie et al. (9) instruerte 194 pasienter 
med bryst- eller prostatakreft hvordan de 
kunne behandle seg selv med akupunktur i 
opp til seks år. Hele 79 prosent fikk minst 
50 prosent reduksjon i antall hetetokter. Be-
handlingsvarigheten varierte mellom fire 
uker og seks år, med et gjennomsnitt varig-
het av ni måneder. Bare et akupunkturpunkt 
ble brukt; P6. Denne metoden kan vise seg å 
være meget attraktiv hvis lignende resultater 
kan demonstreres i en randomisert studie. 

Nylig publiserte forskere fra NAFKAM 
(26) en studie som sammenlignet akupunk-
turbehandling med egenomsorg hos friske 
kvinner plaget av hetetokter. To hundre og 
sekstisju kvinner ble inkludert. Kvinnene 
som fikk akupunktur reduserte hetetoktene 
med 48 prosent, egenomsorgsgruppen med 
28 prosent, og forskjellen mellom gruppene 
var statistisk signifikant. En signifikant for-
skjell mellom gruppene ble også demon-
strert da livskvalitet ble undersøkt, til fordel 
for akupunkturbehandling.

Det er få studier som har undersøkt ef-
fekt av akupunktur på brystkreftopererte 
kvinner. Vi fant fem pilotstudier som støtter 
bruk av akupunktur i behandling av hete-
tokter (9-13). Tukmashi (11) inkluderte 22 
kvinner med brystkreft, 82 prosent opp-
levde en reduksjon i antall hetetokter i for-
bindelse med akupunkturbehandling, ingen 
kontrollgruppe ble brukt. Nedstrand et al. 
(10) randomiserte 38 kvinner til avspenning 
eller elektroakupunktur. Begge gruppene 
opplevde en signifikant og varig reduksjon 
i antall hetetokter og KI resultat, målt etter 
seks måneder. 

I oktober 2008, ved konferansen til The 
American Society for Therapeutic Radio-
logy and Onchology i Detroit, presenterte 
Professor Eleanor Walker en studie som 
sammenlignet behandling med antidepres-

siva Effexor og akupunktur hos antiøstrogen 
medisinerte kvinner. Begge behandlingene 
reduserte hetetoktene signifikant. Pasien-
ter behandlet med Effexor rapporterte flere 
bivirkninger, inkludert angst, hodepine og 
tretthet. Det var ingen bivirkninger hos de 
som fikk akupunktur, men en signifikant 
bedring i livskvalitet, inkludert øket energi-
nivå, klarhet i hodet og øket sexlyst. Deng 
et al.(14) publiserte en kontrollert, rando-
misert studie av brystkreftopererte kvinner, 
som viste en reduksjon i hetetoktfrekvens 
med varighet inntil 6 måneder. Det var in-
gen signifikant forskjell mellom den klas-
siske akupunktur- og narregruppens post-
behandling. Pasientene slappet av til musikk 
og ble utstyrt med øyelapper, noe som mu-
lig påvirket placebo i begge gruppene. Stu-
diedesignen ligner på vår, men pasientene 
fikk bare åtte behandlinger i løpet av fire 
uker. Våre pasienter fikk 15 behandlinger i 
løpet av 10 uker. Forfatterne spekulerte på 
om lengre og mer intens behandling muli-
gens kunne ha gitt større reduksjon i symp-
tomene. Hetetoktfrekvens i den klassiske 
akupunkturgruppen begynte å skille seg fra 
narregruppen under behandling, og nådde 
et lavere punkt når behandlingen ble avslut-
tet. I studien vår prøvde vi å redusere place-
bo så mye som mulig. Terapeuten adopterte 
en profesjonell avstand, og bortsett fra selve 
behandlingen, ble kontakt med pasientene 
minimalisert. Noe placeboeffekt kan ha vært 
til stede i begge gruppene i vår studie under 
behandling. Reduksjonen i antall hetetokter 
om dagen og Kuppermanindeks var ikke 
signifikant i narreakupunktur-gruppen. 
Bare hetetokter om natten ble signifikant re-
dusert under behandlingen, men økte igjen i 
løpet av 12 ukers oppfølgingsperioden.

Overfladisk nåling på lavt innerverte 
punkter er en vanlig og akseptert kontroll-
metode i akupunkturstudier (23), men den 
er langt i fra optimal. En sensorisk stimule-
ring er umulig å unngå. I vår kontrollgruppe 
ble det gjort overfladisk nåling i punkter 
med god avstand fra kjente akupunktur-
punkter, motorpunkter eller triggerpunk-
ter. Ingen verkende, radierende eller prik-
kende følelse, kjent som De-Qi (15,16), ble 
provosert. Vi tror at vår studiedesign, som 

satt fokus på en nøytral behandlingssitua-
sjon, samt at all behandling ble utført av den 
samme erfarne fysioterapeuten, påvirket 
placeboreduksjon. Samtale og kontakt med 
pasientene ble holdt til et minimum. Slike 
elementer har vist seg å kunne påvirke pla-
cebo (24,25)

For å få godkjennelse fra regional etisk 
komité måtte vi bruke faste punkter i den 
klassiske akupunkturgruppen, de samme 
åtte punktene ble brukt på alle. Kinesisk 
medisin er tradisjonelt holistisk, og behand-
ling, inkludert punktvalg, er skreddersydd 
i forhold til pasientens fysiologiske og psy-
kologiske symptomer. Pasientene i denne 
studien ble derfor ikke behandlet optimalt i 
forhold til prinsippene i Tradisjonell Kine-
sisk Medisin (15,16). Fremtidige studier bør 
fokusere på punktvalg i forhold til Tradisjo-
nell Kinesisk Medisinsk teori, i motsetning 
til en punktoppskrift. Studiedesign bør se 
på muligheter for blinding av terapeuten til 
type behandling, dobbeltblinding er fortsatt 
et stort problem i akupunkturstudier. Vår 
studie viste at akupunktur reduserte hete-
tokter og bedret livskvalitet i tre måneder 
etter endt behandling. Fremtidige studier 
bør fokusere på varigheten av denne be-
handlingseffekten, om pasienter senere opp-
søker akupunktur på nytt, eller benytter seg 
av andre behandlingsmuligheter.

Kuppermanindeks er mye brukt i studier 
som handler om postmenopausale plager 
(17). Mange av parameterne påvirket hver-
andre, og reduksjonen av hetetokter dag og 
natt påvirket det totale resultatet. Kombina-
sjonen av hetetokter, svette, søvnløshet og 
utmattelse var veldig vanlig på behandlings-
start, og stort sett redusert etter behandling 
(data ikke vist). Det er mulig at en reduksjon 
i disse symptomene kunne ha blitt provosert 
hvis søvnproblemer hadde blitt behandlet 
istedenfor hetetokter. Dataene fra denne 
studien gir ikke svar på denne gåten. Noen 
av fordelene med akupunktur er at det er en 
billig behandling og at det er lav innsidens 
av klinisk relevante bivirkninger. Hetetokter 
har vist seg å ha øket frekvens og voldsom-
het hos Tamoxifen-medisinerte brystkrefto-
pererte pasienter. Denne pasientgruppen vil 
helt klart profitere på flere studier med fokus 

Forskjellen mellom de to gruppene er 
klinisk betydelig.
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på valg av akupunkturpunkter, antall og in-
tervaller mellom behandlinger, og langtids-
oppfølging. Også selvbehandling, i motset-
ning til behandling utført av helsearbeidere, 
bør undersøkes i fremtidige studier.    

Konklusjon
Både hetetoktsfrekvens og Kuppermanin-
deks ble statistisk signifikant og klinisk 
betydelig redusert hos brystkreftoperterte 
pasienter behandlet med ti ukers akupunk-
turbehandling. Effekten varte i 12 uker post-
behandling. Narreakupunktur reduserte 
også hetetoktfrekvensen om natten under 
behandling, men hadde ikke noen langtids-
effekt. Resultatene indikerer at akupunktur 
i større grad bør være et tilbud til denne 
pasientgruppen, som er plaget av hetetokter 
som en bivirkning av østrogenantagonistisk 
medisin. 
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Commentary
Hip fractures are predicted to increase in incidence by 36 per-
cent by 2051 in Australia (Sanders et al 1999). Studies aiming to 
improve outcomes in this group with effective and relatively low 
cost interventions have potentially substantial impact for the in-
dividual, their family, and costs to the health system. This study 
is a valuable addition to the limited evidence regarding effective 
interventions in reducing falls or improving associated outcomes 
in this high risk group. 

Importantly, this study adds to the substantial evidence availa-
ble that exercise programs can reduce falls in at-risk older people, 
although few of these studies have investigated high risk clinical 
groups such as patients with hip fracture or stroke. The 25 per-
cent reduction in falls, and a non-significant although substantial 
reduction in hospitalisations, and hip fracture-related hospitali-
sations are impressive outcomes. 

One critical element for physiotherapists is the content of the 
exercise program (Hill and Williams 2009), particularly given 
the findings of a recent meta-analysis that a critical element of 
successful fall prevention exercise programs is that they incor-
porate challenges to the balance system (Sherrington et al 2008). 
In the brief description of the exercise program in this paper, 

there appears to be limited focus on balance (‘standing on both 
legs then standing on one leg while holding a handrail’). Other 
successful falls prevention exercise programs such as the Otago 
program (Robertson et al 2002) have incorporated a stronger fo-
cus on specific balance activities. Given that falls in most cases 
caused the hip fracture in these patients, and balance impairment 
is strongly implicated in falls, it will be worth investigating if 
stronger focus on balance performance can achieve even better 
outcomes. 

Keith Hill
La Trobe University and Northern Health, Australia
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Additional physiotherapy during acute care reduces falls in the 
first 12 months after hip fracture

Synopsis
Summary of: Bischoff-Ferrari HA, Dawson-
Hughes B, Platz A, Orav EJ, Stahelin HB, 
Willett WC, et al (2010) Effect of high-
dosage cholecalciferol and extended physio-
therapy on complications after hip fracture. 
Arch Intern Med 170: 813–820. [Prepared by 
Nora Shields, CAP Editor.] 

Question: Do additional physiotherapy 
and high dose vitamin D3 therapy reduce 
the rate of falls and hospital admissions in 
patients with hip fracture? 

Design: Randomised, controlled trial 
with blinded outcome assessment. 

Setting: One large hospital centre in Swit-
zerland. 

Participants: 173 patients with acute hip 
fracture. All participants had to have a mi-
ni-mental examination score of at least 15, 
have had no prior hip fracture at the newly 
fractured hip, have undergone surgical re-
pair, have creatinine clearance of more than 
15 mL/min and to have been able to walk 
3 m before their hip fracture. Key exclusion 
criteria included metastatic cancer or che-

motherapy, kidney stones, hypercalcaemia, 
primary parathyroidism, sarcoidosis, or 
severe vision or hearing impairment. Ran-
domisation of 173 participants allocated 42 
to standard physiotherapy and high dose 
vitamin D3 therapy, 44 to additional physio-
therapy and high dose vitamin D3 therapy, 
44 to standard physiotherapy and standard 
vitamin D3 therapy, and 43 to additional 
physiotherapy and standard vitamin D3 
therapy. 

Interventions: Both groups received 30 
min per day of physiotherapy and 800 IU 
per day vitamin D3 therapy. In addition, the 
additional physiotherapy groups received 
an extra 30 minutes of home program in-
struction each day during acute care and an 
instructional leaflet at discharge. The high 
dose Vitamin D therapy groups also recei-
ved an additional 1200 IU per day vitamin 
D3 therapy. 

Outcome measures: The primary outco-
mes were rate of falls and the rate of hospi-
tal readmission at 12 months, assessed by 
monthly telephone calls and a patient diary. 

All analyses were based on intention to treat 
and included 173 patients. Results: 128 par-
ticipants completed the study. At 12 months, 
the falls rate in the patients who had received 
additional physiotherapy was 25 percent less 
(95 percent CI – 44 percent to –1 percent). 
High dose vitamin D3 therapy did not redu-
ce the rate of falls. At 12 months, the rate of 
hospital readmission was 39 percent less in 
patients who received the high dose vitamin 
D3 therapy (95 percent CI –62 percent to –1 
percent). Additional physiotherapy did not 
reduce the rate of hospital admission. 

Conclusion: Additional physiotherapy 
and supplementation with high dose vita-
min D3 therapy of 2000 IU per day had dif-
ferent benefits after hip fracture. Additional 
physiotherapy reduced the rate of falls and 
supplementation with high dose vitamin 
D3 therapy reduced the rate of hospital re-
admission. These two interventions may be 
useful together as they address two distinct 
but important complications after hip frac-
ture. 
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Hver av disse tiltakslinjene mot slitasjepla-
ger (artrose) har gradvis reduserende effek-
tive tiltak, fra første til siste: 

Førstelinje er utholdenhets- og styrke-
øvelser og sauna, for hofter og knær; og vekt- 
reduksjon for knær. 

Andrelinje er TENS, lavenergi laser, ma-
nuellterapi og kosttilskuddene nype-pulver, 
avokado- og soyabønneblanding og glyko-
saminsulfat, for knær og hofter; og hyalin-
injeksjoner, elektroakupunktur, akupunktur 
og manuellterapi, for knær. 

Tredjelinje er ikke-steroide betennelses-
dempende legemidler og paracetamol, for 
hofter og knær; og kortisoninjeksjoner, for 
knær. 

Fjerdelinje er kirurgi, med utskiftning av 
halve leddet før utskiftning av det hele, for 
kne; og helt nytt ledd, for hofte. 

Forslaget baserer seg hovedsakelig på en 
omfattende høykvalitets oversikt over kunn-
skap publisert i det anerkjente tidsskriftet 
Osteoarthritis and Cartilage (1). Den angir 
hvilke tiltak som er mest effektive ved slita-
sje i hofter og knær. Men også hvor effek-
tive de er i forhold til hverandre, samt hvilke 
som har alvorlige bivirkninger og ikke. Den 
gir også vurderinger av styrken på doku-
mentasjonen og kvaliteten på studiene. 

Oversikten oppsummerer og gir en kri-
tisk evaluering av forskningsstudier på ef-
fekten av aktuelle tiltak ved slitasje i hofter 
og knær i perioden fra januar 2006 til januar 
2009. 

Oversikten, en såkalt meta-analyse, er ut-
ført av slitasjegiktforskere som representerer 
foreningen The Osteoarthritis Research So-
ciety International. En slik oversikt gir, når 

den er godt utført, høyeste grad av pålitelig 
dokumentasjon for effekten av tiltak, med 
tall som gjør det mulig å sammenligne dem 
direkte. 

Begrunnelsen for studien var at cirka 30-
40 prosent av de over 65 år plages med smer-
ter og redusert forflytningsevne på grunn av 
slitasje i hofter og knær, og at det var over 
tre år siden siste oppsummering. Forskerne 
stilte følgende spørsmål: 

• Hva er størrelsen av effekten (ES) av 
aktuelle tiltak for slitasjegikt i hofter og 
knær på smerte, funksjon og stivhet? 

• Har størrelsen på effektene endret seg 
siden foreningens siste publiserte over-
sikt i 2006?

Metode
Utførelsen av oversikten er i stor overens-
stemmelse med den anerkjente Cochra-
nehåndboken og dermed også med hånd-
boken til Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten (Kunnskapssenteret).

Søkene var først rettet mot andre syste-
matiske kunnskapsoversikter publisert i pe-
rioden fra januar 2006 til januar 2009. Studi-
ene i disse ble dernest supplert med søk etter 
primærstudier. Dette gjaldt både effekten av 
tiltak og økonomiske evalueringer av tiltak. 

Effektene ble angitt som effektstørrelser 
(ES). Dette er en måleskala som muliggjør 
direkte sammenligning mellom effekten av 
ulike tiltak. Skalaen for tolkning av ES er at 
verdier fra 0 til 0.2 angir neglisjerbare effek-
ter, fra 0.2 til 0.5 små effekter, fra 0.5 til 0.8 
moderate effekter og fra 0.8 og oppover store 
effekter. Effektstørrelser ble oppgitt som 
gjennomsnitt med et 95 prosent sikkerhets-
intervall (SI). Sikkerhetsintervallet angir 
øvre og nedre sikre grense for den «sanne» 
effekten av tiltaket.

Effekten ble også oppgitt som Antallet 

som må behandles (NNT, Numbers Needed 
to Treat), som betyr antall pasienter en tren-
ger å behandle for å få en pasient til å bli så 
mye bedre at det har reell betydning for pa-
sienten. Her er effekten maksimal om tallet 
er 1, mens den er redusert med større tall. 
Fordi forskerne ikke anga en parallell tolk-
ningsskala med vanlige ord (neglisjerbar, 
små og så videre) for disse verdiene, har vi 
sluttet tiltakets resultatplassering ut fra stu-
dier som oppgir begge måleenhetene (ES og 
NNT).

Varigheten av effektene var bare systema-
tisk oppgitt etter kort tid, altså som størrel-
ser gitt rett etter endt behandling. 

Styrken på dokumentasjonen (eller gra-
den av sikkerhet for effekten), ble gradert på 
skalaen til Senter for evidensbasert medisin 
i Oxford, England (www.cebm.net/index.
aspx?o=1025). Skalaen går fra beste, 1a: sys-
tematisk kunnskapsoversikt, til svakeste 5: 
eksperters mening. 

Kvaliteten på studiene (lav risiko for sys-
tematiske skjevheter bort fra sannheten) ble 
gradert etter Jadads skala som går fra 0 po-
eng som verst til 5 poeng som best. (Skalaen 
etterspør 1. var studien beskrevet som ran-
domisert, 2. var studien beskrevet som dob-
beltblindet? og 3. var der en beskrivelse av 
de som trakk seg og de som falt fra?)

Resultat
I perioden var det publisert 64 systematiske 
oversikter (SR), 266 randomiserte kontrol-
lerte studier (RCT) og 21 nye økonomiske 
evalueringer (EE) – på i alt 51 tiltak. Under 
angis resultatlisten for effekten av tiltakene, 
dog begrenset til smerte. Den er laget etter 
størrelsen på effekten i ES eller NNT og 95 
prosent sikkerhetsintervall i parentes (tabell 
1). Størst effekt av de aktive tiltakene har ut-
holdenhetsaktiviteter ledet av fysioterapeut.

Radikalt nytt om behandling av slitasje

Basert på en «state of the art» oversikt over effekten av tiltak (1) kan det være grunn til å 

peke på fire tiltakslinjer mot slitasje i hofter og knær. Den første er trygg og aktiv med øvel-

ser. Den andre er trygg og passiv, med blant annet TENS, hyalin og kosttilskudd. Tredje til-

takslinje er legemidler, med klart negative bivirkninger. Den fjerde og mest risikable er kirurgi. 
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Neglisjerbart effektive tiltak 
Følgende tiltak var ikke-effektive eller frem-
viste neglisjerbar effekt:
– Vannbaserte øvelser
– Balenoterapi 
– Utdanning 
– Telefonoppfølging 
– Selvbehandling
– Massasje
– Ultralyd 
– Elektromagnetisk terapi 

Styrken på dokumentasjonen for alle til-
takene over er på de to høyeste nivåene (1a 
og 1b) 

Kvaliteten på studiene varierer mye, men 
er høy for alle de aktive tiltakene og for laser, 
akupunktur og elektroterapi, mens den er 
moderat for akupunktur, spa og balenoterapi 
og bare lav for ultralyd og massasje. 

Medikamentelle tiltak
Effektstørrelsene direkte etter behand-
lingslutt for de medikamentelle tiltakene er 
oppsummert i tabell 2. Tiltakene er rangert 
med mest effektive tiltak øverst, opoider,  og 
minst effektive, paracetamol, nederst.

Innvendinger mot de medikamentelle 
tiltakene og studiene
Problemet med opoider er at det har så ster-
ke bivirkninger at cirka 25 prosent av pasi-
entene slutter med det allerede etter fire uker 
på grunn av kvalme, forstoppelse og eksem. 
Opoider gjør det også ulovlig å kjøre bil.

For hyalin er problemet klare bevis for 
publikasjonsskjevhet (at positive effekter 
publiseres i større grad enn negative) og at 
resultatene er ekstremt variable mellom stu-
diene, hvilket gjør dokumentasjonen usik-
ker. Dog viser tiltaket moderat langtidseffekt 

og ubetydelige bivirkninger som forbigå-
ende smerte og hevelse ved injeksjonsstedet.

For kondroitinsulfat er problemet at om 
en ser bare på studiene med høyest kvalitet 
(5 på Jadad skala), forsvinner effekten av til-
taket fullstendig. 

For kortison er problemet at effekten av-
tar sterkt over tid og at den lille effekten som 
er igjen etter fire uker, ikke lenger er sikkert 
generaliserbar til alle med slitasje i knærne. 
Selv om kortison er kjent for å ha bivirknin-
ger som å hemme tilhelning, fremme mus-
kelsvinn og undertrykke immunsystemet 
(3), nevner ikke oversikten (1) disse.

Glykosaminsulfat viser også klar publi-
kasjonsskjevhet og ekstrem variablitet i re-
sultater mellom studiene, hvilket gjør det 
usikkert. Dette selv om en meget sterk ran-
domisert kontrollert studie av hele 318 pa-
sienter viser at tiltaket er mer effektivt enn 
narremedisin og minst like effektivt som 
paracetamol (2). 

Ikke-steroide betennelsesdempende 
midler, såkalte NSAID, for eksempel resept-
fri Ibux og reseptbelagt Brexidol, kan ha 
alvorlige bivirkninger. Den gjennomsnitt-
lige risikoen for hull i tarmen, magesår eller 
mageblødning femdobles i snitt sammen-
lignet med narremedisin (RR 5.36). Ifølge 
den øvre grensen for sikkerhetsintervallet er 
risikoen opptil 16 ganger høyre enn hos de 
som får ufarlig narremedisin. 

Avokado og soyaolje iblandet litt tynn 
lut har ingen bivirkninger. Dog er det stor 
variabilitet i resultatene og ved analyser av 
bare høykvalitetsstudier var effektene små 
og bare nært generaliserbare til alle med sli-
tasjegikt.

Nype i pulverform fra planten Rosa Cani-
na viser resultater som er konsistente (med 
liten variabilitet mellom studiene) og tilta-
ket er uten bivirkninger. 

For paracetamol var effekten redusert si-
den januar 2006, til nå å være neglisjerbar i 
gjennomsnitt. (Dog med et stabilt og stramt 
sikkerhetsintervall, uten tegn på publika-
sjonsskjevhet og med liten variasjon mellom 
primærstudiene.) Paracetamols alvorligste 
bivirkning er en gjennomsnittlig 3.6 ganger 
større risiko for hull eller blødning i tarmen 
(95 prosent SI 2.60-5.10, angitt i relativ risiko).

Dokumentasjonsstyrken for de medika-
mentelle tiltakene var alle på øverste nivå, 
1a. Kvaliteten på studiene var høy (100 pro-
sent på Jadads skala).

Kirurgiske tiltak

TABELL 1 Effektive ikke-medikamentelle tiltak på smerter ved slitasje i hofter og knær, 
med estimerte størrelser på effektene.

Tiltak ES (95 % SI fra – til)

Aktive 

1. Utholdenhetsaktivitet (for eksempel turgåing) 0.52 (0.34-0.70)

2. Styrkeøvelser 0.32 (0.23-0.42)
3. Spa/sauna* 0.46 (0.17-0.75)

4. Vektreduksjon (bare kne) 0.20 (0.00-0.39)

Passive 
1. TENS NTT 2 (1-5) 

2. Lavenergi laser (bare kne) 
                                    (kne og hofte)

0.78 (0.23-1.32)#
NNT 4 (2-17)

3. Akupunktur (bare kne)             0.35 (0.15-0.55).

Noter. * = På tredjeplass fordi SI spriker mer enn for styrketrening, selv om tiltaket i snitt synes mer effektivt. ES 
= effektstørrelse; NNT = Antall som må behandles (et annet estimat på størrelsen på effekten); SI = sikker-
hetsintervall/konfidensintervall, # laserdata er supplert fra en oversett meta-analyse (5), hvor subanalyser med 
optimale doser viser ES = 1.25 (95% SI 0.80-1.69). 

TABELL 2 Effektive medikamentelle tiltak på smerter ved slitasje i hofter og knær, med estimerte 
effekter.

Tiltak ES (95 % SI fra – til)

1. Opoider (for eksempel paralgin forte) 0.78 (0.59-0.98)

2. Kondroitinsulfat (kosttilskudd) (bare kne) 0.75 (0.50-1.01)
3. Hyalin injisert i leddet (legemiddel) (bare kne) 0.60 (0.37-0.83)
4. Kortison injesert i leddet (legemiddel) (bare kne) 0.58 (0.30-0.87)

5. Glykosaminsulfat (kosttilskudd) 0.58 (0.34-0.75)

6. Ikke-steroide betennelsesdempende midler (legem.) 0.29 (0.22-0.35)*

7. Nype-pulver fra roser (Rosehip) (kosttilskudd) 0.37 (0.13-0.60)

8. Avokado- og soyabønneolje-blanding (kosttilskudd) 0.38 (0.01-0.76)
NNT 6 (4-13)

9. Paracetamol (legemiddel) 0.14 (0.05-0.23)

Noter. * = På sjetteplass fordi SI spriker mindre enn nype og avocado, selv om tiltaket i snitt synes mindre ef-
fektivt. ES = effektstørrelse; NNT = Antall som må behandles (et annet estimat på størrelsen på effekten); SI = 
sikkerhetsintervall/konfidensintervall. 
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summert i tabell 3. Å skifte ut hele og halve 
leddet gir stor effekt, mens skylling er doku-
mentert ikke effektivt.

Endringen fra 2006 er at skylling eller 
rensing av leddet nå er dokumentert ikke-
effektivt i forhold til narreoperasjon (sik-
kerhetsintervallets nedre grense er negativ). 
Forskerne angir ikke hvor effektivt osteo-
tomi av leggbeinet (tibia) er.

Dokumentasjonsstyrken for alle de kirur-
giske tiltakene er på høyeste mulige nivå, Ia og 
Ib. Kvaliteten i studiene er høy for tiltakene på 
2., 3. og 5.plass, moderat for å skifte ut halve 
leddet og ugradert for skylling av leddet. 

Forskernes diskusjon og
konklusjon
Forskerne poengterer at systematiske over-
sikter eller meta-analyser kanskje ikke gir 
bedre dokumentasjonsgrunnlag enn indivi-
duelle randomiserte kontrollerte enkeltstu-
dier i visse tilfeller (se eksempelet Glykosa-
minsulfat). 

I tillegg mener de det er vanskelig å av-
gjøre hvilken studie en skal stole mest på 
når det foreligger flere randomiserte kon-
trollerte studier, men ingen systematiske 
oversikter. 

Forskerne konkluderer at publisering av 
store mengder ny forskningsdokumenta-
sjon har medført noen endringer i forholdet 
mellom fordel og risiko for noen tiltak mot 
slitasjegikt. 

Fysioterapeutens refleksjon
Vi stiller spørsmål ved at forskerne ikke dis-
kuterer konsekvensene av dokumentasjonen 
som presenteres i artikkelen og måten de 
oppsummerer endringene på. Vi synes det 
dokumenteres radikale endringer i forhold 
til samme gruppes kunnskapsoversikt i 2006 
og behandlingsretningslinje fra 2008 (9). 

Forskernes to år gamle retningslinje (9) 
angir at slitasje i knær og hofter krever en 

kombinasjon av ikke-medikamentelle og 
medikamentelle tiltak. Det ser vi ikke dek-
ning for i dag. De medikamentelle tiltakene 
de anbefalte er legemidler med godt doku-
menterte og til dels alvorlige bivirkninger. 
Men dette får først klar relevans ved å sam-
menholde med dagens effektive, risikofrie 
og veldokumenterte alternativer. I tillegg er 
flere tidligere anbefalte ikke-medikamen-
telle tiltak i dag faktisk dokumentert ikke-
effektive. Som for eksempel utdanning, selv-
behandling og telefonkontakt. 

Søkestrategien i oversikten har utelatt 
to viktige tiltak: Elektroakupunktur (EA) 
og manuellterapi (MT). Søk i Cochrane-
databasen i dag (27.09.10) viser at EA har 
dokumentasjon på metaanalyse-nivå for 
knær (5), mens MT har dokumentasjon på 
RCT-nivå for hofter og knær (6-8). Begge 
har effektstørrelse på moderat nivå; EA sam-
menlignet med placebo og MT med øvelser. 

Ut fra Hippokrates prinsipp om frem-
for alt ikke å skade, kan det være grunn til 
å peke på fire tiltakslinjer: Første er trygg 
aktiv og konservativ, andre er trygg passiv 
og konservativ, tredje er moderat risikofylt, 
passiv og konservativ og fjerde er potensielt 
alvorlig risikofylt og radikal. 

Som førstelinje mot slitasjesmerter fore-
slås de trygge aktive konservative tiltakene 
av flere grunner: Fordi de ikke har negative 
bivirkninger; fordi de har moderate effekter 
på kort og lang sikt – til og med hver for seg 
– som minst tilsvarer aktuelle medikamen-
ter; fordi de samtidig har effekt på de andre 
kardinalproblemene ved slitasje: funksjon 
og stivhet, hvilket sjelden er tilfelle for de 
medikamentelle; fordi de har positive ef-
fekter på en lang rekke kroppssystemiske 
symptomer og sykdommer i tillegg til sli-
tasjeplagene; fordi de ansvarliggjør enkelt-
mennesket; og ikke minst fordi de ikke tren-
ger å koste samfunnet dyrt (4). 

Som andre tiltakslinje foreslås trygge 

passive konservative tiltak. Og da de tilta-
kene med mest tillitsvekkende dokumenta-
sjon først. Altså TENS, lavenergi laser, ma-
nuellterapi og kosttilskuddene nype-pulver, 
avokado- og soyabønneblanding og glyko-
saminsulfat, for knær og hofter; og hyalin-
injeksjoner, elektroakupunktur, akupunktur, 
og manuellterapi for knær. 

Som tredje tiltakslinje foreslås effektive 
moderat risikofylte passive konservative til-
tak. Det vil si paracetamol og ikke-steroide 
betennelsesdempende legemidler, for hofter 
og knær; og kortisoninjeksjoner, for knær. 

Som siste og fjerde tiltakslinje foreslås 
potensielt alvorlig risikofylte og radikale til-
tak: Kirurgi, med utskiftning av halve leddet 
før utskiftning av det hele, for kne; og helt 
nytt ledd, for hofte. Kirurgi innebærer en 
betydelig større risko enn de tre første til-
takslinjene. Derfor trenger andre effektive 
tiltak å uttømmes før dette.

Ut fra alvorlighetsgraden av plagene 
foreslås det at rekkefølgen på de tre første 
tiltakslinjene snus (ved moderate plager) 
og eventuelt flettes sammen (ved alvorlige 
plager), hvorpå de to passive gradvis fases 
ut – som ved anerkjent idrettsmedisinsk be-
handling (10). 
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TABELL 3 Kirurgiske tiltaks effekt på smerte ved slitasje i hofter og knær. 

Kirurgiske tiltak ES (95 % SI fra - til)

1. Skifte ut halve leddet

Stor effekt mot smerte i av kneleddet, med 
færre komplikasjoner enn ved total utskiftning 
av leddet.

2. Skifte ut hele leddet
Stor effekt på smerte og funksjon for hofter 
og knær.

3. Operativ gjennomsaging/gjennommeisling av en knokkel eller 
fjerning av en knokkeldel såkalt osteotomi. 

Osteotomi høyt på leggbeinet er effektivt mot 
knesmerter.

4. Skylling eller rensing av leddet NNT 9 (5-25)

5. Legge ny overflate bak kneskjellet 0.21 (-0.12-0.54)

Noter. * = På sjetteplass fordi SI spriker mindre enn nype og avocado, selv om tiltaket i snitt synes mindre effektivt. ES = 
effektstørrelse; NNT = Antall som må behandles (et annet estimat på størrelsen på effekten); SI = sikkerhetsintervall/konfiden-
sintervall.
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Utmerket oppslagsbok og innføring 
i sykdomslære

Basisbog i Sygdomslære
Redigeret af Sven Schulze og Torben V. Schroeder
Munksgård Danmark, København 2010
679 sider
Pris: kr 713,-
ISBN: 9788762808676

Dette er en lærebok som gir innføring i 
de mest vanlige sykdommer knyttet til 
ulike organer og deler av kroppen. Den 
tar utgangspunkt i sykepleierutdan-
ningen, men er også egnet for fysio- og 
ergoterapeuter.

I alt 26 leger og en sykepleier er 
bidragsytere. Innledningen gir nyttige 
beskrivelser av hva en sykepleie- og lege-
journal skal inneholde. Så følger kapitler 
om blant annet sykdommer i mage og tarm, nyrer og urinveier, bevegelsesap-
paratet, hjerte og blodkar, nervesystemet og lungene. De enkelte sykdom-
mene er kort beskrevet over to til tre sider. Først er det noen nøkkelpunkter 
om lidelsen over fire-fem linjer, så generelt med en definisjon, forekomst og 
patogenese. Siden beskrives kliniske funn, forløp og behandling, og til slutt 
hvordan sykdommen eventuelt kan forebygges. 

Den nødvendige basalkunnskap innen anatomi og fysiologi er forutsatt. 
For å forstå sykdomsbeskrivelsene bedre, kan det være en fordel å repetere 
en del anatomi og fysiologi.

Teksten ledsages av tegninger, MR-bilder, arteriografi og fotografier 
av ulike lidelser. Særlig de mange og gode tegningene gjør boken lettere. 
Viktige oversikter over de enkelte lidelser er beskrevet for seg, og er uthevet 
mot en rød bakgrunnsfarge. Dette gjør det lett å finne frem og tilbake. 

Den kan anbefales som en generell innføring i sykdomslære for alle 
fysioterapeuter. For eksempel kan den for klinikeren være god å ha når en 
pasient kommer med mer enn bare belastningslidelsen. Her er en gylden 
mulighet til å få oppdatert kunnskap om de øvrige lidelsene som virker på 
allmenntilstanden. 

Boken er nyskrevet og ajourført om helsevesenets oppbygning og funk-
sjoner. Selv om den beskriver danske forhold, synes de ganske like de norske. 
For eksempel med hensyn til den tiltakende spesialisering av helsetjenesten 
og ny, dyr teknologi. 

Skal fysioterapeuter behandle godt, er det viktig med grunnleggende 
kunnskap om de sykdommene som pasientene har. Men har så boken nok 
informasjon for fysioterapeuter om de enkelte lidelsene? Ja, det er en fordel 
at de enkelte lidelser beskrives kortfattet. For da fungerer den bedre som 
en klinisk oppslagsbok. Og skulle man savne opplysninger, kan dette utfylles 
med andre kilder. Særlig vil vel dette gjelde vårt eget spesialområde, belast-
ningslidelsene. 

For min del er dette en bok jeg har savnet, og som jeg vil ha liggende lett 
tilgjengelig. Den gir en særdeles god mulighet til å bli mer kjent med sykdom-
mer som ikke inngår i min fysioterapikunnskap.

Einar Hafsahl,
fysioterapeut, Sandnes

Menneskets funksjonelle anatomi
Forfattere: Hans A. Dahl og Eric Rinvik
Forlag: Cappelen Akademisk Forlag
ISBN: 9788202316327
Dette er tredje utgave av læreboken, og hoved-
vekten ligger fortsatt på bevegelsesapparatet. 
I denne utgaven er mange av illustrasjonene 
erstattet av tydeligere, mer informative og bru-
kervennlige illustrasjoner, som ifølge forlagets 
egen omtale vil gjøre det lettere å tilegne seg 
stoffet.  Det pekes spesielt på kapitlene om 
muskler, ledd og årer. Det følger også en egen 
arbeidsbok med dette læreverket.

Målgruppene er studenter i medisin, fysioterapi og mensendieck, 
odontologi og ergoterapi. Boken, på godt over 700 sider, er også 
velegnet for studenter ved Norges Idrettshøgskole og ved høgskolenes 
idretts- og helsefagutdanninger. Dahl og Rinvik er tidligere professorer 
ved henholdsvis NIH og Universitetet i Oslo.

 
Slyngetrening
Forfattere: Anders Berget og Lennart Krohn-Hansen
Forlag: Fritt Forlag
ISBN: 9788281790582
«Slyngetrening er morsomt fordi det fungerer», ifølge forfatterne av 
denne fargerike og gjennomillustrerte boken. Undertittelen er Balan-
sert trening for hele kroppen. Boken inneholder 80 illustrerte øvelser 
med 640 ulike variasjoner, alt tydelig illustrert med bilder og tegninger. 
Formatet er lite og praktisk og utgjør totalt 145 sider.

Berget og Krohn-Hansen er fysioterapeuter, med erfaring fra store 
treningskjeder i Norge. De har jobbet mye med slynger, både for rehabi-
litering og trening, har holdt kurs og utviklet gruppetreningskonsepter 
med slynger.

Hva er funksjonshemming
Forfatter: Jan Tøssebro
Forlag: Universitetsforlaget
ISBN: 9788215014227
Dette er en del av en serie med små «hva er»- bøker. Universitetsforla-
get har utfordret en rekke fagfolk til å gi svar på krevende spørsmål, her 
om funksjonshemming.

I omtalen skriver forlaget at menneskeskapte omgivelser funksjons-
hemmer, og at det derfor må ta hensyn til at mennesker er forskjellige.

I denne lilla boka på ca. 140 sider presenteres ulike perspektiver på 
funksjonshemming. Forfatteren diskuterer de lange historiske linjene, 
og de mer dagsaktuelle. Det gjelder deltakelse i samfunnslivet og nye 
trender i politikken, som vern mot diskriminering, tilgjengelighet og 
universell utforming.

Dr.polit Jan Tøssebro er professor i sosialt arbeid ved NTNU i Trond-
heim. 

og mensendieck,

NYE BØKER
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Eneste fysioterapeut 
i mils omkrets

Praksisportretter
Trondheim og Tydal; to svært forskjellige steder å jobbe som fysioterapeut. Blant 850 innbyggere i 

fjellkommunen Tydal jobber Anette Odden helt alene. I Trondheims største institutt er manuellterapeut 

Kirsti Vanvik omgitt av et stort antall kolleger og en strøm av pasienter. To vidt forskjellige hverdager. 

Begge trives aldeles utmerket!  Vi har vært på besøk for å lage to praksisportretter. 

Rollen som fysioterapeut i en liten kommune er som skapt for den med fanta-

si og pågangsmot. Skyting for damer er blant tiltakene Anette Odden har satt 

i gang i fjellkommunenTydal. En liten utfordring med å bo på et så lite sted, 

er at alle vet hvem du er. Du tar med deg rollen din overalt hvor du ferdes.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning, fysioterapeuten@fysio.no



34     FYSIOTERAPEUTEN  10/10

REPORTASJE

SKYTING FOR DAMER er noe Anette Od-
den, kommunefysioterapeut i Tydal, startet 
som et Fysak-tiltak. Det begynte somme-
ren 2008. Damene møttes på skytebanen 
en gang i uka. Odden er selv over gjennom-
snittet interessert i skyting og har deltatt på 
landsskytterstevnet flere ganger. 

– Banesesongen er snart over, så nå skal 
vi i gang med miniatyrskyting innendørs, 
forteller hun. 

Vi har nettopp kjørt østover fra Stjørdal 
i Nord- Trøndelag, passert Selbu og entret 
fjellkommunen Tydal (850 innbyggere). 
Høstsola skinner over vide fjell og blikkstille 
vann. 

I tettstedet Ås ligger fysioterapilokalene 
hvor Odden er sjef. Hun har jobbet her i tre 

år, 80 prosent som kommunefysioterapeut 
og 20 prosent som Fysak-koordinator. 

– Flott og variert
Asbjørn Lunden går på tredemølla så svet-
ten siler.

– Dette går fint, sier Odden og noterer. 
Lunden er hjertetransplantert og deltaker i 
et forskningsprosjekt i regi av Rikshospita-
let. Målet er å teste om systematisk inter-
vallbasert trening med høy intensitet gir økt 
arbeidskapasitet (målt med maksimalt oksy-
genopptak), bedre hjertefunksjon og bedre 
livskvalitet enn det som er vist tidligere ved 
andre metoder. 50 pasienter er med i pro-
sjektet på landsbasis, 25 i treningsgruppe og 
25 i kontrollgruppe. De trener i tre perio-

der på åtte uker hver, tre økter i uka. 
– Det er interessant å følge Asbjørn, og 

det blir spennende å se resultatene, sier Od-
den.

Nettopp variasjonen og det at hva som 
helst kan dukke opp, er noe av det beste med 
jobben. 

– Jeg trives utrolig godt her. I en sånn 
jobb får man trent opp selvstendigheten sin. 
Man må ta de problemstillingene som kom-
mer. Jeg har firemånederskontroller, barne-
hage- og skolebarn, sykehjem og driver både 
med forebyggende arbeid og kurativt arbeid, 
sier Odden. 

Tett kontakt med ergoterapeut
For noen ville kanskje dette vært ensomt. 

  Man opparbeider selvstendighet og evne til å sjonglere flere oppgaver samtidig.
Man får erfaring med det meste, både pasienter og administrative oppgaver.
God mulighet for fleksibilitet.
Godt og oversiktlig arbeidsmiljø. 
Korte veier for samarbeid, noe som fører til at tiltak ofte kan settes raskt i gang.

Fem fordeler ved å jobbe alene som 
fysioterapeut

KOMMUNEFYSIOTERA-
PEUTEN Anette Odden 
har mye å gjøre. – Jeg har 
i en periode hatt ganske 
mange henvisninger. 
Nå er det tre måneders 
ventetid, sier hun.

STYRKETRENING Supraspinatus røk i et basketak med ei kvige, og Tora Hilmo får god hjelp 
fra fysioterapeut Anette Odden i opptreningen.

KONDISJON Asbjørn Lunden er hjertetransplantert og deltar i 
en studie i regi av Rikshospitalet. Anette Odden veileder.



FYSIOTERAPEUTEN  10/10     35

Men Odden synes ikke det. Hun har jo kol-
legene, internett, telefon og faglitteratur. 
Det skinner gjennom at hun også har en 
god porsjon pågangsmot. Gjennom Fysak 
har hun startet bowling, allidrett og turn-
gruppe for skolebarn. Andre Fysak-tiltak 
er bassengtrening for voksne, onsdagstrim 
for eldre og trening for overvektige voksne. 
Tverrfaglig samarbeid går fort og greit, det 
er jo bare noen minutter til lege, hjemmesy-
kepleie og andre samarbeidspartnere. 

– Dukker det opp noe akutt, tar vi det 
med en gang, forteller Odden, som har sam-
arbeidsmøte med hjemmetjenesten og syke-
hjemmet en gang i måneden. Men henven-
delsene foregår ofte mer uformelt.

Ergoterapeuten er Oddens nærmeste 
samarbeidspartner, og sammen danner de 
to kommunens rehabiliteringsavdeling, hvor 
fysioterapeuten er leder.

– Vi har kontor vegg i vegg. Det fungerer 
kjempebra. Vi har formelle møter annen-
hver uke og trekker av og til også sykehjem-
met med, forteller Odden. Sammen med 
ergoterapeuten har hun startet gå-grupper 
for eldre. De har også satt i gang ulike ak-
tiviseringstiltak på sykehjemmet sammen 
med omsorgstjenesten og NAV – blant an-
net turer.

– Gammelambulansen «Rulle» ble bygd 
om litt, slik at den fikk plass til rullestolbru-
kere. Med «Rulle» drar vi på tur iblant, for 
eksempel til Røros, forteller Odden. Andre 
ganger baker man, for eksempel «hyllkaku». 
Sittedans er også et tilbud.

Godt å være fleksibel
Nå er det Tora Hilmo som skal trene. Supra-
spinatus røk i et basketak med ei kvige før 
jul. Hilmo tenkte det ville gå over, og det 
drøyde et par måneder før hun gikk til legen. 
Etter hvert gikk hun til legen lell og ble kort 
tid etter operert. 

– Framgangen har vært kjempebra. Tora 
er en aktiv person i utgangspunktet, og det 
har hjulpet mye, roser Odden, som normalt 
har fra fem til ti pasienter om dagen. Hun 
behandler de fleste her i treningssalen, kun 
unntaksvis drar hun hjem til pasientene. 
Hun prøver helt bevisst å trekke dem hit.

– Mange har godt av å komme seg ut, sier 
hun. En fordel med å jobbe alene, er nettopp 
fleksibiliteten. Får hun en avlysning, er det 
lett å gå over til sykehjemmet, som ligger to 
minutter herfra. Der tar Odden nå en prat 
med sykepleier Kristin Grendstad. En pasi-
ent med lårhalsbrudd vil ikke opp, og Od-
den lar ham være i fred.

Gir råd på Coop
Det hender at Annette Odden savner team-
følelsen, som da hun var turnuskandidat 
i Molde. Men man er et team her også, og 
hun rådfører seg med lege, ergoterapeut og 
andre. Når hun tar ABC-tester av barn, sam-
arbeider hun med fysio- og ergoterapeut i 
nabokommunen Selbu. Det er få funksjons-
hemmede barn eller andre med behov for 
IP i kommunen, og dermed få ansvarsgrup-
pemøter. Som fagleder har hun iblant møter 
med samordningsteamet for barn, der PPT, 
helsesøster, lege, barnevern, psykiatrisk sy-
kepleier og fysioterapeut møtes. I Stugudal 
i Tydal jobber en fysioterapeut i 20 prosent 
stilling, og det er nå opprettet samarbeids-
møter mellom de to fysioterapeutene og fag-
sjef for helse- og omsorg. 

– En liten utfordring med å bo på et så lite 
sted er at alle vet hvem du er. Du tar med deg 
rollen din overalt hvor du ferdes, og det hen-
der jeg får noen forespørsler mellom hyllene 
på Coop, smiler Odden. På den lokale butik-
ken er det for øvrig laget trimrom.

– Trimrommet på Coop er veldig po-
pulært. Det hender jeg gir råd om egen-
treningsopplegg på Coop til pasienter som 
avslutter behandlingen hos meg, sier Anette 
Odden. 

SOSIALT: Jon Hilmo, Marta Hilmo, Ada Rotvoll 
og Tordis Eikseth nyter ei stund ute i finværet 
sammen med fysioterapeut Anette Odden.  
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REPORTASJE

Det finns fysioterapeuter og 

manuellterapeuter som fikser 

det meste ved Trondheim fysi-

kalske institutt. Og det hender 

at det bakes boller mellom 

pasientene.

FRA DEN TRAVLE GATA går vi inn i en stor, 
lysegul bygård og opp ei trapp. Sekretæren 
ønsker velkommen i resepsjonen. Pasienter 
kommer og går. Det banker. Er det noen 
som hopper? Gnissingen fra et treningsap-
parat når også ørene, stemmer, og lyden fra 
en vask. Her jobber det fire fysioterapeuter, 
fire manuellterapeuter, to manuellterapistu-
denter og en osteopat. 

– Det er helt strålende å jobbe her, og 
det er flott at vi er så mange. Vi har litt ulike 
roller og utfyller hverandre godt. Noen er 
flinke til å sette i gang det sosiale, mens an-
dre er pådrivere på det faglige og på å få inn 
fysioterapeuter og manuellterapeuter  som 
skal jobbe her, sier manuellterapeut Kirsti 
Vanvik.

Fikk driftstilskudd
Hun viser inn til pauserommet, som er stort, 
med langbord, nytt IKEA-kjøkken, en alltid 
jobbende moccamaster og piano. Et svært 
verdenskart henger over bordet og min-
ner om at det eksisterer en verden utenom 

pasientjournaler, sjekking av bevegelighet i 
ryggsøyler og instruksjon av grupper i gym-
salen. Foruten å være et rom for mat, funge-
rer pauserommet også som en slags sentral. 
Her er de ansatte stadig vekk innom, for å 
rydde i papirer eller se på noe annet enn pa-
sientene. Hver andre måned er det morgen-
møte her, hvor man diskuterer saker. 

– Vi er flinke til å benytte oss av hveran-
dres kunnskap. Står vi fast, henviser vi til en 
kollega. Det er alltid en av de andre som kan 
det du ikke kan, sier Vanvik. Hun kom hit 
som MT- student i 2003. Da det ble et halvt 
driftstilskudd ledig i 2005, var hun riktig 

kvinne på rett plass. I dag er hun en av de 
fem eierne ved instituttet, som er det stør-
ste i Trondheim. Fire av de ansatte har fullt 
driftstilskudd, fire har halvt driftstilskudd.

 
Bredt gruppetilbud
Det vrimler av kontorer i det store fysiotera-
pilokalet, som rent visuelt er organisert som 
en stor O i bygården – med vinduer ned til 
førsteetasjens gangareal. Alle fysioterapeu-
tene har to rom hver; kontor med behand-
lingsbenk og behandlingsrom. Det er to 
gymsaler her, en for gruppetrening og en for 
individuelle opplegg. 

Vi kan spille på hverandre, både faglig og sosialt.
Stort faglig engasjement. Vi pusher hverandre!
SOSIALT.
Stor pasienttilgang.
Mange til å dele på investeringer i utstyr og lokaler.

En fysikalsk maurtue

Fem fordeler med å jobbe på et stort 
fysikalsk institutt

TRIVES Kirsti Vanvik synes 
hun har en super jobb på 
Trondheim fysikalske insti-
tutt.

NAKKETRENING Stein Vidar Thun instruerer nakkegruppen i spesifikke øvelser som gir stabilitet og 
koordinasjon. Deltakerne utfører også generelle styrkeøvelser og trener kondisjon. 
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I gymsalen er Stein Vidar Thun i gang 
med nakkegruppa. Det svettes, spøkes og 
jobbes.

Her i gården er det sosialt, og det er ikke 
bare fysioterapeutene som har julebord. 
Nakkegruppepasientene skal også ha ar-
rangert julebord sammen! Gruppetrening er 
en viktig del av instituttets virksomhet. Nå 
har man hofte/ryggruppe, korsryggruppe, 
nakkegruppe, bekken/ryggruppe, bekken-
gruppe, hofte/knegruppe og skuldergruppe. 

– Mange av pasientene får gruppebe-
handling i tillegg til individuell behandling. 
Den som henviser pasienten til gruppe har 
hovedansvaret, sier Vanvik. Å holde seg fag-
lig à jour er for øvrig helt grunnleggende for 
de ansatte.

– Manuellterapeutene møtes en gang i 
måneden for å diskutere fag og øve på ulike 
teknikker. Vi drar også nytte av at noen av 
oss jobber på Nasjonalt senter for spinale 
lidelser og Smertesenteret ved St. Olavs hos-
pital, forteller hun.

Mye spesialkompetanse 
Vanvik behandler om lag 18 pasienter per 
dag. Hun har spesialkompetanse på kiss/ 
kidd- problematikk, og mange av pasientene 
er barn. Nå er Jone L. Lorentzen (4,5 mnd.) 
på plass på gummimatten, faren ser på at 
Kirsti undersøker gutten, som har vært litt 
stiv i nakken. Vanvik har jobbet med ledd-
bevegeligheten. Hun samarbeider ofte med 
barnefysioterapeuter, og det er også tilfellet 
med Jone. 

– Han er fin nå, men ennå litt svakere på 
den ene siden, sier Vanvik, og setter opp en 
ny sjekk om et par måneder.

Det er ellers bred faglig kompetanse ved 
instituttet. Manuellterapeut Lars Halvorsen 
jobber i tillegg på Smertesenteret ved St. 
Olavs hospital – og er spesielt god på kjeve- 
problematikk. Manuellterapeut Tor Inge 
Andersen har idrettskader som et hoved-
område og jobber for Nasjonalt senter for 
spinale lidelser. Jo Askelund, den fjerde ma-
nuellterapeuten, driver med triggerpunkt-
nåling, og det gjør også Vanvik og Halvor-
sen. 

Berit Mørk Johansen og Bjørg Vada har 
kompetanse innen akupunktur og driver 
henholdsvis bekken- og hofte-/ryggruppa. 
Osteopat Hege Dahl Stensaas driver også 
med akupunktur. Stein Vidar Thun driver 
nakke- og ryggruppe, og Tom Erik Nord-
berg jobber også her. Men han skal slutte 
snart, fordi han spiller fotball og nettopp har 

skrevet under kontrakt med Rosenborg. Og 
så har vi Svein Dahl. Foruten å være gammel 
ringrev i faget, har han musikkutdannelse.

Å skape gode minner
Nå går Dahl inn i pauserommet og setter seg 
ved pianoet. Han fyrer løs, og et impone-
rende klassisk verk strømmer ut i instituttet.

– Vi er glade i kulturelle innslag og setter 
pris på å oppleve hverandre andre steder enn 
på jobb. I helga skal vi på hytta til Jo, snart 
skal vi på konsert, og vi besøker storbyer. Til 
våren skal vi til Berlin, forteller Vanvik.

Ikke langt unna sitter sekretær Inger Jo-
hanne Røkke med telefonen limt til øret. 

– Hvis sekretærene er syke, er det helt 
krise. De har en oversikt som vi ikke har, og 

de kjenner pasientene. Sekretærene har også 
en slags delegert lederfunksjon. De betaler 
regninger, ordner opp, rett og slett. Vi har to 
sekretærer, og uten dem hadde vi ikke klart 
noe, sier Vanvik.

Berit Mørk Johansen skal snart ha bek-
kengruppe, hun må bare innom pauserom-
met først for å rydde litt i papirer og slå av 
en prat. 

– Berit er den som kan gå i gang med gjær 
og mel mellom pasientene og trylle frem 
boller på pauserommet. Pasienter behandles 
mens deigen heves, blunker Vanvik. Berit 
har jobbet ved instituttet i 25 år. Historien 
viser at den som først har blitt ansatt ved 
Trondheim fysikalske institutt gjerne blir! 

MUSIKK Kollega Svein Dahl er også klassisk pianist. Her tryller han frem Vårbrus av Kristian Sinding på 
pauserommet. Vanvik lytter henført. 
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Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/
endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å 
gjøre setninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. 
Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av 
redaksjonen. Titler settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! 
Frister, se tredje siste side.

Åpent brev til helse- 
ministeren om fysioterapi 
i kommunene
Anne Grete Strøm-Erichsen sier i et intervju i Fysioterapeuten nr. 9 at det 
aldri har vært så mange fysioterapeuter i kommunene som i dag. Dette må 
vi kommentere. Hvis vi ser på totalt antall årsverk, finner vi en liten økning 
samlet sett. Når vi derimot ser på dekningen, det vil si antall årsverk per 
10.000 innbyggere, er tallene for 2008 og 2009 lavere enn for 2002 og 
2003: Det er nå 8,7 årsverk fysioterapi per 10.000 innbyggere, mens det i 
2003 var 8,9 årsverk. 

Statistisk sentralbyrå kommenterer også på egen nettside at det er 
en nedgang på 40 årsverk innen diagnose, behandling og rehabilitering. 
Når man samtidig vet at sykehusene utfører flere ortopediske inngrep og 
har generelt økt aktivitet, samtidig som liggetiden går ned, blir det altfor 
enkelt å gi inntykk av økte fysioterapiressurser i kommunene. Det korrekte 
er at hver innbygger har fått mindre fysioterapiressurser.

Helseministeren er også blitt spurt av stortingsrepresentant Jon Jæger 
Gåsvatn (FrP) om oppgradering av små avtaler og avtalehjemler i tråd med 
praksisomfang.  Spørsmålet er omtalt på www.fysioterapeuten.no.

Ministerens svar gir inntrykk av at alt nå går i riktig retning i kommu-
nene, blant annet fordi det er en nedgang av avtaler mellom 20 og 40 
prosent. Det hun ikke sier noe om, er at antallet fulltidshjemler også har 
gått ned. Dette stemmer med våre erfaringer med kommunene: de greier å 
redusere antallet av de aller minste hjemlene, enten ved ikke å utlyse ved 
ledighet, eller ved å slå sammen flere deltidshjemler. Men de lyser i svært 
liten grad ut fulle avtalehjemler. 

Dette mener NFF ikke er å etterfølge føringene i statsbudsjettet 
2008-09, der departementet påpeker at hovedregelen er at en avtale-
hjemmel skal være 100 prosent. Dette ble også understreket og forsterket 
i årets forhandlinger om driftstilskudd og takster.

NFF er altså ikke enig i helseministerens vurderinger. I våre øyne ser 
det ikke ut til at kommunene er i ferd med å rydde opp, selv om det fins 
hederlige unntak. Det er svært mange kommuner som fortsetter å lyse ut 
deltidshjemler, og som ikke engang lytter når fysioterapeuter dokumen-
terer at de leverer tjenester til innbyggerne langt utover det kommunen 
betaler for.

Eilin Ekeland, 
forbundsleder NFF

debatt LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

Billige ferier i samarbeid 
med Fysioterapeuten

3 dagers miniferie med 
shopping i Göteborg

Du bor på Beitostølen Resort i hyggelige omgivelser 
ved foten av storslåtte Jotunheimen. Ski- og vinterfe-
rie i storslått natur - det er skisportstedet Beitostølen! 
Her fi nner du skiopplevelser for hele familien - grønne, 
blå, røde og sorte alpinløyper, skilekeland, ekstremski, 
fl ombelyste alpinbakker og hele 320 km med velpre-
parerte langrennsløyper. På Beitostølen skjer det mye 
moro og spennende, som blant annet isklatring, snø-
huleturer, samisk aften og "rumperally"!  

Ankomst 2011: Jan.: 2. 9. 16. 23. 30 / Feb: 6. 13. 20. 27 / 
Marts: 6. 13. 20. 27. / April: 3. 10. 15. 24. 
Ankomst 30.01.2011 - 20.04.2011 - pristillegg kr 500,-.

Inkl. 5 tre-retters 
middager/buffeer med kaffe

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. 

6 dagers ski- og vinterferie på 
Beitostølen inkl. ½-pensjon

Quality Hotel Winn Göteborg er et godt 
utgangs punkt for storbyferie i Göteborg. Opplev by-
ens paradegate Avenyn, og Nordstan, et av Sveriges 
største shoppingsentre.

Ankomst: Søndager-torsdager frem til 16.12.2010.
*Shopping heftet gir gode rabatter til Nordstan (et av Sveriges 
aller største shoppingsentre med mange butikker og restauten-
ter midt i sentrum av Göteborg), og til Freeport i Kungsbacka 
(outlet senter med butikker som Björn Borg, Kosta Boda, In 
Wear, Nike osv.). Til Freeport tar det 25 min. å kjøre med bil.

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/buffé 
Shopping hefte*
5 min. med bil 

 til sentrum

3 dager

899,-per person i dobbeltromSPAR 676,-

2 barn t.o.m. 5 år gratis i fore-
ldrenes seng. 1 barn t.o.m. 12 
år gratis i egen seng. 1 barn 
t.o.m. 15 år kr. 499,- i egen 
seng. Maks. 3 barn per rom. 
Tenåringsrom: 2-3 barn halv 
pris i eget rom. Ved 2 betalende 
voksne eller én voksen som 
også betaler enkeltromstillegg, 
bestilles på tlf. 800 300 98.

Fo
to

: 
St

ig
 K

äl
ve

lid
1 barn t.o.m. 6 år gratis 
i foreldrenes seng. 2 barn 
t.o.m. 15 år fra kr 1499,- per 
barn i egen seng.
Ved to betalende voksne 
eller én voksen som også 
betaler enkeltromstillegg, 
bestilles på tlf. 800 300 98.

6 dager
fra 2 799,-per person i dobbeltrom

SPAR 1 351,-
5 overnattinger 
5 frokoster
5 tre-retters 

 middager/buffeer 
 med kaffe
Mange aktiviteter
Skianlegg i 

 toppklasse

Reis selv
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FRA LESERNE

I VÅR ble Verdens aktivitetsdag arrangert for 
fjerde gang, etter initiativ fra WHO. Målet er 
å sette fysisk aktivitet på dagsorden. 

Tidligere år har temaet vært «Fysisk ak-
tivitet for alle», men den 10. mai stod fysisk 
aktivitet for eldre i fokus. NFF avdeling Sør-
Trøndelag arrangerte turdag for eldre langs 
Nidelva. Fysioterapistudentene ved høgsko-
len (HIST) ble invitert med, og vi hadde en 
post underveis i løypa med forskjellige øvel-
ser til musikk.

Ved hjelp av broene over Nidelva ble det 
lagt opp to turløyper En lang løype for de 
sprekeste og en litt kortere for de som brukte 
ganghjelpemidler. Turdagen startet med fel-
les oppvarming med en fysioterapeut fra 
St. Olavs hospital. Deretter ble deltagerene 
delt opp i grupper og ledet ut i løypene av 
fysioterapeuter. Den korte løypa hadde en 

post der det stod to geriatrifysioterapeuter 
og delte ut heftet 65+. Studentene hadde 
forberedt aerobicøvelser og gjennomgikk 
også noen øvelser fra heftet 65+. Vi håpet på 
mange deltakere og Tine melk sponset oss 
med hundre kopper Biola, så premien i mål-
området var klar.

Som fysioterapistudenter i Trondheim 
får vi tidlig kontakt med eldre. Bare to uker 
ut i 1. semester blir vi sendt ut i observa-
sjonspraksis. I tillegg leder vi forskjellige ty-
per gruppetreninger for eldre gjennom hele 
første året av utdanningen. To og to møter 
opp på eldresentrene for å lede timer med 
blant annet sittedans eller stolfotball. Noen 
av treningsgruppene foregår også i basseng. 

Skolen har mye fokus på forebyggende 
arbeid, og særlig fallforebyggende tiltak var 
aktuelt da vi fikk kurs i eldretrim. Gjennom 

hele utdanningen legges det stor vekt på 
samfunnsvitenskapelige emner, i tillegg til 
de kliniske fagene. Her er blant annet helse-
fremmende og forebyggende arbeid et eget 
delemne. Det at det er mye fokus på fore-
byggende arbeid og at vi får erfaring med å 
holde aktivitetsgrupper for eldre, er en myk 
forsmak på arbeidslivet.

Trondheim kommune har mange tiltak 
for å hjelpe eldre, og vi studenter er med på 
noen av aktivitetene for å holde de eldre i 
god fysisk form. I dette samarbeidet møtes 
unge  og eldre, og vi får et gjensidig lærings-
utbytte. 

ELISABETH HAGEN RISTESUND,
student, HIST

Trondheims-studenter aktiviserer eldre

FOTO Privat



40     FYSIOTERAPEUTEN  10/10

FRA LESERNE

Minneord Hanne Mossige
Hanne Mossige døde 25. august 
2010, 96 år gammel. Hun hadde 
bak seg et langt yrkesliv som fy-
sioterapeut, og er også blitt kalt 
«barnefysioterapeutenes beste-
mor». 

Hanne tok eksamen ved Sta-
tens Gymnastikkskole i 1935 og 
ved Kungliga Gymnastiska Cen-

tralinstitutet i Stockholm i 1941. I 1968 besøkte hun 
Petø-instituttet i Budapest og gjennomgikk kurs i Con-
ductive Education, en behandlingsmetode som kom til 
å interessere henne sterkt. 

Sentralinstituttet for cerebral parese, Berg gård, var 
hennes arbeidsplass fra 1968 og frem til hun gikk av 
med pensjon. 

Hanne var forfatter og medforfatter av flere bøker og 
artikler.  Av de viktigste kan nevnes: Fra menneskekryp 
til gående barn og Opp og frem. Hun holdt også en 
rekke kurs og foredrag. 

Hanne vil bli husket for sitt store engasjement og sin 
glød for barnefysioterapi, og det er mange av hennes 
tidligere pasienter som minnes henne med stor glede 
og takknemlighet. Av hennes yngre kolleger, inklusive 
meg selv, vil hun bli husket som en viktig inspirator 
innen feltet barnefysioterapi.

JORUN LONGVA, fysioterapeut,Akershus Universitetssykehus

Synnøve Iversen døde 26. august, 50 
år gammel. Hun fullførte hovedfaget i 
fysioterapi ved Universitetet i Bergen 
(UiB) i 1991, som en del av pionerkul-
let på dette studiet. Senere ble hun 
stipendiat ved Seksjon for fysioterapi-
vitenskap, Institutt for samfunnsme-
disinske fag, og fullførte sin doktor-
grad i 2006. 

Fra midten av 1990-tallet bidro 
hun betydelig i undervisning og vei-
ledning ved seksjonen, også på dok-
torgradsnivå. Synnøve var ansatt som 
førsteamanuensis ved ergoterapeutut-
danningen ved Diakonissehjemmets 
Høgskole i Stavanger den siste tiden, 
og var før det prosjektansatt ved Le-
sesenteret, Universitetet i Stavanger, 
samt i Stavanger kommune.

Med Synnøve er en sjelden kapasi-
tet i fagutvikling og forskning i fysiote-
rapi borte. Med sin solide kliniske for-
ankring som utgangspunkt satte hun i 
verk en rekke praksisnære forsknings-
prosjekter med stor nytteverdi for barn 
med motoriske og sammensatte van-
sker, til glede for mange barn, deres 

foreldre og fagpersoner rundt dem. 
Hun var med å bygge opp et kurs 

i kvalitative forskningsmetoder for 
alle studentene ved Masterprogram i 
helsefag, og underviste i bruk av ob-
servasjon i forskningsprosjekter i fy-
sioterapi ved Studieretning fysiotera-
pivitenskap. Flere studenter ved denne 
studieretningen har hatt Synnøve og 
prosjekter hun var involvert i som 
inspirasjon til å begynne ved master-
studiet ved UiB. To av studentene hun 
veiledet under sin tid som stipendiat i 
dette forskningsmiljøet fortsatte med 
doktorgradstudier. Hennes kompe-
tanse og evne til å engasjere bidro til 
at hun ble en etterspurt ressurs i en 
rekke undervisningssammenhenger 
og forskningsprosjekter.   

Synnøve var en kraft, faglig dyktig 
og engasjert, med stor vilje og evne til 
samarbeid. Hun var en høyt aktet og 
kjær kollega for alle ved Seksjon for 
fysioterapivitenskap. Vi savner henne!  

MÅLFRID, LIV INGER, ALICE og ROLF,
Seksjon for fysioterapivitenskap, Universite-
tet i Bergen

Vår kjære kollega og venninne Synnøve 
Iversen sovnet stille inn på Stavanger Uni-
versitetssjukehus 26. august, 50 år gammel. 
Et varmt medmenneske og en særdeles dyk-
tig fagperson har gått bort, og savnet er stort 
blant venner og kolleger.

Synnøve tok hovedfag i fysioterapi ved 
Universitetet i Bergen i 1994. Hun ble senere 
stipendiat ved seksjon for fysioterapiviten-
skap, Institutt for samfunnsmedisinske fag 
og fullførte sin doktorgrad i 2006 med tema 
«Children with developmental problems 
and disorders».

I store deler av sitt virke kombinerte hun 
forskning, undervisning og veilednings-
oppgaver ved UIB med arbeid med barn i 
kommunehelsetjenesten. Hun var den første 
fagutvikleren i fysio- og ergoterapitjenes-
ten i Stavanger kommune for både barn og 
voksne. I en periode på to år fra 2004 var 
hun prosjektleder for oppstart av «Motorisk 
Intensiv trening» ved Barnehabiliteringstje-
nesten, Østerlide, Universitetssjukehuset i 

Stavanger.
Synnøve var de 

siste to årene ansatt 
som førsteamanu-
ensis ved Ergotera-
piutdanningen ved 
D i a k o n hj e m m e t s 
høgskole i Sandnes, 
samtidig som hun 
jobbet i Stavangerprosjektet «Det lærende 
barnet» ved Lesesenteret, Universitetet i Sta-
vanger.

På toppen av dette reiste Synnøve land og 
strand rundt; hun underviste, veiledet, holdt 
kurs og foredrag, og tok på seg sensoropp-
drag ved ulike universitet og høyskoler. Hun 
initierte prosjekter og prosesser; hun holdt 
atskillige dialogseminar også utenfor fysio-
terapifagfeltet. Hun var en ivrig pådriver for 
tverrfaglig og tverretatlig arbeid.  Hun gikk 
inn i alle oppdrag med samme entusiasme 
og glød, og vi er mange som ble dratt med 
og inspirert av entusiasmen hennes. Synnø-

ve hadde et stort faglig nettverk, hun var et 
ja-menneske og delte raust av sin kunnskap.

Synnøve hadde imponerende stor ar-
beidskapasitet. Hun hadde en sjelden evne til 
å kombinere rollene som kliniker og forsker; 
og både praktiske og teoretiske perspektiv 
var alltid til stede i hennes fagutøvelse. «Bar-
nets opplevelse av mening» og «viktigheten 
av å være til stede i det praktiske øyeblikket» 
var noe av det Synnøve brant for. Hun satte i 
gang flere praksisnære forskningsprosjekter 
som fikk stor betydning både for barn, forel-
dre og fysioterapifaget.

Vi er takknemlige for å ha fått arbeide så 
nært sammen med Synnøve i mange år. Vi 
vil savne hennes strålende smil, varme og 
entusiasme. Våre tanker går nå til hennes 
nærmeste familie, først og fremst til barna 
Nina og Geir Håkon. 

PÅ VEGNE AV venner og kolleger, 
Else Mari Larsen, Astrid Tytlandsvik og Ingunn 
Ugelstad

Minneord Synnøve Iversen

Minneord Synnøve Iversen
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Krav om doku-
mentasjon er 
nå blitt en del 
av fysioterapi-
faget.

Hva er god fysioterapi

Eilin Ekeland
forbundsleder
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TIDSSKRIFTET FYSIOTERAPEUTEN har hatt noen oppslag om fysioterapi og 
nålebehandling. Dette har generert en del aktivitet både fra myndighetene og fra 
medlemmer. Det virker som om myndighetene stiller spørsmål ved om dette er fy-
sioterapi. 

Sentralstyret har fattet et tydelig vedtak på hva som er NFFs standpunkt i saken. Vi 
mener at når en fysioterapeut med kompetanse i bruk av nåler har brukt sin fysiote-
rapikompetanse til en grundig undersøkelse, og ut fra dokumentert kunnskap finner 
ut at bruk av nåler er ett av tiltakene som denne pasienten kan ha nytte av, kan dette 
være et riktig virkemiddel å bruke. Det er den enkelte fysioterapeut som er faglig 
ansvarlig for behandlingen han eller hun gir den enkelte pasient. Som autorisert hel-
sepersonell har vi fått denne tilliten og dette ansvaret. 

For å opprettholde tilliten til fysioterapeuter må vi alle opptre seriøst og ansvars-
fullt. Vi må basere våre undersøkelser og tiltak på anerkjente metoder, forholde oss 
til ny forskningsbasert kunnskap, og se den enkelte pasients behov og ressurser. Vi 
må holde oss langt unna useriøs markedsføring og tvilsomme tiltak, og være svært 
forsiktige med metoder uten anerkjent forskning bak. Det er viktig at vi ikke ufor-
varende blander fysioterapi og alternativ behandling. Pasienten skal være trygg på at 
når han går til fysioterapeut, får han fysioterapi. Tuller vi dette til, står fysioterapeu-
tenes anerkjennelse både hos pasienter og myndigheter i fare.

Vi skal stå rake, være stolte av og løfte fram den kunnskapen som etter hvert ligger 
i vårt fag. Vi har solid kunnskap om effekten på ulike problemer av nålebehandling, 
av trening, av spesifikke øvelser, av laser osv. Samtidig skal vi vise at vi forholder 
oss sunt kritisk til ikke-dokumenterbare metoder. Det er verken myndighetene eller 
økonomiske virkemidler som skal bestemme om Hansen får øvelser og aktiv trening, 
smertedempende behandling ved hjelp av apparatur eller bløtdelsbehandling. Det 
skal det ligge en veloverveid fysioterapeutisk vurdering bak, i samråd med pasienten.

Bare ved videre kunnskapsutvikling i fysioterapi – og enda bedre implementering av 
ny kunnskap i praksis – vil vi kunne opprettholde og heve fysioterapiens posisjon i 
samfunnet. Det stilles større krav til kunnskapsbasert praksis i dag enn for en del år 
tilbake, og krav om dokumentasjon er nå blitt en del av fysioterapifaget.  Det skal vi 
forholde oss til. Så skal vi på alle nivåer jobbe for at det betales godt for den kompe-
tansen den enkelte fysioterapeut har.
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Mer om Landsmøtet 2010
SOM NEVNT i Fysioterapeuten nr. 
9/2010 er bilaget til dette nummeret 
av tidsskriftet viet Landsmøtet 2010 
og landsmøteperioden 2008–2010. 
Alle som er registrert som medlemmer 
av NFF per 5. oktober 2010, skal ha 
mottatt bilaget.

Delegatene trenger bilaget under 
selve Landsmøtet, men nytten av 
bilaget strekker seg langt ut over 
disse tre dagene. Det kan brukes som 
et oppslagsverk for faktaopplysning-

er om NFF og fysioterapeuter per 
september 2010, som en konsentrert 
beretning om aktiviteter og hendelser 
i landsmøteperioden 2008–2010, 
og som en kilde til NFFs politiske 
vurderinger av noen enkeltsaker. Vi 
anbefaler derfor alle medlemmene å 
ta godt vare på bilaget.

Vedlegg til bilaget
Redaksjonen av landsmøtebilaget ble 
avsluttet 15. september. Det betyr at 

når du leser dette, har det kommet til 
ny informasjon av relevans for Lands-
møtet 2010. Og det vil komme enda 
mer. Delegater og andre medlemmer 
som skal delta på Landsmøtet, må 
derfor følge godt med på landsmø-
tesiden på www.fysio.no. Ta utskrift 
av kandidatpresentasjoner og annet 
viktig som ikke er kommet med i 
landsmøtebilaget eller i permen med 
sakspapirer. 

SENTRALSTYRET startet sitt arbeid knyttet til Landsmøtet for 
over ett år siden, men forberedelsene i NFF går enda lenger tilbake. 
I NFFs sekretariat har generalsekretæren og hans stab arbeidet 
med samordning og produksjon av saker og dokument og tilrette-
legging for behandlingen i Sentralstyret. Rådgiver Solvår Stokke har 
et spesielt bredt ansvarsfelt, som blant annet omfatter produksjon 
og distribusjon av landsmøtepermer, bestillinger og annen praktisk 
tilrettelegging. 

Sekretariatet varetar tradisjonelt en del nøkkelfunksjoner under 
selve Landsmøtet: referenter, sekretærer i redaksjonskomiteer, telle-
korps og tilrettelegging av det tekniske og informasjonsopplegget. 
Forslag om dette vil bli lagt frem for Landsmøtet. 

Vertskapet
NFFs LANDSMØTE 2010 er lagt til Trondheim og Rica Nidelven 
Hotel, kjent for mange medlemmer som har vært i Trondheim på kurs. 
Begge trøndelagsavdelingene står som arrangør. 

Avdelingene har ansvar for deler av det sosiale programmet, i 
tillegg til praktiske detaljer rundt arrangementet. De ønsker at delta-
kerne på Landsmøtet 2010 skal merke at de befinner seg i Trøndelag. 
Mange er nok spente på hva det innebærer. De stiller også med frivil-
lige mannskaper de dagene arrangementet står på.

Britt Tove Klevmo, avdelingsleder i Nord-Trøndelag og Håkon Hel-
lenes, avdelingsleder i Sør-Trøndelag ønsker å være tidlig ute med sin 
invitasjon og første hilsen:  

«Vi ønsker delegatene og andre deltakere på Landsmøtet 2010 
velkommen til Trondheim og håper å kunne gi dem innholdsrike 
dager i trønderhovedstaden. Vi skal bidra det vi kan for at det 
skal bli et vellykket arrangement. – Velkommen til Trondheim!»

Bakkemannskapet

Trondheim sentrum. Foto: J. Adde
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FYSIOTERAPEUTENE var blant stillingsko-
dene som fikk tillegg i lønnstrinn i justeringsfor-
handlingene i Oslo kommune. Forhandlingene 
ble gjennomført 7. og 8. september. I årets 
hovedtariffoppgjør ble det satt av 0,51 % av 
lønnsmassen til sentrale lønnsmessige tiltak, 
noe som utgjorde ca. 70 millioner kroner. Unios 
grupper fikk til sammen ca. 29 millioner.

De sentrale justeringsforhandlingene ga 

kvinner mer enn menn, som avtalt i hovedopp-
gjøret i vår. Denne føringen omfatter for øvrig 
også de lokale lønnsforhandlingene i Oslo.

Forhandlingsleder Terje Vilno i Unio-Oslo 
kommune sa seg godt fornøyd med resultatet 
av justeringsforhandlingene for Unios del. Det 
gjenstår likevel store likelønnsutfordringer for 
utdanningsgruppene i Oslo sett opp mot privat 
sektor. 

Fornyet spesialistgodkjenning
Spesialistgodkjenning skal fornyes hvert 7. år. Vi minner om at 1. desember 2010 er søknads-
fristen for dem som trenger å fornye godkjenningen fra  1. januar 2011. Informasjon om hva 
som kreves ved fornying finner du på NFFs nettsider under «FAG/Spesialistordningen/Fornyet 
godkjenning». 

Kollegaveiledningsgrupper
NFF tilbyr nye kollegaveiledningsgrupper flere steder i landet vinteren 2011. Påmeldings-
fristen er 1. desember 2010. Du finner hver gruppe med sitt påmeldingsskjema på NFFs 
nettsider, enten ved å gå via menypunktet «KURS/Kurskalender» (bla deg frem til 2011) eller 
direkte via 2011-lenken i høyremargen under «KURS». 

DET BLIR stadig flere NFF-ere. Med-
lem nr. 9 500 ble behørig innlemmet i 
medlemsregisteret i første halvdel av 
september 2010. Dermed fortsetter 
den stødige veksten i medlemstall som 
NFF har opplevd de siste årene. 

– Vi gleder oss over at et stadig mer 
overveldende flertall av fysioterapeu-
ter ser seg tjent med å være medlem-
mer av NFF. Det er en tillitserklæring 
som motiverer og forplikter oss, sier 
NFFs generalsekretær Tor Tvethaug. 

Justeringsforhandlingene i Oslo

Nå er vi over 9 500!

Spesialisttitler på engelsk
Fysioterapifaget er internasjonalt. Mange medlemmer har derfor etterspurt engelske ver-
sjoner av NFFs spesialisttitler. Slike er nå utarbeidet av NFFs fagseksjon, og tilgjengelige på 
NFFs nettsider i tabellen på «FAG/Spesialistordningen/Spesialitetene». 
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NFFs KURS OG MØTER

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.
Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett, www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til etter- 
og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter tilskudd til 
alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurs, 
faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs kol-
legaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. For deltakere på NFFs 
kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.  Til virksomheten 2010 er det 
tildelt 5,9 millioner kroner som også omfatter ekstra midler for å holde kursavgiften 
på 2007-nivå. For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Bestemmelser angående påmelding
• Påmelding gjøres elektronisk.
• Hvis kursavgiften skal betales av arbeidsgiveren, skal navn og adresse til betale-

ren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 
• Påmeldingen betraktes som bindende fra påmeldingsfristens utløp. 
• Bekreftelse på tildelt plass på kurs sendes per e-post i løpet av 10 virkedager 

etter påmeldingsfristens utløp. 
• Påmeldte fra andre nordiske fysioterapi forbund betaler et 50% tillegg til kurs-

avgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentasjon på 
medlemskap i respektive forbund. 

• Påmeldte som ikke er medlemmer i NFF betaler en høyere kursavgift enn NFFs 
medlemmer. 

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

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

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

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

Avbestilling av kursplass
• Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no 
• En fysioterapeut som er tildelt plass på kurs er ansvarlig for selv å avbestille plas-

sen dersom vedkommende ikke har anledning til å delta. Den ledige plassen vil bli 
tilbudt til søkere på ventelisten.

• Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg etter påmeldingsfristens utløp må 
betale et avbestillingsgebyr på kr 750. Hele kursavgiften må betales når avbe-
stilling skjer senere enn to uker før kursstart. 

• Dersom avbestilling av kursplass skjer på grunn av sykdom, gjelder et gebyr på kr 
750 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 

• I følgende tilfeller, refunderes ikke kursavgiften:
a) hvis sykdom inntreffer under kurset,
b) ved uteblivelse fra kurset.

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

BARN

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 4 650 for medlemmer, kr 9 300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 7. desember 2010
Skriftlig påmelding via kurskalenderen på NFFs hjemmesider 
www.fysio.no/kurs

WWW.FYSIO.NO/KURS

HELSE- OG MILJØ
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
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Tid: 07. –11. februar 2010
Sted: Oslo/Akershus
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650 for medlemmer, kr 9 300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 7. desember 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs  

31120301
Helsefremmende og forebyggende arbeid 
– et folkehelseperspektiv
Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) er et sentralt sats-
ningsområde. Formålsparagrafen i kommunehelsetjenesteloven om å 
fremme folkehelse og trivsel tilsier at fysioterapeuter i kommunehel-
setjenesten aktivt bør bidra i HEFFA-arbeid.

Kurset gir en innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid med 
vekt på fysioterapeutens rolle innen fagfeltet. 

Kurset kan inngå i Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende 
arbeid (15 studiepoeng) som NFF samarbeider med Høyskolen i Vest-
fold om. De andre kursene som inngår i videreutdanningen er Helse- og 
miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 1 (arrangeres av NFF) og 
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 2 (arrangeres ved 
Høyskolen i Vestfold). Oppgaver må skrives i etterkant av de to kursene 
HEFFA og HM 1. HM 2 avsluttes med eksamensoppgave

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra 
helsefremmende og forebyggende arbeid, både i bedrift og i kommunen. 

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne gjøre rede for begreper og rammebetingelser i helsefrem-

mende og forebyggende arbeid (Heffa), helsefremmende og fore-
byggende helsepolitikk og helsepolitiske prioriteringer 

• kunne innhente dokumentasjon for å belyse helsetilstand i befolk-
ningen

• ha forståelse for faktorer som påvirker helsen
• ha forståelse for virkemidler og tiltak innen helsefremmende og 

forebyggende arbeid
• ha forståelse for fysioterapeutens rolle på ulike arenaer
• ha kunnskap om hvordan atferd påvirkes og endres

Praktiske opplysninger:
Arr: Fagseksjonen
Kursledere: Elisabeth Goverud og Hilde Sylliaas
Tid: 7. – 11. mars 2011
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr. 4 650,-, ikke-medlemmer kr. 9 300,-.
Påmeldingsfrist: 10. januar 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

FYSISK AKTIVITET

31136101
FYSISK AKTIVITET & REHABILITERING (tidligere 
Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet)
Kurset er tettpakket med tips til aktiviteter, teknikker, utstyr og orga-
niseringsformer som kan benyttes til aktiv rehabilitering/habilitering, 
eller i forebyggende behandling/friskvern. Kurset holdes på Beitostølen 
Helsesportsenter, og om mulig vil pasienter herfra demonstrere for-
skjellige aktiviteter og utstyr. Et fyldig kurskompendium gjør det enkelt 
å ta aktiviteter og tips i bruk etter kurset.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for å benytte fysisk aktivitet 
som en del av behandlingen. Kurset egner seg også for fysioterapeuter som 
jobber med forebyggende behandling/friskvern. Kursets innhold/aktiviteter 
kan tilpasses pasienter i de fleste aldersgrupper både barn og voksne.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Kursdel-
takerne må være villige til å delta i aktivitetene gjennom hele kurset.

Kursets innhold:
• Aktiviteter i gymsal
• Introduksjon til innendørsklatring og aktiviteter i klatrevegg
• Aktiviteter i basseng
• Aktiviteter ute

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby
Tid: 28.-30. mars 2011
Sted:Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 15 
Kursavgift: kr 3 800 for medlemmer, kr 7 600 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 28. januar 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

MANUELLTERAPI

31130101
Manuell terapi: Undersøkelse og behandling av cer-
vicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder
Manuell terapi bygger på systematiske undersøkelsesmetoder av beve-
gelsesapparatet. Metoden omfatter generelle og spesifikke undersø-
kelser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til 
tilgrensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfat-
ter behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en 
funksjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsyste-
met.

Kurset utfyller - og kommer i tillegg til grunnutdanningen og skal sti-
mulere til heving av kvalitet i yrkesutøvelsen som fysioterapeut.

Kurset er totalt fem dager, delt på to kurssamlinger med tre og to 
dager. I mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk opp-
gave 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

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 2 700 for medlemmer, kr 5 400 for ikke-medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 7. desember 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs
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Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langva-

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

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

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs avd. Hordaland
Kursledere: Hans Petter Faugli og Svein Erik Kristiansen
Tid: 31. mars – 2. april og 12.-13. mai 2011
Sted: Bergen
Deltakerantall:24
Kursavgift: kr. 4 850 for medlemmer, kr. 9 500 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 31. januar  2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

REHABILITERING
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.

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.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått økt kunnskap om 
sentrale problemstillinger og utfordringer innen ortogeriatri og osteo-
porose. Kurset vil fokusere både på forebygging, behandling og rehabi-
litering. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Hege Bentzen og Bård Bogen
Tid: 24. - 26. januar 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3 800 for medlemmer, kr 7 600 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 24. november 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Nytt tidspunkt: 17.-20. januar 2011 
Sted: Lillehammer eller Gjøvik
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 350 for medlemmer, kr 8 700 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 24. november 2010
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Unge Fysioterapeuters Fellesskap 
Har i samarbeid med Inspirator

Gleden av å invitere til
KURS I NYTENKENDE FYSIOTERAPI

En helg hvor du:

Kursholdere:

Målgruppe:

Kursavgift: 

Program: 

Detaljert program finner dere på våre hjemmesider eller på vår 
facebookgruppe: UFF - Unge Fysioterapeuters Fellesskap

Sjekk ut Inspiration 2020 (www.inspirator.no) for å få enda mer 
inspirasjon før kurset. 

Sted: 

Påmelding: @
1644.14.59738

Påmeldingsfrist: 

Sponsor: ProMed©
  for Windows
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Kurs som planlegges og som vil bli annonsert fortløpende på nettet og i Fysioterapeuten:
Bevegelsesutvikling – Hjerterehabilitering – Aktiv lungerehabilitering – Intensiv lungefysioterapi – Barn med psykiatriske og psykosomatiske 
vansker – Biomekanikk/Balanse og gangfunksjon.

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

17.-20. 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 4. - 6. april Aktiv lungerehabilitering Fagseksjonen

  4. - 8. april Ortopedi for barn 0-18 år Fagseksjonen

  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 7. - 11. november Elektiv ortopedi Fagseksjonen

  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, oppdatert 27.09.10
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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ANDRE KURS OG MØTER 

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

Oppnå mer med mindre stress med 
Oppmerksomhetstrening (OT) – «mindfulness» 
– Kurs i Oslo, vinter/vår 2011

2 BASISKURS (med samme innhold)
25. -26. mars og 20.-21. mai
OT: En selvutviklingsmetode gjennom bevisstgjøring. 
Praktisk nyttig for alle yrkesgrupper, spesielt fysioterapeuter.
Læringsmål: Å lære effektive teknikker for å bruke 
stressenergien på en positiv måte, slik at vi holder hodet kaldt  
og hjertet varmt når det røyner på.

UTDANNING SOM INSTRUKTØR I OT
(6 dager + egentrening)
7.-8.  januar, 4.-5. februar, 11.-12. mars
Læringsmål: Fordypning i OT for egen skyld og for å kunne 
formidle OT som et verktøy til selvhjelp for pasienter, klienter
og andre mennesker i en vanskelig situasjon.

Kursleder for begge kursene: Andries J. Kroese, dr. med., for-
fatter av flere bøker om OT, og utdannet instruktør ved Univ. of 
Mass. Hospital, USA. 

For mer informasjon kontakt: ajkroese@online.no eller 
tlf.  901 51 734. www.scat.no

INSTRUKTØRKURS I BABY- 
OG SMÅBARNSVØMMING

Babyswim arrangerer tre dagers 
intensivkurs i Oslo. 
Dato: 12. – 14. november 2010 
Kursavgift: kr. 3.000,- 
Aldersgrense: 20 år. 

Påmelding/Informasjon: Babyswim v/Elisabeth på tlf. 22 14 81 80 
eller post@babyswim.no Se også vår nettside: www.babyswim.no

NORSK FORSKNINGSSENTER FOR  
AKTIV REHABILITERING (NAR) OG 
HJELP24 NIMI INVITERER TIL KURS 

AKTIV REHABILITERING

  TEMA:  Aktiv rehabilitering ved artrose og osteoporose

Innhold: 
•  Etiologi og epidemiologi 
•  Retningslinjer og evidens for aktiv rehabilitering 
•  Trening av pasienter med artrose eller osteoporose;  

klinisk rettet tilnærming.
•  Work-shops

Tid: 19. november 2010, kl 08.30-15.00

Sted: NIMI (2.etg, oppg, D), Sognsvn 75D, Ullevål Stadion

Kursavgift: Kr 750. Student kr 550 (m/gyldig studentbevis).

Påmelding/spørsmål: Send mail til aktiv-rehab@hjelp24.no 
med navn og adresse. Ta med treningstøy.

Seminaret vil bli søkt NFF som godkjent emnekurs.

Seminar 1: Forflytningskunnskap  
og praktisk pasientarbeid
3.-5. januar 2011, kr 3.900,-
   
Seminar 2: Praktisk pedagogikk og  
organisering av forebyggende 
arbeid
6.-7. januar 2010, kr 2.900,-

Sted: Oslo - Ullevål sykehus
Seminarene er godkjent av NSF, NEF og NFF som tellende til  
spesialistutd. for sykepl., ergo- og fysiot.
Påmelding til: Per Halvor Lunde, tlf (47) 90 10 15 58, 
e-post: mail@perlunde.no 
Mer info: www.perlunde.no

ANNONSEFRIST
Innleveringsfrist for kursannonser til november-utgaven: 18. oktober
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KULTUR OG TRAUMER
Kulturforståelse – smerteopplevelse og kropps-
perspektivet i behandling av traumatiserte 

Tid: 16. februar kl. 9-16. 
Sted: Undervisningssenteret sal 2, Sykehuset Sørlandet, 
Kristiansand
Arrangør: RVTS Sør. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging, www.rvts.no
Kursleder: Spesialrådgiver og fysioterapeut Elsbeth Jacobs, fagteam 
flyktninghelse og tvungen migrasjon.

Kursprogram:
• Kroppen og traumer. Hvordan kan fysioterapeuten jobbe med 

traumatiserte? Lett innføring i traumeforståelse.
• Smerteuttrykk. Globalt eller lokalt? Hva kan smerten være et 

uttrykk for?
• Hva er viktig å huske på når vi møter pasienter som har en 

annen kulturell bakgrunn enn oss?
• To praktiske øvelser hvor vi kan reflektere over hvordan det 

føles å ikke bli sett, ikke høre hjemme i et felleskap.
• Hva med holdninger og fordommer? Hvilke feller er det lett å gå 

i når vi overtolker andre?
• En demonstrasjon fra terapirommet.

Pris: Kurset er gratis, utgifter til lunsj, te, kaffe og frukt faktureres i 
etterkant. Det beregnes et administrasjonsgebyr på 500.- ved even-
tuell avbestilling senere enn 3 dager før kurset.
Påmeldingsfrist: 15. januar 2011
Påmelding: http://kurs.rvts.no/Courses.asp?id=2
Maks 30 deltakere – først til mølla!
Kontaktperson: elsbeth.jacobs@akersykehus.no  
Mobil: 991 15 366.

HØGSKOLE OG UNIVERSITET

ALTERNATIV BEHANDLING
NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av offentlig 
autorisasjon. Annonser i Fysioterapeuten godkjennes ikke av NFF.

MTT – Kurs og seminarer 2010/2011
SPANIA (November – Gran Canaria) 
mandag til fredag 22.-26. november, 5 dagers kurs, 
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Sted: Svenska RE, San Agustin, pris 5.600, påmeldingfrist 24. september. 

2011 – OSLO (Januar – Mai)
Fredag til søndag 21.-23. januar,  
3 dagers grunnkurs i Oslo i MTT – pris 3.500, påmeldingsfrist 14. januar.

Lørdag og søndag 19.-20. februar,  
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias, pris 2.900, 
påmeldingsfrist 11. februar.

Lørdag til søndag 16.-17. april,  
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter – dysfunksjon i nedre ekstremitet, 
pris 2.900, påmeldingsfrist 11. mars.

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

Lørdag til søndag 14.-15. mai,  
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine, pris 2.900,
påmeldingsfrist 6. mai. 

2011 – TRONDHEIM (februar)
Lørdag til søndag 5.-6. februar, 
MTT for skulder-, albue- og håndleddssmerter – dysfunkjson i øvre  
ekstremitet – pris 2.900, påmeldingsfrist 28. januar.

Torsdag til fredag 4.-5. februar Åfjord i Sør-Trøndelag 
Sted: Stokkøya Sjøsenter, www.stokkoy.no 
NYTT I NORGE: Kognitiv atferdsterapi (KAT) for fysioterapeuter, med 
undertittel: Kommunikasjon og fysisk aktivtet som smertebehandling – 
pris 2.900, påmeldingsfrist 28. januar.

KaMa klinikken inviterer til kurs
Sporene i kroppen etter sjokk traumer 1

5. – 7. januar 2011
                        For mer informasjon og påmelding: 

www.kamaklinikken.co – Telefon 917 61 441
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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

www.oppegard.kommune.no

HELSETJENESTEN

Fysioterapeut innen 
psykomotorisk fysioterapi
Ledig 50 % (18 t/u) driftshjemmel for psykomotorisk fysioterapi, fra 
01.01.11.

Ved Skrenten fysioterapi, Granåsbakken 8, 1410 Kolbotn er det ledig 
50 % (18 t/u) driftshjemmel for fysioterapeut med videreutdanning 
innen psykomotorisk fysioterapi. Instituttet drives av to fysioterapeuter 
med psykiatrisk/ psykosomatisk kompetanse. Begge har kommunale 
driftshjemler.

Virksomheten må drives i henhold til lov om kommunehelsetjenesten og 
bidra til å gi et helhetlig tilbud til kommunens innbyggere, individuelt og 
i grupper, også til barn og ungdom. Vi søker fysioterapeut med relevant 
erfaring, gode evner til kommunikasjon og samarbeid.

Overdragelse i henhold til rammeavtalens bestemmelser. 
Driftsavtalen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Nærmere opplysninger ved koordinator Anita Løvland tlf. 66 81 92 78 / 
932 38 453. For opplysninger om arbeidsforhold, leie m.m. kan 
instituttet kontaktes v/ Randi Grefslie, tlf. 66 80 29 86 eller 
skr.fys@online.no.

Benytt elektronisk søknadsskjema på Oppegård kommunes nettsider. 
Saksnummer 10/1808.

Søknadsfrist 5. november 2010

Salangen HelseRehab ligger i Sør Troms og er et moderne rehabiliterings-
senter med Nord Norges Diakonistiftelse som stiftere. Vi har avtale med 
Helse Nord om levering av spesialiserte rehabiliteringstjenester. Pasientene 
kommer både fra sykehus og fra primærhelsetjenesten. 

FYSIOTERAPEUT  80 %  stilling

Vi har ledig 80 % st. som fysioterapeut med mulighet for økning til 
100 % st.
Stillingen inngår i et team med fire fysioterapeuter og byr på spen-
nende og utfordrende oppgaver. Tverrfaglig samarbeid står sentralt, 
og vi legger vekt på samarbeidsevne og personlig egnethet. 

Dagarbeidstid man – fre. Lønn etter HSHs tariffavtale. Pensjonsord-
ning i KLP med 2 % innskudd.   

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder tlf. 77 17 
24 50, eller ledende fysioterapeut, tlf. 77 17 2460.

Søknader m/ CV sendes: Salangen HelseRehab, 9350 Sjøvegan
eller pr. e-post til:  inger-ann@salangen-rehab.no
Besøk vår hjemmeside www.salangen-rehab.no for utfyllende opp-
lysninger.

Søknadsfrist 05.11.2010.

Trysil kommune
Trysil kommune har ledig 50 % avtalehjemmel for privatpraktiserende 
fysioterapeut ved Trysil Fysioterapi. Stillingen er ledig omgående.

Trysil Fysioterapi AS har i dag 1 avtalehjemmel og en fysiotera-
peut. Instituttet har nyoppussede lokaler med tre behandlingsrom og 
treningssal. Man innehar kompetanse og utstyr innen bl.a. medisinsk 
treningsterapi og neuracbehandling. Instituttet har i dag mange syke-
meldte, kronikere og eldre på venteliste.

Vi ønsker å knytte til oss en fysioterapeut med følgende kvalifi-
kasjoner:
• Autorisert fysioterapeut.
• Erfaring med arbeid innen generell fysioterapi og rehabilitering.
• Erfaring fra tverrfaglig samarbeid og arbeid med kronisk syke og 

eldre.
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Personlig egnethet i forhold til instituttets interesser vil bli sterkt 

vektlagt.

Betingelser: For avtalen gjelder overenskomsten mellom KS og NFF 
om drift av privat praksis, ASA 4313. Politiattest nyere enn tre mnd. 
må forelegges ved tildelingen.

Intervju vil bli foretatt, vennligst oppgi referanser i søknaden.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sjefsfy-
sioterapeut Anne Sandbu tlf. 62 44 82 25 og/eller Trysil Fysioterapi 
AS, ved Stian Dypflod tlf. 62 45 15 55.

Skriftlig søknad vedlagt CV sendes Trysil kommune, virksomhetsom-
råde Helse og hjemmebaserte tjenester, 2420 Trysil.
Trysil kommune har elektronisk søknadsskjema som du finner på trysil.
kommune.no

Søknadsfrist 05.11.2010.
Merk søknaden med saksnummer 10/3675.
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Målselv kommune
Helsetjenesten

DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER
• St. nr. 94/10:  80 % driftstilskudd i midtre/nedre del av  

kommunen
• St. nr. 95/10:  40 % driftstilskudd i øvre del av kommunen  

+ 20 % kommunal stilling
• St. nr. 96/10:  30 % driftstilskudd i Bardufossområdet

Fullstendig annonsetekst ligger på www.malselv.kommune.no 
Vi ønsker søknadene elektronisk.  Søknadsskjema finnes på Målselv 
kommunes heimesider via annonseteksten.  Søknadsfrist 24.10.10.

KONTOR/BEHANDLINGSROM
FORTRINNSVIS FOR PSYKOMOTORIKER
Romslig, skjermet og nytt lokale ledig i psykologfellesskap i Romerike 
Helsebygg, Lillestrøm. Faglig kvalitet og samarbeid vektlegges i drøftelser 
av leievilkår.
KONTAKT: elisabeth.myrstad@romerikspsykologene.no/918 20 772.

Kjøp – salg – leie

Ås kommune

Driftstilskudd fysioterapeut 40 % 
I Ås kommune er det ledig fast driftstilskudd på 40 % 
fra 1.12.2010 tilknyttet Ås Fysikalske Institutt.

Fysioterapeuten skal drive i hht. kommunehelsetjenesteloven, 
avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for 
helse- og sosialetaten.

Det etterspørres bred erfaring innen generell fysioterapi. 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Ås kommune v/
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, tlf. 64 96 20 00. 

Vi ønsker å motta alle søknader elektronisk. Elektronisk søknads-
skjema finnes på www.as.kommune.no. Kopi av vitnemål og attester 
tas med ved eventuell innkalling til intervju.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker til stillingen 
kan bli offentliggjort selv om søker ikke ønsker å stå på den offent-
lige søkerlisten, jf. offl. § 25. 
Politiattest må forevises før en eventuell tiltredelse. 

Søknadsfrist: 5.11.2010.

og oppbevaringsrør

Medieplanen inneholder 
datoer for frister og utgi-
velser. Her finner du også 
opplysninger om tekniske 
data, formater og annen 
nyttig informasjon.

Sjekk medieplanen 
2011 på www.fysiote-
rapeuten.no - Annon-
sere.

Fysioterapeutens Medieplan for 2011 er klar!



52     FYSIOTERAPEUTEN  10/10

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

OKTOBER
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

27. Oslo
Dagsseminar for 
fysioterapeuter som jobber 
innen kreftomsorgen i Oslo og 
omegn. Tema: Brystkreft i 1. og 
2.linjetjenesten.
Arr.: Nettverksgruppa for 
fysioterapeuter innen 
Kreftomsorgen i Oslo

Info: hilde.osnes@uus.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

4.-7. Kristiansand
Idrettsmedisinsk høstkongress 
2010 
Arr.: NFFs faggruppe for 
idrettsfysioterapi og Norsk 
Idrettsmedisinsk Forening 
Info: www.imkongress.no

9.-10. Oslo
Konferanse: Utdanning av 
helsepersonell – økt kvalitet og 
relevans!
Arr.: Norsk sykehus- og 
helsetjenesteforening, NSH
Info: www.nsh.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
11       18/10       22/10 12/11
12       22/11       26/11 17/12

 
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



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

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

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

Dorcas 3-delt benk 
Velvære

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

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

Dorcas behandlingsbenker

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

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

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

5-delt elektrisk benk med fotbøyle
Spesielt god stabilitet for manipulasjons-
behandlinger. Norske MT-terapeuters
favoritt. Mange påbyggingsmuligheter.
Standard bredde 50, 55, 62 eller 70 cm.

Bærbar benk?
Vi har et meget godt utvalg i
bærbare benker fra utvalgte,
anerkjente leverandører

Pakketilbud
Vi har gode tilbud på samlet
kjøp av benker og tilleggsutstyr

Finansiering
Flere av våre benker og pakkeløsninger kan
leasingfinansieres. Spør oss!

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

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

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

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

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

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

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

10 års garanti

Stort utvalg i tilleggsutstyr



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

Hos Fysiopartner betaler du aldri for mye!
Fysiopartner lanserer derfor prisgaranti på alle Fysiocouch 
behandlingsbenker. Fysiopartner garanterer at vi alltid skal ha 
Norges laveste pris på behandlingsbenker!

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


