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KJØP COMPEX RUNNER 
– MUSKELSTIMULATOREN SOM ER SPESIELT UTVIKLET FOR LØPERE 

Elektrisk muskelstimulering har i mange år blitt brukt av fysiotera-
peuter og profesjonelle løpere som et kompliment for å kunne trene 
oftere og mer effektivt. Det er en velkjent metode både innen idretts-
verden og helsevesenet.

Med COMPEX RUNNER kan du nå endelig skaffe deg en muskelsti-
mulator som er utviklet spesielt for løpere, med program tilpasset for 
forberedende muskeltrening, smertelindring og raskere restitusjon.

Programmene i COMPEX RUNNER er utviklet ut ifra løperens virkelige 
behov. Avhengig av din fysikk og dine målsetninger velger du enkelt 
ett program som passer for deg, uansett om du trener langdistanse, 
mellomdistanse eller terrengløp.

For mer informasjon, ta kontakt med våre 
fysioterapeuter hos CEFAR-COMPEX NORWAY AS 
på tlf 22 92 40 60 eller e-post cefar@cefar.no

WWW.CEFARCOMPEX.COM

KJØP COMPEX RUNNER 

KEEP ON RUNNING!
BEHANDL SMERTER, FOREBYGG SKADER OG FÅ EN RASKERE RESTITUSJON

NYHET!
SPESIELT 

FOR 
LØPERE
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Masteroppgaver. MT-pasienter i Oslo 
har sammensatte lidelser, indikerer funn 
i en masteroppgave fra UiB. I en annen 
masteroppgave rapporterer pasientene om 
bedring etter MT-behandling. Det er første 
gang pasientprofi len hos primærkontak-
ter i manuellterapi er kartlagt. Ingebjørg 
Hoftaniska og Thomas T. Ødegaard står bak 
masteroppgavene.

Nettverk. Fysioterapitjenesten i kommune-
ne står overfor store utfordringer. I slutten 
av januar ble den første nettverkssamlingen 
for kommunale ledere arrangert i Oslo. På 
programmet stod blant annet fi nansierings-
ordningen og praktiseringen av ASA 4313. 

Bobath. En fagkronikk i dette nummeret presen-
terer grunnlaget for klinisk praksis innen Bobath-
konseptet slik det undervises av instruktører 
godkjent av International Bobath Instructors Trai-
ning Association (IBITA). I tillegg redegjør den for 
grunnlaget for uenigheten mellom Bobath-miljøet 
og forskeren Birgitta Langhammer. 

Ryggplager. Fysioterapeut Peter B. 
O’Sullivans system for subklassifi sering 
av uspesifi kke ryggplager får i dag støtte 
fra fl ere studier i tidsskriftene Manual 
Therapy og Spine. Det er ni år siden den 
australske manuellterapeuten presen-
terte dette systemet.



Frivillig à jour
Et system for faglig ajourføring, der du kan registrere hva du har gjort for å holde deg 

faglig oppdatert, er snart klart til bruk for NFFs medlemmer. Om du vil ta det i bruk, er 

foreløpig opp til deg. I mai skal representantskapsmøtet diskutere om dokumentert faglig 

ajourføring skal være frivillig, eller om det er mulig å tenke seg en obligatorisk ordning. 

Mange vil nok spørre hvilken verdi et slikt verktøy har, hvis bare et mindretall av fag-

lige idealister tar det i bruk. Hvorfor ta seg bryet med å registrere læringsaktiviteter og 

synliggjøre at du holder seg oppdatert, hvis du ikke er pålagt å gjøre det og det ikke får 

noen konsekvenser om du lar være? I en hektisk praksishverdag er det ofte denne typen 

aktiviteter som blir nedprioritert.  

Faglig forsvarlighet er et viktig begrep i Helsepersonelloven. Loven pålegger den 

enkelte fysioterapeut et ansvar for faglig ajourføring, som en del av det å utføre en for-

svarlig tjeneste. Men i Norge får det ingen konsekvenser om du driver din praksis år etter 

år, uten å videreutdanne deg eller holde deg oppdatert på annen måte. Myndighetene har 

muligheter til å stille krav, og til å følge opp med sanksjoner, men gjør det ikke.

Et mulig krav er fornyet godkjenning av autorisasjon, kombinert med bestemte krav til 

faglig oppdatering. I Storbritannia må fysioterapeuter registrere seg på nytt hvert andre år, 

med en gitt mengde faglig oppdatering som ett av kravene. Flere andre europeiske land 

stiller lignende krav til fysioterapeuter. 

I Norge kan en mulig løsning være å knytte krav til faglig oppdatering opp mot drifts-

avtalene. Men det krever vilje og ressurser i kommunene til å følge det opp på en forsvar-

lig måte. 

Hva med NFF? Kan en fagorganisasjon kontrollere at medlemmene holder seg faglig 

oppdatert? Med sanksjoner mot de som ikke retter seg etter regelverket?  Både økono-

misk, juridisk og faglig vil det være et svært komplisert og dyrt terreng å bevege seg inn 

i. Helt klart en oppgave for myndighetene. Slik det fungerer i dag, er det for lett å slippe 

unna med mangelfull faglig oppdatering. Dette er et ansvar for deg som autorisert fysio-

terapeut.

System for faglig ajourføring er et viktig prosjekt og det er flott at det snart kan tas i 

bruk. Med en del markedsføring fra NFF og fagmiljøenes side kan systemet virke bevisst-

gjørende og bidra til å synliggjøre fysioterapeuters kompetanse. 
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MT-pasienter i Oslo har sam-

mensatte lidelser indikerer funn 

i en masteroppgave fra UiB. I en 

annen masteroppgave rapporterer 

pasientene om bedring etter MT-

behandling. Det er første gang pa-

sientprofilen hos primærkontakter 

i manuellterapi kartlegges.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Funn i den ene av de to masteroppgavene 
i manuellterapi fra Universitetet i Bergen 
(UiB) indikerer at manuellterapeuter i 
primærkontaktfunksjon har pasienter med 
sammensatte lidelser. Den andre masteropp-
gaven, som så på endring i klinisk status, 
fant at pasientene rapporterte mindre smer-
ter, bedre funksjon og bedre livskvalitet etter 
behandling.    

Manuellterapeutene Thomas T. Ødegaard 
og Ingebjørg Hoftaniska er ansvarlig for de 
to kliniske masteroppgavene. Oppgavene 
er delprosjekter, utført på samme pasient-
gruppe. Ødegaard har i sin oppgave: «Hva 
karakteriserer pasienter som kommer til 
manuellterapeut i primærkontaktfunksjon?» 
gjort en tverrsnittstudie av 77 pasienter med 
nakke/korsryggsmerter uten legehenvisning, 
38 prosent menn og 62 prosent kvinner med 
gjennomsnittsalder 43 år.

Pasientene som ble inkludert i løpet av 
en periode på fire måneder, ble rekruttert fra 
manuellterapeuter i primærkontaktfunksjon i 
Oslo. Dataene ble hentet inn ved hjelp av va-
lide spørreskjemaer som kartla «gule flagg», 
funksjon, smerteutbredelse og intensitet, ko-
morbiditet, arbeidsstatus og utdanningsnivå. 

Resultatene viste en gjennomsnittscore 
på Örebroskjemaet for «gule flagg» på 
85,(range 0-210) hvor 21 prosent av pasien-

Sammensatte lidelser hos 
MT-pasienter i Oslo

tene hadde en score som tilsvarer høy risiko 
for utvikling av langvarige og sammensatte 
lidelser. 84 prosent av pasientene rapporterte 
komorbiditet, mens 53 prosent var plaget av 
langvarige smerter utover tre måneder. Gjen-
nomsnittlig smerteintensitet på NRS-skala 
som går fra 0-10 var 6, og 44 prosent hadde 
generaliserte smerter. Pasientene rapporterte 
ikke nevneverdig funksjonsnedsettelse. 5,3 
prosent var sykmeldt, mens 21 prosent var 
på langvarige trygdeordninger. 

77 prosent av pasientene hadde høyere 
utdanning, og de hadde et godt funksjons-
nivå til tross for plagene. 

Prospektiv kohortstudie
Ingebjørg Hoftaniska har i sin studie regis-
trert endring i 72 pasienters kliniske status 
med hensyn til smerte, daglige funksjoner, 
livskvalitet og arbeidsstatus. Endringene ble 
registrert fra inklusjon og i åtte uker. Pasien-
tens egenrapporterte nytte og tilfredshet med 
behandlingen ble også registrert. Behand-
lende manuellterapeuter rapporterte behand-
lingsmodaliteter, organisering av behandling, 
takst og tidsbruk, sykmeldingsfrekvens og 
henvisning til andre behandlere. 

83 prosent av pasientene responderte 

på åtte ukers oppfølging. De rapporterte 
redusert smerte, bedring av daglig funksjon 
og bedret livskvalitet. Arbeidsstatus var 
tilnærmet uforandret. Majoriteten av pasien-
tene rapporterte god nytte av behandlingen. 
63,3 prosent meldte at de var helt bra eller 
mye bedre. 33,3 prosent meldte at de var litt 
bedre. 93 prosent var meget fornøyd med 
behandlingen. Manuellterapeuten sykmeldte 
11 prosent og friskmeldte 7 prosent av pa-
sientene i løpet av perioden. De henviste 25 
prosent til andre yrkesgrupper. Gjennom-
snittlig behandling var seks ganger og bestod 
i hovedsak av individuelle tiltak i form av 
manuellterapi, veiledning, treningsinstruk-
sjon og trening eller hjemmeøvelser. 

Mange spørsmål
Arbeidet med masteroppgavene og resulta-
tene åpner for mange spørsmål som er dis-
kutert i oppgavene. I tillegg sitter man inne 
med en stor mengde data på pasientgruppen, 
som de mener det bør jobbes videre med. 

– Det er flere interessante problemstil-
linger. Blant annet hadde 87 prosent av 
pasientene en eller flere tilleggsplager, så-
kalt komorbiditet. 66 prosent hadde fra 1-5 
plager. 18 prosent hadde fra 6-11. Det gir 
oss en pekepinn på at MT-pasienten i dette 
oslo-materialet ikke bare er «enkle» pasi-
enter. 53 prosent av pasientene i min studie 
rapporterte langvarige plager, altså plager av 
lenger varighet enn tre måneder. 40 prosent 
av pasientene rapporterte at de hadde hatt 
plager i mer enn ett år. 

Et annet spennende funn var at halvpar-
ten av pasientene ikke bruker smertestil-
lende medikamenter den siste uken. Likevel 
rapporterte de smerte på 6 på en skala fra 
0-10. Ut fra andre internasjonale studier på 
nakke-/ryggpasienter, tyder disse funnene 

MT-mastere. Manuellterapeutene Ingebjørg 
Hoftaniska og Thomas T. Ødegaard har 
i sine masteroppgaver sett på hva slags 
pasienter manuellterapeuter i primærkon-
taktfunksjon har, og endring i klinisk status 
hos pasientene etter behandling. Foto: Heidi 
Johnsen
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på at pasientene i vårt materiale tar mindre 
smertestillende medikamenter enn utenland-
ske funn på nakke-/ryggpasienter. Dette vis-
ste vi ikke, og det er interessante funn, sier 
Hoftaniska.  
 
Vet lite
– Dette er den første studien i Norge som 
kartlegger pasientprofilen til MT-pasienter 
rekruttert av primærkontakter. Studiene har 
gitt mye og interessant kunnskap, men vårt 
ønske er å få en tilsvarende studie i flere 
deler av landet, ja helst hele Norge. Det vil 
kunne gjøre disse tallene sammenlignbare 
med resten av landet, og vil gi MT-Norge 
og Helse-Norge viktig kunnskap. Hvem er 
de? Hvilke pasienter har de? Og ikke minst 
hvordan rekrutteres pasientene? Først da kan 
vi individualisere behandling av pasientene, 
sier hun.

– Vi tror det kan være forskjell på hvor 

i landet du praktiserer og hvor kjent det er 
at pasienter kan gå direkte til manuelltera-
peut når de har problemer med nakke og 
rygg. Det kan tenkes at i tettbygde strøk 
som Oslo, er det større konkurranse om 
disse pasientene, og at pasientene ofte ikke 
vet eller får vite at de kan gå direkte til en 
manuellterapeut, uten å gå via legen. Vi vet 
at mens henvisningsprosjektet pågikk, falt 
legehenvisningene til manuellterapeut fra 95 
til 25 prosent i løpet av et år i prøvefylkene, 
og pasientene kom direkte i de fylkene hvor 
prosjektet pågikk. Kanskje er finansierings-
systemet slik at det blir konkurranse om pa-
sienten i stedet for at pasienten får det beste 
tilbudet. Markedsføringen til befolkningen 
om hva manuellterapi er og at vi er primær-
kontakter i muskel-skjellett er muligens ikke 
god nok. Det er en utfordring som faggrup-
pen må ta alvorlig, mener Ødegaard.  

De to manuellterapeutene understreker 

at deres to studier baserer seg på institut-
ter fordelt utover hele det sosiogeografiske 
Oslo, og dermed kun er valid for situasjonen 
i Oslo. Det er derfor ikke sammenlignbart 
med landsgjennomsnittet. Men studiene sier 
noe om både hvilke pasienter manuelltera-
peut med primærkontaktfunksjon har i Oslo, 
og om hvordan pasienter responderer på 
behandlingen.

– Masteroppgavene er delstudier av en 
større studie som Kjersti Storheim har vært 
hovedveileder for. Dette er et bidrag i en li-
ten del i den manglende forskningen på ma-
nuellterapifaget og en pasientgruppe. Det er 
foreløpig ingen studier som har gjort akkurat 
det samme, og dermed er det lite å sammen-
ligne med. De sammenligninger og disku-
sjoner vi har gjort er i forhold til andre typer 
nakke/korsryggstudier av internasjonalt og 
nasjonalt format, sier Hoftaniska. ■

Høsten 2009 starter et nytt klinisk 

masterstudium i fysioterapi opp 

ved Høgskolen i Bergen. Studiet 

gir studentene mulighet til å velge 

fordyping innen fysioterapi ved 

hjerte- og lungelidelser eller ved 

revmatiske og ortopediske lidel-

ser.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

– Behovet for en utdanning med disse for-
dypningsområdene er uttrykt fra studenter, 
det kliniske fagmiljøet og fra Norsk Fysio-
terapeutforbund, sier Hildegunn Lygren, 
førstelektor og ansvarlig for studiet.  

Mastergradsstudiet vil kvalifisere fysiote-
rapeuter til å kunne gi spesialiserte og kunn-
skapsbaserte fysioterapitilbud til pasienter 
med hjerte- og lungelidelser, og til utredning 
av pasienter med tanke på undersøkelses- el-
ler behandlingsbehov i spesialisthelsetjenes-
ten.

Nytt klinisk masterstudium i Bergen

 Videre skal man kunne evaluere og 
dokumentere praksis, være pådriver for 
endring innen fysioterapifaget, jobbe med 
utredningsarbeid, undervisning og med fors-
knings- og utviklingsarbeid. Studiet kvalifi-
serer til opptak på doktorgradsprogram,

Tre år
Utdanningen er tre-årig og gir 120 studie- 
poeng, og den vil bli organisert med uke-
samlinger ved høgskolen. Det første året er 
på heltid, mens andre og tredje studieår er 
på 50 prosent deltid. Første studieår består 
av fire moduler som til sammen gir 60 studi-
epoeng. Modulene er: kropp, bevegelse og 
sykdom, generell vitenskapsteori, filosofi og 
metode, generell og medisinsk treningslære 
og helsepedagogikk og brukermedvirkning. 

I det andre studieåret velges studieretning 
med fordyping, og i løpet av dette året er det 
ti uker i praksis, fordelt mellom spesialist- 
og kommunehelsetjenesten. 

– Det siste året jobber studenten med 
masteroppgaven som gir 30 studiepoeng. 
Her kan studentene knytte oppgaven til 
pågående forskning ved Institutt for fysiote-
rapi, eller velge tema etter eget ønske. Men 
arbeidet med oppgaven starter allerede første 
året, og prosjektplanen skal være ferdig i 
løpet av andre studieår, sier Lygren. 

Arbeidsform
Studiet er lagt opp for arbeid både indivi-
duelt og i gruppe. Arbeidsformen veksler 
mellom forelesninger, seminar, ferdighetstre-
ning, gruppearbeid i løpet av samlingen eller 
på nett, interaktive kunnskapstester, veiled-
ning og praksisstudier.

– Studiet legger vekt på at studenten skal 
reflektere kritisk over sammenhenger mel-
lom teoretiske perspektiv, og det legges vekt 
på fagutøvelse. Studentene skal jobbe med 
praksisnære problemstillinger og få erfaring 
med å føre kunnskap tilbake til praksisfeltet.

Fond til etter- og videreutdanning har bi-
dratt med 164.500 kroner til utredningsarbei-
det. Den første søknaden til Fondet om pro-
sjektmidler kunne ikke realitetsbehandles. 
Høgskolen har sendt inn en revidert søknad 
på 8 millioner kroner. Instituttleder Mildred 
Haugland sier til Fysioterapeuten at beløpet 
er så høyt fordi studiet har to fordypninger.

Søknadsfristen er 1. mars, og det vil bli 
tatt opp 22 studenter. ■ 

Mer om studiet og studieplan finnes på 
www.hib.no/studier/studie. 
asp?studieID=MA-FYS 
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Gledelig melding fra NIH: Masterstudiet i idretts-

fysioterapi blir et fast tilbud. Styret har vedtatt å 

overta masterstudiet når Fondets støtte tar slutt ved 

utgangen av 2009. I høst tas det opp et tredje kull på 

20 studenter, opplyser Grete Myklebust, programan-

svarlig for masterstudiet. Søknadsfristen er 1. mars.
 
Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no
 
Norges Idrettshøgskole (NIH) skal ta opp 20 studenter til masterstu-
diet i idrettsfysioterapi hvert andre år, med start høsten 2009. 

Fondets økonomiske ramme for å få satt i gang studiet er på inntil 
seks millioner kroner. Dette omfattet to kull studenter og evaluering, 

… the original course

Course Dates 2009

19th - 22nd March London 990 �

07th - 10nd May Copenhagen 990 �

� � Denmark
16th - 19th April Stockholm 990 �

� � Sweden
04th - 07th June Glasgow 990 �

25th - 28th June Dublin 990 �

27th - 30th Aug London 990 �

10th - 13th Sept Glasgow 990 �

24th - 27nd Sept Copenhagen 990 �

� � Denmark
08th - 11th Oct Dublin 990 �

The first institute für golfspecific seminars, 
sportsphysiotherapy and biomechanics

D-48351 Everswinkel
Telgter Str. 32b
Tel.: +49(0)2582-668703
Fax:  +49(0)2582-668702
E-Mail: info@sportmed-prof.co.uk

Detailed information: www.sportmed-prof.co.uk

Eligible groups:
Doctors, Physiotherapists,

Osteopaths, Sports Teachers

Golf Specific Biomechanics
The preventive optimal
biomechanical golf swing
scientifically proven

Functional Anatomy
Preventative-advice-treatment
of golf specific injuries, golfing
with bodily handicaps and golf
after operations

Unique teaching and
marketing tools

· 3D animation
· A super marketing concept

for your profession
European copyrighted

4 day intensive course with 
an official cerificate

Idrettsfysioterapi blir fast 
tilbud ved NIH

og tar slutt ved utgangen av året. Første kull ble tatt opp høsten 2006.
Sammenlignet med den langvarige kampen for å få Universitetet 

i Bergen til å overta finansieringen av masterstudiet i manuellterapi, 
har det vært relativt enkelt å få NIHs styre til å videreføre masterstu-
diet i idrettsfysioterapi.

– Hva er årsaken til det?
– En mulig årsak kan være at studentene er aktive og har engasjert 

seg i forskningsprosjekter som er relevante for NIH. Studentene har 
også hatt en svært høy gjennomføringsgrad, noe som er viktig øko-
nomisk. Studentene har hatt gode prosjekter og er etterspurt på flere 
områder. Idrettsfysioterapi passer godt inn i NIHs virksomhet, sier 
førsteamanuensis Grete Myklebust til Fysioterapeuten. 

Av studentene i det første kullet, er fem allerede i gang med eller 
på vei inn i stipendiatstillinger. To ved NIH og tre ved andre institu-
sjoner. 

– Masterstudiet i idrettsfysioterapi er et godt springbrett, både til 
forskning og andre jobbmuligheter, sier Myklebust. ■ 
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Aktuelt   

System for faglig ajourføring blir 

om kort tid tilgjengelig for alle 

medlemmer i NFF. Fra slutten av 

februar kan du bruke verktøyet til 

å registrere læringsaktiviteter og 

synliggjøre at du forsøker å holde 

deg faglig oppdatert.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Hittil har nettsidene for Faglig ajourføring 
bare vært åpne for noen få pilotavdelinger i 
en utprøvingsfase. Men nå blir det om kort 
tid tilgjengelig for alle medlemmer. Arbeidet 
har pågått siden 2004, da Landsmøtet på 
bakgrunn av en prosjektrapport ga sentral-
styret fullmakt til å videreutvikle et system 
for faglig ajourføring.

– Hensikten med dette verktøyet er at fy-
sioterapeuter skal holde seg faglig oppdatert 
på en målrettet og systematisk måte, sier 
prosjektleder og seniorrådgiver Eline Rygh 
til Fysioterapeuten.  

Dokumentasjon
– Hvorfor er det så viktig for fysioterapeuter 
å dokumentere at de holder seg oppdaterte? 

– Helsepersonell er pålagt i helseperso-
nelloven å utføre sitt arbeid i samsvar med 
krav til faglig forsvarlighet. Dokumentert 
faglig ajourføring er viktig, både i forhold 
til pasienter og arbeidsgivere. I tillegg er 
dokumentasjonen nyttig ved lønnsforhand-
linger og jobbsøknader. Et aktuelt eksempel 
er kompetansekartleggingen som skal foregå 
i kommunene i sammenheng med tariffopp-
gjøret i KS. Et annet eksempel er når det 
skal søkes om spesialistgodkjenning eller 
fornyet godkjenning. Spesialistordningen har 
spesifi kke krav som må følges, men også i 
spesialistordningen er det fl ere ulike lærings-
aktiviteter som kan benyttes.

– Hvordan passer dette inn i arbeidet 
med å få en offentlig godkjent spesialistord-
ning for fysioterapeuter?

System for faglig ajourføring 
klart til bruk

– System for faglig ajourføring fører ikke 
direkte til fortgang i dette arbeidet, men det 
er med på å synliggjøre fysioterapeuters 
kompetanse, og det kan styrke fysioterapeu-
ters og NFFs posisjon i norsk helsevesen, 
sier Eline Rygh.

Læringsaktiviteter
Rygh peker på at fysioterapeuter bruker 
mange ulike læringsaktiviteter for å utvikle 
og holde sin kompetanse ved like. Det nett-
baserte verktøyet som er utviklet skal hjelpe 
medlemmene med å systematisere dette. For 
udokumenterte aktiviteter er det laget egne 
dokumenter der innhold og tidspunkt fylles 
inn og underskrives. 

Registreringsverktøyet fi nner du på NFFs 
nettsider. Ved å logge deg inn med medlems-
nummer kan du registrere læringsaktiviteter 
fortløpende. Velg de læringsaktivitetene som 
er aktuelle for deg, skriv inn dato og antall 
timer. NFFs kurs og tillitsverv legges inn 
automatisk. Etter bestemte regler omregnes 
læringsaktivitetene til fagpoeng som sum-
meres. ■

Slik gjør du:
1:  Logg deg inn på www.fysio.no

  med medlemsnummer og   

 passord.

2:  Åpne FAG og fi nn Faglig ajour-

 føring i venstremenyen.

3:  Les informasjon om ulike   

 muligheter.

4:  Åpne linken Registrer faglig   

 ajourføring.

5:  Fra nedtrekkmenyen åpner du den typen læringsaktivitet du har gjennomført, følg bruksan-

 visningen på siden.

6: Skriv inn beskrivelse av læringsaktiviteten, for eksempel hvilket sykehus og avdeling du 

 hospiterte på eller antall studiepoeng, fag og sted.

7.  Skriv inn arbeidserfaring.

8:  NFFs kurs og tillitsverv (som er registrert i NFFs medlemsregister), blir automatisk registrert.

9.  Oversikt over alle læringsaktiviteter og arbeidserfaring kan skrives ut fra nettsidene.

Les mer: 
www.fysio.no/FAG/Faglig-ajourfoering

Eksempler på 
læringsaktiviteter

–  Hospitering.

–  Videreutdanning.

–  Kurs og konferanser.

–  Skrive/publisere artikler.

–  Faglige møter på arbeidsplassen, for 

 eksempel med presentasjon av en  

 kasuistikk eller diskusjon av en artikkel  

 alle har lest på forhånd.

–  Nettverksgrupper, der kolleger møtes  

 til faglig refl eksjon.

–  Veilede og undervise.
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 Aktuelt 

NFF må satse på frivillighet når 

det gjelder system for faglig 

ajourføring. Det mener arbeids-

gruppen som har utredet spørs-

målet på oppdrag fra Landsmøtet 

2007. Endelig avgjørelse i saken 

skal tas på Representantskapsmø-

tet 25. mai.
 
Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Både på Landsmøtet 2007 og tidligere har 
det vært mye diskusjon om faglig ajour-
føring bør være frivillig eller obligatorisk. 
Flere har gitt uttrykk for at frivilllighet på 
dette området vil ha liten verdi i forhold til 
å gjøre det obligatorisk. Andre har fokusert 
på at NFFs sekretariat vil ha problemer med 
å følge opp eventuelle sanksjoner mot med-
lemmer som ikke oppfyller kravene til faglig 
ajourføring. 

Landsmøtet 2007 nedsatte en arbeids-
gruppe som skulle utrede muligheter og 
konsekvenser for obligatorisk faglig ajour-
føring. Utredningen er klar og har vært ute 
på høring. Saken skal nå behandles politisk 
i Sentralstyret. I mai skal Representant-
skapsmøtet avgjøre om NFF skal satse på et 
system basert på frivillighet eller om det skal 
gjøres obligatorisk. Arbeidsgruppen mener 
imidlertid at NFF må satse på frivillighet.

Arbeidsgivere og myndigheter
I utredningen begrunnes dette blant annet 
med at faglig ajourføring er et ansvar som 
må ivaretas av den enkelte fysioterapeut i 
samarbeid med arbeidsgiver. Det påpekes 
også at NFFs krav om faglig ajourføring 
bare gjelder for forbundets medlemmer, og 
at et slikt kvalitetsstempel vil ha begrenset 
betydning for fysioterapitjenesten som hel-
het. I tillegg understreker arbeidsgruppen at 
eventuelle sanksjoner mot medlemmer som 
ikke oppfyller kravene til faglig ajourføring, 
vil være kostbare og arbeidskrevende å følge 
opp for NFFs sekretariat.

– Myndighetene har et lovverk som 

Anbefaler frivillighet
krever faglig ajourføring og systemer som 
skal følge opp dette. Ved konkretisering av 
kravene, kan disse systemene utnyttes bedre. 
Faglig ajourføring kan bli en eksplisitt del av 
helsetilsyn, internkontroll og arbeidsavtaler. 
Dette er avhengig av politisk og adminis-
trativ vilje fra helsemyndighetene, påpeker 
arbeidsgruppen.

Stimulere positivt 
– Det er viktig på en positiv måte å stimulere 
arbeid som fører til kvalitet og synliggjøring 
av kompetanse. NFFs ressurser bør ikke 
brukes til negativ kontroll og byråkrati. Ved 
å bruke positive virkemidler som motive-
rer medlemmene til å registrere sin fag-
lige ajourføring, vil NFF stimulere til en 
kvalitetssikring av fysioterapitjenesten som 

myndighetene må vurdere, samtidig som 
medlemmenes interesser ivaretas. NFFs sys-
tem for faglig ajourføring kan være et viktig 
virkemiddel i arbeidet for å påvirke og legge 
premisser for de krav som myndighetene 
skal stille, heter det i utredningen.

Et eksempel på slike positive virkemidler 
er en publisert liste over faglig oppdaterte 
fysioterapeuter, som på denne måten får syn-
liggjort sin egen ajourføring.

Arbeidsgruppen har bestått av forbunds-
leder Eilin Ekeland, leder i Fag- og spesia-
listrådet, Siri Moe, Privat Råd ved Dagfinn 
Sæther og Ellen Hallan, pilotavdelingene 
Sunnmøre og Vestfold ved Linda Hårberg og 
Grete Mathisen, og avdeling Oslo ved Mari-
anne Tollefsen. ■

Gratis oppslagsverk om onkologi
Institutt for Medisinsk Informatikk ved Radiumhospitalet-Rikshospitalet har laget et elektro-

nisk oppslagsverk med anbefalinger innen diagnostisering og behandling av kreft. Det elek-

troniske oppslagsverket kan brukes gratis, og målgruppen er helsepersonell som arbeider 

med kreftbehandling.

Oncolex.no gir bakgrunnsinformasjon om diagnostikk, behandling, oppfølging og pa-

sientinformasjon for 33 ulike krefttyper. Redaksjonen samarbeider med ledende forskere 

innen hver krefttype. Informasjonen er derfor oppdatert og følger godkjente retningslinjer.

Behandling av lymfødem er ett av områdene som er omtalt i oppslagsverket. Her gis det 

råd om blant annet bandasjering, manuell behandling og kompresjonsstrømper.

Risikofaktorer for ryggsmerter varierer med alder
Arbeidstakere har ulik risiko for ryggsmerter avhengig av alder, viser en undersøkelse fra 

det finske arbeidsmiljøinstituttet – Arbetshälsoinstitutet.

Fysiske belastninger i arbeidet øker risikoen for ryggsmerter hos yngre arbeidstakere, 

mens hos eldre har livsvaner stor innvirkning på forekomsten av ryggsmerter. Fra og med 

40-års alder øker dessuten risikoen for ryggsmerter hvis arbeidstakeren sliter med psykiske 

plager eller har søvnproblemer.

I den finske undersøkelsen ble over 2000 arbeidstakere som jobbet innenfor skogsin-

dustrien fulgt over en periode. Deltakerne hadde ingen smertesymptomer i ryggen da un-

dersøkelsen startet. Hver femte hadde, i løpet av den ettårige oppfølgingsperioden,opplevd 

en episode av ryggsmerter. Nesten alle hadde vært sterkt påvirket av smerten i det daglige 

arbeidet. 

Mer om undersøkelsen på www.stami.no
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Aktuelt   

Fysioterapitjenesten i kommunene 

står overfor store utfordringer, 

blant annet når det gjelder finansi-

ering. – Dette gjør det viktig å ha 

et nettverk, sa virksomhetsleder 

i Bodø, Grete Willumsen, på den 

første nettverkssamlingen for 

kommunale ledere i januar. En-

kelte deltakere påpekte at det ikke 

er lett å få privatpraktiserende til å 

samarbeide. 

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

På programmet under konferansen i Oslo 
19.-20. januar stod blant annet utfordringer 
i kommunehelsetjenesten, finansiering av 
fysioterapitjenesten og praktisering og hånd-
tering av ASA 4313. Det var Arne Norum fra 
KS og advokat Lena Fagervold fra NFF som 
informerte om ASA 4313. 

En annen viktig oppgave for NFF er 
synliggjøring av fysioterapi i media. Derfor 
stod også påvirkning og lobbyvirksomhet på 
programmet. På konferansens andre dag ble 
det videre nettverksarbeidet drøftet, blant an-
net med forslag til retningslinjer. Målet er at 
Forum for virksomhetsledere i kommunene 
skal bli et permanent tilbud, på lik linje med 
Forum for ledere i spesialisthelsetjenesten.

Ble inspirert
Ideen til et slikt nettverk ble diskutert al-
lerede på NFFs landsmøte i 2004. Men det 
var Fysioterapeutens artikkel om nettverk-
samarbeidet mellom fysioterapilederne i 
Trondheim og Stavanger, som inspirerte 
virksomhetsleder Grete Willumsen i Bodø til 
å kontakte kollega Anne-Elisabeth Hansen 
i Trondheim. 19. og 20. januar hadde NFF 
samlet over 60 deltakere i Oslo.
Det hører med til historien at Anne-Elisabeth 
Hansen representerte Trondheim i Fysiote-

Nytt nettverk for ledere i kommunene

Ledere i spesialisthelse-
tjenesten
Ledere av fysioterapeuter på alle nivåer i 

spesialisthelsetjenesten kan nå bli med i 

Forum for ledere i spesialisthelsetjenesten, 

FFS, tidligere Sjeffysioterapeutforum. 

Hittil har dette forumet bare vært for 

ledere ved sykehusene. Men i 2007 kom 

det nye vedtekter. I paragraf 3 heter det at 

«Som medlem kan opptas ethvert medlem 

av NFF som har ansettelse som øverste 

leder av fysioterapitjenesten». 

– På årsmøtet i 2008 ble det under-

streket at dette også omfatter rehabilite-

ringsinstitusjonene, opplyser Tor Frithjof 

Larsen. Han leder arbeidsutvalget til Forum 

for ledere av fysioterapeuter i spesialist-

helsetjenesten, og ønsker nye medlemmer 

velkommen. 

rapeutens reportasje. Hun hadde registrert at 
Stavanger hadde utviklet spesialkompetanse 
for barn, mens Trondheim hadde opparbeidet 
god kompetanse for eldre. I begge kom-
munene var fysioterapitjenesten organisert 
i byomfattende enheter med fysioterapeuter 
som administrative ledere. 

Hansen tok kontakt med virksomhetsle-
deren i Stavanger. Det ble starten på sam-
arbeidet og utvikling av nettverk for kom-
petanse i de to byene. Så meldte Bodø sin 
interesse. Men både Hansen og Willumsen 
så at det var et stykke fram til et landsom-
fattende nettverk. De trengte hjelp fra NFF 
sentralt.

På en rehabiliteringskonferanse i Trond-
heim, traff de forbundsleder Eilin Ekeland. 
Forbundslederen kunne fortelle at dette alle-
rede hadde vært diskutert i sentralstyret. Hun 
refererte til Landsmøtet i 2004 og at etable-
ring av et slikt nettverk var på trappene da. 
Men forbundets økonomi gjorde at det ble 
utsatt. I NFFs sekretariat har seniorrådgiver 
Kirsti Glad og konsulent Else Jørgensen stått 
for den praktiske gjennomføringen av den 
første samlingen.

Store utfordringer
Grete Willumsen pekte i sin innledning på 
det voksende behovet for fysioterapi, økt 
press og nye fagområder i fysioterapitjenes-
ten for de fast ansatte, samtidig som antallet 
fysioterapeuter ikke øker i kommunehelse-
tjenesten.

– Med de utfordringene vi står overfor, 
blant annet med ny finansieringsordning 
for fysioterapeuter med avtale, tror vi det 
er viktig å ha et nettverk. Vi er blant annet 
spente på hva ny finansiering vil bety for 
privat praksis og hvordan privat praksis skal 
integreres mer inn i en samlet kommunehel-
setjeneste. Vi trenger råd om hvordan vi skal 
få satt fysioterapitjenesten på dagsorden, sa 
Willumsen. 

Ulike områder
Presentasjonen av deltakerne viste at fysiote-
rapeutene er svært ulikt organisert rundt om 
i kommunene.  Her var det ledere som hadde 
ansvar for alt, ergo- og fysioterapi, legetje-
nesten og rehabilitering, og de som delte 
ansvar med andre grupper. 

– Etter å ha hørt denne presentasjonen, 
høres det ut som det er 60 ulike organisa-
sjonsmodeller for fysioterapi i kommunene. 
Jeg har også etterlyst nettverk for kommune-
fysioterapeuter, og da jeg ble møtt av to en-
tusiastiske fysioterapeuter i Trondheim, var 
fortsettelsen enkel, sa forbundslederen.

Hun understreket betydningen av samar-
beid mellom virksomhetsleder og tillitsvalgt. 
Da hun spurte forsamlingen hvor mange som 
hadde vært tillitsvalgte, kom det mange hen-
der i været. Ekeland prioriterte i sitt innlegg 
betydningen av å få fram dokumentert fysio-
terapi. Eksempelvis øker antallet ortopediske 
operasjoner sterkt, mens bruk av fysioterapi 
ikke har vist noen tilsvarende økning.

– Vi har dokumentasjon på at fysioterapi 
har bedre effekt og er billigere enn mange av 
de operasjonene som utføres i dag, sa hun. 
Hun trakk også fram nedgangen i antall fy-
sioterapeuter i skolehelsetjenesten, betydnin-
gen av å få fysioterapeuter inn i idretten og i 
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 Aktuelt 

Nytt nettverk for ledere i kommunene

det forebyggende arbeidet mot overvekt.
– Det er også dokumentert at det er sam-

funnsøkonomisk lønnsomt å drive fallfore-
byggende arbeid blant eldre, sa Ekeland. 

Styringsmuligheter
Fra samlingen kom det fra enkelte hold fram 
at det ikke er lett å få til samarbeid med 
privatpraktiserende. Det kom spørsmål om 
hvilke styringsmuligheter de som ledere for 
tjenesten har overfor privatpraktiserende, 
blant annet i forhold til den praksisen de 
driver. Her understreket Elin Engeseth at den 
nye ASA 4313 er tydelig. Den sier klart at 
kommunen kan gå inn og pålegge. Det var 
også mye usikkerhet i forhold til oppdeling 
av driftstilskudd, overføring av deler av 
driftstilskudd i forbindelse med nedtrapping, 
som er nytt i ASA 4313.

Blant annet om du kan ta med deg den 
delen du går inn på og flytte til et annet 
institutt. Her understreket Norum fra KS at 

vitsen med nedtrappingen er at det skal skje 
der den som nedtrapper jobber. Men når du 
har overtatt driftstilskuddet 100 prosent, kan 
du flytte. 

I forhold til hva en leder kan pålegge en 
privatpraktiserende, som ikke driver etter 
lover og forskrifter, har kommunen, som gir 
driftstilskudd, ansvar ut fra lovverket for at 
det drives forsvarlig. 

Det kom også spørsmål om oppgradering 
fra 20 til 40 prosent driftstilskudd og hvor-
dan kommunene skal håndtere det. Ekeland 
svarte at NFF i utgangspunktet ønsker 100 
prosent DT, men at kommunen i det minste 
bør oppjustere til 40 prosent. Svaret fra flere 
var at det har vi ikke råd til: Hvor skal vi ta 
pengene fra? 

En av deltakerne påpekte det enorme fo-
kuset på privatpraktiserende fysioterapeuter 
sammenlignet med fastlønte. 

– Jeg vil ikke gi bort en eneste fastlønns-
stilling. De som har gått inn på 20 prosent 

DT har gjort det frivillig. Dessu-
ten er det mange institutter som 
bevisst har delt opp tilskuddet, sa 
denne lederen. 

En annen påpekte at kommu-
nene ikke kunne lastes for opp-
splittingen. Hun mente det hjalp 
lite hva man syntes og mente. 
Problemet var dårlige styrings-
redskap.

– Vi må ha i klartekst hva vi 
kan gjøre for å gripe inn, sa hun 
med klar adresse til KS.   

Veien videre
Nettverkssamlingen ble avsluttet 
med gruppearbeid. Resultatet av 

dette arbeidet skal det jobbes med fram mot 
neste samling, som er i Bergen i mars 2010. 
Oppgave: Hvilke utfordringer har du som 
leder av fysioterapitjenesten i din arbeids-
hverdag? Hver deltaker skulle skrive ned fire 
utfordringer. Disse ble samlet inn og deretter 
redusert til fire utfordringer:

•  Strategiverktøy for å selge fysioterapi.
•  Prioriteringer. Hvordan prioritere best.  

 Hvem gjør hva og hvor?
•  Samarbeidet med privatpraktiserende  

 fysioterapeuter. 
•  Ledelse. Tid til ledelse og kvalitet på  

 ledelse, konflikthåndtering og et tyde-
 lig nærværende lederskap. 
Selv om initiativtakerne har gjort sitt for 

å realisere den første nettverksamlingen, 
er ikke arbeidet helt avsluttet. Forslag til 
retningslinjer for et framtidig nettverk skal 
bearbeides. Dette skal de jobbe videre med 
sammen med NFFs sekretariat. ■

Initiativtakere. Anne-Eli-
sabeth Hansen og Grete 
Willumsen tok initiativ til 
den første nettverkssamlin-
gen for virksomhetsledere 
i kommunene. Foto: Heidi 
Johnsen 
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Aktuelt   

I det svenske tidsskriftet Fysio-

terapi har det vært debatt om ef-

fekten av Redcord stimula/neurac. 

Manuellterapeut Tom Arild Tor-

stensen med fl ere skriver at det 

ikke fi nnes evidens for at behand-

lingsmetoden er effektiv. Redcord 

AS imøtegår kritikken med et eget 

innlegg.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Innlegget i Fysioterapi nummer 12/2008 
tar for seg en helsides annonse for Redcord 
stimula/neurac i tidsskriftets augustnummer 
(8/2008). Et av hovedargumentene i annon-
sen er at systemet gir god klinisk effekt ved 
aktivering av de dype stabiliserende muskle-
ne i rygg og nakke. I den aktuelle annonsen 
er dette koblet opp mot en norsk studie av 
Britt Stuge.

Det fi nns i dag ingen holdbar evidens 
som støtter opp om at systemet gir god kli-
nisk effekt, ifølge forfatterne, som i tillegg 
til Torstensen (Holten Institute i Stockholm), 
er Håvard Østerås og Arve Vorland Pedersen 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Ingen spesifi kk aktivering
Systemet het fra starten TrimMaster. Over 
en 15-årsperiode har metoden skiftet navn 
fra TrimMaster til Terapi-Master. Deretter til 
SET-systemet (Sling Exercise Therapy) og 
sist til Redcord stimula/neurac.

– Et av hovedargumentene i annonsen er 
at Redcord stimula/neurac gir god klinisk ef-
fekt ved aktivering av de dype stabiliserende 
musklene i rygg og nakke. Det fi ns ingen 
holdbar evidens som støtter opp om dette. 
Derimot er det motsatte dokumentert, nem-
lig at SET ikke gir noen spesifi kk aktivering 
av de dype stabiliserende musklene i ryggen 
eller bekkenbunnen som kan relateres til kli-
niske forbedringer, skriver forfatterne.

Fant ingen sammenheng
I innlegget beskrives den klinisk kontrollerte 

Redcord – en effektiv behandlingsform?
studien Britt Stuge har gjennomført 
på pasienter med bekkenrelaterte 
smerter. Stuge selekterte 20 pasien-
ter fra en gruppe ved to års oppføl-
ging som fi kk SET-behandling. Av 
disse 20 var 8 defi nerte som smerte-
frie pasienter med normal funksjon, 
mens 12 fortsatt hadde smerte og 
nedsatt funksjonsevne. Stuge eva-
luerte likevel muskelfunksjonen 
for de dype bukmusklene, trans-
versus abdominis (TVA), Internus 
Obliques (IO) og bekkenbunnen 
ved bruk av real time ultralyd. 

– Britt Stuge fant ingen sam-
menheng mellom de som kunne 
aktivere og de som ikke kunne 
aktivere, eller om man var fri for 
plager (n-8) eller ikke (n-12), 
skriver forfatterne.

De mener at Stuges kliniske 
studie, publisert i Spine i 2004, 
ikke kan brukes som dokumen-
tasjon for at SET-metoden er klinisk effektiv.

Beklager
I et svar i samme nummer av Fysioterapi 
understreker Redcord AS at selskapets in-
tensjon er å bidra til videre utvikling innen 
fysioterapi. De beklager formuleringer i 
annonsen som knytter Britt Stuges arbeid til 
effekten av Redcord stimula/neurac. Red-
cord AS, ved fysioterapeutene Asmund Bøe 

studien Britt Stuge har gjennomført 

smerter. Stuge selekterte 20 pasien-

disse 20 var 8 defi nerte som smerte-
frie pasienter med normal funksjon, 

tasjon for at SET-metoden er klinisk effektiv.

og Fredrik Halvorsen, tilbakeviser samtidig 
påstandene fra Torstensen et al. om at Red-
cord feiltolker RCT-studier for å underbygge 
sin egen metodikk. ■

Se www.fysioterapeuten.no for fyldigere sak 
om debatten i det svenske tidsskriftet.

Retningslinjer
Gode retningslinjer er viktige for klinikere, skriver forsker Andrew Oxman ved Kunnskapssen-

teret i en lederartikkel tidsskriftet BMJ.

Noen ganger kan klinikere komme over motstridende anbefalinger for behandling. Hvordan 

skal de forholde seg til det? Artikkelen er omtalt på Kunnskapssenterets nettsider.

Andrew Oxman, Paul Glasziou og John Williams Jr mener at svaret er gode, systematiske 

og kunnskapsbaserte retningslinjer. Lederartikkelen har tittelen «What should clinicians do 

when faced with confl icting recommendations?» 

Konklusjonen er at klinikere bør bruke retningslinjer hele tiden, men ikke akseptere anbe-

falinger ukritisk. For å kunne gi pasientene god behandling, må klinikerne kunne gjøre infor-

merte bedømmelser av hvilke retningslinjer som er hensiktsmessige, og hva de skal gjøre når 

anbefalinger er motstridende.

Her fi nner du artikkelen: www. Kunnskapssenteret.no

http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/nov28_2/a2530
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 Aktuelt 

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Malene Haneborg, leder for fagseksjonen i 
NFF, sier at Bobath-kurset er svært omfat-
tende og dyrt, til tross for støtte fra Fondet 
og kurspris som er holdt nede. 40.000 kroner 
koster det åtte uker lange kurset for medlem-
mer. Det skulle gått over fire uker i mai og 
fire uker i august/september. 

– Planleggingen startet allerede i 2006 
da vi hadde dette oppe i Fag- og spesialist-
rådet. Vi var opptatte av å finne andre måter 
å organisere dette på, for eksempel ved å gi 
støtte til deltakere som reiste til London på 
kurs. Men Fag- og spesialistrådet ville ha 
kurset, til tross for at vi pekte på kostnadene. 
Derfor måtte vi jobbe videre med et kurs-
opplegg, som nå må avlyses. Dette er veldig 
synd, sier Haneborg.

Tromsø og Trondheim
MichelineViktil forteller at kurset først ble 
planlagt til Tromsø, men ble avlyst der. 

– Vi planla derfor et nytt kurs i Trond-
heim, ved Tronsletten habiliteringssenter. 
Der skulle fysioterapeutene Gerd Sellaeg og 
Sissel Viken, begge med Bobath-utdanning, 
organisere alt det praktiske, sier Viktil.      

Hun forteller også at fagseksjonen i 
september i fjor hadde et to dagers introduk-
sjonskurs for Bobathkonseptet, for å få opp 
interessen for kurset i 2009. Introduksjons-
kurset var fulltallig, og interessen syntes å 
være stor.  

Masterstudium
Haneborg mener det er vanskelig å speku-
lere i årsaken til den manglende interessen. 
Hun peker på masterstudiet i nevrologisk 
fysioterapi i Tromsø, der Bobath er en del av 
studieplanen, og at noe av årsaken kan ligge 
her. Men prisen spiller nok også en rolle, 
selv med subsidiering fra Fondet.  

– Kan debatten rundt Bobath-behandlin-

Ikke mer Bobath barnebehandling  
(i NFF-regi)

Mye jobb. Fagseksjonen med leder Malene Haneborg og konsulent Micheline 
Viktil har lagt ned mye arbeid for å få avviklet kurs i Bobath barnebehandling. 
Nå er kurset avlyst. Foto: Heidi Johnsen

gen ha bidratt til økt skepsis?
– Bobath-debatten handlet om voksente-

rapi, men vi kan ikke slå fast at dette er en 
årsak. Slik det ser ut nå, kommer ikke NFF 

NFF har et svært innholdsrikt og etterspurt kurstilbud. Det er sjelden at kurs må avlyses på 

grunn av manglende deltakelse. Til grunnkurset i Bobath barnebehandling meldte det seg bare ni 

deltakere. Kurset, som går over åtte uker, måtte derfor avlyses.

til å organisere denne kursrekken, sier Ma-
lene Haneborg. ■

Les mer om Bobath: Se fagkronikk om 
Bobathkonseptet på side 15.
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Bobath: en analyse- og behandlings- 
tilnærming
Bobathkonseptet er en utbredt tilnærming til 
analyse- og behandling innen nevrologisk 
fysioterapi, både nasjonalt og internasjonalt. 
Begrepet konsept henspeiler på en grunnleg-
gende forståelse av bevegelse og utgjøres 
av den kunnskapsbasen terapeuten bygger 
sitt kliniske resonnement på. Terapeutens 
handlinger er ikke basert på læring av en 
metode med faste handlingsregler, men på 
forståelse av sammenhenger i individets 
bevegelsesproblemer. Berta og Karel Bobath 
utviklet konseptet på et rent empirisk grunn-
lag i løpet av et over 40 år langt yrkesliv. I 
1984 overlot de den videre utviklingen til 
International Bobath Instructors Training As-
sociation (IBITA), med det formål å utdanne 

Hva er Bobath-miljøet og forskeren  
Langhammer uenige om?
Denne fagkronikken presenterer grunnlaget for klinisk praksis innen Bobathkonseptet slik 

det undervises av instruktører godkjent av International Bobath Instructors Training Associa-

tion (IBITA). I tillegg redegjør den for grunnlaget for uenigheten mellom Bobath-miljøet og 

forskeren Birgitta Langhammer. Kronikken er skrevet på oppfordring fra Fysioterapeuten.

instruktører, samt å undervise og utvikle 
konseptet i tråd med ny forskning. 

Teoretisk overbygning
Bobathkonseptet er i dag basert på en for-
ståelse av at bevegelse fremkommer i et 
samspill mellom mennesket, oppgavene og 
omgivelsene. Sentralnervesystemets rolle i 
dette er basert på samhandling mellom flere 
områder og subsystemer i sentralnervesyste-
met som påvirker hverandre gjensidig, såkal-
te distribuerte systemer. Et optimalt samspill 
mellom sensoriske, perseptuelle, kognitive 
og motoriske prosesser vurderes som avgjø-
rende for å kunne løse bevegelsesoppgaver 
på en effektiv og hensiktsmessig måte i for-
hold til de krav som stilles til funksjon. 

Svikt i en eller flere av disse prosessene 

fører til at sentralnervesystemet må finne 
nye måter å løse sine oppgaver på. Varierte 
og sammensatte motoriske utfall – som gir 
svakhet, nedsatt stabilitet og endret koor-
dinasjon – kan være forårsaket av direkte 
skade eller være sekundære konsekvenser 
av den. 

Pasientens bevegelsesstrategier etter 
en sentralnervøs skade, sees på som et re-
sultat av endrede fysiske forutsetninger og 
problemløsende prosesser i tilgjengelige 
distribuerte nettverk. Det samme gjelder per-
septuelle og kognitive symptomer, som en-
dret kroppsoppfatning og redusert evne til å 
planlegge og gjennomføre handlinger tilpas-
set den aktuelle kontekst. Motorisk læring 
er basert på sentralnervesystemets evne til å 
tilpasse sin struktur og funksjon som svar på 

Sammendrag
Fagkronikkens tema er akutt behandling etter slag. Den har til hensikt å klargjøre det faglige grunnla-
get for uenigheten mellom Bobathmiljøet og forskeren Birgitta Langhammer. 

Kronikken redegjør for tre presentasjoner av Bobathkonseptet: (i) Hvordan det i dag presenteres 
av International Bobath Instructor Training Association; (ii) hva det beskrives som i studien som 
inngår i Langhammers doktorgradsavhandling; og (iii) hvordan det ble beskrevet av konseptets 
grunnlegger, Bertha Bobath, i hennes bok fra 1990. Det argumenteres for at et klart samsvar mellom 
disse tre presentasjonene er en forutsetning for gyldighet og relevans av Langhammers studie.  

Bobathkonseptet er i dag (i) basert på systemteori og utøves med fleksible handlingsregler, 
en sterk funksjonell tilnærming og tidlig pasientmobilisering. I Langhammers studie (ii) beskrives 
«Bobathmetoden» som en behandling med refleks-hierarkisk teori og faste handlingsregler som 
praktiseres med lite funksjonell tilnærming og sein mobilisering av pasientene. Bobaths bok (iii), 
derimot, beskriver et fleksibelt konsept hvor behandlingstiltak baseres på individuelle analyser og 
kontinuerlig tilpasning i tråd med de tilbakemeldinger terapeuten får fra pasienten. Bobath understre-
ker betydningen av tidlig mobilisering.

Kronikkens hovedkonklusjon er at det er for store forskjeller mellom de tre presentasjonene av 
Bobathkonseptet til at resultatet fra Langhammers studie kan brukes som et gyldig argument mot 
dagens Bobathpraksis. 

Helge Hæstad, Spesialist i rehabilitering med 
fordypning i nevrologisk fysioterapi, Univer-
sitetssykehuset Nord-Norge. Basic Course 
Instructor, International Bobath Instructors 
Training Association (IBITA). E-post: helge.
haestad@unn.no

Bente Gjelsvik, Spesialist i rehabilitering med 
fordypning i nevrologisk fysioterapi, Hau-
keland Universitessykehus. Advanced Course 
Instructor, President, IBITA.

Interessekonflikter: Begge forfatterne holder 
kurs innen Bobathkonseptet. 

Fagkronikken, mottatt 20.06.08 og godkjent 
19.01.09, er ikke fagfellevurdert. Den er 
skrevet i henhold til tidsskriftets retnings- 
linjer, www.fysioterapeuten.no 

fag
kronikk
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endrede krav (nevroplastisitet). Denne evnen 
antas å ligge til grunn for bedring. En slik 
teoretisk overbygning er felles for mange 
behandlingstilnærminger innen nevrologisk 
fysioterapi.

Motorisk læring og bevegelseskvalitet
Kunnskap om mekanismer som ligger til 
grunn for nevroplastisitet og motorisk læring 
er i stor grad styrende for behandling etter 
Bobathkonseptet. Elementer som intensitet, 
mengde, fokusert oppmerksomhet, motiva-
sjon, emosjonell relevans og variert repeti-
sjon regnes som viktige for å fremme moto-
risk læring. Innen Bobathkonseptet legges 
det stor vekt på at nevroplastiske endringer 
skjer i tråd med hvordan en oppgave løses. 
Og for at nye forbindelser som dannes mel-
lom nerveceller skal bli funksjonelle, må de 
utsettes for et hensiktsmessig brukspress (1). 

Et eksempel på slikt brukspress kan være 
en pasient med et realistisk mål om å gå med 
lett støtte på en spaserstokk. I et slikt tilfelle 
bør pasientens sentralnervesystem presses til 
å skape stabilitet med optimale akseforhold, 
samtidig som det kreves presisjon i veks-
lende vektbæring fra ett ben til det andre 
under gange. Dersom pasienten overveiende 
støtter seg asymmetrisk og tungt på en stokk 
under gangtrening, læres dette som måten å 
gå på, uten at det er forenlig med pasientens 
egentlige målsetting som krever en annen 
type brukspress. Det er repetisjon over tid 
med målrettet brukspress som medfører mo-
torisk læring som resultat av nevroplastiske 
prosesser. Nevroplastiske endringer påvirkes 
av pasientens handlinger: personen blir god 
til det han/hun trener på, både i positiv og 
negativ forstand.
 
Bevegelsesanalyse, klinisk resonnement 
og tiltak
Målet med behandling basert på Bobathkon-
septet er at pasienten skal oppnå mest mulig 
effektiv funksjon ut fra sine forutsetninger 
og behov. Effektiv funksjon handler om å 
kunne utføre daglige aktiviteter med nødven-
dig presisjon og minst mulig anstrengelse i 
forhold til oppgaven. Hva som er hensikts-
messig og viktig å trene på, bestemmes av 
pasientens mål, motivasjon og nevrologiske 
skade og vurderes i sammenheng med tera-
peutens funksjonsundersøkelse. 

Bevegelsesanalyse under ulike daglige 
aktiviteter er terapeutens grunnstein i un-
dersøkelsen og danner utgangspunktet for 
tolkning av hva som i størst grad ser ut til 
å bidra til å begrense pasientens aktivitet. 
Et eksempel på en slik nøkkelbegrensning 
kan være kraftsvikt over hofte og kne i deler 

av standfasen. Terapeutens kliniske reson-
nement danner sammen med pasientens 
målsetning grunnlaget for valg av tiltak. Vi-
dere tilpasses mål og tiltak i et kontinuerlig 
og tett samspill mellom terapeut og pasient. 
Treningen foregår på ulike arenaer, avhengig 
av pasientens behov og helsevesenets orga-
nisering der pasienten befinner seg.

I Bobathkonseptet er fysioterapeuten opp-
tatt av sammenhengen mellom kroppsstruk-
tur-/funksjonsnivå og aktivitetsnivå (ifølge 
WHOs ICF-modell). Det arbeides på begge 
disse nivåene, både hver for seg og samtidig. 
Bedret funksjonsevne på de to nivåene antas 
å gi pasienten bedre mulighet til deltagelse. 
Pasienten og terapeuten arbeider sammen for 
å bedre komponenter på kroppsnivå, enten 
som ledd i gjennomføringen av en funksjon, 
eller som forberedelse til at pasienten løser 
en funksjonell oppgave. 

Eksempelvis kan spesifikk sensorisk 
stimulering og oppøving av lokal bevegel-
seskontroll øke presisjonen i pasientens opp-
levelse av et kroppsområde, slik at kropps-
delen beveges mer effektivt i forskjellige 
aktiviteter. Bearbeiding av redusert fleksibi-
litet i bløtvev kan gi både opplevd og reelt 
større mulighet for presis bevegelseskontroll 
i funksjon. Mobilisering av vevsstrukturer 
gjøres da i en oppgave- og kontekstspesifikk 
sammenheng, hvor fokus er på bevegel-
seskomponenter som kreves i den aktuelle 
aktiviteten. For eksempel kan terapeuten 
arbeide med å bedre fleksibiliteten i skulde-
rens innadrotatorer mens pasienten strekker 
hånden mot et objekt. Ofte trenes delkompo-
nenter, for eksempel styrking av ulike deler 
av standfasen, som ledd i gangtrening. 

Nyvunnet funksjon på kroppsstruktur- 
og funksjonsnivå trekkes umiddelbart inn i 
treningen på aktivitetsnivå. Fokus er på at 
pasienten skal oppnå sitt mål samtidig som 
han skaper kontroll over grunnleggende 
motoriske ferdigheter. Effektivitet og fleksi-
bilitet i forhold til et bredt spekter av beve-
gelsesoppgaver står sentralt. Fysioterapeuten 
vektlegger at postural kontroll, balanse og 
presis målrettet bevegelse rekrutteres i et 
hensiktsmessig samspill når pasienten løser 
ulike oppgaver som å reise og sette seg, gå, 

spise, kle av og på seg og orientere 
seg visuelt i omgivelsene. 

Begrepet fasilitering betyr «å 
gjøre lettere». Fasilitering utføres 
ved at terapeuten tilfører pasienten et 
nytt sett sensorisk informasjon som 
han kan basere sin problemløsning 
og egenaktivitet på. Dette innebæ-
rer at fysioterapeuten tilrettelegger 
omgivelser og oppgaver samt fysisk 
bearbeider kroppsstrukturer. Tilta-

kene skal skape trygghet og gjøre det mulig 
å gjennomføre oppgavene ved å stimulere til 
utførelser. 

Fysisk fasilitering benyttes hvis pasienten 
trenger hjelp til å sette i gang de bevegelsene 
oppgaven krever, eller hvis pasientens egen-
bevegelse har en kvalitet som er dårlig for-
enlig med effektiv måloppnåelse. Terapeuten 
benytter da ulik type og grad av berøring, 
kompresjon, traksjon og rotasjon for å skape 
endringer i pasientens sensoriske inntrykk. 

Et eksempel på fysisk fasilitering er tera-
peutens håndtering som gir spesifikk senso-
risk informasjon til pasientens hånd og gjør 
det lettere å rekruttere dynamisk stabilise-
rende muskelaktivitet i skulderbuen og trun-
kus, som et utgangspunkt for velkoordinert 
bevegelse av beina under gange. Slik fasili-
tering er ikke basert på at terapeuten utfører 
bestemte grep eller teknikker, derimot er det 
basert på at terapeuten bruker sin egen kropp 
til å sanse pasientens bevegelsesuttrykk og 
til å påvirke dem. For at pasientens egenakti-
vitet skal fremmes, må de stimuli terapeuten 
gir være presist tilpasset pasientens aktivitet. 
Terapeutens håndtering tilpasses kontinuer-
lig og tas bort så snart pasienten klarer å 
skape aktivitet med tilstrekkelig presisjon og 
effektivitet på egen hånd. 

Bobathkonseptet i dag skiller seg såle-
des fra metoder hvor pasienten settes inn i 
standardiserte treningsprogram og behand-
lingstilnærminger hvor fokus er på å løse 
oppgaver uten hensyn til underliggende 
kroppsbegrensninger og kvaliteten i bevegel-
sesmåten.

Uenigheten 
Klinikere innen Bobathkonseptet og for-
skeren Langhammer har ulik forståelse av 
flere sider av Bobathkonseptet. Dette gjelder 
minst (a) hva det er i dag og (b) hvordan 
Bertha Bobath i sin tid beskrev det. 

Betingelser for rimelig tolkning
Den første studien i Langhammers doktor-
gradsavhandling (2) sammenlignet angivelig 
effekt av fysioterapi basert på Motor Relear-
ning Programme (MRP) versus Bobath i tid-

Bobath-terapeutens handlinger er 

basert på fleksible handlingsregler og 

på forståelse av sammenhenger i indi-

videts bevegelsesproblem.
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lig rehabilitering av pasienter med slag. I stu-
dien, som også dannet grunnlaget for hennes 
hovedfagsoppgave fra 1998, ble det laget en 
manual for behandling basert på Langham-
mers fortolkning av Bobaths bok fra 1990 
(3). Denne fortolkningen er, ifølge Langham-
mer, representativ for dagens praksis innen 
Bobathkonseptet. En slik konklusjon mener 
vi må bygge på flere forutsetninger. For det 
første må det være rimelig samsvar mellom 
Berta Bobaths beskrivelser og dagens praksis 
innen Bobathkonseptet. For det andre må 
forskerens tolkning av Bobaths bok være i 
fornuftig overensstemmelse med bokens fak-
tiske innhold.   

Langhammers Bobath vs dagens Bobath
I studien beskrives «Bobathmetoden» som 
en behandling med faste handlingsregler 
basert på detaljerte beskrivelser i Bobaths 
bok og en lite funksjonell tilnærming ba-
sert på refleks-hierarkisk teori (4). Ut fra 
det som er beskrevet i denne kronikken av 
dagens kliniske praksis og undervisning på 
Bobathkurs i regi av IBITA og Norsk Fy-
sioterapeutforbund, synes vi det er meget 
vanskelig å kjenne igjen klinisk betydelige 
sider ved dagens Bobathkonsept i Langham-
mers beskrivelser. Dette blant annet fordi 
Bobathkonseptet er basert på systemteori, har 
fleksible handlingsregler og praktiseres med 
en sterk funksjonell tilnærming.  

Langhammers Bobath vs Bobaths bok
Også Berta Bobath understreket at konseptet 
ikke skulle betraktes som en metode med 
faste handlingsregler for et gitt problem, 
men som et fleksibelt konsept hvor behand-
lingstiltak baseres på individuelle analyser 
og kontinuerlig tilpasning i tråd med de 
tilbakemeldinger terapeuten får fra pasienten 
(3,5). Dette står i krontrast til Langhammers 
fortolkning av faste handlingsregler. 

Men Langhammers tolkning finner også 
støtte i Bobaths bok. Blant annet for en 
restriktiv holdning til kompensatoriske stra-
tegier og bruk av hjelpemidler. Dette selv 

om Langhammers manual fremstår som mer 
kategorisk restriktiv til hjelpemidler enn det 
Bobath beskriver (3, s 119-20). Langhammer 
har også støtte i Bobaths bok for prinsippene 
om å hindre patologiske reflekser, ha fokus 
på den mest affiserte siden og å arbeide både 
med funksjonstrening og delkomponenter. 
Derimot finner Langhammer ingen støtte i 
boken for sine beskrivelser av at treningen 
(etter Bobath) skal følge prinsipper fra en 
tenkt trinnvis motorisk utvikling hos barn, 
hvor pasienten først skal lære å snu seg i 
sengen, så sitte, så krabbe, så gå. Tvert imot, 
Berta Bobath tok offentlig avstand fra en slik 
tilnærming til behandling av barn allerede i 
1982 (5). Hun har følgelig heller ikke inklu-
dert dette som prinsipp for behand-
ling av voksne slagpasienter i sin bok 
fra 1990.

Tidlig mobilisering regnes i dag 
som en meget viktig faktor for effek- 
ten av behandling i slagenhet (6), 
hvilket også Berta Bobath var opp-
tatt av. Hun skriver «It is of primary 
importance for the patient to get up 
as soon as possible after a stroke» 
(3, s 111). Likevel ble pasientene i 
Bobathgruppen i Langhammers stu-
die mobilisert senere enn pasientene 
i Motor Relearning Program-gruppen. Dette 
med henvisning til Bobaths behandlingsfilo-
sofi (4,7). 

I Langhammers studie legges følgende 
prinsipp til grunn for fysisk håndtering i 
Bobathgruppen: «Stimulering etter tesen: 
riktig muskel, det vil si om dorsalflexorer er 
svake, stimuleres på dem da funksjonen skal 
utføres.» (4). Berta Bobath, på sin side, frem-
hevet at fokus i behandling må være på å få 
hele kroppen til å samhandle i funksjonelle 
mønstre, ikke på funksjon i enkeltmuskler 
eller muskelgrupper (3; Introduction). Hun 
gir blant annet eksempler på fasilitering via 
pasientens arm for å øke styrke i kneeksten-
sjon når pasienten tar skritt med den minst 
affiserte foten (3, s 122-3), og på fasilitering 
via pasientens hånd for å fremme ekstensjon 

i albuen og fleksjon/abduksjon i skul-
deren(3, s 132-3). Kompleksitetsfor-
skjellene i Langhammers fortolkning 
og hva vi oppfatter ved å lese boken, 
synes slående. 

Oppsummert tolkning av  
betingelsene 
I sum finner vi tunge begrunnelser 
for å tolke Langhammers Bobathbe-
handling til å stemme svært dårlig 
overens med både dagens praksis 
innen Bobathkonseptet og med Ber-

tha Bobaths egne beskrivelser fra 1990. Bo-
bathkonseptets utvikling medfører at vi heller 
ikke kan sette likhetstegn mellom Bobaths 
bokbeskrivelser og dagens praksis, selv om 
en del grunnleggende elementer er bevart (se 
egen sak, «Bobathkonseptets utvikling», side 
18). Vi mener derfor at å sette likhetstegn 
mellom disse tre elementene er en urimelig 
tolkning. Dermed anses heller ikke forutset-
ningen å være til stede for å bruke Langham-
mers forskning som et argument mot dagens 
Bobathpraksis.

Langhammers egentlige studie
Klinikere som får sin praksis belyst gjennom 
forskning, bør umiddelbart kjenne seg igjen 

i forskerens beskrivelser av deres praksis. I 
stedet har Langhammers studie, slik vi ser 
det, funnet at en behandlingsform basert på 
reflekshierarkiske teorier, hvor akutte slagpa-
sienter ble mobilisert seint og behandlet etter 
prinsipper fra en gammel forståelse av barns 
motoriske utvikling, er mindre effektiv enn 
en behandlingsform basert på systemteorier, 
tidlig mobilisering og oppgaveorientert funk-
sjonell trening. Det er altså vanskelig for oss 
å se at Langhammer har dokumentert et gyl-
dig samsvar mellom den reflekshierarkiske 
behandlingsformen som ble undersøkt, Berta 
Bobaths beskrivelser og dagens praksis innen 
Bobathkonseptet.

Veien videre
Kanskje bør en diskutere bruken av navnet 
Bobathkonseptet, både på den tilnærmingen 
Langhammer har undersøkt og på den tilnær-
mingen IBITA presenterer i dag. Uansett er 
det imidlertid argumenter om innholdet, ikke 
navnet på en behandlingstilnærming, som 
bør være utgangspunktet for faglig debatt og 
utvikling. 
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IBITA, som ble stiftet i 1984, har videreutviklet de idéer Bobath 
fremsatte. Noen grunnleggende, sentrale elementer fra det opp-
rinnelige konseptet er bevart. 

Bobathkonseptet har fremdeles en helhetlig tilnærming 
hvor bevegelsesproblemer sees i sammenheng med sensoriske, 
perseptuelle og atferdsmessige forhold. Treningen er fremdeles 
rettet mot funksjonelle aktiviteter med pasienten som aktiv pro-
blemløser. Man har også bevart prinsippet om individuelt tilpas-
set trening med fokus på bevegelsesmønstre som involverer hele 
kroppen mer enn på isolert kraftutvikling i enkeltmuskler og 
muskelgrupper (1, Introduction). 

Den grunnleggende forståelsen av sentralnervesystemets 
rolle i motorisk kontroll og årsakene til de observerbare proble-
mene etter skade, har imidlertid gradvis endret seg i tråd med 
nyere kunnskap innen bevegelsesvitenskap. Forskning på faktisk 
praksis innen Bobathkonseptet konkluderer med at terapeutenes 
analyser og tiltak er basert på dynamiske systemteorier (2). Pa-
sientenes bevegelsesproblem sees ikke lenger som et resultat av 
manglende inhibisjon av reflekser. Behandlingsstrategier basert 

life time endeavour. Doktorgradsavhandling. Oslo: Universitetet i 
Oslo, 2007. Tilgjengelig på:  
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=66772
3. Bobath B. Adult Hemiplegia: Evaluation and Treatment. 3. Edition. 
Oxford: Butterworth- Heinemann, 1990.
4. Langhammer B. Bobath eller Motor Relearning Programme? En 
sammenligning mellom to typer fysioterapibehandling for hjerneslag-
pasienter en randomisert, kontrollert studie. Hovedfagsoppgave i 
helsefag. Oslo: Universitetet i Oslo, 1998.
5. Cohen SH, Rosenxweig D. The Basics of Bobath – an interview. 
Video services, Department of Physical Therapy, School of medicine, 
University of Maryland 1982.
6. Indredavik B. En effektiv slagenhet – hva er det? 
Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1214-8.
7. Langhammer B, Stanghelle JK. Bobath or Motor Relearning Pro-
gramme? A comparison of two different approaches of physiotherapy 
in stroke rehabilitation: a randomized controlled study. Clinical Reha-
bilitation 2000; 14(4):361-9.

Abstract
What is the disagreement between the Bobath group of pshy-
siotherapists and the scientist Langhammer all about? 
This debate article is about acute treatment after stroke. Its purpose is 
to illuminate reasons for disagreement between the Bobath environ-
ment and the scientist Birgitta Langhammer. 

The article describe three presentations of the Bobath concept: (i) 
How it is presented today by the International Bobath Instructor Train-
ing Association; (ii) how it is described in the study included in the 
doctorial dissertation of Langhammer; and (iii) how it was described by 
the founder of the concept, Bertha Bobath, in her book from 1990. The 
authors contend a clear correlation between these three presentations 
of the Bobath concept as a base for the study’s result to be used as valid 
argument against Bobath praxis of today. 

The Bobath concept of today (i) is based on systemic theory and 
practiced with flexible handling rules, a strong functional approach 
and early mobilization of patients. In the study of Langhammer (ii) the 
«Bobath method» is described as a treatment with reflex-hierarchic 
theory and fixed handling rules, practiced with little functional approach 
and late mobilization of the patients. Bobath’s book, on the contrary, 
describes a flexible concept where remedial actions are based on indi-
vidual analysis and continuing adaptation according to feedback from 
the patient to the therapist. Bobath underlines the importance of early 
mobilization. 

The article’s main conclusion is that the differences between these 
three presentations of the Bobath concept is too large to allow for the 
result of Langhammers study to be used as a valid argument against 
today’s Bobath praxis. 

Bobathkonseptets utvikling
på hemming av spastiske mønstre for å fremme selektiv beve-
gelse(1, s 68) faller dermed bort. 

Bobath anså kraftsvikt etter en skade i sentralnervesystemet 
utelukkende som en konsekvens av manglende koordinasjon av 
bevegelsesmønstre. I dag, derimot, vurderes og behandles kraft-
svikt som følge av nedsatt aktivering fra CNS som et primær-
problem. Sentralnervesystemet er konstruert for å utvikle kraft i 
meningsfylte mønstre mer enn i enkeltmuskler og muskelgrup-
per (3). Derfor vurderes og behandles alltid kraftsvikt i sammen-
heng med kvaliteten i pasientens bevegelsesmønstre. 

Helge Hæstad og Bente Gjelsvik
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blikkpå forskning «Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal 
of Physiotherapy (AJP). AJP trykker forskningspresentasjonene under 
betegnelsen Critically Appraised Papers, CAPs. 

Synopsis
Summary of: Hershko E, Tauber C, Carmeli E (2008) Biofeedback 
versus physiotherapy in patients with partial weight-bearing. Ameri-
can Journal of Orthopedics 37: E92–E96. [Prepared by Mark Elkins, 
CAP Co-ordinator.] 

Question: Does pressure biofeedback improve the ability of pa-
tients to achieve their prescribed weight-bearing status? 

Design: Randomised controlled trial. Setting: A rehabilitation 
centre in Israel. Participants: Adults with medical instruction to 
partially weight-bear after fracture or surgery affecting a single lower 
limb. Major cognitive impairment and neurologic disease were ex-
clusion criteria. Randomisation of 33 participants allotted 15 to the 
biofeedback group and 18 to a control group. 

Interventions: Both groups received physiotherapy for 45 min-
utes for 10 days. The intervention group practised appropriate weight 
bearing through the affected leg for 20 minutes in standing with 
audiovisual biofeedback. The feedback was from an insole linked 
to a portable auditory unit and to a stationary computer screen for 
visual feedback. This was followed by 15 minutes of walking train-
ing with audio feedback and a 5-minute review of the participant’s 
weight-bearing that day. The control group practised appropriate 
weight bearing through the affected leg for 20 minutes in standing 
followed by 20 minutes of walking training, all with the biofeedback 
unit taking measurements, but providing no feedback. However, a 
physiotherapist supervised the treatment and gave verbal summary 
feedback. Both groups concluded with 10 minutes of transfer practice 
and instructions in strengthening exercises for the injured limb. To 
test retention of any treatment effect, all auditory and visual feedback 
was switched off in the intervention group after the first 5 days. 

Outcome measures: The primary outcome was the percentage 
of body weight borne through the affected leg as measured by the 
biofeedback unit. The target for toetouch (TT) weight bearing was ≤ 
20% of body weight, and the target for partial weight bearing (PWB) 
was 21–50% of body weight. Secondary outcomes included the 
Timed Up and Go test and pain rating using a visual analogue scale. 

Results: At baseline, most TT participants exceeded their weight-
bearing target: 49 ± 14% in the treatment group and 51 ± 21% in the 
control group. Similarly, most PWB participants exceeded their tar-
get at baseline: 63 ± 14% in the treatment group and 59 ± 12% in the 
control group. Most TT and all PWB participants in the study group 
met their target weight-bearing status, with or without feedback, at 
Day 5. This treatment effect was preserved after 5 further days of 
training without the biofeedback. Among the TT subjects at Day 10, 
weight bearing was 21 ± 9% of body weight in the treatment group, 
significantly lower than in the control group (49 ± 26%). Among the 
PWB subjects at Day 10, weight bearing was 49 ± 9% of body eight 
in the treatment group, significantly lower than in the control group 

Patients apply excessive weight when instructed to partially 
weight-bear but with biofeedback can learn to correct this

(64 ± 16%). The groups did not differ significantly on the secondary 
outcomes at any time. 

Conclusion: Biofeedback enhances the ability of patients to meet 
their prescribed amount of partial weight bearing. 

Commentary
The prescription of weight-bearing restrictions is a common aspect 
of the management of many orthopaedic patients. A patient’s ability 
to adhere to such prescriptions may be influenced by the therapist’s 
ability to teach weight-bearing status and by the patient’s under-
standing and ability to  selfmonitor. This study shows that the use of 
biofeedback is clinically worthwhile in that it brings patients well 
within the recommended weight-bearing limits. More importantly the 
retention of the treatment effect five days after the period of biofeed-
back is very encouraging. Unfortunately this study did not follow the 
participants beyond 10 days. The treatment effect may be influenced 
by ongoing  recovery – for example, patients may again exceed the 
prescribed weight bearing as pain reduces.

The baseline data show that most patients underestimate the 
amount of weight they take through their leg when instructed to par-
tially weight-bear. This raises the issue of the importance of weight-
bearing restrictions, which seem to be based largely on histopatho-
logical principles related to bone-healing after fracture or surgery. If 
restrictions are important, then correcting excessive weight-bearing 
should reduce poor or delayed healing. Healing was not measured in 
this study, but it would be an appropriate avenue for further research. 
If the control group did have worse healing, it was not severe enough 
to have reduced their improvement on the Timed Up and Go test 
in the first 10 days.  Conversely, some authors have theorised that 
restriction of weight-bearing could reduce recovery of functional 
ability and therefore delay rehabilitation (Andersson et al 2001). 
This study confirmed that the rate of improvement, as reflected in 
the Timed Up and Go test, was not significantly reduced by rigorous 
application of the prescribed weight-bearing status via the use of bio-
feedback in the treatment group. 

Until we have further data about the effects of weight-bearing on 
healing, it is reasonable to try to apply the prescribed weight-bearing 
status accurately. Biofeedback will assist physiotherapists both to 
achieve this and to confirm that they have achieved this. 

Matthew Webb, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney
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Av Kjartan Vårbakken
fagredaktor@fysio.no 
 
For ni år siden fremla den australske manu-
ellterapeuten Peter B. O’Sullivan sitt klas-
sifiseringssystem for å subgruppere pasienter 
med uspesifikke kroniske lave ryggsmerter 
og kliniske tegn på kontrolldysfunksjon 
(motor control impairment; MCI) (5). 

Imens har han, blant annet sammen med 
sin tidligere stipendiat Wim Dankaerts, pu-
blisert studier som underbygger systemets 
gyldighet ved undersøkelse. I dag undersøker 
han, sammen med stipendiat Kjartan Vibe 
Fersum ved Universitetet i Bergen, effekten 
av klassifiseringssystemet for behandlingsre-
sultatet. Dankaerts og Fersum holder begge 
foredrag på årsseminaret til NFFs faggruppe 
for manuellterapi i februar. 

Her angis bakgrunnen for systemet og hva 
det består i. I tillegg gis korte oppsummerin-
ger av Dankaerts avhandlingsstudier.

O’Sullivans klassifiseringssystem er i 
stadig utvikling. Bakgrunnen er de 85 % av 
pasientene med uspesifikke kroniske lave 
ryggsmerter som i dag ikke får en medisinsk 
diagnose og dermed havner i et behand-
lingsvakuum. Siste versjon av systemet er 
fra 2005, og denne versjonen beskriver klas-
sifisering av hele populasjonen av pasienters 
kroniske lave ryggsmerter (6). Dette basert 
på antatte underliggende årsaksmekanismer. 
Forståelse for mekanismene anses kritisk for 
å sikre god behandling, og det foreslås tre 
hovedgrupper av pasienter med kroniske lave 
ryggsmerter (6). 

I den første hovedgruppen er det en 
underliggende sykdomsprosess som driver 
smerteprosessen, og pasientenes motoriske 
responser er vel tilpasset lidelsen. Dette kan 
for eksempel være spesifikke lidelser som 
spinal stenose og kreft. 

Evidens for å subgruppere 
uspesifikke ryggplager

I den andre hovedgruppen er det psyko-
logiske og/eller sosiale faktorer som er den 
primære underliggende mekanismen som 
medfører sentral smerte. Her er pasientens 
mestrings- og motoriske kontrollstrategier 
feil tilpasset lidelsen. For eksempel kan det 
være pasienter med ryggsmerter knyttet til 
depresjon eller samarbeidsproblemer på ar-
beidsplassen som beveger seg for lite. 

I den tredje og siste hovedgruppen, den 
største, anses pasientene å ha en smerte-
tilstand i stor grad av mekaniske årsaker. 
Det er i denne gruppen det opprinnelige sys-
temet fra 2000 subklassifiserte de uspesifikke 
kroniske  korsryggslidelsene (5). Årsakene 

deles her i bevegelsesdysfunksjon eller kon-
trolldysfunksjon. Bevegelsesdysfunksjoner 
anses gjerne å være forårsaket av atferd for å 
unngå smerte, såkalt unngåelsesatferd. Mens 
kontrolldysfunksjonen anses forårsaket av 
gjentatt atferd som fremprovoser smerte, så-
kalt provokasjonsatferd. 

I den siste hovedgruppen oppstår altså 
smertetilstandene i stor grad av mekaniske 
årsaker. Men pasientene sees vanligvis med 
to typer kompensasjoner: de feiltilpassede 
primære og fysiske, og de sekundære og 
kognitive. Kompensasjonene eller dysfunk-
sjonene i denne gruppen anses nettopp som 
mekanismene som opprettholder smerten. 

Fysioterapeut O’Sullivans system 

for subklassifisering av uspesi-

fikke ryggplager får i dag støtte fra 

flere studier i tidsskriftene Manual 

Therapy og Spine (1-4). 

Ryggsmerter. Peter B. O’Sullivans klassifiseringssystem er i stadig utvikling. Bakgrunnen 
er at 85% av pasientene med uspesifikke lave ryggsmerter ikke får en diagnose og havner i 
behandingskø. Foto: Colourbox.com
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Gruppen har i dag fem subgrupperinger: 
Fleksjonsmønster, aktivt ekstensjonsmønster, 
passivt ekstensjonsmønster, lateralt forskyv-
ningsmønster og multidireksjonelt mønster.  

Her gis to eksempler på subgrupperinger: 
(A) Pasienten har et fl eksjonsmønster og 
en såkalt bevegelsesdysfunksjon i fl eksjon 
når han over lang tid har unngått og stadig 
unngår å fl ektere et bevegelsessegment på 
grunn av fl eksjonsfrykt. (B) Pasienten har et 
fl eksjonsmønster og en kontrolldysfunksjon 
i fl eksjon når han har smerter ved fl eksjon av 
bevegelsessegmentet – samtidig som han i 
sittende, stående og under bevegelser til sta-
dighet (over)fl ekterer samme segment. 

Nå som hele klassifi seringssystemet er 
presentert, kan Dankaerts doktorgradsstudier 
presenteres. Han undersøkte gyldigheten av 
undersøkelsesmetodene for å subgruppere de 
med uspesifi kke kroniske lave ryggsmerter. 
Det vil si dele pasientenes problem inn i de 
fem subgruppene i tredje hovedgruppe nevnt 
over. 

Den første studien viste nesten perfekt 
samsvar mellom to «ekspertklinikeres» evne 
til å identifi sere og klassifi sere pasienter 
med uspesifi kke kroniske lave ryggsmerter i 
spesifi kke subgrupper ut fra type mekanisk 
dysfunksjon (1). Videre viste studien betyde-
lig klinisk samsvar mellom 13 klinikere fra 
Norge og Australia til å klassifi sere pasienter 
til «rett» type mekanisk dysfunksjon (1). 
Terapeutene klassifi serte ut fra subjektive 
kasusrapporter og videoobservasjoner av 
kroppsstillinger og –bevegelser, ikke ut fra 
egne undersøkelser. Fasiten var vurderingene 
til ekspertklinikerne O’Sullivan og Danka-
erts.  

Andre studie, i tidsskriftet Spine, viste 
subgrupperingssystemets gyldighet for å 
påvise forskjeller i sittestilling mellom pa-
sienter med uspesifi kke kroniske lave rygg-
smerter og personer uten slike problemer 
(2). Den tredje studien viste systemets un-
dersøkelsesgyldighet ved at det var samsvar 
mellom endrede mønster for aktiverte over-
fl atiske trunkusmuskler hos to subgrupper 
av uspesifi kke rygglidelser (3). Subgruppene 
var de med fl eksjonsmønster og de med ek-
stensjonsmønster. 

Den siste studien i Dankaerts avhand-
ling er en kasusrapport (4). Den illustrerer 

Praktisk klinisk smertebehandling

Forfattere: Niels-Henrik Jensen og Per Sjøgren

Forlag: Munksgaard

ISBN: 978-87-628-0783-9

«Praktisk klinisk smertebehandling. Smerter ved cancer og kroniske 
ikke-maligne tilstande». Dette er femte utgave av en håndbok som først 
kom ut for 20 år siden. Boken har ifølge forfatternes forord fått den 
populære betegnelsen «den lille røde smertebog». 

Femte utgave skal være oppdatert i forhold til utviklingen innen 
behandling av klinisk smerte. Forfatterne har blant annet gjort endringer i 
oppbygging og innhold som skal gjøre boken enda mer klinisk orientert.

I form etter 50

Forfattere: Kirsten Damsgaard, mfl .

Forlag: Kagge 

ISBN: 978-82-489-0842-5
Forfatterne Kirsten Damsgaard, Peter F. Hjort og Dieter Lagerstrøm 
har skrevet denne boka for den vanlige mann og kvinne. De som 
akkurat har rundet 50-års-milepælen, de som allerede har gått over 
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Forfatternes budskap er at fysisk aktivitet bør gjøres til en positiv 
og hyggelig del av livet. Forslagene til ulike aktiviteter er varierte og 
tilpasset form og alder.

hvordan klassifi seringssystemet kan styre 
fysioterapibehandlingen for en pasient med 
subgrupperingen multidireksjonell kontroll-
dysfunksjon. Rapporten konkluderer med at 
den vellykkede behandlingen ble støttet av 
at avvikende kinematiske og elektromyogra-
fi ske data ved behandlingsstart ble normale 
ved behandlingsslutt.    
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Kliniker i lommeutgave
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Clinical tests of the Musculoskeletal System
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Thieme Forlag, Stuttgart – New York

326 sider
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En god klinisk undersø-
kelse kan ikke erstattes 
av radiologi eller andre 
tekniske undersøkel-
sesmetoder. Derfor 
bør en hver kliniker 
ha en håndfull valide 
og reliable tester for 
hver kroppsdel som 
man utvikler en viss 
rutine på. Disse testene 
skal sammen med 
anamnesen gi grunnlaget for en klinisk hypotese 
ved undersøkelse av pasienter med muskel- og 
skjelettproblemer. 

Denne boken er skrevet av en tysk medisiner 
med ortopedi som spesialfelt. Den er ment som et 
hjelpemiddel for undersøkelse av muskel- og skje-
lettsystemet og er utgitt i en praktisk lommeutgave 
som er lett tilgjengelig i klinikken. Den egner seg for 
både fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell 
som jobber i feltet. 

Boken er inndelt i kapitler for hver kroppsdel 
som starter med en algoritme eller et løsningstre 
som oppsummerer de viktigste testene i forhold 
til mulige diagnoser. Testene er beskrevet klart og 
konsist. De fl este er også illustrert, som gjør det 
enkelt å reprodusere i klinikken. Ifølge forfatteren 
er tekstene valgt ut fra om de er valide og reliable, 
men referansene er ikke henvist til i løpende tekst. 
Isteden fi nnes en lengre litteraturliste bakerst i 
boka. De mest brukte og velkjente testene er repre-
sentert, samt en del nye og spennende tester som 
kanskje ikke er like kjent for mange klinikere. Boken 
har også noen interessante tilleggskapitler. For 
eksempel om diagnostisering av vaskulære proble-
mer som kan opptre som symptomer fra muskel- 
og skjelettsystemet. 

Boken gir en grundig innføring av fl ere tester 
for de viktigste diagnosene vi møter i klinikken, 
enten på sykehus eller i privat praksis. Likevel 
bærer den noe preg av at forfatteren er medisiner; 
undersøkelsesmetodene er lite funksjonsrelaterte. 
Særlig gjelder dette for columna.  Om skulder, hofte 
og kne er den særdeles utfyllende når det gjelder 
tester, diskusjon av diagnoser og differensiering av 
nærliggende områder. Men i noen tilfeller kan det 
bli for mange tester. For eksempel er det beskrevet 
ti forskjellige tester for skade i menisker. Dette kan 

forvirre en nybegynner, og det hadde kanskje vært 
mer gunstig å plukke ut noen færre og gode tester. 
Om rotaffeksjon i columna kunne den hatt mer 
deltajert spesifi kk nevrologisk undersøkelse av der-
matomer, myotomer og refl ekser i båder over- og 
underekstremiteter.

Boken kan brukes av både fysioterapeuter og 
leger som har en viss grunnkunnskap i undersø-
kelse og diagnosering av muskel- og skjelettsyste-
met. Men den kan lett bli en oppskriftssamling for 
diverse diagnoser ettersom den, på grunn av sin 
oppbygning, lett kan forlede til å konkludere med en 
diagnose basert på en enkelt test. Derfor synes det 
viktig med god klinisk ressonnering for å bruke den 
på en fornuftig måte. I så fall kan den være aktuell 
som et lett tilgjengelig oppslagsverk for kliniske 
tester av muskel- og skjelettsystemet. 

Trine Torvund, manuellterapeut
Oppsal fysikalske & Arena for helse, Oslo

Nyttig – til tross for lite nytt
Arild Odd:

Barnehage for voksne

Sebu Forlag, Oslo

123 sider

Pris: 275,-

ISBN: 978-82-91529-28-8

«Jeg har aldri vært i 
tvil om at de ansatte 
i barnehagene er 
gode til å ta hånd 
om barna. Men de 
er ikke alltid like 
gode til å ta vare 
på seg selv», sier 
forfatteren i forordet 
til denne boka. Det 
ønsker han å hjelpe 
dem til å gjøre noe med. 

Forfatteren Arild Odd er fysioterapeut. Han har 
arbeidet med rehabilitering på Kysthospitalet i Sta-
vern og har 12 års erfaring som fysioterapeut med 
ansvar for ergonomi fra Larvik kommune. Siste året 
har han fungert som HMS-rådgiver i eget fi rma. 

Målet med boka er å nå fram til barnehagean-
satte med informasjon om hvorfor ergonomi er 
viktig for dem, og hvordan det er mulig å legge 
forholdene til rette slik at de får en lettere og bedre 
arbeidsdag. Første del av boka har fokus på HMS-
lovverk, «teorien bak» ergonomien og på dagsak-
tuelle utfordringer innen arbeidslivet. Den er ryddig 
og enkelt formulert, men her er det lite nytt å fi nne 

Hvorfor oppstår skader i muskel-
skjelettsystemet?
William C. Whiting, Ronald F. Zernicke:

Biomechanics of Musculoskeletal Injury, 
2nd edition

Human Kinetics, 2008

424 sider

Pris: 469,-

ISBN: 9780736054423

I denne boka utfor-
skes mekaniske fak-
torer som ligger bak 
skader i muskelskje-
lettapparatet. Dette 
for å lette lesernes 
forståelse av ska-
denes mekanismer, 
effekten skader har 
på vevet og hvordan 
denne kunnskapen 
kan brukes i forebygging av slike skader. 

Forfatterne Whiting og Zernicke innehar profes-
sorater ved sine respektive universiteters avdelinger 
for biomekanikk og kinesiologi. Begge har en 
omfattende CV innen fagfeltet med forskningsarti-

kan brukes i forebygging av slike skader. 

fag
bokanmeldelser

dem til å gjøre noe med. 

for fagfolk. Unntaket er hvis en da ikke er på jakt 
etter andre innfallsvinkler og eksempler enn dem en 
selv bruker i sitt daglige arbeid i bedrifter eller med 
pasienter. 

Den siste halvparten er viet praktiske eksempler. 
«Hundre ideer om hvordan du kan jobbe lettere i 
barnehagen», er lettlest og greit illustrert med bilder 
og tegninger. Her fi nnes mange nyttige innspill til 
alternative løsninger på belastende arbeidsoppga-
ver, også for fysioterapeuter. Dette både for de som 
gir ergonomiundervisning for barnehageansatte og 
for de som trenger inspirasjon til å fi nne praktiske 
løsninger på ergonomiske problemstillinger innen 
andre bransjer. For selv om løsningsforslagene her 
er hentet fra barnehagehverdagen, kan mange av 
dem enkelt overføres til andre arbeidsplasser, som 
skole, barnevern eller pleie- og omsorg.  

Etter min vurdering kan denne boka være et 
nyttig hverdagsredskap; for barnehageansatte som 
selvhjelpsbok, for fagfolk som introduksjonslektyre 
og for «nye» og for erfarne ergonomer som idé-
kilde. Jeg skulle ønske det fantes tilsvarende selv-
hjelpsbøker for arbeidstakere i andre bransjer.

Rikke Richardsen
HMT-rådgiver, fysioterapeut
HMT-seksjonen, Hordaland fylkeskommune
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Bedre pust, bedre helse
Marianne Magelsen:                                                                                          

Pust for livet

Arneberg forlag, 2008

175 sider

Pris: 299,-

ISBN: 978-82-91614-89-2

Hvis vi ble mer 
oppmerksomme på 
hvordan vi puster 
og lærer oss å puste 
bedre, vil vi få en 
bedre helse. Denne 
påstanden gjentas 
stadig i boken.

Bokens forfat-
ter er sykepleier Marianne Magelsen. Hun jobbet 
i mange år på ulike intensivavdelinger før hun 
begynte som selger i et legemiddelfi rma. I 2006 ble 
hun akutt syk etter en matforgiftning og har siden 
utviklet en kronisk sykdom som helsevesenet til 
slutt har diagnostisert som postviralt utmattelses-
syndrom. Hun beskriver at arbeidet som selger var 
svært hektisk, og tror selv at dette har vært med på 
å gjøre henne syk. Hennes erfaringer som pasient 
og sykepleier danner grunnlag for boken. 

 Forfatterens søken etter å bli frisk førte til at 
hun etter hvert ble opptatt av pustens betydning for 
folks helse. Hun ble klar over hvor overfl atisk og 
anstrengt hun hadde pustet, og hvor lite hun hadde 
lært om pusten både under utdanningen og i arbei-
det som sykepleier.

Boken som helhet må kunne sies å være Mari-
anne Magelsen sitt verk, selv om fl ere ulike fagper-
soner har bidratt. Dette fordi hver av de andre sine 
tekster kun er over noen få sider. 

Gudrun Øvreberg, som er psykomotorisk 
fysioterapeut, har skrevet enkelt og lettfattelig på et 
generelt grunnlag om hvordan muskulær anspent-
het og stivhet i ledd påvirker og endrer den frie 

pust. For øvrig har personer fra idrett, psykologi 
og ballett, for å nevne noen, skrevet om sitt forhold 
til pusten. Jeg savner likevel en mer detaljert inn-
holdsfortegnelse der disse bidragsytere navngis, og 
boken kunne gjerne hatt en stikkordliste.

Boken inneholder et «verktøy»; en oppskrift på 
hvordan man skal gå frem for å få en fullstendig 
pust.  Det er kun en øvelse, kalt «her og nå-pus-
ten», og denne er enkel å utføre. Over en bokside 
følger en instruksjon på strekk av kroppen, utpust, 
gjesp, oppmerksomhet på hvordan magen hever og 
senker seg og innpust med mer. Denne rettledning 
gjentas med jevne mellomrom fl ere ganger i løpet 
av boken. Gjennom regelmessig trening over minst 
2 måneder vil øvelsen, påstår forfatteren, føre til en 
dypere og roligere pust. Verktøyet skal blant annet 
brukes til en mestring av det hun kaller negativt 
stress. 

I tillegg inneholder boken en CD med opples-
ning og musikk. Videre peker hun på viktigheten av 
å være til stede i daglige gjøremål, som en forutset-
ning for dyp og rolig pust. Å puste angis som noe 
man ikke skal gjøre, men som skal skje oss. Med 
dette menes at pusten skal få utfolde seg mest 
mulig uforstyrret. En hukommelse om en fri pust, 
som vi en gang hadde som barn, skal vekkes til live 
og føre til en sunnere og dypere pust.                 

Personer som har opplevd store påkjenninger 
fra de var små og personer med svært låst pust, vil 
ifølge forfatteren trenge profesjonell hjelp, spesifi -
sert til psykomotorisk fysioterapi og osteopati. Her 
ville jeg tilføyd minst samtaleterapi. 

Forfatteren forteller hvordan det autonome 
nervesystem påvirker vårt pustemønster; det para-
sympatiske system omtales som en bremsepedal 
og det sympatiske som en gasspedal.  Akkurat 
denne ordbruken fra bilspråket liker jeg dårlig fordi 
den gir meg assosiasjoner til noe teknisk, og ikke 
til den spontane pusten som er en del av den frie 
kroppsutfoldelse. Boken synes også i for liten grad 
å beskrive hvordan tanker, følelser og kroppsbruk 
påvirker pusten.

Boken er lettfattelig skrevet og krever ingen fag-
spesifi kke forkunnskaper. Således oppfyller den sitt 
formål om å henvende seg til den generelle befolk-
ning. Jeg stiller meg likevel undrende til om folk 
i løpet av noen måneder kan få en bedre og friere 
pust gjennom denne ene enkle øvelsen og de øvrige 
rådene i boken.

Fysioterapeuter som arbeider med å observere 
hvordan pasienter puster bør lese boken, fordi fl ere 
av deres pasienter trolig vil lese den.

Fysioterapeut Einar Hafsahl, 
Sandnes

978-82-91614-89-2
www.arnebergforlag.no

Integreringsverktøy
CD

Nils Petter Molvær, Sidsel Endresen, Maja
Bugge og Nils Olav Bøe har på denne CD-en
brukt sine instrumenter for å uttrykke sin opple-
velse av pusten. Skuespiller Finn Schau leser
tekst og pusteøvelsen fra boken.

Marianne Magelssen er 44 år,
bosatt i Asker med samboer og
fem barn, hvorav to egne og tre
bonusbarn. Hun er utdannet of-
fentlig godkjent sykepleier. Etter
mange år ved Rikshospitalet og
Ullevål sykehus arbeidet hun som
produktsjef og salgssjef i et lege-
middelselskap fram til 2006.
Marianne utviklet og drev første-
hjelpsfirma Cicerone Førstehjelp i
perioden 1996 - 2006. I april
2006 ble hun alvorlig syk etter å
ha spist blåskjell, og hun utredes
nå for diagnosen ME, postviralt
utmattelsessyndrom. Boken Pust
for livet er utviklet med bakgrunn i
hennes erfaringer som sykepleier
og pasient. www.pustforlivet.no

Akkurat nå har du trigget kroppens avspenningsrespons.

Strekk deg så langt du kan. Pust dypt ut,
gjerne fulgt av et stort gjesp.

Legg hendene på magen slik at langfingrene så vidt
berører hverandre. Hold oppmerksomheten på magen.

Pust rolig inn gjennom nesen.

Pust så rolig helt ut.
Utpusten skal vare litt lengre enn innpusten.

Pust rolig inn gjennom nesen.

Pust så rolig helt ut.

La din oppmerksomhet være rettet mot
magens bevegelse. Når du puster inn hever
den seg og langfingrene skyves fra hverandre.
Når du puster ut senker magen seg og
langfingrene får igjen kontakt.

Du puster inn og styrker deg, du puster ut og slipper.
Følg utpusten hele veien ut.

Utpusten gir hvile.

Her og nå-pusten

A R N E B E R G F O R L A G

Integreringsverktøy
MINNEKORT

For å integrere pusten som et bevisst
verktøy, må vi ha noe som minner oss
om en fullstendig pust. Legg disse
kortene på lett tilgjengelige steder, for
eksempel på spisebordet, nattbordet,
i vesken eller på dashbordet. Det vil ta
ca. 2 måneder før du automatisk bruker
Her og nå-pusten. Jeg anbefaler at du
benytter kortene så lenge de har ønsket
virkning for deg.

Integreringsverktøy
SMS-TJENESTE

Ved å sende meldingen join pust til
2002 vil du motta SMS med påmin-
nelse om en fullstendig pust. Tjenesten
koster kr. 3 per melding du mottar. Du
kan selv avslutte tjenesten når du måtte
ønske det ved å sende stopp til 2002.
Kundeservice telefon 90 23 74 40.

Her og nå-pusten
Strekk deg så langt du kan.

Pust dypt ut, gjerne fulgt av et stort gjesp.

Hold oppmerksomheten på magen.

Pust rolig inn gjennom nesen.

Pust så rolig helt ut.

Du puster inn og styrker deg, du puster ut og slipper.

Her og nå-pusten
Strekk deg så langt du kan.

Pust dypt ut, gjerne fulgt av et stort gjesp.

Hold oppmerksomheten på magen.

Pust rolig inn gjennom nesen.

Pust så rolig helt ut.

Du puster inn og styrker deg, du puster ut og slipper.

Her og nå-pusten
Strekk deg så langt du kan.

Pust dypt ut, gjerne fulgt av et stort gjesp.

Hold oppmerksomheten på magen.

Pust rolig inn gjennom nesen.

Pust så rolig helt ut.

Du puster inn og styrker deg, du puster ut og slipper.

MARIANNE MAGELSSEN

DET VIKTIGSTE HELSEGREPET
DU KAN TA

pust for livetpust for livet
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Bokanmeldelser på nett!
Nå legges alle bokanmeldelser som står i Fysioterapeuten 

også ut på våre nettsider:  www.fysioterapeuten.no
Fag og vitenskap – Bokomtaler

fag
bokanmeldelser

kler og tidligere bokutgivelser. 
Boka har en god struktur og begynner rolig med 

en historisk introduksjon til emnet, og introduserer 
leserne til mange grunnleggende mekaniske kon-
sept. Den gir en grunnleggende innføring i biome-
kanikk, uten å fordype seg for mye i matematikken. 

Hoveddelen tar for seg vevets biomekanikk 
og adapsjon, samt ulike konsept rundt skade og 
tilheling. Her gjennomgås først den generelle bak-
grunnen for vevsskade og samtidig rehabilitering 
og preventive tiltak. Videre angis en rekke konkrete 
skader på muskel-skjelett apparatet med diskusjon 
av årsaksmekanismer og mulige rehabiliteringstil-
tak. 

Boka er rikt illustrert med gode anatomiske 
tegninger, diagrammer og illustrative bilder. Den har 
også en omfattende ordliste som fungerer som et 
greit oppslagsverk. Oppbyggingen er ryddig med 
kapitler som innledes med læringsmål og avsluttes 
med oppsummering og kontrollspørsmål.  

Denne 2.utgaven, 10 år etter originalen, har 
mange markerte forbedringer og er utvidet med 
fl ere nye tema. Utgiverne henvender seg i første 
rekke til studenter på grunnutdanningsnivå, hvilket 
jeg godt kan slutte meg til. Dette fordi forfatterne 
har fl yttet fokuset fra tradisjonell tung matematikk 
over på mer funksjonell biomekanikk. Det vil si om 
hvordan vevet belastes og tilpasses over tid i for-
hold til de krefter de utsettes for. 

Som fagbøker fl est har også denne den hemsko 
at den er delvis utdatert før den ble utgitt. Dette 
sees for eksempel på at lidelser i seneapparatet 
beskrives med utdaterte fraser som epikondylitt og 
akillestendinitt. 

Boken anbefales: for fysioterapistudenter som 
en god innføring i biomekanikk og for å forstå 
hvordan belastning og overbelastning påvirker ulike 
vevstyper, og for erfarne klinikere som kan slå opp 
i skadene og få gode beskrivelser av årsaksmeka-
nismer. 

Håvard Selbæk, 
manuellterapeut, Lillehammer 
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Fysioterapeuter kan to ganger i året søke 
Fondet om stipend til fagutviklingsprosjekt. 
I tilknytning til søknadsfristen høsten 2008 
kom det i alt 20 søknader. Av disse var det 
to som ikke ble behandlet: En fordi den var 
poststemplet for sent og en fordi den var 
mangelfullt utfylt. De 18 som ble behandlet 
søkte om vel 7 millioner kroner. Tre søkna-
der ble avslått pga. formelle mangler ved 
søknadene. Fondsstyret innvilget 9 av søkna-
dene og bevilget drøye 2,5 millioner kroner 
i stipend til nye fagutviklingsprosjekt. En 
stipendmottaker har senere takket nei fordi 
hun fikk midler fra andre kilder.

I 2008 er dermed totalt 18 søknader – av 
39 som ble behandlet – tildelt nærmere 5,6 
millioner kroner.

I 2007 ble i alt 17 søknader tildelt nær-
mere 6,4 millioner kroner. 

Prosjektene som ble tildelt midler vå-
ren 2009 ble presentert i Fysioterapeuten 
nr 8/2008. 

Fondet ønsker gjennom stipendene å in-
spirere til fagutvikling, gjerne i nye miljøer, 
men legger vekt på å sikre kvaliteten i pro-
sjektene gjennom en vurdering av gjennom-
førbarhet og god veiledning. Prosjektenes 
kvalitet m.h.t. innhold og gjennomføring, 
problemområde og problemstilling, design 
og metodevalg er vurdert av kompetent 
hold. Denne vurderingen er grunnlaget for 
Fondsstyrets prioritering. I grenseoppgangen 
mellom fagutviklingsprosjekt og forsknings-
prosjekt blir det bl.a. lagt vekt på tidsaspek-
tet. Stipendene gis derfor primært til kortere, 
avgrensede fagutviklingsprosjekt, med 
arbeidsvolum tilsvarende inntil ett årsverk, 
eventuelt fordelt over noe tid. Denne stipend-
kategorien omfatter ikke stipendiatstillinger 
eller prosjekt av tilsvarende omfang, da dette 
vurderes under tildeling til miljøene for fors-
kning og kunnskapsutvikling i fysioterapi 
ved de fire universitetene.

Her presenterer vi mottakernes egne 
opplysninger og sammendrag slik de selv 
formulerer det fra 6 av de prosjektene som 
har fått tildelt midler. Kontakttelefon er opp-
gitt for eventuelle nærmere opplysninger om 
prosjektet.

Fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter:

Fondsstyret har bevilget 2.575.000 kroner til  
nye fagutviklingsprosjekt 

Psykomotorisk fysioterapi ved  
kroniske nakkesmerter 
Stipendmottakere: Lise Brauten
Arbeidssted: Lade fysikalske institutt
Kontakttelefon: 73 92 22 55
Veileder: Astrid Woodhouse, stipendiat ved 
Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
Sammendrag: 14 % av alle arbeidere rap-
porterer nakkesmerter i en slik grad at det 
hemmer deres aktivitet. Forskning viser at 
risikofaktorene er sammensatte og bør be-
handles med utgangspunkt i det. Faggruppen 
for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi 
hevder i sin veileder at med psykomotorisk 
fysioterapi reduseres eller forsvinner kropps-
lige plager og symptomer. Denne påstanden 
bør forankres i forskning.

Problemstilling: Kan psykomotorisk 
fysioterapi være en behandlingsform som 
kan gi pasienter med kroniske nakkesmerter 
symptomlindring, bedre kroppslig funksjon, 
bedre cervikal bevegelighet og opplevd be-
dre helse og funksjon?

Grunntanken i psykomotorisk fysiote-
rapi er at kropp, tanke og følelser fungerer 
som en enhet i et kontinuerlig samspill med 
omgivelsene. Videre at kroppen fungerer i 
et helhetlig samspill. Kroppen forstås som 
bærer av viktige erfaringer og er derfor en 
vesentlig kilde til innsikt. Fokus er å skape 
interesse for å utforske og utfordre seg selv 
med utgangspunkt i kroppen. 

Metode: Studiet har et pre og post design. 
Testing før og etter 16 ukers intervensjon. 
Målemetoder er Global Fysioterapi Metode 
(GFM-52), 3D Space Fastrack og Norsk 
Smerteforenings Minimumsspørreskjema.
Tildelt: Inntil kr. 260 000.

Gruppebehandling etter psykomoto-
riske prinsipper for pasienter med 
langvarige smertetilstander
Stipendmottaker: Bente Brigtsen 
Arbeidssted: Lade fysikalske institutt
Kontakttelefon: 73 86 69 99
Veileder: Hilde Solberg, stipendiat ved Insti-

tutt for samfunnsmedisin, NTNU 
Sammendrag: Problemstilling: Kan gruppe-
behandling etter psykomotoriske prinsipper 
gi økt funksjonsevne og livskvalitet for pasi-
enter med langvarige smertetilstander?
Jeg ønsker å finne ut om denne typen grup-
per kan representere et oppfølgingstilbud 
til enkelte pasienter med langvarige smerte-
tilstander. Gruppebehandlingen er en opp-
følging etter avsluttet tverrfaglig utredning 
eller behandling ved Senter for smerte og 
sammensatte lidelser, St. Olavs hospital HF. 
Sammensattheten i plagene til pasienter med 
langvarige smertetilstander medfører ofte et 
behov for oppfølging over tid for å hindre 
tilbakefall og motivere til videre progresjon i 
rehabiliteringsprosessen.

Prosjektet gjennomføres som en gruppe-
studie med et før – etter design. Ved oppstart 
og etter at gruppebehandlingen er avsluttet 
svarer gruppedeltagerne på et standardisert 
spørreskjema; Norsk Smerteforenings mi-
nimumsspørreskjema. De undersøkes med 
GFM-52 før og etter behandlingsperioden 
som går over 2 semestre. Totalt vil gruppe-
behandlingen gå over 20 ganger, med opp-
start våren 2009 og avslutning høsten 2009. 
Gruppen består av 10 pasienter. Hver be-
handling har en varighet på 11/2 time. Hver 
behandling starter med en kort samtale om 
dagens program. Øvelsene utføres i liggende, 
sittende, stående og gående. Hver behandling 
avsluttes med en samtale vedrørende dagens 
behandling og om hjemmeoppgaver.
Tildelt: Inntil kr. 260 000.

Trunkal kontroll, balanse og gange 
hos pasienter med hjerneslag ved 
ulike rehabiliteringsforløp
Stipendmottaker: Bente Gjelsvik 
Arbeidssted: Fysioterapiavdelingen, Hauke-
land Universitetssykehus
Kontakttelefon: 480 44 422
Veileder: Liv Inger Strand, førsteamanuen-
sis, UiB
Sammendrag: Bakgrunn: Fysioterapiav-
delingen, Haukeland Universitetssykehus 

fag
fagutvikling
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(HUS), har planlagt et prosjekt der hensikten 
er å undersøke endring i fysisk funksjon 
hos pasienter med hjerneslag. Prosjektet er 
tilknyttet en større studie «Slagbehandlings-
kjeden – Bergen», som utgår fra Avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR), 
HUS. Her skal det undersøkes om tidlig 
utskriving fra slagenhet til hjemmet vil gi 
bedre helsegevinst enn behandling i rehabi-
literingsavdeling. Problemstilling: Skjer det 
endring i trunkal funksjon, balanse og gange 
innenfor tre ulike behandlingsforløp? Er end-
ringen i trunkal funksjon, balanse og gange 
forskjellig mellom pasienter innenfor de tre 
behandlingsforløpene? Vil endring i trunkal 
funksjon korrelere med endring i balanse og 
gange? 

Design: Randomisert klinisk kontrollert 
studie. Pasienter: Slagpasienter i akuttsta-
dium. Behandlingsforløp: Tidlig utskriving 
med oppfølging og behandling i hjemmet. 
Tidlig utskriving til hjemmet med oppfølging 
og behandling på kommunalt dagsenter. 
Kontrollgruppe: behandling i AFMR etter 
dagens rutiner.

Evalueringsparameter: Trunk Impairment 
Scale, Postural Assessment Scale for Stroke, 
Timed Up-and-Go. Functional Ambulation 
Categories, Numeric Rating Scale, 3 spørs-
mål om pasientenes hjelpebehov i daglige 
aktiviteter

Gjennomføring: Pasientene blir inkludert 
i prosjektet fra desember 2008.
Tildelt: Inntil kr. 520 000.

Hjerteoperertes nyttiggjøring av 
fysioterapeutens informasjon – en 
intervjustudie
Stipendmottaker: Marit Johansen
Arbeidssted: Fysioterapiavdelingen ved 
UNN
Kontakttelefon: 77 62 64 10
Veileder: Gunn Kristin Øberg, PhD, forsker 
ved fysioterapiavdelingen, UNN.
Sammendrag: Avdeling for hjerte-/lunge-/
karkirurgi (HLK kir.) ved UNN Tromsø ope-
rerer ca 1100 pasienter årlig fordelt på hjerte-
/lunge- og karkirurgiske inngrep. Både under 
preoperativ informasjon og gruppetrening 
postoperativt informerer fysioterapeuten om 
tiden like etter operasjonen og hjemkomst. 
En brukerundersøkelse gjennomført i 2005-
07 i regi av Fysioterapiavdelingen ved UNN 
Tromsø viste at en stor andel av pasientene 
ved HLK kir. avdeling opplever at de i stor 
grad har nytte av informasjonen fra fysiote-
rapeut. Imidlertid svarte nesten halvparten 

av de samme pasientene at de ønsket mer tid 
til informasjon fra fysioterapeut, og en over-
raskende stor andel erfarte av de var ufor-
beredt på de fysiske utfordringene de møtte 
hjemme. Med bakgrunn i denne undersøkel-
sen skal vi gjennomføre en intervjustudie der 
vi intervjuer 8-10 pasienter som har gjen-
nomgått hjerteoperasjon ved UNN Tromsø. 
Vårt ønske er at resultatene vil si noe om hva 
pasientene har nytte av, hva de savner, samt 
kunne gi kunnskap om en periode i pasien-
tens liv som tidligere er lite studert, nemlig 
tiden mellom utskrivelse fra sykehus og hjer-
terehabiliteringsopphold. 

Problemstillingen for prosjektet er: Hva 
slags informasjon fra fysioterapeut imø-
tekommer hjerteoperertes postoperative 
behov for å mestre dagliglivets krav etter 
hjemkomst fra sykehuset og hvordan best 
formidle denne informasjonen?
Tildelt: Inntil kr. 242 500.

Trygg i hjemmet? En studie med 
fokus på begynnende funksjonssvikt 
hos nye brukere av trygghetsalarm
Stipendmottaker: Stig Morten Fløisand
Arbeidssted: Fysio- og ergoterapitjenesten, 
Stavanger kommune
Kontakttelefon: 51 50 8119
Veileder: Jorunn L. Helbostad, dr.philos, 
post doc. NTNU
Sammendrag: Målet med prosjektet er å 
kartlegge om nye brukere av trygghetsalarm 
har begynnende funksjonssvikt og redsel for 
å falle, samt vurdere om de drar nytte av fall-
forebyggende tiltak fra fysioterapeuter. 

Ut fra dette har vi definert følgende 
problemstillinger: Har nye brukere av 
trygghetsalarm begynnende funksjonssvikt? 
Hvilke tester er egnet til å fange opp begyn-
nende funksjonssvikt? Ønsker nye brukere 
av trygghetsalarm og som har begynnende 
funksjonssvikt, å delta i fallforebyggende tre-
ningsgruppe eller gjennomføre egentrenings-
program (Otago)?

Prosjektet skal utføres som en tversnitt-
studie og en longitudinell studie med et 
før-etter design. Alle deltakere vil kartlegges 
med tanke på funksjonssvikt og redsel for å 
falle. Tester som vil bli brukt er: TUG, Bergs 
balansetest, FES-1 og deltester fra Senior 
Fitness test.

Deltakere med begynnende funksjonssvikt 
vil få tilbud om fysioterapitiltak i form av 
gruppetrening eller veiledning til egentrening.

Prosjektperioden strekker seg over 1 år, 
fra 01.01.09-31.12.09. Deltakere er hjem-

meboende eldre i Stavanger kommune over 
67 år, som har fått tildelt trygghetsalarm i 
perioden 01.07.08-01.07.09. Det vil bli gjort 
en kartlegging av funksjonsnivå med tanke 
på begynnende funksjonssvikt med fokus på 
styrke og balanseproblemer, og redsel for å 
falle.
Tildelt: Inntil kr. 260 000.

Er individualisert trening og veiled-
ning bedre enn veiledning alene for 
overvektige med BMI 30-40?
Stipendmottaker: Torgrim Tønne 
Arbeidssted: Tiller Fysioterapi og Manuell 
Terapi
Kontakttelefon: 72 88 12 00 
Veileder: Ottar Vasseljen, førsteamanuensis 
ved institutt for samfunnsmedisin, NTNU
Sammendrag: Bakgrunn: Andelen over-
vektige som kommer inn under WHO`s 
definisjon av overvekt (BMI over 25) og 
fedme (BMI over 30) øker i Norge, som i 
mange andre land. Fysisk aktivitet og kos-
tendring har vist seg å ha effekt på vekttap 
og kroppssammensetning. Adferdsmessige 
tilnærminger og strategier og fysisk aktivitet 
har også vist å ha effekt for vekttap. Tiller 
Fysioterapi & Manuell Terapi har hatt grup-
per for overvektige i om lag to år. Vi ønsker 
å være en aktiv bidragsyter i forebygging og 
behandling av overvektige i vår region. Vi 
ønsker å utvide vår kunnskap på dette feltet, 
blant annet gjennom dette prosjektet, slik at 
vi i primærhelsetjenesten kan gi et godt til-
bud der folk bor. 

Problemstilling: Er individualisert trening 
og veiledning bedre enn veiledning alene for 
overvektige med BMI 30-40?

Metode: Dette er en randomisert, prospek-
tiv intervensjonsstudie hvor vi følger to grup-
per overvektige, à 20 stk, ett år. Hovedeffekt-
mål: BMI og kroppssammensetning. Andre 
variabler: VO2 max, styrke, liv-hofte-ratio, 
blodprøver og SF36. Begge gruppene vil få 
veiledning/undervisning hver tredje måned i 
emnene: kost, trening, kognitiv veiledning. 
Den ene gruppen får i tillegg et individuelt 
tilrettelagt aktivitets/treningsprogram gjen-
nom hele perioden og to ukentlige treninger 
ved instituttet.
Tildelt: Inntil kr. 390 000.

For mer informasjon om Fondet:
www.fysio.no/fondet

fag
fagutvikling
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Dette er hentet fra en skolestil, skrevet av en 16-åring 
med kronisk utmattelsessyndrom (ME).  Denne 16-
åringen er en av mange personer i Norge som lider av 
ME. Norge har ikke sikre tall, men anslag fra utenland-
ske vitenskapelige undersøkelser indikerer et antall på 
mellom 9.000 og 18.000 pasienter. Av disse er om lag 
300 pasienter under 18 år. Ifølge lege dr. med. Vegard 
Bruun Wyller, barneklinikken ved Rikshospitalet, viser 
klinisk erfaring at langt flere barn og ungdommer er 
rammet. De aller fleste er tenåringer, og det er flest 
jenter. Hovedkjennetegnet er utmattelse (fatigue) eller 
mangel på energi. 

– Noen sier det føles som «flate batterier» eller som 
en influensa som ikke går over. Utmattelsen beskrives 
som uvanlig kraftig. Den blir gjerne verre av beskjedne 
aktiviteter og lindres i liten grad av hvile. Vi snakker 
om noe helt annet enn å være trett og sliten, slik de fles-
te av og til føler seg. De kan ta seg kraftig sammen og 
utføre ganske anstrengende gjøremål en kort periode. 
Etterpå opplever de en forverring av plagene. Det er 
som om de opparbeider en «gjeld» som må betales med 
renter, sier Bruun Wyller. 

Han har skrevet informasjonsheftet «Kronisk utmat-
telsessyndrom hos barn og ungdommer», i nært samar-
beid med en referansegruppe bestående av leger, ergo-
terapeut, fysioterapeuter, barnevernspedagog, klinisk 
ernæringsfysiolog og pårørende. Teksten er skrevet ut 
fra ny relevant og dokumentert forskning på området. 
Heftet har forslag til supplerende litteratur i form av 
vitenskapelige publikasjoner, rapporter, retningslinjer 
med mer, bøker av og for pasienter, behandlingsinstitu-
sjoner og offentlige etater.  
 
Kjennetegn
Bruun Wyller fant i sin doktoravhandling «The pathop-
hysiology of chronic fatigue syndrome in adolescents» 
at ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom 
har svekket regulering av blodstrøm og temperatur. 
Kroppen reagerer derfor unormalt på dagligdagse 
belastninger. Den underliggende årsaken kan være en 
vedvarende stressreaksjon. Alminnelig undersøkelse gir 
sparsomme funn, og det finnes ingen diagnostisk test. 
De fleste barn og unge blir nesten eller helt friske, men 

Når energien er borte

Tekst og foto: 
Heidi Johnsen
hj@fysio.no

«Det verste var at jeg ikke skjønte hvorfor jeg var så sliten. Ikke minst at jeg følte folk var så mistenk-

somme. Jeg fikk hele tiden spørsmål som: Hva feiler det deg egentlig? Jeg hadde ikke noe svar. Når 

jeg sa jeg var sliten, fikk jeg oftest som svar at vi måtte tåle smerte».

forløpet kan være langvarig. En definisjon av sykdom-
mer baserer seg på funn ved undersøkelsen eller ved 
en diagnostisk test. For kronisk utmattelsessyndrom er 
funnene svært sparsomme og diagnostiske tester helt 
fraværende. 

Utløsende faktorer
Den utløsende faktoren synes å være langvarige infek-
sjoner, som kyssesyke, mykoplasma-lungebetennelse 
og giardia-infeksjon i tarmen. Flere forskningsprosjek-
ter har undersøkt om en bestemt mikroorganisme kan 
holdes ansvarlig. Svarene er at det er lite sannsynlig. 
Derimot ser det ut til at en rekke forskjellige bakterier, 
virus og parasitter kan settes i sammenheng med syk-
domsutbruddet. 

Det er også gode holdepunkter for at tilstanden kan 
utløses av dramatiske hendelser, som dødsfall i nær-
meste familie, kraftige fysiske belastninger som ulyk-
ker og store kirurgiske inngrep. For tiden forskes og 
diskuteres det på sammenhenger mellom vaksinasjoner 
og utbrudd av CFS/ME. Foreløpig finnes ingen sik-
ker vitenskapelig kunnskap på dette feltet, men ifølge 
Bruun Wyller vil mange mene at vaksine ikke kan ute-
lates som mulig årsaksfaktor hos enkelte. 

– Arvelige egenskaper og visse personlighetstrekk, 
som å være samvittighetsfull og perfeksjonist, er de 
viktigste disponerende egenskaper. Hvilke som er utlø-
sende faktorer kan variere fra pasient til pasient. Syk-
domsprosessen innebærer endringer i blodstrømsregu-
leringen, temperaturreguleringen, tankeprosesser og 
søvnrytme. Dette kan forklare plagsomme symptomer 
og kan gi opphav til onde sirkler. Kronisk utmattelses-
syndrom kan verken klassifiseres som bare en fysisk 
eller bare en psykisk sykdom, sier han.           

Vedlikeholdende faktorer
Ved kronisk utmattelsessyndrom er det påvist en lang 
rekke konsekvenser og vedlikeholdende faktorer. Blant 
disse er endringer i blodstrømsreguleringen, kropps-
temperatur, hormon- og immunsystem, tankeprosess og 
søvnrytmer. 

Når et friskt menneske reiser seg fra liggende til 
stående stilling, vil blodet trekke ned mot beina, noe 

Rikshospitalets barne-

klinikk inviterte 1. og 2. 

desember 2008 til nasjonal 

konferanse om Myalgisk 

encefalopati (CFS/ME)/ 

kronisk utmattelsessyn-

drom i Oslo. Temaet var 

«Ung og utmattet – fra 

teori til praksis». Konferan-

sen rettet seg mot begge 

nivåer i helsetjenesten og 

alle relevante faggrupper, 

inkludert NAV-ansatte, 

lærere og PPT-ansatte. 

Forelesere fra inn- og 

utland delte forskning og 

erfaringer med vel 300 

deltakere. 
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som kan redusere blodstrømmen til hjernen og andre 
organer i overkroppen. Automatiske reflekser sørger 
imidlertid for å motvirke dette, samtidig som blodårene 
i underkroppen trekker seg sammen. Disse kompensa-
sjonsmekanismene avviker hos pasienter med kronisk 
utmattelsessyndrom. Mange blir derfor svimle og føler 
at de skal besvime når de står lenge, eller reiser seg fort 
fra liggende stilling. 

Eksempelvis er kroppstemperaturen normalt 37 
grader. Den reguleres av automatiske reflekser, som av-
viker hos pasienter med ME. 

– Dette forklarer hvorfor mange pasienter har vek-
slende varme- og kuldefølelse og lignende plager. En 
rekke forskningsprosjekter har dokumentert forstyr-
relser i immunforsvar, sier Bruun Wyller. 

Hele tiden mottar hjernen, via sanseorganene mye 
informasjon om omgivelsene. For ikke å bli «over-
veldet» må hjernen blant annet kunne både innrette 
oppmerksomhet mot det som er viktig og som skal 
lagres i hukommelsen, og «overse» alle uvesentlige 
inntrykk. 

– Kronisk utmattelsessyndrom kjennetegnes av 
forstyrrelser i disse prosessene. Dette forklarer hvorfor 
mange pasienter plages av svekket hukommelse og kon-
sentrasjonsevne. Dette samsvarer med at nyere studier 
har påvist endringer i hjernens elektriske aktivitet hos 
pasienter med kronisk utmattelsessyndrom, sier han.

ME-pasientene plages også av søvnforstyrrelser. 
Bruun Wyller sier at det er påvist lignende forstyrrelser 
i hjernen hos ME-pasienter som det vi opplever ved 
flyreiser på tvers av tidssonene, «jet-lag». 

– Disse pasientene kan ha store problemer med å 
sovne på kvelden. Til gjengjeld er mange svært søvnige 
om morgenen. En slik endring av søvnrytme gjør at 
mange kommer inn i en ond sirkel ved at dårlig søvn 
forsterker følelsen av utmattelse. Utfordringen er å 
forstå hvordan de ulike fenomenene henger sammen 
og utgjør et hele. Foreløpig finnes det ingen overordnet 
teori eller samlende forklaringsmodell som er allment 
akseptert, sier han. 

Forklaringsmodeller
Hans forklaringsmodell bygger på teoretiske betrakt-
ninger, forskning og klinisk erfaring.

– Mange oppfatter denne som et godt bilde på virke-
ligheten, men den er ikke dokumentert  i vitenskapelig 
forstand, sier Bruun Wyller. 

Forklaringsmodellen tar utgangspunkt i nervesys-
temets ulike funksjoner. Det autonome nervesystemet 
foretar hele tiden justeringer i kroppens indre, og den 
sympatiske delen av det autonome nervesystemet har 
som hovedoppgave å kompensere for ytre belastninger. 

– Økt sympatisk nerveaktivitet kjennetegnes ved at 
pulsen øker, huden blir blek og kald, vi svetter mer og 

Ansvarlig.  Lege dr. 
med. Vegard Bruun 
Wyller var ansvarlig for 
den nasjonale konferan-
sen «Ung og utmattet» 
som samlet over 300 
deltakere. De fikk høre 
om alt fra forskning på 
sykdommen til erfarin-
ger som pårørende. 
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vi får «sommerfugler» i magen. Utskillelsen av adre-
nalin øker og forsterker de kroppslige reaksjonene. Vi 
får en stressrespons, sier Bruun-Wyller, og påpeker at 
begrepet «stress» må forstås videre enn i dagligspråket 
(Goldstein DS, 2001).

– I medisin og biologi er stress samlebetegnelse på 
alle belastninger som en person kan utsettes for, inklu-
dert infeksjoner, skader, smerte, truende opplevelser og 
følelsesmessige påkjenninger. Når belastningene avver-
ges, vil den sympatiske nerveaktiviteten gradvis vende 
tilbake til hvilenivå. Hvis denne normale inaktiveringen 
uteblir, kan det gi grobunn for en vedvarende stress-
respons. Dette er grundig vitenskapelig undersøkt både 
hos dyr og mennesker. 

Men hva er så sammenhengen mellom vedvarende 
stressrespons og kronisk utmattelsessyndrom? Bruun 
Wyller viser til ny forskning som tyder på at barn og 
ungdommer med kronisk utmattelsessyndrom lider av 
en slik vedvarende stressrespons. (Wyller et al 2007; 
Wyller et al 2008)

Vi ser at de har høy puls under hvile, høyt blodtrykk 
og høy adrenalinkonsentrasjon i blodet. Utsettes de for 
en liten belastning, eksempelvis ved å bevege seg fra 
liggende til oppreist stilling, reagerer sympatikus an-
nerledes enn hos friske mennesker. Kroppen er hele ti-
den i «alarmberedskap». Sympatikus oppfører seg som 
om man flykter fra en løve, når man i virkeligheten er i 
ro. Men det er ikke allmenn enighet om hvilken betyd-
ning en slik vedvarende stressprosess har i forhold til 
de andre forstyrrelsene som er påvist hos pasienter med 
ME. Her trenger vi mer forskning, sier Bruun Wyller.

Han påpeker imidlertid at mange likevel vil hevde at 
en vedvarende stressrespons kan forklare mange av de 
andre vitenskapelige funnene som er påvist, eksempel-
vis endringer i blodstrømsreguleringen, temperaturreg-
uleringen og immunsystemet. 

Langvarige belastninger
– Fenomenet oppstår i forbindelse med langvarige be-
lastninger av både kroppslig og mental karakter. Dette 
passer med at ME kan utløses av både langvarige in-

feksjoner, dramatiske hendelser og andre påkjenninger. 
(Hickie I et al 2006). Hvordan vi mestrer slike belast-
ninger henger sammen med gener og personlighet, og 
dette harmonerer med at både arvelige egenskaper og 
visse personlighetstrekk disponerer for kronisk utmat-
telse. Vedvarende stressrespons vil ha uheldige kon-
sekvenser for en rekke organsystemer. Dette er i tråd 
med det som er påvist ved kronisk utmattelsessyndrom. 
Spesielt er det grunn til å understreke at de dokumen-
terte hormonelle, immunologiske og nevrofysiologiske 
forstyrrelsene er forenlig med en slik mekanisme, sier 
Bruun Wyller.

Kronisk utmattelsessyndrom kan ikke klassifiseres 
som enten «fysisk» eller «psykisk». Tvert imot kan 
sykdommen utløses av både kroppslige og mentale 
belastninger, gjerne i kombinasjon (Hatcher S, House 
A, 2003). 

Diagnostikk
Kronisk utmattelsessyndrom diagnostiseres ved å ute-
lukke andre diagnoser og ved å identifisere et karakte-
ristisk sykdomsbilde. Utredningens mål er ikke bare å 
stille en sikker diagnose, men også å kartlegge mulige 
årsaksfaktorer, eventuelle komorbide tilstander, om-
fanget av symptomer og funksjonsnivå. Bruun Wyller 
sier utredningen bør følge et standardisert program som 
eventuelt kan utvides for enkeltpasienter ved behov. 
Omfattende kartlegging av funksjonsnivå ivaretas best 
av et tverrfaglig team. Ved sterk mistanke om kronisk 
utmattelsessyndrom bør behandling iverksettes før ut-
redningen er endelig avsluttet.

Bruun Wyller understreker at utredningsprogrammet 
er tidkrevende og kan i verste fall ta flere måneder og 
forsinke oppstart av behandling.

– Dette er uheldig. Mye taler for at sykdomsforløpet 
blir kortere, jo tidligere pasienten får rett behandling. 
Hos barn og unge med denne sykdommen er det viktig 
å sette i verk tiltak som fysioterapi og fysisk aktivitet 
så fort som mulig og parallelt med at pasienten utredes, 
sier han. 

Her finner du mer informasjon om ME
Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 9-2006. Oslo. Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, 2006. 

En systematisk oppsummering av den vitenskapelige kunnskapen om diagnostikk og behandling: http://

www.kunnskapssenteret.no

Chronic fatigue syndrome/Myalgic encephalomyelitis;diagnosis and management. London: National 

institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 2007: http://www.nice.org.uk/guidance/index.

jsp?action=byID&o=11824

Kriterier
Praktisk og klinisk defini-

sjon av kronisk utmattel-

sessyndrom hos barn og 

ungdommer kjennetegnes 

ved vedvarende eller tilbake-

vendende utmattelse i minst 

tre måneder. Utmattelsen har 

alvorlige konsekvenser for 

daglige aktiviteter. Utmat-

telsen kan ikke forklares av 

en samtidig kroppslig eller 

psykisk helse. 

Kilde: Bruun Wyller,V 2008: 

Kronisk utmattelsessyndrom 

hos barn og ungdommer. Heftet 

er også tilgjengelig på www.

rikshospitalet.no/cfs
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Behandling og rehabilitering
«Og hos fysioterapeuten ser jeg forandringer. Vi har 
begynt å gjøre forskjellige øvelser. I begynnelsen var 
det veldig forsiktige øvelser, men nå er de blitt litt mer 
krevende, men ikke for mye. Jeg begynner med å gå 
på tredemølle i 5 minutter først, og så tar vi øvelsene 
etterpå, og helt tilslutt masserer han nakken min. På 
tredemølla begynte jeg å gå på hastighet 1,5, som ikke 
er spesielt mye. Nå går jeg nesten det dobbelte. Er 
ganske så godt å tenke på, og ved det så ser jeg at det 
går framover. Sakte men sikkert». Tilbakemelding fra 
en 18-åring med ME. 

Et karakteristisk symptom ved kronisk utmattelses-
syndrom er at plagene forverres dersom aktivitetsnivået 
blir for høyt. 

– Mange forteller at de da går på en smell. Derfor 
tilpasser nesten alle pasientene aktivitetsnivået til sin 
individuelle tålegrense. Blant fagfolk er det allmenn 
enighet om at slik aktivitetstilpasning skal stå sentralt 
i behandlingen og rehabiliteringen. Men det diskute-
res hvilken utforming som er mest effektiv. Gradert 
treningsterapi (GET) innebærer at pasientene utfører 
fysisk aktivitet etter en definert opptrappingsplan. 
Denne behandlingsformen er dokumentert effektiv i en-
kelte vitenskapelige undersøkelser (Wallman KE et al 
2005)? Den er imidlertid også blitt kritisert for å kunne 
forverre tilstanden hos enkelte. Ved «pacing» blir 
pasientene lært opp til selv å regulere aktivitetsnivået 
etter dagsformen, men ikke overskride den individuelle 
tålegrensen. Pacing har ingen vitenskapelig dokumen-
tasjon, sier Bruun Wyller. Vi mener det beste er en mel-
lomting, der pasienten gradvis trapper opp alle daglige 
aktiviteter, samtidig som man unngår å overskride sin 
subjektive tålegrense. 

Han mener kognitiv adferdsterapi bør vurderes hos 
alle pasienter. Behandlingen er en psykologisk be-
handlingsform og omfatter grundig forklaring av syk-
domsmekanismene, diskusjon om automatiske tanker 
som kan innvirke på bedring og mestring og praktiske 
oppgaver som pasienten skal utføre. Legemidler mener 
Bruun Wyller bør vurderes for symptomlindring. Effek-
ten av hvert legemiddel bør prøves ut over en periode 
på 2-3 uker. 

Komplikasjoner ved kronisk utmattelsessyndrom er 
stive muskler og ledd, feilernæring, depresjon, angst og 
familiekonflikter. 

– Dette må aktivt forebygges og behandles. Det er 
også en stor påkjenning for familien når en rammes av 
kronisk utmattelsessyndrom. Det viktigste er at de mø-
ter forståelse fra helsevesenet og fra NAV, sier Bruun 
Wyller. 

Konferansen viste at spesielt forståelsen fra NAV 
har vært mangelfull. I mange av teamene rundt disse 
pasientene er det også sosionom som bistår.

Alternativ behandling brukes også, og ifølge Bruun 
Wyller bør disse vurderes med nøkternhet og sunn 
skepsis. The Lightning Process er en alternativ metode 
som brukes mer og mer i behandlingen, men denne me-
toden har ikke dokumentert effekt (se egen omtale). ■
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Diagnostisering
• Kronisk utmattelsessyndrom diagnostiseres ved å utelukke andre diagnoser og  

 ved å identifisere et karakteristisk sykdomsbilde.

• Utredningens mål er ikke bare å stille en sikker diagnose, men å kartlegge mulige 

 årsaksfaktorer, eventuelle komorbide tilstander, omfanget av symptomer og   

 funksjonsnivå.

• Utredningen bør følge standardisert program, som eventuelt kan utvides for  

 enkeltpasienter ved behov.

• Omfattende kartlegging av funksjonsnivå ivaretas best av et tverrfaglig team.

• Ved sterk mistanke om kronisk utmattelsessyndrom bør behandling iverksettes  

 før utredringen (som tar opptil 6 måneder) er endelig avsluttet. 

 

 Kilde: Bruun Wyller V: Kronisk utmattelsessyndrom hos barn  

 og ungdommer.
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Nødvendige samarbeidspartnere
Marianne Jørgensen Svanevik er fysioterapeut.  Som mor til en tidligere ME-pasient, 

ga hun konferansedeltakerne viktig informasjon om et slikt sykdomsforløp. Maktes-

løshet var et ord hun hadde kjent på kroppen.

– For du blir maktesløs når du ikke klarer å hjelpe ditt 
eget barn. Du blir maktesløs når du møter helseperso-
nell som ikke forstår og et trygdesystem som ikke er 
oppdatert, sier hun.

Jørgensen Svanevik ønsker ikke å fokusere så mye 
på sykdommen i sin egen familie. Til Fysioterapeuten 
sier hun at hun vil fokusere på hva hun har lært og 
hvordan hun som fysioterapeut kan hjelpe andre. Hun 
har vært med i en referansegruppe ved Rikshospitalet 
som ledes av lege Vegard Bruun Wyller, og som har 
gitt ut informasjonsheftet «Kronisk utmattelsessyndrom  
hos barn og ungdommer». 

– Det kan ofte være vanskelig å komme som pårø-
rende og selv være helsepersonell. Men jeg ble tatt al-
vorlig, både som mor og fagperson blant helsepersonell 
på Rikshospitalet, hvor vi endte opp, forteller Jørgen-
sen Svanevik.

Ta deg sammen!
Hun bekrefter det mange ME-pasienter forteller; at de 
får beskjed om å ta seg sammen.  

– Min erfaring er at de tar seg sammen når de er ute, 
på skolen og blant venner, for så å falle sammen når de 
kommer hjem. Selv tvilte vi aldri på at vår datter var 
syk. Vi kom etter hvert i kontakt med Rikshospitalet 
og Bruun Wyller og dermed den fremste ekspertisen 
på unge ME-syke, som må ha kyndig hjelp. De trenger 
lege, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom og psy-
kolog. Ikke alt på en gang, men hver til sin tid. Blant 
annet er det viktig å ha nok aktivitet til å bygge seg 
opp. De trenger hjelp til praktisk informasjon, og de 
trenger mye hjelp for å komme fram i NAV. Det kan 
være en stor utfordring, sier Jørgensen Svanvik.  

Hun understreker at det trengs mer forskning på 
sykdommen, også på alternative behandlingsformer. 
Hun etterlyser et bedre oppfølgingstilbud for de som 
får diagnosen. 

Fysioterapeutens rolle
Jørgensen Svanevik understreker at fysioterapeuter 
spiller en viktig rolle i behandlingen. Hun begrunner 
det med at de ser pasientene over lang tid når de først 
kommer inn i behandlingsapparatet. 

– Er det riktig at det ikke stilles særlige krav til pa-
sienten?

Lite forståelse. Fysioterapeut Marianne Jørgensen 
Svanevik sier ME-pasienter er en gruppe som ofte blir 
møtt med lite forståelse. 
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– Jeg tror vi må finne oss i at disse pasientene er 
veldig syke i en periode og unngå å skape stress og 
kaos rundt situasjonen. Prøv og finn riktig timing for en 
intervensjon, eksempelvis fysioterapi, fysisk aktivitet 
og aktivitetsavpassing.

– Hvordan kan fysioterapeuter gjøre en viktig jobb 
for disse pasientene?

– Vi er naturlige samarbeidspartnere i et team rundt 
pasientene. Vi kan si noe om deres funksjonsnivå og 
møte dem der de er. Utfordringen for fysioterapeuten 
er at vi ikke kan følge et regime, men må tilpasse oss 
hver enkelt pasient. For det første må vi ta bort kaos og 
trygge og avdramatisere situasjonen. Si noe om håp og 
at det er store muligheter for at du blir helt frisk. Vi må 
være tålmodige, lytte og sette oss godt inn i ME-pro-
blematikken. Vi starter behandlingen på et ekstremt lavt 
nivå, med liten belastning. I begynnelsen tenker jeg 
ikke treningseffekt, men tiltak for å forhindre at pasien-
ten ligger passiv over lang tid, sier Jørgensen Svanevik.

Tverrfaglig samarbeid
Hun understreker at tett tverrfaglig samarbeid er viktig. 
Spesielt viktig er samarbeidet med teamets fastlege, og 
med psykolog etter behov. Men også ergoterapeut, sko-
le, foreldre og pårørende er viktige samarbeidspartnere. 
Hun trekker igjen fram NAV, som hun mener burde 
være en samarbeidspartner. 

– Beklageligvis møter mange pasienter og pårørende 
lite forståelse, og vi erfarer at det er tydelig mangel på 
informasjon og kunnskap om sykdommen, og hvilke 
rettigheter pasientgruppen har. Hjelpen du får er avhen-
gig av hvor i landet du bor.

Svanvik henviser sine pasienter både til manuellte-
rapeuter og psykomotorikere. Hvorfor?

– Jeg henviser til manuellterapi fordi noen av pa-
sientene kan ha dårlig funksjon i øvre nakkeledd. Noe 
som kan gi hodepine. Det har jeg erfart har gitt god 
effekt. Psykomotorisk fysioterapi anbefaler jeg for å gi 
pasienten hjelp til avspenning, sier hun.

Brukte Lightning Prosess
Svanvik fortalte kongressens deltakere at datteren ble 
frisk etter at hun reiste til London på kurs og lærte 
Lightning Prosess (LP). Gjennom læring får deltakeren 
mulighet til å bryte sykdomsspiralen (se egen omtale av 
kurset). Datteren ble frisk, og en skeptisk fysioterapeut 
ble så nysgjerrig på metoden at hun sammen med fire 
andre fagpersoner nå reiser til London en gang i måne-
den for å utdanne seg til terapeut.  

– For meg er dette et genialt verktøy som må brukes 
med innsikt, settes inn i en tverrfaglig sammenheng og 
med oppfølging etterpå. Med bakgrunn i mange gode 
resultater, har vi dannet en faggruppe med blant annet 
en allmennlege, en fysikalsk medisiner og en psykiater 
og en psykolog, som tar denne utdannelsen, sier Svan-
vik. 

Utdanning i LP krever ingen helsepersonellutdan-
nelse. Svanevik mener det er viktig at de som tar en slik 
utdannelse har en faglig basis og kjenner til kroppens 
reaksjoner, og at pasienter som tar et slikt behandlings-
tilbud, har et støtteapparat som følger opp.

Selv har hun fulgt opp rundt 25 pasienter som har 
gjennomført kurset. Flere har vært syke over mange 
år. Disse har hatt god utvikling etter behandling, og de 
fleste er i skole eller arbeid i dag. ■  

Dette er Lightning Prosess 

Metoden er utviklet av Phil Parker. Teorigrunnlaget 

er innenfor tradisjonen «holistisk medisin» hvor 

målet er å helbrede fysiske/psykiske lidelser gjennom 

øvelser, suggesjoner og mental trening. Metoden er 

inspirert av nevrologisk programmering, osteopati og 

hypnoterapi. 

Gjennom hypnose/suggesjoner/øvelser etableres 

kontroll over ubevisste psykiske og fysiologiske pros-

esser. Selv om det er mange likhetstrekk med kognitiv 

terapi, er begrepsapparatet er svært forskjellig. 

Deltakerne undervises i grupper med 4-6 personer 

i hver i gruppe. Undervisningen går over tre halve dag-

er. Den er intensiv, krevende og i en «tett atmosfære». 

Undervisningen veksler mellom læring fra instruktør, 

øvelser og hjemmelekser.

Utdanningen til LP-instruktør er ettårig, inkludert 

praksis, og det kreves ingen helsefaglig bakgrunn. 

Psykomotorikeren
Tone Søvdsnes, spesialist i psykomotorisk fysioterapi deltok på konferansen. Hun synes det er viktig 

å skaffe seg kunnskap om hva som foregår på området i forhold til forskning og hvordan man nærmer 

seg ME-problematikken tverrfaglig. Selv har hun hatt noen ME-pasienter til behandling og mener 

psykomotorikere kan bidra mye i forhold til smerte og anstrengt kropp.

– Jeg jobber mye med pasientens respirasjon med tanke på å hjelpe pasienten til å gi slipp på spen-

ninger, sier Søvdsnes.
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Langsom tilnærming
Min intensjon med behandlingen er at det skal bli lettere for pasienten å takle en del av se-

kundærproblematikken de opplever, som vondt i hodet, stiv nakke og dårlig respirasjon, sier 

manuellterapeut Britt Strømme.

– Videre er jeg opptatt av at disse pasientene skal ha 
lett og gradert trening. En del fysioterapeuter starter for 
hardt med denne pasientgruppen. Jeg har erfart at for 
mange pasienter er det nesten nok å komme seg opp på 
benken. De kan ha veldig god effekt av klassisk mas-
sasje, som gjør at de oppnår en avspenning og får bedre 
pust. Det er helt utenkelig for meg å starte med mani-
pulering av for eksempel en nakke så lenge pasienten 
har et dårlig respirasjonsmønster og muskulaturen er 
anspent.

Britt Strømme forteller videre at hun også er obs på 
omgivelsene, fordi mange av ME-pasientene er vare 
for lys og støy. Ofte har jeg bare på en liten leselampe i 
rommet, og jeg snakker rolig og med lav stemme under 
behandlingen. Etter hvert kjenner jeg at de slapper av 
og puster lettere. 

– Først da kan jeg behandle eventuelle låsninger i 
nakke og rygg. Denne pasientgruppen er tidkrevende, 
og de fleste har behov for å hvile på benken etter av-
sluttet behandling, sier Strømme. Hun understreker at 
manuellterapi ikke på noen måte er løsningen for denne 
pasientgruppen. 

– Men jeg ser at vi kan hjelpe disse pasientene på 
en del områder, og at en del av dem responderer på 
behandlingen, sier Strømme, som ikke behandler de 
dårligste pasientene. 

– De som kommer til meg har reist en time, og erfa-
ringsmessig orker ikke de sykeste å reise så langt. 

– Ville du anbefale dine pasienter å ta et Lightning 
Process-kurs?

– Både ja og nei. Jeg har hatt en del pasienter som 
har vært i London med godt resultat, men jeg har også 
pasienter som jeg mener ikke er kandidater for dette. 
Det som gjør meg mest skeptisk er at det ikke kreves 
noen form for medisinsk kompetanse hos dem som blir 
utdannet til instruktører i LP. Hvem som helst kan reise 
til London og ta instruktørkurset for så å praktisere 
denne treningen på det vi i Helse-Norge definerer som 
svært syke mennesker.  ME er en medisinsk diagnose 
med et bredt sammensatt sykdomsbilde. Etter min me-
ning bør man ha grunnleggende medisinsk utdannelse 
for å drive behandling/trening av pasienter med slike 
diagnoser, sier Strømme. ■

Manuellterapeuten. Britt Strømme understreker at ME-pasientene er en tidkre-
vende pasientgruppe, og at manuellterapi på ingen måte er løsningen for dem. 
Illustrasjonsfoto
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Jakobsen kunne fortelle om flere syke ungdommer som 
har vist en bemerkelsesverdig rask bedring etter å ha 
deltatt på kurset. Selv om far var skeptisk til metoden, 
var virkningen så dramatisk positiv for andre som 
hadde gjennomgått LP, at han var åpen for å la datteren 
prøve.  Psykologen understreket også at hans forståelse 
av LP var farget av at han er utdannet i kognitiv terapi 
og dermed kanskje ikke var den rette til å gi et korrekt 
bilde av «hva som virker». LP kan ha noen likhetstrekk 
med kognitiv terapi, men selve behandlingsprosessen er 
helt annerledes oppbygd. 

– Når det gjelder teorigrunnlaget, er dette beskrevet 
av Phil Parker.  I boka «The Lightning Prosess» viser 
han til en enkel modell for forståelse av samspill mel-
lom tanker, atferd og kropp. Han vektlegger at vi har 
en dynamisk hjerne som kan lære på nytt hvordan den 
regulerer ulike fysiske prosesser, sier Jakobsen. 

Struktur på behandling
Det er to forhold som Jakobsen spesielt framhever ved 
LP. Det som imponerte mest var strukturen på behand-
lingen, eller kurset som de selv benevner det. På kurset 
arbeides det intensivt gjennom tre dager, der deltakerne 
gjennomfører en rekke øvelser og oppgaver. Jakobsen 
fortalte forsamlingen at hans datter, til hans store over-
raskelse, var ute og jogget og trente fotball for første 
gang på fem år den andre dagen av kurset. Marianne 
Jørgensen Svanevik hadde opplevd det samme med sin 
datter.

– På denne måten utfordres både symptomer og 
sykdomsforståelse, og dermed skjer det som Parker 
hevder; en relæring av en rekke fysiske og mentale 
prosesser, sier Jakobsen. 

Jeg tror vi har mye å lære i det offentlige om hvor-
dan vi strukturerer behandlingen, og at også andre 
tilstander kanskje kan behandles mer effektivt med en 
slik modell. Med en slik tett oppfølging får en rask til-
bakemelding og korreksjon på det en gjør, i stedet for å 
vente til neste time om to uker.

Det andre forholdet er det som har med motivasjon 
å gjøre. Hver enkelt deltaker må på forhånd forplikte 
seg selv til å gå 100 prosent inn for dette, og de må 
akseptere de direktiver de får fra kursleder. Det er kan-
skje grunn til å være skeptisk til en slik holdning, men 

Fra pasient til deltaker
Flere stiller seg undrende til hva The Lightning Prosess gjør med ME-pasienter. Ketil 

Jakobsen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Orkdal, 

fortalte om sin datter. Hun ble frisk etter å ha deltatt på kurs i London.

samtidig er det også en styrke at en klarer å holde rett 
fokus underveis. Det er blant annet lagt ut et skjema på 
hjemmesida til LP hvor deltakerne må beskrive egen 
motivasjon for endring før de melder seg på. 

Påvirker forståelsen
Det at endringer kan skje så raskt mener Jakobsen må 
påvirke vår forståelse av sykdommen kronisk utmat-
telsessyndrom. Han ser klare sammenhenger mellom 
Vegard Bruun Wyllers modell og de synspunktene som 
ligger til grunn for LP.

– Som alle andre sykdommer kan ME analyseres på 
tre nivåer ut fra en biopsykososial modell – fysiologisk, 
kognitiv- og sosial dimensjon. Ifølge hans beskrivelse 
har dette bakgrunn i at en infeksjon trigger en system-
svikt (vedvarende stressaktivering), som etter hvert 
forsterkes av kognitive faktorer i form av tanker og 
bekymringer. Dette forsterkes etter hvert med «tap i det 
sosiale liv» – en blir hektet av både arbeid/utdannelse, 
vennekrets, viktige sosiale arenaer, med mer. Pasienten 
kommer inn i en «ond» sirkel; sykdom avler sykdom, 
jo mer bekymringer og tap, jo dårligere føler du deg og 
jo vanskeligere er det å slå av aktiveringstilstanden, sier 
Jakobsen. 

Viktig diskusjon
Psykologen spør derfor om LP virker så godt fordi den 
tar hensyn til at ME er en sammensatt sykdom som pri-
mært har en fysiologisk karakter, men som etter hvert 
også påvirkes av kognitive og sosiale aspekter. 

– Derfor blir også diskusjonen om det er en fysisk 
eller psykisk lidelse meningsløs, det er som for alle til-
stander viktig å tenke at kropp og sjel står i et samspill, 
og dette samspillet arter seg ulikt gjennom sykdomsfor-
løpet, sier Jakobsen.  

Han er også opptatt av at de som gjennomfører slike 
kurs bør ha oppfølging av fagpersonell i etterkant.  
Flere år med inaktivitet gjør at en selvfølgelig ikke kan 
bli helt frisk på tre dager. 

– Muskelmasse må bygges opp, og kroppen må 
gradvis venne seg til et høyere aktivitetsnivå. LP tilbyr 
oppfølgingstimer, men kanskje trenger enkelte mer 
drahjelp, for eksempel fra fastlege, fysioterapeut eller 
andre, sier Ketil Jakobsen. ■
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Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord 
eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som 
går ut over det ortografi ske, grammatikalske 
eller det å gjøre setninger mer forståelige, 
legger vi fram for forfatter før trykking. Al-
ternativt 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.

I et debattinnlegg i Fysioterapeuten nr.2/2009 
kritiserer Reidun Feiring artikkelen «Bydel Nordre 
Aker i Oslo: Hver femte fysioterapeut er fjernet». 
Denne artikkelen sto på trykk i Fysioterapeuten nr 
12/2008. 

Feiring skriver «Vi har riktignok hatt kutt, men 
ikke i det omfang som artikkelen beskriver. Driftstil-
skuddene er totalt redusert med 5,5 prosent (1,12 
driftstilskudd). Det er i den kommunale tjenesten at 
kuttene har vært store, hele 20 prosent. Samlet har 
dette ført til et kutt på cirka 10 prosent.»

Fysioterapeuten skal gjerne være den første til 
å innrømme at tall er komplisert. Alt blir 
veldig bastant når det står som et tall med 
to streker under. Derfor gjør vi vårt aller 
beste for at tallene vi setter på trykk skal 
være korrekte. 

Til artikkelen om Nordre Aker hentet 
vi inn statistikk over kommunehelsetjen-
esten fra Utviklings- og kompetanseetaten 
i Oslo kommune. Vi benyttet «tabell 4 
– Fysioterapeuter i kommunehelsetjen-
esten etter funksjon» og «tabell 5 – Fys-
ioterapeuter i kommunehelsetjenesten 
etter type avtale». (Tallene er publisert på 
Oslo kommunes nettsider og ligger under 
«Statistikk og nøkkeltall for bydelene»). 
Underveis fi kk vi også hjelp av Åse Løset i 
Utviklings- og kompetanseetaten.

Ifølge kommunens egen statistikk 
er det samlede fysioterapitilbudet i Nor-
dre Aker redusert med 27 prosent (9,4 
årsverk). Hardest har det gått utover 
de fastlønnede fysioterapeutene. Der er 
halvparten (6,25 årsverk) borte. 

Fysioterapeuten la disse tallene 
frem for Reidun Feiring og Brit Havig. Sammen 
diskuterte vi tallene, og underveis oppdaget vi 
at rapporteringen ikke hadde kompensert for at 
fysioterapeuter på sykehjem (Kostra-funksjon 253) 
ble overført fra bydelene til kommunen sentralt for 
tre år siden. 

Dette ble korrigert i Fysioterapeutens regnestyk-
ker, og i artikkelen skrev vi at fysioterapitilbudet i 

Nordre Aker ble redusert med 21 prosent (syv års-
verk). Av dette utgjør de fastlønnede fysioterapeu-
ter majoriteten, der er kuttene nesten 40 prosent 
(3,85 årsverk). 

Feiring og Havig mente at turnuskandidatene 
burde trekkes ut av statistikken, men det er Fysio-
terapeuten ikke enig i. Turnuskandidater inngår 
i samtlige bydelers oversikter, og en utelatelse 
ville svekket sammenligningene mellom de ulike 
bydelene og med bygjennomsnittet. (I tillegg ville 
vel en slik utelatelse også gitt et skjevt bilde av det 
faktiske fysioterapitilbudet).

Videre ønsket Feiring å inkludere et fysioterapi-
årsverk tilknyttet en spesialbarnehage i bydelen. 
Dette årsverket er imidlertid en del av Oslo bys 
omfattende fysioterapi som sorterer direkte under 
Helse- og velferdsetaten. I kommunens statistikk 
er dette oppført som egen post (se nederste linje i 
ovennevnte tabell 4 og 5). Dette årsverket er derfor 
ikke tilordnet Nordre Aker i Fysioterapeutens reg-
nestykke.

Feiring mente også at fysioterapeutene på 
søknadskontoret (tidligere: bestillerkontoret) skulle 
inkluderes i oversikten over bydelenes fysiotera-
peuter. Disse tre stillingene inngår ikke i bydelens 
rapportering av fysioterapiårsverk, ei heller under 
«Funksjon 120 - Administrasjon». For 2007 opp-
gir 14 av Oslos 15 bydeler «0» i kolonnen for 
funksjon 120. Det er derfor liten grunn til å tro at 
andre bydeler inkluderer fysioterapeuter eller andre 
kontoransatte på søknadskontoret i sine rapporter. 
Derfor er de tre fysioterapeutene ved søknadskon-

toret ikke inkludert i Fysioterapeutens oversikt over 
fysioterapeuter i bydel Nordre Aker.  

I sitt leserinnlegg skriver Reidun Feiring: «Hvis 
formålet med artikkelen er å vise hvordan reglene 
i Oslo har rasert det private fysioterapitilbudet, er 
bydel Nordre Aker ikke riktig valg.»

Formålet med artikkelen var et noe annet: Oslo 
ligger langt fremme når det gjelder å rydde opp i 
systemet med små, oppdelte driftsavtaler. Formålet 
var derfor å synliggjøre hva som kan komme til 
å skje i resten av landets kommuner når også de 
blir tvunget til å rydde opp. Vi undersøkte Nordre 

Aker for å fi nne svar på spørsmålene: 
«Hva skjer med de privatpraktiserende 
fysioterapeutene? Hva skjer med tilbudet 
til pasientene?»

Bydel Nordre Aker ble egentlig valgt 
ganske tilfeldig. Overraskelsen var derfor 
stor da det viste seg at kuttet hadde gått 
hardest utover de kommunalt ansatte 
fysioterapeutene i bydelen, og ikke de 
private som først antatt. 

Derfor er Fysioterapeuten helt enig 
med Feiring når hun skriver: «Fysiotera-
pitilbudet i bydelen må ses på som en 
samlet tjeneste. […] De eldste eldre er 
en sterkt voksende gruppe. Likeledes 
øker også antallet barn og unge sterkt. 
Det er stort behov for habilitering og re-
habilitering, og slik situasjonen er i dag, 
er det dessverre svært liten kapasitet til 
forebyggende arbeid.»

Dette stemmer godt overens med 
Fysioterapeutens inntrykk av bydelenes 
utfordringer. Så vi slutter oss mer enn 
gjerne til Reidun Feirings ønske, håp 

og appell, slik denne avslutter hennes innlegg: «I 
bydelen har vi fysioterapeuter med høy faglig kom-
petanse og har alle muligheter for å lykkes også 
videre med et godt tilbud. Jeg håper bydel Nordre 
Aker vil være et eksempel på en bydel som tenker 
helhet og klarer å oppfylle fremtidens krav innen 
fysioterapi.»  

I det arbeidet trenger hun og hennes kolleger all 
den støtte de kan få. Det er tross alt ikke mer enn 
trekvart år siden bydelsdirektøren foreslo å fjerne 
fi re fulle stillinger fast ansatte fysioterapeuter, 
samtidig som bydelen inndro et halvt driftstilskudd. 
Alt med samme begrunnelse: Bydelens vanskelige 
budsjettsituasjon.

Fysioterapeuten,
Bent Ove Aulid, journalist

Tall om fysioterapi i Nordre Aker

Oppmerksomhet. Artikkelen i Fysioterapeuten nr. 12-2008  
ble slått stort opp i Aften, Aftenpostens ettermiddagsutgave. 
Faksimile
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En komplett netthandel med idretts- og 
aktivitetsutstyr av beste kvalitet.
Vi fører ledende merkevarer som Airex – Trial – Bänfer 
– Casall – Togu – Haspo – Donic – Winther osv.
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Stortinget vil at kommunene skal ta mer ansvar 
for privat fysioterapipraksis. Med andre ord må 
kommunene nå selv bestemme hvilke tilbud og 
tilbydere de ønsker å satse på. Tilskudd kan dras 
inn eller innvilges. Det gir også kommunene rom 
for å satse på andre tjenestetilbydere. På grunn 
av geografi, innbyggerantall og økonomi varierer 
behovet og etterspørselen etter slike helsetjenester 
i kommunene.

Jeg mener at kommunene bør få mer ansvar, 
men de må også ta dette ansvaret på alvor. Kom-
munene er nødt til å investere tid, ressurser og 
midler for å rette opp en svært mislykket helsepoli-
tikk. For 10 år siden brukte vi like mye penger som 
svenskene per hode til helse, og da stod 230.000 
mennesker i helsekø i Norge. Nå bruker vi dobbelt 
så mye på helse som Sverige, og 220.000 men-
nesker står i kø. Gjennomsnittlig ventetid er på 105 
dager.

Et godt eksempel: Mange fysioterapeuter i 
privat praksis fikk tildelt tilskudd for 24 år siden. 

Driftstilskuddsordningen er i liten grad tilpasset 
eller fornyet for å imøtekomme samfunnets behov, 
verken for pasientene, samfunnet, arbeidsgiverne, 
yrkesutøverne eller det offentlige. Ordningen åpner 
også for uheldige tolkninger av drifts- og ramme-
betingelser for privat praksis. Flere uheldige situ-
asjoner og avsløringer har vist at ordningen ikke 
følges og at systemet ikke fungerer. 

Dette er et system der tjenesteyterne alltid har 
holdt seg taus og innelukket med sine pasienter og 
tilskudd. Fagforeningen og KS har ikke gjort en god 
nok jobb for å ivareta pasientens, samfunnets og 
fysioterapeutens interesser. Ingen har tatt ansvaret 
for å kontrollere og kvalitetssikre ordningen. Dette 
er en ordning det fuskes med, som lager helsekø 
og forlenget utrednings- og behandlingstid. 

Antall operasjoner økte med 30.000 i fjor. 
Disse pasientene fordeles da på fysioterapeuter 
med tilskudd, fordi det bare er hos dem refusjonen 
gjelder. Dette er bare en økning på ett år, innen ett 
av mange felt fysioterapeuter jobber med. Tenk da 

hvor stor økningen blir totalt på 24 år, innen alle 
fagfelt i fysioterapi.

En stikkprøve i Moss, som har rundt 30.000 
innbyggere, viste at ventetiden på behandling av 
nakke/skulderplager med henvisning var mellom 
tre og seks uker. Ventetid på MR-bilde ved privat 
institutt innen 40 minutters kjøring var to til tre 
måneder.

Pasientens og samfunnets verste fiende i 
kampen mot sykdom og inaktivitet er ventetiden. 
Jo lenger tid som går før utredning og tiltak 
iverksettes, jo verre blir prognosen. Pasientens 
sykdomsforløp kan forverres og inaktivitetstiden 
forlenges. Det er ingen logikk i at denne ordningen 
fortsatt skal gjelde. 

Et stort antall fysioterapeuter driver helt privat 
i tøff konkurranse for å overleve. Det finnes også 
svært mange fysioterapeuter som jobber med noe 
helt annet, fordi det ikke er noen reell mulighet for 
å klare seg i privat praksis uten driftstilskudd. 
Det er på tide at tilskuddsgiver og refusjonsut-

En ordning som ikke fungerer
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betaler (kommunen og staten) gjør noen konkrete 
endringer. I kampen mot et allerede høyt syke-
fravær og et økende antall uføretrygdede, er det 
nødvendig at plager knyttet til muskel- og skjelett-
systemet blir tidlig utredet og behandlet. Ofte er det 
fl ere faktorer som påvirker det totale sykdomsbilde. 
Det er derfor viktig at tjenestegivere innen helse, 
for eksempel fysioterapeut, er til stede under hele 
konsultasjonen. Dagens tilskuddsordning åpner 
for fusk med timelister og samlebåndsbehandling. 
Slik behandling er ikke kvalitativ eller i henhold til 
gjeldende regelverk. Man kan jo spørre seg om det 
er mulig? Det er visst det.

Poenget er at det fi nnes muligheter til å bedre 
situasjonen og reversere den uheldige utviklingen. 
Ressursene er der, de må bare brukes. Det handler 
om å tørre å prøve.

Nicolai van der Lagen, 
privatpraktiserende fysioterapeut,
uten driftstilskudd, Moss

«Lønnsforhøyelse»
Etter to års studier fullførte jeg endelig min mastergrad i høst, og så frem til å stige i lønn i forhold 
til kompetansehevingen. Forbundet hadde jo lansert en minstelønnssats på 400.000 kroner (se 
artikkel 29.04.2008). 

«Lønnsforhøyelsen» ble en stor skuffelse! 5000 kroner ekstra i året var belønningen! Jeg 
vil heller karakterisere «lønnsforhøyelsen» som en stor hån mot oss som har valgt å ta en 
mastergrad. Jeg er SVÆRT skuffet over forbundet og helseforetakene. Skuffet over forbundet som 
ender opp med kroner null i de sentrale forhandlingene med Spekter. Er det dette jeg betaler for-
handlerne (forbundet) 5.349 kroner i året for? 

Det vil med andre ord si at jeg skylder 5349 kroner til «forhandlerne» etter den lokale «lønns-
økningen» min. Riktignok har enkelte helseforetak lagt noen tusenlapper til dette beløpet, men det 
gagner ikke oss som blir hånet med 5000 kroner.

Forbundet opptrer dumsnilt og setter oss totalt i skyggen i det offentlige. Dette kan vi IKKE 
godta! En ny avtale med Helseforetakene må på plass SNARLIG!!

Svein Ivar Forberg, fysioterapeut 

Jeg er nå midt i det siste året ved fysioterapeututdanningen ved 
Høgskolen i Oslo (HiO). Siste innspurt. Etter en god sommer-
ferie var jeg klar for å begynne på et nytt skoleår. Sammen med 
13 andre fra kullet skulle jeg ha min første praksisperiode ved 
høgskolens poliklinikk. Først fi kk vi en kort innføring i rutiner 
og prosedyrer. Deretter ble vi delt inn i grupper med en veileder 
i hver gruppe. Så var det bare å sette i gang. 

Alle hadde fått tildelt to pasienter hver. Etter hvert skulle 
vi selv ta kontakt og lage avtaler med fl ere. Den første gangen 
skulle man ha med seg en medstudent som hjelp og støtte. Plut-
selig stod jeg der med en «ekte» pasient foran meg som kom til 
meg med et reelt problem. Jeg ble kjemperedd og usikker. Ikke 
lenger bare «leke» at en medstudent har vondt i hoften, økt tonus 
eller har tendinitt osv.  Undersøkelse, det hadde vi ikke gjort si-
den første klasse. Å nei, hvordan gjør jeg det? Var det rotasjon i 
hofte eller kne? Fremliggende eller i stående? Postural kontroll? 
Aktive før passive?

Den første uken var kjempetøff. I tillegg til mange nye ru-
tiner, personer og undersøkelser, måtte jeg kjenne på min egen 
usikkerhet. Gir mine tiltak noen bedring? Hva med arbeidsstil-
ling? Men ved hjelp av gode veiledere og de andre i gruppen 
kom jeg meg igjennom det. Gradvis fi kk jeg prøvd ut tiltak og 
bygd relasjoner med pasienter. 

I midten av praksisperioden hadde jeg evaluering med veile-
deren, der jeg fi kk tilbakemelding på hvordan jeg lå an i forhold 

Studentspalten:

Praksis i skolens poliklinikk
til det som forventes i praksisperioden. I tillegg gjennomførte 
vi gruppevis en «prøve-klinikkeksamen». Alle i gruppen, inklu-
dert veileder, evaluerte og så på hvordan jeg gjennomførte en 
behandling. Etter behandlingen hadde vi en samtale om hvordan 
behandlingen hadde gått. Dette var en kjempegod læring for meg. 
Jeg fi kk da tilbakemelding på aspekter ved behandlingen jeg ikke 
var bevisst på, samtidig som jeg fi kk ideer og inspirasjon til andre 
eller bedre tiltak for den aktuelle pasienten eller andre pasienter. 

Nå er jeg i gang med nest siste uke av min første praksispe-
riode på ni uker. Det er først nå jeg har fått erfaring med hvordan 
det er å praktisere som fysioterapeut, dog med god støtte rundt 
meg. Jeg har fått prøve ut behandling i trygge og sikre omgivel-
ser og fått tid til å bygge opp relasjoner med pasienter, noe jeg 
ser på som avgjørende for å få en vellykket behandling. 

I vår gruppe skal vi ha nye klinikker med pasienter, dette på 
bakgrunn av læringsutbyttet fra forrige gang. Det er takket være 
praksisen i poliklinikken ved HiO og de trygge rammene der, at 
jeg nå gleder meg og virkelig har lyst til å praktisere som fysio-
terapeut. Jeg ser på meg selv som veldig heldig som fi kk mulig-
heten til å ha en av praksisperiodene på poliklinikken ved skolen. 
Det er synd at ikke alle får denne muligheten!

Karen Marie Albrektsen 
3. års-student ved HiO



Medinor er leverandør av kvalitetsbenkene fra Gymna - en belgisk 
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mange varianter og farger, og vi har uten tvil en benk som passer 
akkurat ditt behov. 

Produktkatalog

FYSIKALSK UTSTYR

2009/2010

Ny produktkatalog i februar 09!
Send navn og adresse til 
gry.sveinhaug@medinor.no

Nå med varmeputer og Voice Control!
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perfekt for manuellterapeuter og osteopater. 
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standard 5-delt behandlingsbenk.

Benker som blir bestilt f.o.m. 01.02.2009 
t.o.m. 31.03.2009 blir levert med ansikt-
spute og desinfeksjonsspray for skai.
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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 
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arbeidsplassen eller  lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant 
informasjon til NFFs medlemmer. 
Priser og tidsfrister står på nest siste side. 
Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

VINDAFJORD KOMMUNE i Rogaland
søkjer fysioterapeut 60% driftstiskot

60%  driftstilskudd ledig ved Ølen fysioterapi frå 01.05.09
Den som blir tilsett må belage seg på å betale godtgjering for opparbeida 
praksis til den som slutter, etter gjeldande regler.
For nærare opplysning kontakt fysioterapeut Paul Aaserud,
tlf. 53 76 88 95 eller mobil: 916 35 183.

Søknad vert å senda Vindafjord kommune, Postmottak, Rådhuset, 
5580 Ølen innan 5. mars 2009. Merk søknaden: St.id. 26
Sjå og internettsidene under ledige stillingar: 
www.vindafjord.kommune.no

Psykomotoriker til Grep Rehabilitering

Grep Rehabilitering er en attførings- og rehabiliteringsbedrift 
i Porsgrunn i Telemark. 
Vi leverer blant annet Helse- og Rehabiliteringstjenester 
(ARR) for sykmeldte og PIA kurs til NAV i Telemark. 

Arbeidet med dette er teamorganisert, lokalisert til Olavsgate 26 i Pors-
grunn, kjent som «gamle St. Josef Hospital». Teamet består av sykeplei-
ere, fysioterapeuter, veiledere, pedagoger, arbeidsmarkedsspesialister, 
psykomotoriker, idrettspedagog, treningsinstruktører og psykolog.

Grep Rehabilitering utvider stadig tjenestetilbudet. I denne forbindelse 
søker vi en psykomotoriker i ett års 100 % stilling med mulighet for for-
lengelse. Det er ønskelig med erfaring fra å lede grupper. 
Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Snarlig tiltredelse vektlegges. 
Stillingen rapporterer til rehabiliteringsleder for Grep Rehabilitering 
Lene Lindflaten.
Stillingen medfører noe reisevirksomhet, og du bør ha førerkort og dis-
ponere bil.

Oppgaver: Psykomotoriske avklaringer, lede psykomotoriske grupper.
Koordinere egne aktiviteter etter behov og utvikling. 
I tillegg kommer veiledning og oppfølging av sykmeldte.
Kontakt med nettverket: Fastleger, behandlingsapparat, NAV, arbeids-
givere og andre. Utredning, undersøkelser, samtaler, undervisning og 
rapporter.

Arbeidsmiljøet er travelt og godt, i fine lokaler.
Grep Rehabilitering er en praktiserende IA-bedrift. Lønn etter avtale. 
Ansatte hos oss blir medlemmer i KLP.

Søknad med CV sendes til rehabiliteringsleder Lene Lindflaten på e-post 
lene.lindflaten@grep-as.no, innen 07.03.09. 

Nærmere opplysninger får du hos rehabiliteringsleder Lene Lindflaten 
mobil 913 72 246 eller psykomotoriker Elin Årseth mobil 938 78 402.
Eller se nettside: www.grep-rehabilitering.no

Rådhusplassen 1, 6413 Molde Telefon: 71 11 10 00
postmottak@molde.kommune.no
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Molde fysikalske DA

Driftsavtaler for fysioterapeut
Ved Molde fysikalske DA, Julsundvegen 49b, Molde,
er det ledig følgende driftsavtaler:

Still.nr.966
100% driftsavtale allmenn fysioterapi er ledig fra 01.10. 2009.
Det forutsettes at den som får tildelt avtalen kommer til
enighet med avtaleoverdrager om overtakelsesbetingelsene i
henhold til inngått avtale mellom NFF og KS.

NB! Søknadsfrist 1. juni 2009.

Still.nr. 967
I ovennevnte driftsavtale,(still.nr 966) er 100% vikariat ledig i
tiden 15.04.09 til 30.09.09, eventuelt til endelig overtakelse.

Still.nr.968
100% driftsavtale allmenn fysioterapi, 1 års vikariat fra
01.05.09. Det kan være mulighet for å begynne i deler av
vikariatet tidligere.

NB! Søknadsfrist for vikariatene: 1. mars 2009.

For begge avtalene gjelder at det skal utøves en åpen praksis
rettet mot kommunens innbyggere i henhold til avtaleverket.
Tildelingsprosessen vil følge bestemmelsene i ny ASA 4313.

For alle avtalene kontaktes Milda Lervik
tlf. 71 11 12 53/ 986 36 553.

Flere opplysninger om stillingene og
elektronisk søknadsskjema finner du
på www.molde.kommune.no
Søknad kan også sendes:
Molde kommune,
Personal- og
organisasjonsavdelingen.

Notodden kommune 
100% stilling som fysioterapeut 
sak 09/55. Søknadsfrist 28.02.2009.
Fullstendig kunngjøring: www.notodden.kommune.no

Fysioterapeut
Vikar søkes til 50% stilling, driftstilskudd 18 t pr. uke, i ca 3 mnd. fra 
1.3.09 ved Fysioterapi A/S.
Spørsmål rettes til Hanne, tlf. 22 44 44 07.
Søknad sendes Fysioterapi A/S, Eckersbergs gate 30-32, 0260 Oslo. 
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Vi har flere eldre fysioterapibenker til salgs
Benkene er i god stand og har fine trekk. De er justerbare. Pris pr stk. kr. 3000. 
Ved interesse kontakt Tormod Tjørnhom, tlf. 90 79 65 61, tormodtj@hotmail.
com. Klinikk Pluss - en tverrfaglig helseklinikk i Sandvika sentrum. 

MELØY KOMMUNE
Tlf 75 71 00 00 - Faks 75 71 00 01
Gammelveien 5, 8150 Ørnes

Enhet lege

Fysioterapeut - Saksnr.: 09/53
• Det er ledig et 50 % driftstilskudd lokalisert til Halsa,
Meløy Kommune. Området har god pasienttilgang,
lokaliteter må selv skaffes til veie. Tiltredelse ønskes snarest.
For nærmere informasjon kontakt ledende
kommunefysioterapeut Linda Nilsen på tlf 75 71 08 14,
mobil 95 44 72 28.
Søknadsfrist: 27. Februar 2009.
For elektronisk søknad og fullstendig utlysing se:
www.meloy.kommune.no (ledige stillinger). fra
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Fysioterapeut i Spania
Ledig vikariat som fysioterapeut ved et lite institutt i nærheten  
av Torrevieja fra 01.09.2009.
Henvendelse Egil, 0034 663 144 286 eller mail til ninaaa1@start.no

Reuma-Sol Senter
Reuma-Sol Senter SL er et spansk selskap, eid av Norsk 
Revmatikerforbund. Senteret består av 44 gjesteleiligheter, 
et hotellbygg med 32 rom og et stort helsehus med bl. a. 
fysikalsk seksjon.
Gjester som får behandling på senteret har hovedsakelig 
revmatiske sykdommer. Fysikalsk seksjon behandler både inneboende 
gjester og mennesker som bor i lokalområdet.
For mer informasjon: gjerne besøk vår hjemmeside 
http://www.reuma-sol.com/

For å dekke fysioterapibehovet i perioden august 2009 til juni 2010 søker 
Reuma-Sol Senter etter:

Fysioterapeuter
Fysioterapiseksjonen består normalt av 13 fysioterapeuter, 2 studenter og 
1 assistent i 100% stillinger. Arbeidsoppgavene vil være behandling av 
inneboende gjester og/eller mennesker som bor i lokalområdet. Videre 
kan man få ansvar over praksisveiledning av studenter som er i sin siste 
fase av utdannelsen.

Kvalifikasjoner:
•  Offentlig godkjent fysioterapeut
•  Erfaring i behandling av mennesker med en revmatisk sykdom
•  Erfaring med å lede gruppetreninger i basseng og i gymsal
•  Å ville være med i å bygge opp et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

I vakre omgivelser tilbyr vi en spennende utfordring i et enestående pro-
sjekt i verdenssammenheng. Lønn etter spansk lønnsnivå.

Søknad vedlagt CV med kopier av attester og vitnemål sendes: 
Reuma-Sol Senter SL v/avd.leder Fysioterapi, C/ Falguera 2, Urb Foya 
Blanca, Alfaz del Pi, Spania, innen 13. mars 2009. For nærmere opp-
lysninger kan du kontakte avd.leder for fysioterapi Evie Madsen, telefon 
0034 699 301 429 eller e-mail: elm@reuma-sol.com.

Fysisk aktivitet
 – bevegelse, trening og rehabilitering

TEMADAGER
Tid: 18.– 19. juni 2009

Sted: Domus Athletica, Oslo

Påmelding: fra 16. februar

www.fysio.no/fysiskaktivitet

Hovedsamarbeidspartner: 

Annonse_korrigert.indd   1 18-12-08   10:11:15

Kjøp/salg/leie

www.fysioterapeuten.no
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NFFs KURS OG MØTER
NFF arrangerer ca. 50 kurs per år. Kursene varierer fra 2 til 5 dagers varighet. I 
tillegg arrangerer NFF noen kortere temakurs. NFFs kurs er overveiende kliniske 
behandlingskurs, og målgruppen er den praktiserende fysioterapeut. Kursene 
er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den praktiske 
hverdagen.
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 etterut-
danningskurs, faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistord-
ningen, NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen.
For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. Til 
virksomheten 2009 er det tildelt 5,9 milllioner kroner som også omfatter ekstra 
midler for å holde kursavgiften på 2006-nivå. For nærmere informasjon om Fon-
det, se www.fysio.no/fondet

Kursoversikt
Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett, www.fysio.
no/kurs. I tillegg annonseres kursene i Fysioterapeuten. NFF tar forbehold om at 
kursene kan være fulltegnet når Fysioterapeuten kommer ut.

Bestemmelser angående påmelding
• Påmelding gjøres elektronisk. Se lenke til påmeldingsskjema under hvert kurs. 
• Hvis kursavgiften skal betales av arbeidsgiveren, skal navn og adresse til 

arbeidsgiveren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 
• Påmeldingsfrist og kursavgift er angitt for hvert kurs. 
• Påmeldingen betraktes som bindende fra påmeldingsfristens utløp. 
• Bekreftelse på tildelt plass på kurs sendes per epost i løpet av 10 virkedager 

etter påmeldingsfristens utløp. 
• Bevilget permisjon/tilsagn om dekning av kursavgift skal være i orden innen 

påmeldingsfristen. 
• Fysioterapeuter med sperret medlemskap og utmeldte med utestående gjeld, 

bør ta kontakt med medlemskontoret før påmelding. Oppgjør må foretas for å 
kunne delta på kurs. 

• Påmeldte fra andre nordiske fysioterapiforbund betaler et 50% tillegg til 
kursavgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentajon 
på medlemskap i respektive forbund. Dokumentasjon må sendes straks etter 
påmelding og senest innen påmeldingsfristen. 

• 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 priori-

teres 
5. NFFs avdeling som arrangerer et kurs disponerer opptil 50 prosent av 

kursplassene til egne medlemmer 
6. Medlemmer i andre nordiske forbund disponerer opptil 10 prosent av 

kursplassene 
7. Ikke medlemmer i NFF 
Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekke-
følgen NFF mottar påmeldinger. Hvis det står ledige plasser ved påmeldingsfris-
tens utløp, taes påmeldinger imot helt frem til kursstart.

Venteliste
Ved avbestilling av kursplass, vil søkere på ventelisten bli kontaktet. 

Avbestilling av kursplass
• En fysioterapeut som er tildelt plass på kurs er ansvarlig for selv å avbestille 

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

• Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no 
• Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg etter påmeldingsfristens utløp må 

betale et avbestillingsgebyr: kr 500 for kurs som varer fra 2 til 5 dager, kr 1 
000 for kurs av to ukers varighet og kr 1 500 for kurs av tre ukers varighet. 

• Hele kursavgiften må betales når avbestilling skjer senere enn to uker før kurs-
start. 

• Dersom avbestilling av kursplass skjer på grunn av sykdom, gjelder et gebyr 
på kr 500 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 

• Ved sykdom etter kursets start refunderes ikke kursavgiften. 

Avlysning
NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst ved for lav deltakeroppslutning eller 
på grunn av andre forhold som gjør det umulig å avholde kurset. 

●  NFFs kurs og møter
 Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyggingen. 
 Antall timer blir påført kursbeviset.

Fysioterapeuter Britt Fadnes og Kirsti Leira, forfattere av boka «Balanse-
koden», tilbyr i samarbeid med Per Brodal og NFF et 3 dagers kurs i

30937201 

Læringsorientert fysioterapi
Er du nysgjerrig på å forstå mer av sam-
menhengen mellom kropp og sinn? Læring 
står sentralt for å forstå mer av denne sam-
menhengen. Enhver endring i handling, liten 
eller stor, er basert på  læring. Kroppen viser 
seg å være en unik innfallsport til å få til 
endring også av mentale prosesser.

Målgruppe: Alle fysioterapeuter.
Opptakskrav: Fysioterapeuter med to års fysioterapi praksis.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
kunne prøve ut læringsorientert fysioterapi som egenutvikling og som tilnær-
mingsmodell i sitt kliniske arbeid. Timeplanen finnes på nettet, www.fysio.
no/kurs/kalender.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere og fagansvarlige: Britt Fadnes, Kirsti Leira og Per Brodal 
Tid: 30. og 31. mars (mandag og tirsdag) OG 8. juni 2009 (mandag)

Kurset er delt i to bolker. Mellom dag 2 og 3 er det et opphold på ca. 9 uker 
hvor deltakerne får muligheter til å prøve ut i praksis på seg selv og på pasien-
ter. Dag 3 (start 10.30-slutt 17.30) blir viet veiledning.
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 3.550 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: til NFFs hjemmesider www.fysio.no

30910202: Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelser 0-6 år,  
 del 1 og del 2
 Ålesund, 30. mars - 3. april 2009

30991701: Kroppsorientert psykologi - psykologisk forståelse av  
 kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre
 Stavanger, 30. mars - 3. april 2009

NFF tar forbehold om at kursene kan være fulltegnet når 
Fysioterapeuten kommer ut.

Har du glemt å melde deg på disse kursene? 
 

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

Fullt
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Onkologi

Fysisk aktivitet

Barnefysioterapi

30910202

Fysioterapi for barn 0-6 år med funksjonsned- 
settelser, del 1 og del 2
Fysioterapeuter som arbeider med barn har synliggjort et økende behov for 
et kurs som gir utdypning av praktiske ferdigheter i observasjon – analyse 
– tiltak – behandling av barn med sentrale og perifere funksjonsnedsettelser. 
Samtidig gis det teoretisk gjennomgang av de forskjellige typer funksjonsned-
settelser. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten, i institusjon og i privat praksis.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Kurs i bevegelsesutvikling I og II 
eller  videreutdanning i barnefysioterapi . Må være i arbeid med barn i kurs-
perioden. Tilsvarende kunnskaper (anskaffet via kurs eller praksis) kan bli 
vurdert ved opptak. Tilsvarende kunnskaper må dokumenteres.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
•  utvidet innsikt i problemområder for barn med perifere og sentrale funk- 
 sjonsnedsettelser som påvirker bevegelsesutvikling
•  utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering av 
 avvik som grunnlag for valg av fysioterapitiltak
•  økt bevissthet og refleksjon i forhold til egen praksis

Praktiske opplysninger:
Arr: Ålesund
Kursledere: Janneke Kersaan og Tommy Både Larsen
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager. 
Første del 1: 30. mars-3. april 2009.
Datoer for del 2 blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del 1 og 
del 2 er ca.  4 - 6 måneder). 
Sted: avd. Sunnmøre 
Deltagerantall: 22
Kursavgift: kr. 8.700,- for medlemmer, for ikke-medlemmer kr. 17.400,-. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: På NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

30936101

Fysisk aktivitet og rehabilitering  
(tidligere Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet)
Kurset er tettpakket med tips til aktiviteter, teknikker, utstyr og organiserings-
former som kan benyttes til aktiv rehabilitering/habilitering, eller i forebyg-
gende behandling/friskvern. Kurset holdes på Beitostølen Helsesportsenter, 
og om mulig vil pasienter herfra demonstrere forskjellige 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 til-
passes pasienter i de fleste aldersgrupper både barn og voksne.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Kursdelta-
kerne 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: 2.-4. mars 2009
Sted: Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 15
Kursavgift: kr 3.550 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

www.fysio.no/kurs

3096601

Aktiv lungerehabilitering
Kurset i aktiv lungerehabilitering tar sikte på å gi fysioterapeuter med interesse 
for rehabilitering av pasienter med lungesykdom økt kunnskap og trygghet i 
behandling/veiledning av denne pasientgruppen.

Målgruppe:Fysioterapeuter på sykehus, i kommunehelsetjenesten, spesielt 
privatpraktiserende.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
Ha oppdatert kunnskap om bruk av aktiv rehabilitering av pasienter med astma, 
kols og andre kroniske lungesykdommer.
• Kunnskap om og forståelse for ulike begrensninger/muligheter hos 
 lungesyke
• Kunnskap om ulike treningsprinsipper og tilrettelagt trening for denne 
 pasientgruppen.
• Mestringsstrategier og endring av vaner
• Større grunnlag for å veilede lungesyke  individuelt og i grupper
• Økt kjennskap til dokumenstasjon og nyere forskning innen lungerehabili-
 tering

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i samarbeid med fysikalsk avdeling Glittreklinikken
Kursledere: Ulla Pedersen og Anita Grongstad 
Tid: 20. – 22. april 2009
Sted: Glittreklinikken
Deltakerantall:26
Kursavgift: kr 3.550 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 23. februar 2009
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Manuellterapi

30930102

Manuell terapi: Undersøkelse og behandling av  
cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder

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

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
•  tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere mellom:
 - Akutte og kroniske skader/belastningslidelser
 - Reumatiske tilstander
 - Ortopediske tilstander
 - Neurologiske tilstander
•  kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med utgangs-
 punkt i kliniske funn
•  kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: NFFs kursledergruppa for MT-kurs
Tid: 07.-11.mai 2009
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.700 for medlemmer, kr. 9.050 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 6. mars 2009
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no

30985501

Kreft og fysioterapi  2
Dette er et av 5 kurs i kursrekken «Onkologi for fysioterapeuter». Disse kur-
sene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreftbe-
handling, smertebehandling og rehabilitering. Dette ses i forhold til aktuelle 
fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase av sykdommen.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1.,2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Autorisert fysioterpeut (etter endt turnustjeneste). Det anbefales 
å ha gjennomført teoretisk grunnkurs i onkologi for fysioterapeuter.
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Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått relevant medisinsk kunnskap 
og fysioterapitiltak til pasienter med følgende kreftdiagnoser: Kreft i mannlige 
og kvinnelige genitalia, urinveier og mage/tarm.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Avd. Akershus
Kursledere: Dagmar Moseby og Gro Haugen 
Tid: 04. – 06. mai 2009
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 3.550 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 4. mars 2009
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

30991701

Kroppsorientert psykologi – psykologisk forståelse 
av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre
Kurset tar sikte på å gi en psykologisk forståelse av hvordan førspråklige og  
negativt orienterte ubevisste fantasier kan komme til syne gjennom kropps-
lige symptomer og reaksjonsmønstre - som fysioterapeuter daglig møter i sin 
praksis. 

Målgruppe: Kurset retter seg først og fremst mot fysioterapeuter som arbeider 
med pasienter som har psykosomatiske problemstillinger. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut, ferdig med turnustjenesten.

Dag 1
11.30  Registrering
12.00 Lunsj
13.00  Velkommen v/Ragnhild Bech, leder av kurs- og fagutvikl.utvalget
13.30 Klinisk resonering – Eva Brogren Carlberg, sjukgymnast, docent,  
 Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universi-
 tetssjukhuset
15.30  Presentasjon av utstillerne
16.00  Kaffe og utstillinger 
16.30  «Å snakke med barn»: PEG/CAPE/PAC, Children assessment of  
 Participation and Joyment – Bjørg Fallang, Førsteamanuensis,  
 Høgskolen i Oslo
17.30  NUBU 4-16, Nevromotorisk undersøkelse for barn og ungdom fra  
 4-16 år. Den første nevromotoriske undersøkelsen normert for nor-
 ske barn. – Grete Andrup, fysioterapeut cand. san., og seniorrådgi-
 ver, Torshov kompetansesenter
18.30  Slutt
20.00 Valgfri felles middag (ikke inkludert i kursavgiften)

Dag 2
09.00  Movement ABC 2 – Synnøve Iversen, spesialist i barne- og ung-
 domsfysioterapi og dr.philos, Universitetet i Stavanger
09.45 Early years movement skills checklist (EYMSC) – Synnøve  
 Iversen
10.30 Kaffe og utstillinger
11.00  PEDI; norske verdier – Marie Berg, ergoterapeut PhD, Fagsjef  
 Ergoterapi Sunnaas sykehus
11.45 Gruppeoppgave
12.00  Lunsj
13.00  Målsettingsprosessen – Eva Brogren Carlberg
14.00 Kaffe og utstillinger
14.30  Målsettingsprosessen forts.
15.30  Litt å bite i
16.00 Årsmøte

Årsseminar for faggruppen i barne- og ungdomsfysioterapi, 9.-11. mars 2009
Sted: Oslo kongressenter, Youngsgate 11, 0181 Oslo

Mål & mening; veien fra utfordring til tiltak

Dag 3
09.00 «Er det mening i foreldrenes mål? – PITH tar utfordringen» 
 – Susanne Biørn-Lian, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi, 
 PITH Habiliteringstjenesten Ullevål universitetssykehus
10.30  Kaffe og utstillinger
11.00  «Physical activity, participation and quality of life of children (and  
 their parents)» – Marjolijn Ketelaar, Senior Researcher,  Rehabilita- 
 tion Center De Hoogstraat and University Medical Center Utrecht,  
 Nederland
12.00 Lunsj
13.00 «Knowledge brokers – getting knowledge from researchers to prac-
 titioners» – Marjolijn Ketelaar
14.00  Kaffe og utstillinger
14.30 Dagens forskning: For tidlig fødte barn, fagutøvelse og tilpassede  
 dynamiske hender – Gunn Kristin Øberg, spesialist i barne- og ung-
 domsfysioterapi og Phd i medisinske fag, Universitetet i Tromsø
15.30 Avslutning v/Ragnhild Bech
15.45 Slutt

Påmelding: Sendes på e-post til: barnefysio@hotmail.com eller skriftlig til 
Karianne Bruun Haugen, Lyngveien 1a, 1812 Askim.
Påmelding skal inneholde navn, adresse, arbeidsstad, medlem/ikke-med-
lem av faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi, hvilke dager du skal 
delta på seminaret og om du skal være med på middagen mandag kveld 
kl.20.00 (middagen er ikke inkludert i kursavgiften). Spesifiser i påmeldin-
gen navn og adresse på hvem som skal betale. 
Påmeldingsfrist: 9. februar 2009.
Priser: Medlemmer av faggruppen: 1600 kr for hele seminaret eller 800 
kr per dag før 09.02.09. Ikke-medlemmer av faggruppen: 2300 kr for hele 
seminaret eller 1100 kr per dag før 09.02.09.
Påmelding etter 9. feb. gir et påslag på 200 kr. Betaling: Giro sendes ut 
sammen med bekreftelse på plass etter skriftlig påmelding.
Overnatting: Må deltakerne ordne selv. Vi viser til NFFs hotellavtaler for 
medlemmer www.fysio.no, under medlemsfordeler).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha fått et utvidet perspektiv på møtet mellom terapeut og pasient 
• Være tryggere i rollen som terapeut 
• Være bedre rustet til å møte psykosomatiske fenomener i sin praksis. 
• Ha økt sin forståelse for psykologiske prosesser som igangsettes ved en   
 kroppslig tilnærming 
• Ha kjennskap til ulike former for forsvar, for nonverbal og projektiv kom-
 munikasjon og for betydningen av forsvarmekanismenes innvirkning på den  
 terapeutiske prosessen. 
• Være bedre kjent med hvordan psykologiske prosesser gjør seg gjeldene i   
 den terapeutiske relasjonen 
• Bli bedre kjent med hvordan man håndterer emosjoner som oppstår i   
 behandlingsprosessen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Sør-Rogaland
Kursledere: Kina Meurle-Hallberg og Lise Radøy
Tid: 30. mars-3. april 2009
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.350,- for medlemmer, kr. 8.700 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Se NFFs kurskalender på www.fysio.no/kurs
Alltid oppdatert!
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PROGRAM
Torsdag 12.03.09
09.00 – 10.00 Påmelding/Registrering
10.00 – 10.10 Åpning
10.10 – 10.45 «Effekt av tidlig hjerterehabilitering» ved fysioterapeut  
 og PhD-student Inger Lise Åmot, Trondheim
10.45 – 11.20  «Treningscompliance og holdninger til fysisk aktivitet  
 etter hjerteinfarkt» ved fysioterapeut og PhD- student  
 Inger Lise Åmot, Trondheim
11.35 – 12.30 «Lever de som trener lengre?» og «Hvordan kan man  
 trene effektivt etter et hjerteinfarkt?» ved fysioterapeut  
 og PhD- student Trine Moholdt, Trondheim
12.30 - 13.30 Lunsj  
13.30 – 14.15 Utstillere – Produktpresentasjoner 
14.15 – 14.30 Pause – utstillere
14.30 – 15.15 «Kunnskapsbasert praksis» ved fysioterapeut/rådgiver  
 Eva Denison ved Kunnskapssenteret i Oslo
15.15 – 16.15 Årsmøte
16.30 – 18.00 «Trening; ute eller inne» (Ta med treningstøy til ute-  
 eller innebruk)
19.30 –  Felles middag (Husk påmelding!)

Fredag 13.03.09
08.00 – 08.30 Påmelding/Registrering
08.30 – 08.35 Åpning
08.35 – 09.30 «Hvorfor i huleste skal KOLS-pasienter drive med  
 maksimal styrketrening?» ved spesialfysioterapeut og  
 MSc student Anita Grongstad
09.30 – 09.45  Pause/utstillere
09.45 – 12.30 «Trening som behandling for hjerte – karsykdom» og  
 «Trening som behandling for KOLS ved professor i  
 medisin Jan Hoff, Trondheim
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.15 «Opplæringstiltak for pasienter med KOLS» ved fysio-
 terapeut og PhD- student Borghild Lomundal, Institutt  
 for samfunnsmedisin (ISM), Trondheim
14.15 – 14.30 Frie foredrag/Oppsummering/Diskusjon/Avslutning
 

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi ønsker velkommen til
Seminar og Årsmøte torsdag 12. og fredag 13. mars 2009 

ved Røros Rehabiliteringssenter

INFORMASJON
Bindende påmelding og betaling til seminaret (angi hvilken dag/dager 
du deltar på) innen fredag 20. februar 2009 til Birgitta Blakstad Nilsson, 
e-post adresse: b.b.nilsson@medisin.uio.no
Betal til kontonummer: 1638.05.24272 eller be om å få tilsendt giro 
dersom du trenger det. OBS! Angi navn på påmeldte på giroen eller via 
nettbanken slik at det kommer frem hvem det er betalt for.
Gi beskjed om du ønsker å være med på felles middag torsdag kveld da 
dette må forhåndsbestilles.

Seminaravgift:
Medlemmer av faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi: 
To dager kr. 1000,- / En dag kr. 700,-
Ikke medlemmer av faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi: 
To dager kr. 1.500,- / En dag kr. 1000,-
Avgiften inkluderer te/kaffe, frukt og lunsj. Ikke middag.

Reise:
Tog: NSB reklamerer med billetter til 199 kroner, uansett strekning.  
Vær ute i god tid!
Fly: via Gardermoen eller Trondheim, med tilsluttende tog.  
Evt. direkte til Røros. NB! Få avganger 
Buss: det går ekspress mellom Trondheim og Oslo, over Røros.

Tips angående overnatting (deltakerne bestiller selv):
Røros hotell: 72 40 80 00. Enkeltrom: kr. 1190. Dbl.rom: kr. 1390
Bergstaden Hotell: 72 40 60 80. Enkeltrom: kr. 1090. Dbl.rom: kr.1290
Idrettsparken Hotell: 72 41 10 89. Enkeltrom: kr.750. Dbl.rom: kr.1050
Fjellheimen Helse og Ferietun: 72 41 14 68. Enkeltrom: kr. 390
Dbl.rom: kr. 850
Vertshuset Røros: 72 41 93 50. Enkeltrom: kr. 940. Dbl.rom: kr. 1160
Erzschneidergården: 72 41 11 94. Enkeltrom: kr. 745. Dbl.rom: kr. 1090

Frie foredrag/Kasuistikk/Innlegg:
Frist for å melde sin interesse for å holde frie foredrag/kasuistikk/innlegg
meldes innen fredag 5. februar 2008 til Kari Nytrøen, e-postadresse: 
knytroen@online.no 
De som holder innlegg får fri seminaravgift en dag og betaler eventuelt  
kr. 700,-  (kr.1000,- for ikke- medlemmer) ved deltakelse begge dager. 

Mars kalles den 5. årstid på Røros. 
Vinter møter vår. Ei vakker tid! 

Ta med godt vintertøy (ull), og dere inviteres 
blant annet til uteaktivitet for hjerte og lunge, 

kropp og sjel.

Velkommen!
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NFFs FAGGRUPPE FOR NEVROLOGI, ORTOPEDI OG REVMATOLOGI INVITERER TIL 
ÅRSMØTE OG ÅRSMØTESEMINAR I OSLO

19. OG 20. MARS 2009

Gange: Fra nevrologisk, ortopedisk og revmatologisk perspektiv
I samarbeid med AKUMED

TORSDAG 19.03.09
Tid Tema Foredragsholder
09.00 – 09.30 Registrering
09.30 – 10.30 Balansekontroll under gange Rolf Moe-Nilssen (fysioterapeut, professor, UiB)
10.30 – 10.45 Pause
10.30 – 11.15 Demonstrasjon av et mobilt ganglaboratorium Rolf Moe-Nilssen 
11.15 – 11. 25 Pause
11.25 – 12.10 Gange på tredemølle med vektavlastning Mona K. Aaslund (Fysioterapeut, PhD-student, UiB)
12.10 – 13.00 Lunsj
13.00 – 14.00 Årsmøte/utstilling ved AKUMED
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 15.00 Gangfunksjon ved RA. Hva vet vi? Mulige tiltak ved 

forfotsaffeksjon. 
Siv Eppeland (Fysioterapeut/Msc, Revmatologisk avd, Syke-
huset i Arendal)

15.00 – 15.15 Pause
15.15 – 16.00 Tai Chi og gangfunksjon Camilla Fongen
16.15 -  17.00 Fotens biomekanikk. Endringer ved reumatoid artritt   –

ortopediteknisk praksis
Ortopediingeniør Nana Lise Broch

FREDAG 20.03.09
Tid Tema Foredragsholder
09.00 – 09.45 Funksjonell gange Bente Gjelsvik (fysioterapeut, Spesialist i nevrologi MNFF, 

MSc-student)
09.45 – 10.00 Pause
10.00 – 10. 45 Funksjonell gange (forts.) Bente Gjelsvik 
10.45 – 11.00 Pause
11.15 – 12.00 Gange som målevariabel ved ortopediske lidelser Bård Bogen (Fysioterapeut/MSc, Haraldsplass Diakonale 

Sykehus)
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 13.45 Fysisk aktivitet og gangfunksjon Jorunn L. Helbostad (fysioterapeut, seniorforsker NTNU)
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 14.45 Fysisk aktivitet og gangfunksjon (forts.) Jorunn L. Helbostad 
14.45 – 15.00 Pause
15.00 – 15.45 Endringer i gangfunksjon etter innsetting av hofteprotese Caroline Hodt-Billington (fysioterapeut, PhD-student, UiB)
15.45 – 16.00 Avslutning

Sted: Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter 
(Stenberggata 27, 0170 OSLO)

Priser (inkludert lunsj):
2.000,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR for begge dager
1.600,- for medlemmer av Faggruppen NOR begge dager 
1.000,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag
800,- for medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag
Innbetales til kontonr.1602.59.25665- Faggruppen NOR 
v/Birgit Gran

Påmeldingsfrist og frist for innbetaling av seminaravgift: 
Onsdag 4. mars 2009.

Påmelding til: 
Birgit Gran, Heldalssåta 33A, 5225 Nesttun. 
55 56 12 16 (j), 55 56 1140 (fax), 95 80 85 31 (m)
birgit.gran@bergen.kommune.no

Saksliste til årsmøtet vil bli sendt ut til medlemmene i forkant av 
seminaret.
Faggruppen NOR forbeholder seg retten til å endre programmet.

Vi inviterer med dette til innsendig av POSTERE til seminaret. 
Alle temaer kan være aktuelle. Abstract sendes Mona Aaslund 
(mona.aaslund@isf.uib.no) innen 2. mars 2009.
AKUMED kommer til å ha sin utstilling tilgjengelig i lunsj og i 
alle pauser.
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Faggruppen for mensendieckfysioterapi
inviterer til

Årsmøteseminar
Tema: Mensendieck i et historisk perspektiv. 
Bekkenbunnsproblematikk.
Når: Lørdag 21. mars 2009.
Tid: 10-16, inkludert årsmøte.
Hvor: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52.
Pris: Gratis for medlemmer av faggruppen. Ikke-medlemmer kr. 300,-.

Påmelding: På mail til olstadpb@online.no eller telefon 92 61 76 04.

Program:
10.00-12.00 «Fra tante til ekspert». En presentasjon av sentrale tema i  
 utviklingen av Mensendieck fra Bess Mensendieck`s egen  
 tid og frem til i dag. 
 v/ Tone Dahl-Michelsen. Tone er høgskolelektor og under-
 viser ved bachelorstudiet i fysioterapi studieretning  
 Mensendieck. Hun har skrevet masteroppgave om   
 Mensendieck.
12.00-14.00 Lunch inkludert årsmøte.
14.00-15.00 Forskning og klinisk erfaring fra arbeidet med bekken-
 bunnspasienter. 
 v/ Ingrid Næss, Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi.
15.00-16.00 Gym med Gyda Eide.
 
Se våre nettsider for mer informasjon:
http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Mensendieck

Referanser:
– Haefner HK, Collins ME, Davis GD, Edwards L, Foster DC, Hartmann 
ED, Kaufman RH, Lynch PJ, Margesson LJ, Moyal-Barracco M, Piper 
CK, Reed BD, Stewart EG, Wilkinson EJ. The vulvodynia guideline. J 
Low Genit Tract Dis. 2005 Jan;9(1):40-51. Review.
– Bohm-Starke N. Brodda-Jansen G. Linder J. Danielsson I. The result 
of treatment on vestibular and general pain thresholds in women with 
provoked vestibulodynia. [Journal Article. Randomized Controlled Trial. 
Research Support, Non-U.S. Gov't] Clinical Journal of Pain. 23(7):598-
604, 2007 Sep. UI: 17710010
– Rosenbaum TY. Physiotherapy treatment of sexual pain disorders. 
[Review] [46 refs] [Journal Article. Review] Journal of Sex & Marital 
Therapy. 31(4):329-40, 2005 Jul-Sep.
UI: 16020150
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=66949

Faggruppen for Terapiridning
ønsker alle medlemmer og interesserte fysioterapeuter 
velkommen til

Årsmøte og seminar
Fredag 20. mars – søndag 22. mars 2009
Sted: Jondal i Hardanger
Praksis med hest på Børve Gard, Øystese

Fredag 20.mars
18.00 Ankomst, registrering og innkvartering
19.00 Middag
20.00 Workshop «Lek med balanse»

Lørdag 21.mars
08.00    Frokost
 Teori: Tanker om kropp v. Ragnhild W. Johnsen, spes. i psykia-
 trisk/psykosomatisk fysioterapi.
09.00    Praksis: Basal Kroppskjennskap v. Ragnhild W. Johnsen
10.30-17.00 Praksis på hest på Børve Gard ut i fra Susanne von Dietze  
 sine prinsipper v. ridefysioterapeut Birgitte Hokkerup. Evt. pasi- 
 entdemonstrasjon. Lunsj og transport medregnet i tidsrammen.
17.00 Refleksjon rundt teorigrunnlag og opplevd praksis 
19.00 Middag

Søndag 22.mars
08.30 Frokost
09.30 Årsmøte
11.30 Oppsumering og evaluering
13.00 Lunsj
14.00 Avreise

Endringer i programmet kan komme. Oppdatert program på faggruppens 
nettsider.

Seminaravgift: kr. 2200,- for medlemmer, kr. 2700,- for ikke-medlem-
mer. Prisen inkluderer leie av hest, alle måltider og innkvartering på 
dobbeltrom med bad. For enkeltrom kommer tillegg på kr. 400,- 
For mer info om reise og innkvartering, se nettsidene våre og nyhetsbre-
vet Knegget eller ta kontakt med Birgitte Hokkerup på tlf.98405048 eller 
på mailadressen under.

Påmelding innen 27.februar 2009: send mail til birgitte.
hokkerup@kvamnet.no samt innbetal seminaravgift til Liisa Pakkanen på 
kontonr. 98520518940 merket med seminardeltakers navn.
Ved avbestilling senere enn 13.03.09 belastes med 50% av seminaravgift.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt leder Eileen 
Strand, Vassbonvn. 7, 1410 Kolbotn, e-post eileenaa@online.no senest 3 
uker før møtet, 27.02.09. 

Oppnå mer med mindre stress med 
Oppmerksomhetstrening (OT) – «mindfulness»
Oslo, 11. – 12. mai og Oslo, 23 – 24 oktober

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.

Utdannelseskurs
Bli instruktør i Oppmerksomhetstrening (OT)
Oslo, 28 – 29 aug., 2 – 3 okt., 30 – 31 okt. 2009
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., forfatter av 
flere bøker om OT, og utdannet instruktør ved Univ. of Mass. Hospital, 
USA. 
For mer informasjon kontakt: ajkroesse@online.no eller tel.: 90151734,
www.scat.no

●  Andre kurs og møter
 For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,  
 se: www.fysio.no/spesialistordningen

Vær med i 
fagdiskusjoner på nettet!

Du kan også diskutere lønns- og arbeidsforhold. Eller 
kanskje du er opptatt av noe helt annet? Du kommer 
inn i forumet ved å klikke på debatt i venstremenyen 

på vår hjemmeside 

www.fysioterapeuten.no
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Muskuloskeletal Ultralydskanning – Introkurs 

FORMÅL
Å kvalifisere kursdeltageren til å kunne
• mestre bruken av det tekniske utstyret
• identifisere normale anatomiske strukturer på en ultralydskanning
• påvise, tolke og beskrive spesifikke ultralydskanninger med presise-
 ring av klinisk problemstilling, inkludert relevante funn, som under-
 støtter den kliniske undersøkelsen
• benytte ultralydskanningen som et pedagogisk redskap i forbindelse  
 med trening og behandling 

TID 
Modul 1 – Intro, kne og fot/ankel:  
20. mars – 21. mars (avreise 19. mars, hjemreise 22. mars) 
Modul 2 – Skulder, albue og hånd:  
29. mai – 30. mai (avreise 28. mai, hjemreise 31. mai)
Modul 3 – Hofte og lumbalregion:  
4. sept. – 5. sept. (avreise 3. sept., hjemreise 6. sept.)

STED 
Arkadens Fysioterapi og Sundhedscenter, J. F. Kennedys Plads 1 R, 4. 
Sal, 9000 Aalborg, Danmark. 

PRIS 
DKK 7.500,- per modul. Prisen dekker transport fra Oslo (eller Kristian-
sand) t/r, kost og losji torsdag – søndag, kursmateriale. 

ANTALL DELTAKERE
Min. 10, max. 25. Påmelding skjer etter «først til mølla»-prinsippet. 

PÅMELDING 
Påmelding er bindende og skjer ved å sende en mail med navn og kon-
taktopplysninger til: mf@arkadensfysioterapi.dk (eller ved å ringe +45 
99 20 40 60). 
Påmelding er først godkjent når man har innbetalt depositum på DKK 
2.000,- (regning og betalingsopplysninger blir sent på mail). 
Restbeløpet skal betales senest 1 måned før kursstart. 

KONTAKTPERSON 
Marius Fredriksen. For ytterligere oplysninger, program etc. send mail 
til: mf@arkadensfysioterapi.dk 

UNDERVISERE
Michael Harbo, Morten Skjoldager og Marius Fredriksen. 
Undervisningen foregår på norsk og dansk. 

Kurs i lungefysioterapi
Slimmobiliserende behandling: 
Metoder/teknikker

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider 
med lungepasienter (barn og voksne)
Tidspunkt: 17.-21. august 2009.
Kursansvarlig og foreleser: Sandra Gursli, 
spesialist i rehabilitering, hjerte- og lungefy-
sioterapi, MNFF. Avd. ledende fysioterapeut 
Norsk senter for cystisk fibrose. 
Sted: Radiumhospitalet, Oslo.
Kursavgift: kr 4.500.

Bakgrunn og målsetting for kurset:
Individuell tilpasning og sammensetning av behandling er en forutset-
ning for god effekt. For å oppnå dette må valg av verktøy relateres til 
pasientens patofysiologi og problemstillinger. 

Fysiologiske prinsipper i lungedrenasje, og aktuelle metoder/teknikker 
gjennomgås både teoretisk og praktisk: Aktiv syklus, Autogen drenasje, 
PEP og Oscillerende PEP. I tillegg inngår bruk av inhalasjon, stillinger 
og fysisk aktivitet. 

Kurset skal bidra til å gi deltakerne: 
Økt forståelse for fysiologiske prinsipper og virkningsmekanismer, og 
hvilke kriterier som ligger til grunn for valg av verktøy,  tilnærmingsmå-
ter og kombinasjoner. Grunnlag for å kunne tilpasse og anvende meto-
der/teknikker på en forsvarlig og kvalitativt god måte. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Seksjon kreftrehabilitering - Fysiote-
rapi, Radiumhospitalet. 
Kontaktpersoner: Sandra Gursli, tlf. 23 01 57 51. Gunilla Thorstensen, 
tlf: 22 93 59 70.
Skriftlig påmelding sendes: Gunilla.Thorstensen@radiumhospitalet.no
NB! Oppgi navn, arbeidssted, fakturaadresse, epostadresse og tele-
fonnummer. 
Påmeldingsfrist: 8. mai 2009. 
Bekreftelse, faktura og program blir sendt ut etter fristen.

MUSKEL-OG LEDDTERAPEUT 
Komplett utdannelse innen muskel- og leddbehandling
De ulike kursene kan også tas på individuell basis.
 
13.-15 og 27.-29.02 Anatomi og fysiologi 
21.-22. 03 Undersøkelses- og palpasjonsteknikk  
17.-19.04 Massasje steg 1       
09.-10.05 Massasje steg 2     
06.-07.06 Stretching og Fleksibilitet    
15.-16.08 Massasje steg 3/Idrettsmassasje    
18.-20.09 Triggerpunkter     
03.-04.10 Belastningslidelser og idrettsskader   
31.10 Teoretisk eksamensinnlevering
31.10 Praktisk eksamen

PERSONLIG TRENER; FREMTIDENS YRKE?
Vi mener vi tilbyr markedets mest komplette utdannelse  
til Personlig Trener.
Oppstart: Oslo, 22. mai

TRENINGSVEILEDER
Treningssentrenes viktigste ressurs? 
Oppstart: Oslo, 22. mai

FAGSAMLINGER
Spesifikke temaer for at du kan lære mer om Ditt tema. 
Åpent for alle med trenings- og/eller helsefaglig bakgrunn. 
 
31.01.-01-02 Programdesign
21.-22. 03 Mental trening
17.-19. 04 Massasje
25.-26.04 Fettforbrenning 
12.-14.06 Avansert programdesign
05.-06.09 Spotting
18.-20.09 Triggerpunkter 
 

AEROBICUTDANNELSE
Oppstart: Oslo, 22. mai

KOSTHOLDSVEILEDER
Oppstart: Høsten 2009

Mer informasjon og påmelding: Tlf: 33 77 49 38/mail: info@afpt.no/www.afpt.

Se flere kursannonser på
www.fysioterapeuten.no – Kurs og konferanser
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Bekkensenteret 
Akershus universitetssykehus 

Symposium 12. mars 2009
Faecal and Urinary Incontinence, Constipation and 

Pelvic Floor Disorders
 Heldagsmøte med internasjonale foredragsholdere 

Formål: Faglig oppdatering innenfor diagnose, konservativ- og kirugisk 
behandling av fekal- og urininkontinens, defekasjonsproblemer (obstipa-
sjons- og tømmingsproblemer), fistel og interstitiell cystitt.
Målgruppe: fysioterapeuter, gynekologer, gastroenterologer, sykeplei-
ere, urologer, nevrologer og gastrokirurger.
Sted: Store Auditoritet, Akershus universitetssykehus
Tid: kl. 09:00 – 17.00 12. mars 2009
Pris: kr. 800,- (inkluderer lunsj) 

For mer informasjon eller påmelding:
www.ahus.no/bekkensenteret

e-post: bekkensenteret@ahus.no
Koordinator Catherine Planke telefon: 02900

UNIVERSITETET
I OSLO

Master i idrettsfysioterapi
1. STUDIEÅR - 60 sp

Vitenskapsteori 5 sp
Metode - statistikk 10 sp
Idrettsfysioterapi 20 sp
Selvvalgt modul 20 sp
Prosjektplan 5 sp

Masterstudiet er et heltidsstudium over 2 år. Studiet vil være preget av
variasjon i undervisning og arbeidsform. 

Masterstudiet bygger på bachelorgrad i fysioterapi og at du er offentlig 

godkjent fysioterapeut. Studiet leder fram til en mastergrad i idrettsfysioterapi.
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2. STUDIEÅR - 60 sp

Masteroppgave 40 sp
Klinisk idrettsfysioterapi 20 sp

Annonse 185x127.indd   1 22-01-09   15:41:36
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●  Universitets- og høgskoleutdanninger

 For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til 
 spesialistordningen, se: www.fysio.no/spesialistordningen
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Namdal Rehabilitering, Høylandet
8.-9. mai (fredag-lørdag):  
MTT hofte-, kne- og ankelsmerter
29.-30. august (lørdag-søndag):  

MTT skulder-, albue og håndleddsmerter
22.-23. oktober (torsdag-fredag):  
MTT for geriatriske pasienter og friske eldre
Påmelding: lene@namdal-rehabilitering.hoylandet.no 

Alta
5.-6. september (lørdag-søndag): MTT hofte-, kne- og ankelsmerter
Påmelding: www.holteninstitute.com 

Oslo
19.-20. februar (torsdag-fredag): MTT skulder-, albue- og håndleddsmerter
14.-15. mai (torsdag-fredag): MTT hofte-, kne- og ankelsmerter
12.-13. juni (Fredag-lørdag): MTT thorakale og lumbale 
ryggsmerter – isjias 
Påmelding: www.holteninstitute.com

Italia, Montalcino, Toscana
18.-22. mai (mandag-fredag): MTT thorakale og lumbale 
ryggsmerter – isjias
Påmelding: www.holteninstitute.com 

Spania, San Agustin, Gran Canaria
23.-27. november (mandag-fredag): MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter 
– dysfunksjon i nedre ekstremitet. 

Har du lyst til å delta på MTT kurs i Dublin, Irland,  
eller Boston, USA 
så finner du ytterligere informasjon og påmelding på: www.holteninstitute.
com og tom.torstensen@holteninstitute.com 
Pris for todagers kursene er 2.900 kr og innbetalt kursavgift= påmelding 
som inkluderer teorimanual, øvelsesmanual og video/dvd, kaffe/te-pauser 
og lunsj.

MTT-kurs 2009 Medisinsk treningsterapi 

www.holteninstitute.com

●  Kurs og møter i alternativ behandling
 NFF minner�. 

NORDISK AKUPUNKTURSKOLE TILBYR DELTIDSSTUDIUM 
I KLASSISK OG MODERNE AKUPUNKTUR
Varighet: 3,5 år Opptakskrav: 90 studiepoeng i vestlig medisin (kan tas parallelt med akupunkturstudiet). 
 
Nordisk akupunkturskole holder til på sjømannsskolen i Oslo. Her har vi også en egen studentklinikk 
hvor studentene har klinisk trening. I løpet av studiet arrangeres studiereise til Kina. 
NAS tilbyr også kurs i kinesisk urtemedisin, Tuina og Qigong, samt videreutdanningskurs i akupunktur.
Utdanningen kvalifiserer for medlemskap i Norsk akupunkturforening – NAFO.
 
HØRES DETTE INTERESSANT UT?
Les mer på våre nettsider www.nahs.no
Eller ta kontakt med vår administrasjon på telefon 23 30 42 30. Mail: sekretar@nahs.no
Lyceum – sjømannsskolen, Kongsveien 30, 0193 Oslo
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Savner du ditt fi rma 
i bransjeregisteret?
Kontakt Mia Berg 
på telefon 62 94 69 01, faks 62 94 10 35 
eller e-post: mb@hsmedia.no

bransjeregisteret
Fysioterapiutstyr generelt

At Ronda, tlf. 51 58 87 81, faks 51 58 80 20
epost: at@ronda.no  Internett: www.ronda.no

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

RH Stolen AS
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Tlf. 24 11 73 73. Fax. 24 11 73 70

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no
Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Landsdekkendeforhandlernett

Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 22 55 01 08 

Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss for 
årets kurs!

Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

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

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

www.medictinedic.no – post@medictinedic.no
Tlf. 69 16 97 11 / 99 69 97 80

Medictinedic
Behandlingsutstyr og forbruksmateriell 

til din klinikk

DIN TOTALLEVERANDØR

Tlf: 22 07 65 00   www.medinor.no

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

rehabiliteringsutstyr
Tlf. 64 94 21 65 - Fax 64 94 21 31

info@follo-futura.no - www.follo-futura.no

Follo_bransje_07.indd   1 08-01-07   13:07:45

Masoflex Ltd. Fax: 32-89 75 96
Mob: 915 72 035Mail: masoletservice@tele2.se 

Spesialist på
Behandlingsbenker 

pøller og stoler

Østerdalsgt. 1, 0658 Oslo
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.

post@elektro-stim.no  www.elektro-stim.no
Størst utvalg – lengst erfaring.

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

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

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

o r g a n i z e r
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jbrans eregisteret

www.tarsus.se

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

Varme/kulde, kremer/gel

Dataprodukter

Komplett system for fysioterapeuters 
administrative oppgaver. Mer enn 2200 brukere.

Programvareforlaget AS 
Tlf: 22 62 72 40/Fax 22 62 73 66

E-post: promed@pvf.no  Internett: www.pvf.no

ProMed® for Windows
Pasient-oppfølging og regnskap

extensor

Neste generasjons administrasjonssystem
firmapost@extensor.no - tel: 755 333 00 

www.extensor.no

- Journalføring
- Regnskap
- Planlegger m.m.

MASOLETLTD –  Benkespesialisten
Behandlingsbenker – stoler – pøller – benkeservice 

vibrasjonsmaskiner – oppgradering – spesial-
benker – kursbenker – brukte benker etc.

MASOLET LTD., Chr. IVs gt. 35, 3616 Kongsberg.
Tlf. 90 50 03 50/91 57 20 35. Faks 32 72 02 95.

Epost: olsdrei@online.no

www.avbrekk.no   kristine.vegstein@avbrekk.no

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no
Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no
Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no
Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Benker, krakker, matter osv.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no
Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

rehabiliteringsutstyr
Tlf. 64 94 21 65 - Fax 64 94 21 31

info@follo-futura.no - www.follo-futura.no

Follo_bransje_07.indd   1 08-01-07   13:07:45

Ledig plass!
Ring 62 94 69 01, 

Mia Berg 
i HS Media AS

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

Visse du at...

www.bodymindcompany.no · 22194025

Teaser_el.indd   1 25-09-2007   13:46:58
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www.bamseprodukter.no
info@bamseprodukter.no

Tlf. 69 30 01 05. Faks 69 30 01 06

Behandlingsutstyr

Bamse_ann.indd   1 16-10-07   10:19:15

Registrerer du ditt fi rma i vårt 
bransjeregister sikrer du deg 
at norske fysioterapeuter blir 

oppmerksomme på ditt fi rma og 
dets produkter.

Bli med i 
Bransjeregisteret!
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Støtteprodukter og 
treningsutstyr

post@elektro-stim.no  www.elektro-stim.no
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no

Kontakt oss på tlf. 99 09 97 99

Ta kontakt med Mia Berg 
i HS Media!

Tlf. 62 94 69 01
mb@hsmedia.no

Ledig plass!
Ring 62 94 69 01, 

Mia Berg 
i HS Media AS
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Eilin Ekeland,
forbundsleder

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25

Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

Sentralstyret
Forbundsleder: Eilin Ekeland

Fossilveien 13B, 3034 Drammen Tlf. 22 93 30 63 a  
415 59 030 mob.

eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth
Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro. Tlf. 64 87 63 66 a

Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p
ee@fysio.no

Sekretariatet: Stab
Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87
Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55

Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

Administrasjons- og økonomiseksjonen
Seksjonsleder: Anne Kirsti J. Boutera, 22 93 30 74
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79

Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53
Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66
Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

Fagseksjonen 
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Seniorrådgiver: Elin Elvestad, 22 93 30 84

Rådgiver, veiledning: Elisabeth Goverud, 22 93 30 62
Konsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Rådgiver, kurs: Áslaug Skuladottir, 22 93 30 75

Forhandlingsseksjonen
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Seniorrådgiver: Tom Hetty Olsen, 22 93 30 61
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Ole Jacob Støle, 22 93 35 62

Sekretær: Else Jørgensen, 22 93 30 67

Fond til etter- og videreutdanning  
av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Det skjer der du bor
Helse-Norge er igjen i støpeskjeen. Vi ser at helseminister Bjarne Håkon Hanssens 
tanker rundt samhandlingsreformen i svært stor grad dreier seg om en styrket kommu-
nehelsetjeneste. Det er blant annet fokus på samvirket mellom spesialisthelsetjenesten 
og kommunene og behandling nærmere folks behov i tråd med prinsippet om laveste 
effektive omsorgsnivå. Samtidig argumenteres det for en omlegging av finansieringen 
av fysioterapi i kommunene.

Selv om man på sentralt nivå gjør endringer i regelverk, finansiering og andre ram-
mefaktorer, og NFF påvirker dette, vil mye av det som veier tyngst i din hverdag som 
fysioterapeut i årene fremover, bli avgjort et sted nær deg. Ikke minst gjelder det kom-
munehelsetjenesten. Det legges opp til at kommunene får tyngre oppgaver og større 
finansieringsansvar for fysioterapi i alle ledd: forebygging, behandling etter sykdom 
og skade, habilitering og opptrening/rehabilitering. Skal vi kunne påvirke din arbeids-
hverdag, må vi derfor inn og påvirke i kommunene, og særlig deres budsjettprosesser.

Slik desentralisert påvirkning krever lokal kunnskap og lokalt engasjement. Det 
betyr at «vi» i større grad må leses som «du». For NFF blir nå enda mer avhengig av 
sine lokalledd, tillitsvalgte og ledere i kommunene for å oppnå resultater for medlem-
menes lønns- og arbeidsvilkår og fysioterapiens status i virksomhetene. Og disse 
nøkkelpersonene vil i sin tur bli enda mer avhengige av bistand og engasjement fra 
medlemmer som befinner seg «der det skjer».

For det skjer mye i kommunene som ikke er av det gode: lange behandlingskøer, 
budsjettkutt som rammer fysioterapi, bruk av ufaglærte, oppsplitting av avtalehjemler, 
for bare å nevne noe. 

Avdelingslederne har nylig mottatt et brev fra meg om betydningen av å trappe 
opp det lokale påvirkningsarbeidet. Der understreker jeg hva som står på spill for oss 
i årene fremover. Men fremfor alt håper jeg at brevet har gitt en forståelse av at det 
enkelte medlem er en stor ressurs våre avdelinger kan spille på. Og at aktivitet og 
resultater kan oppnås gjennom å starte med noen svar på enkle spørsmål, så som:

«Har jeg kunnskap, tips eller ideer som avdelingen kan bruke for å påvirke kom-
muner lokalt?» «Hva kan forbundet hjelpe meg med for at jeg skal kunne påvirke 
kommunen effektivt?» «Kjenner jeg noen i nøkkelstillinger i kommunen som jeg bør 
kontakte?» 

Finn noen av svarene, og du kan være i gang!
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Innspill til samhandlingsreformen
I et møte 9. januar med statssekretær Rigmor Aasrud i Helse- og omsorgsde-
partementet overleverte NFFs sine viktigste innspill til arbeidet med samhand-
lingsreformen. Her er sentrale utdrag fra notatet, med NFFs forslag til tiltak. 
Utdragene utdyper momenter som kom frem i intervjuet med forbundsleder 
Eilin Ekeland i forrige nummer av Fysioterapeuten.

(…)
Helseminister Bjarne Håkon Hanssen mener at helsekronene må brukes klo-
kere. Det er et perspektiv NFF deler fullt ut. Spesialisthelsetjenesten og pleie 
og omsorg står for de største utgiftene. Skal disse utgiftene ned, kan man 
ha fokus på å bedre samhandlingen mellom disse. Men størst gevinst blir 
det likevel ved å endre fokus. Vi ser med glede i notatene til ekspertgruppen i 
samhandlingsreformen at man nå ser det NFF lenge har hevdet: Det må legges 
mer ressurser i forebygging og gjenopptrening, særlig i primærhelsetjenesten. 
Slik unngår man sykehusinnleggelser, og bidrar dessuten til at de som har 
vært innlagt, oppnår optimal funksjon igjen og unngår nye innleggelser. All 
erfaring tilsier likevel at dersom det ikke uttales eksplisitt, mer enn det så 
langt er gjort, så blir denne typen helsetjenester nedprioritert.

Det kreves tydelighet og effektive virkemidler for å unngå at pleie- og 
omsorgssektoren og spesialisthelsetjenesten fortsetter å vokse på bekost-
ning av for eksempel fysioterapitjenester til forebyggende, behandlende og 
rehabiliterende tiltak.

Det er tre områder NFF er opptatt av i forbindelse med samhandlings-
reformen:

1. Tenk forebygging
Sykdommer som rammer mange, kan begrenses gjennom fysisk aktivitet. 
I tillegg til infrastruktur- og miljøtiltak som fremmer en aktiv livsstil, må det 
stilles krav til kommunene om forebyggende tiltak.

For yngre mennesker er det viktig at fysioterapitilbudet i skolehelsetje-
nesten gjenopprettes på et forsvarlig, normert nivå. Stadig færre årsverk har 
ført til at fysioterapeutene ikke lenger kan være en støttespiller for skolen i 
arbeidet med å fremme fysisk aktivitet.

For mennesker i yrkesaktiv alder må kommunens helsetjeneste inneholde 
såkalte friskvernsentraler eller tilsvarende tilbud som tilbyr fysisk aktivitet 
som behandling. Det er viktig å gi mennesker som trenger det, god støtte til 
en omlegging av livsstil. Dessuten vil mange mennesker med noe redusert 
funksjon eller som lever med kronisk sykdom, trenge støtte og hjelp til å 
opprettholde en helsebringende og aktiv livsstil.

Eldre mennesker må få trening og annen aktivitet som bidrar til å opp-
rettholde førlighet og forebygge fall. I 1999 ble totalkostnadene ved eldres 
fallskader beregnet til et sted mellom 700 millioner kroner og 1 milliard 
kroner årlig.

(…)

NFF anbefaler følgende tiltak:
1.  Fastsett en minimumsnorm for fysioterapidekningen i skole- 
 helsetjenesten.
2.  Opprett frisklivsentraler/fysiotek eller lignende i hele landet for  
 å gi et lavterskeltilbud med fysisk aktivitet for personer i risiko- 
 sonen for helseproblemer.
3. Forskriftsfest at kommunene må ha fallforebyggende/funksjons- 
 fremmende tiltak i eldreomsorgen.
4. Styrk det lovpålagte folkehelsearbeidet i kommunene, med blant  
 annet fokus på fysisk aktivitet.

2. Gi behandling på laveste effektive nivå
Klinikksjef Einar Husebye ved Sykehuset Buskerud har stilt spørsmål om 
vi har for høy kapasitet på operasjoner og ortopediske inngrep, og dermed 

gir for mange slik behandling. Det er godt dokumentert at fysioterapi er 
like god eller bedre behandling enn operasjon ved både urininkontinens, 
slitasjegikt og en del skulderlidelser. Likevel ser det ut til at operasjon blir 
valgt, på tross av at dette er en større belastning for pasienten og dyrere 
for samfunnet.  (…) 

Det bør (…) utarbeides klare prosedyrer eller retningslinjer for at ikke-
operativ behandling må prøves før man vurderer operasjon for lidelser der 
det er indikasjon på at en operasjon kan utsettes eller er unødvendig. I 
tillegg må kapasiteten til å behandle denne typen pasienter i kommunehel-
setjenesten sikres.

Slik situasjonen er nå, er det ofte lettere å få lagt en pasient inn til 
operasjon enn å få time hos fysioterapeut. (…) Justeringene som ligger i 
statsbudsjettet når det gjelder finansiering av fysioterapi, er i denne sam-
menheng et skritt i feil retning.

At flere grupper enn fastlegene kan være pasientenes primærkontakt, er 
et viktig skritt i riktig retning. Fysioterapeuter med spesialkompetanse på 
mastergradsnivå/spesialist, bør kunne fylle denne rollen.

Videre må kvaliteten på de kommunale helsetjenestene sikres. Spesi-
alkompetanse må være tilgjengelig for å tilby best mulig behandling. En 
kvalitetssikring i form av forskriftsfestet spesialistordning for fysioterapeuter 
må på plass.

NFF anbefaler følgende tiltak:
1.  At det utarbeides faglige retningslinjer eller prioriteringskriterier 
 og prosedyrer med kritisk blikk på om spesialisthelsetjenesten  
 og evt. kirurgiske tiltak er det riktige tiltaket.
2.  Det må sikres tilstrekkelig ressurser i kommunehelsetjenesten  
 for flere og fulle driftstilskudd, og minimum 60 %   
 statlig stykkprisfinansiering.
3.  En forskriftsfestet spesialistordning for fysioterapeuter, og flere  
 fysioterapeuter med primærkontaktfunksjon.

3. Se hele behandlingsforløpet i sammenheng
I et pasientforløp med nødvendig sykehusbehandling vil det være naturlig at 
hovedvekten ligger på bruk av høyt kvalifisert medisinsk personell og fokus på 
medisinske problemstillinger i den første fasen. Når medisinske problemstil-
linger i hovedsak er avklart, må innsatsen konsentreres om opptrening og 
rehabilitering i et faglig miljø der dette er fokus.

Norsk Fysioterapeutforbund erfarer at de fleste kommuner ikke tilbyr 
opptrening til hjertepasienter, noe som er svært viktig for at en hjerteopera-
sjon skal være vellykket. De fleste kommuner kan heller ikke tilby intensive 
treningsperioder for funksjonshemmede barn, og ofte blir treningen av barna 
overlatt til ufaglærte.

Skal vi bruke ressurser på å redde liv, må vi også bruke ressurser til 
å gi livet innhold. For svært mange innebærer det faser med opptrening 
tilbake til, eller for å oppnå, optimal funksjon, og for å kunne leve et aktivt 
og selvstendig liv. Dette reduserer utgifter til pleie og omsorg og gir økt 
livskvalitet for brukeren.

NFF anbefaler følgende tiltak:
1.  Rehabilitering organisert i egne enheter der personalsammenset- 
 ningen gjenspeiler fokuset på opptrening og aktivitet.
2.  Retningslinjer på hvilke pasienter som skal behandles/rehabiliteres 
  på hvilket nivå.
3.  Informasjonsflyt mellom nivåene.
4.  Hele behandlingsforløpet til pasienter i «Raskere tilbake»-tilbud 
 må finansieres.
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Brekkeveien 43 | 1430 ÅS | Postboks 112 | 1431 ÅS 
Tlf: 64 94 21 65 | Fax: 64 94 21 31 | info@follo-futura.no

www.follo-futura.no

Varebestilling
på nett er nå 
mulig!
Nå har vi premiere på vår nye nettløsning, og inviterer 
deg til å besøke www. follo-futura.no. Her fi nner du 
våre produkter som er internasjonalt anerkjent for 
god ergonomi og høy kvalitet. Sjekk priser, tilbud og 
produktinformasjon for Follo Corpus behandlings-
benker, Follo Diem MTT-utstyr og Follo Stabilis reha-
biliteringsutstyr. Du kan i tillegg skrive ut produktark 
og legge inn ordrer på en enkel måte. Har du spørsmål 
er det bare å ta kontakt.

Kjøper du et produkt fra Follo Futura, velger du også en 
miljøvennlig løsning, ettersom benkene produseres i 
Norge og har kort transportvei. Samtidig støtter du en 
bedrift med viktige samfunnsoppgaver. Follo Futura 
er tiltaksarrangør for NAV Arbeid og tilbyr veiledning, 
jobbtrening og kvalifi sering for mennesker i ulike livs-
situasjoner.

Varebestilling

I hovedtariffavtalen i kommunesektoren 
ble det i 2008 tatt inn en bestemmelse 
om kompetanse, læring og utvikling 
som grunnlag for tjenesteutvikling. Blant 
annet skal alle kommuner og fylkeskom-
muner foreta en kompetansekartlegging 
innen 1. april 2009. Arbeidsgiverens 
ansvar på området er formalisert som 
en del av de generelle lønns- og stil-
lingsbestemmelsene.

Kompetanse er den helheten av 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger 
som skal til for å løse oppgavene i en 
bestemt arbeidssituasjon, og består 
av både formal- og realkompetanse. 
Kartlegging av kompetanse er viktig for 
den enkelte medarbeider, ikke minst med 
hensyn til lokale forhandlinger, og for at kommunene skal kunne utnytte 
kompetansen best mulig.

NFF utvikler nå forbundets eget system for faglig ajourføring. Målet 
er at våre medlemmer skal holde seg faglig oppdatert på en målrettet og 
systematisk måte. Systemet er et nettbasert registreringsverktøy som 
kan tas i bruk når NFFs medlemmer skal dokumentere sin kompetanse i 
en kartlegging eller for andre formål.

Fysioterapeuter bruker mange ulike læringsaktiviteter for å utvikle sin 
kompetanse og holde den ved like. I det nye registreringsverktøyet vil 
både formal- og realkompetanse kunne registreres. For udokumenterte 
aktiviteter er det laget egne dokumenter der innhold og tidspunkt kan 
fylles inn og underskrives.

Registreringsverktøyet skal være tilgjengelig for medlemmene på 
NFFs nettsider fra slutten av februar. Verktøyet vil raskt vise seg nyttig for 
medlemmene når de skal dokumentere sin kompetanse på en oversiktlig 
og strukturert måte.

Systemet er enkelt å bruke. NFF-medlemmer logger seg inn med 
medlemsnummer og registrerer læringsaktiviteter fortløpende. Den 
enkelte får dermed en oversikt over alle gjennomførte læringsaktiviteter. 
NFFs kurs og tillitsverv legges automatisk inn i tillegg til aktiviteter som 
registreres av medlemmet selv. Oversikten danner grunnlaget for doku-
mentert faglig ajourføring som kan brukes i forhold til arbeidsgiver eller 
spesialistsøknad.

Du kan lese mer om faglig ajourføring på NFFs nettsider under 
menypunktet FAG/Faglig ajourføring. Det blir kunngjort på nettsidene når 
verktøyet er klart til bruk. 

NFF-verktøy for faglig 
ajourføring

Hold deg faglig oppdatert!

På Fysioterapeutens nettsider for fag og vitenskap 

finner du arkiv for fagartikler tilbake til 1999. Du 

finner også forskningsnytt, bokanmeldelser og 

retningslinjer for skriving av fagartikler.

www.fysioterapeuten.no
Fag og vitenskap

Prosjektleder. Eline Rygh 
er seniorrådgiver i NFFs 
fagseksjon og prosjektleder 
for system for faglig ajourfø-
ring. Arkivfoto
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påkalenderen

Vi trenger tips til kalenderen!
Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre begivenheter som er av 
interesse for norske fysioterapeuter. Vi vil derfor oppfordre alle til å varsle oss i god tid. Bare på 
den måten an kalenderen bli oppdatert og aktuell. Send dine bidrag til kalenderen på e-post til: 
fysioterapeuten@fysio.no

ÅRSABONNEMENT - LØSSALG 

Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner. 
Offentlige institusjoner: 850 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsa-
bonnement i medlemskontingenten. 
Årsabonnementet løper til det blir skrift-
lig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

ANNONSEPRISER – 2009

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

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 35. Farge: Kr. 40.
Medl. NFF: Sort: Kr. 24. Farge: Kr. 29.
Spaltebredde: 90 og 185 mm. 10 % ra-
batt 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 interesse-grupper, avdelinger, fag-
grupper (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: 90 og 185 mm. 
Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): 
Setting: Kr. 1,50 pr. mm 
Scanning: Kr. 100  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER – 2009

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

3 16/2   20/2  13/3
4   9/3   13/3    3/4
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i 
redaksjonen. Merk forskjellige frister for 
kurs- og stillingsannonser. Bestillings-
frist, materiellfrist og annulleringsfrist 
er samme dato. Reklamasjonsretten 
bortfaller hvis materiellfrist ikke over-
holdes. 

PRODUKTANNONSER

Mia Berg, HS Media as,  
Postboks 80, 2260 Kirkenær. 
Tlf. 62 94 69 01, e-post: 
mb@hsmedia.no

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for 
annet materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 297 mm. 
Satsflate: 185 x 264 mm.

Mars
6. Nieuwegein, Nederland. International 
congress: Low Back Pain 2009. 
Info: www.fysiophysics.nl/congressen

6.-8. Tromsø. Fysisk – eller bare psykisk? 
Håndtering av langvarige smerter.
Arr.: Manuellterapeutenes Servicekontor
Info: www.manuellterapi.net/seminar  

9.-11. Fagseminar og årsmøte i Faggruppen  
for barne- og ungdomsfysioterapi.
Arr.: Faggruppen.  
Info:www.fysio.no/ORGANISASJON/
Faggrupper/Barne-og-ungdomsfysioterapi/
Fagseminar-og-aarsmoete

12.-14. Bergen. Seminar og årsmøte i 
Faggruppen for psykiatrisk/psykosomatisk 
fysioterapi. Tema: Bevegelse og endring.
Info: www.viaregi.no/registration/?dw3873a9800

12.-13. Røros. Seminar og årsmøte i 
Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi
Info: www.fysio.no/ORGANISASJON/
Faggrupper/Hjerte-og-lungefysioterapi

12.-13. Montebello-Senteret, Mesnali.  
Årsmøte og seminar i faggruppen for  
onkologi og lymfologi
Info: www.fysio.no/ORGANISASJON/
Faggrupper/Onkologi-og-Lymfologi

13.-14. Veldhoven, Nederland. Annual congress 
2009: Spinal Management
Info: www.nvmt.nl

14.-15. Oslo. Årsmøte og Kurs i klinisk 
undersøkelse og behandling av skulder 
Arr.: Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF
Info: www.fysio.no/ORGANISASJON/
Faggrupper/Unge-fysioterapeuters-fellesskap-UFF

16.-17. Bærum. Erfaringskonferanse for ansatte 
i tverrfaglige rehabiliteringsteam.
Info: www.baerum.kommune.no/rehab

19.-20. Oslo. Årsmøteseminar.  
Tema: ortogeriatri.
Arr.: NFFs faggruppe for geriatri
Info: www.fysio.no/geriatri

19.-20. Kristiansand. 2. nordiske tverrfaglige 
livsstilskongress. Tema: Adferdsendring.
Info: www.livsstilskongressen.no

20.-21. Trondheim. Fagseminar og årsmøte. 
Tema: Trening i svangerskapet og smerter i 
bekkenbunnen.
Arr: NFFs faggruppe for kvinnehelse
Info: www.fysio.no/kvinnehelse

20.-22. Jondal i Hardanger. Årsmøte og seminar i 
Faggruppen for terapiridning
Info: www.fysio.no/ORGANISASJON/
Faggrupper/Terapiridning

21. Oslo. Årsmøteseminar i Faggruppen for 
mensendieckfysioterapi.
Info: www.fysio.no/ORGANISASJON/
Faggrupper/Mensendieck

25.-27. Hamar. Fagseminar: Ergonomi for kong 
Salomo og Jørgen Hattemaker 
Arr.: NFFs faggruppe for ergonomi
Påmelding: http://booking.eventogarrangment.
no/pEvent.cfm?id=30 

April
11.-12. Oslo. Seminar. Frisk og aktiv gjennom 
kvinnelivet. 
Arr.: NFFs faggruppe for kvinnehelse. 
Info: www.fysio.no/ORGANISASJON/
Faggrupper/Kvinnehelse

23.-24. Bergen. Fagseminar i Basal 
Kroppskjennskap (BK9)
Arr.: Norsk Institutt for Basal Kroppskjennskap
Info: www.nibk.org

Mai
1.-3. Cape Town, Sør-Afrika. Biennial 
Physiotherapy Congress



Det enkleste
er pistol.

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

Importør / distributør:

Sveitsisk kvalitetsteknologi har utviklet det 

nye våpenet  til 

behandling av kroniske lidelser i sener og 

leddbånd. I Norge kaller vi metoden 

”Trykkbølgebehandling”. Internasjonalt 

omtales metoden med forkortelse ESWT 

og anses som et alternativ til kirurgi. 

Behandlingen genererer kun mekaniske 

sjokkbølger inn i kroppen, og kan derfor 

gis av terapeuter med medisinsk faglig 

bakgrunn. 

Behandlingen stimulerer og igang setter en 

rekke virkningsmekanismer med både 

umiddelbar og langtidsvirkende effekt.

 En rekke vitenskapelige undersøkelser 

viser at med anvendelse av 

 har metoden god 

klinisk effekt (1-4). For henvisning til  

ytterligere klinisk dokumentasjon se  

www.enimed.no.

En vanlig prosedyre er at en pasient med 

kronisk lidelse ferdigbehandles ved 2-5 

behandlinger med en ukes intervaller. 

Metoden har på kort tid fått god utbre-

delse i Norge. Årsakene til dette er at 

både klinikkene og pasientene er tilfredse 

med resultatene av behandlingen. 

Behandlingstiden er kort og uten bi-

virkninger. Resultatet er ferre sykemeldinger. 

En rekke klinikker over hele Norge innen 

fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr nå 

trykkbølgebehandling med 

-utstyr. På nettstedet 

www.ergomove.no finner du oversikt 

over noen av dem.

Benyttes av 

Norges Skiforbund

En effektiv 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, Sto&#946;wellentherapie 
(rESWT) in der Orthopädie. Journal für Mineralstoffwechsel 2004; 11: 36-9.   3. Cacchio A, Paoloni M, Barile A et al. Effectiveness of radial shock-wave therapy for calcific tendinitis of the shoulder: single-blind,  
randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82.   4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy: a randomized, controlled 
trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.
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Diagnostisk ultralyd

Fysiopartner AS  *  Grenseveien 80 * N-0553 Oslo *  Norge
Tlf: 23 05 11 60 *  Fax: 23 05 11 70  * salg@fysiopartner.com  * www.fysiopartner.no

Leie fra kr. 2 750,-*

Fysiopartner AS har i løpet av 2008 hatt suksess med sjokk-
bølge/trykkbølgeapparater . Nå ønsker vi å introdusere nok et 
nyttig verktøy til klinikken; nemlig et prisgunstig PC basert 
dignostisk ultralydsystem.

Inkludert i prisen:
Komplett diagnostisk ultralyd system med apparatbord��
Bærbar PC (verdi fra Kr. 6 400,-�� *)
2 dagers kurs med erfaren kliniker��

Achillessenen med feste på Calcaneus

Bursitt mellom Achillessenen og Calcaneus

Vurderer din klinikk 
Sjokkbølge / Trykkbølge?

Mindre  smertefull        ��
behandling

Lavere driftskostnader��

Kombinert fokuserende ��
og radierende sjokk-
bølge

Leie fra kr. 1 950,-�� *

Kontakt oss for mer informasjon!

Nyhet!

Vi kan tilby apparater med:


