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INTERVJUET Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har hatt svineinfluensa på dagsorden i hele høst. Men øverst på 
hans prioriteringsliste står fysisk aktivitet. Hans mål er å få snudd trenden med inaktivitet og vektøkning hos 
barn og voksne. 

NEURAC En ny behandlingsmetode 
som bruker vibrasjoner i kroppsvekt-
bærende øvelser.

ERGONOMI Ansatte i Mælumenga 
barnehage har gjort arbeidsdagen 
mer ergonomisk.
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FILM Berit Ianssen har sittet i 
prosjektgruppen og Alette Ottesen 
har vært prosjektleder for filmen om 
Øvrebergs praksis.
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Årets siste utgave av Fysioterapeuten kommer i nytt design. I over et halvt år har vi jobbet 
med å få til et design som skal passe til det innholdet vi ønsker å presentere våre lesere. 
Resultatet har vi fått til i samarbeid med designbyrået Millimeter Press. Det er alltid like 
spennende å levere fra seg noe som er annerledes. For oss er det viktig at layout er med 
og fremhever det stoffet vi presenterer, enten det er nyheter eller fagstoff.  

Vi venter derfor spent på hva dere lesere synes om resultatet. Kom med ris og ros. Det 
er det vi skal vokse videre på. 

Vi som jobber med å lage Fysioterapeuten, er avhengige av dere som lesere, av tips til 
stoff og av tilbakemeldinger på det vi gjør. Det er dette samspillet mellom leser og redak-
sjon som gjør at vi sammen kan utvikle et godt blad med de ressursene vi har til rådighet.

Det er ikke bare VG og Dagbladet som lager oppslag på bakgrunn av gode tips fra 
sine lesere. Fysioterapeuten gjør også det. Et godt eksempel er nettopp dette nummeret 
hvor flere av dere har bidratt. Et veldig godt eksempel er reportasjen på side 30, «En 
lettere hverdag i barnehagen». Fysioterapeuten skrev i august en sak på våre nettsider 
med utgangspunkt i en undersøkelse som var publisert på Statens Arbeidsmiljøinstitutts 
(STAMIs) nettside. Den handlet om en rapport som fortalte at å jobbe i barnehage kan 
være fysisk belastende, men at riktige tiltak kan gjøre hverdagen lettere.

Rett etterpå fikk vi en e-post fra fysioterapeut Mirian Øyhus Mikkelsgård som hadde 
utarbeidet rapporten. Hun inviterte oss til en av barnehagene 
for å vise hva bedriftshelsetjenesten i Modum kommune hadde 
gjort for å bedre de ansattes arbeidshverdag. Vi ble med, og vi 
mener dette er blitt en reportasje som er aktuell, nyttig og vik-
tig. 

Den er aktuell fordi statsministeren i høst har satt sykefra-
været på dagsorden og diskusjonene går høyt hvorfor sykefra-
været øker. Den er nyttig fordi tiltakene som er gjort i denne 
barnehagen enkelt kan kopieres av bedriftshelsetjenester i an-
dre kommuner. Og den er viktig, fordi tiltakene som presente-
res her er med på å redusere faren for at de som jobber der skal 
få helseplager. 

Aktuelt, nyttig og viktig skal være gjennomgående for det 
stoffet som presenteres i Fysioterapeuten. Målet er at leserne 
skal føle at dette er noe som er interessant og som angår meg og 
min praksis eller meg og mitt studie . 

Selv om vi er et tidsskrift, skal det være mulig å treffe blink 
med samfunnsdebatten og viktige begivenheter. En annen be-
givenhet som skjer nå i desember er VM i håndball i Kina. Der 
er fysioterapeut Jan Henning Løken. Vi rakk en prat med han 
før avreisen. 

God lesing og en riktig God Jul! 

fysioterapeuten
Stensberggt. 27
P.B. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Tlf. 22 93 30 50. Telefaks: 22 56 58 25.
E-post: fysioterapeuten@fysio.no
www.fysioterapeuten.no
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aktuelt Sitataktuelt

Han har bidratt til ett gull og tre sølv 

fra håndballmesterskap og seier i 

«Skal vi danse». Fysioterapeut Jan 

Henning Løken har hatt en finger 

med i spillet i forhold til flere store 

idrettsprestasjoner. 

TEKST Kristin Henriksen
kh2@fysio.no

SIDEN 2. DESEMBER har han vært med håndballjen-
tene under VM i Kina. 

Det største var nok EM-gullet i Makedonia. Etter 
å ha vært en av det norske kvinnehåndballandslagets 
faste fysioterapeuter i åtte år, kunne endelig Jan Hen-
ning Løken se at jentene hans tok gull under et mes-
terskap han var med på. 

– Jeg hadde tre sølvmedaljer, og folk begynte å 
spøke om at laget ikke kunne vinne med meg på la-
get, humrer Løken. Da laget tok gull i Ungarn, var 
han i Australia og tok utdannelse i manuellterapi, og 
gullet i Sverige glapp fordi han og den andre fysiote-
rapeuten, Chris Drummond, på den tiden delte mes-
terskapene mellom seg. Det var Løkens tur til å sitte 
hjemme.

Samler ikke medaljer
– Jeg er ikke med for å samle medaljer, men det er jo 
en hyggelig ekstragevinst. Vi er selvsagt med for å bi-
dra til at laget vinner, men må ha mesteparten av fo-
kuset på helse og ikke bare tenke prestasjoner. Dette 
er spesielt viktig i kvinnehåndball der skadeomfanget 
er svært høyt, sier han. 

– Kan det være en mulig konflikt i dette? At treneren 
ønsker at småskadde spillere skal på banen, mens dere 
holder igjen?

– Nei. Og det er faktisk ingen selvfølge med fysio-
terapeut på idrettslag. Det er ikke alle som har det 
slik, påpeker Løken, og fortsetter: 

– Men jeg kunne aldri ha jobbet et sted der jeg 
måtte ha kompromisset med helsen til spillerne. Vi 
i helseteamet har et kjempefint samarbeid med tre-
nerne – vi spiller på lag, sier Løken.

Savner julestria  
– Du slipper all juleforberedelse og kommer hjem til 
dekket bord nesten hver jul. Det er vel ikke så ille?

– I starten synes jeg vel at det var litt stas, men nå 
er jeg småbarnspappa til to jenter på tre og seks år. 
Jeg skulle jo gjerne ha fått med meg juleavslutningene 
i barnehagen og småskolen. Men jeg har jo valgt dette 
selv og trives veldig godt med å jobbe både på klinikk 
og samtidig ha et tett samarbeid med toppidretten, 
sier han. I tiden før han reiser forsøker han å være så 
mye som mulig sammen med familien, for å bøte litt 
på det lange fraværet. 

Skal vi danse  
Men hvilken rolle hadde Løken i «Skal vi danse»-
seieren?

Jo, «Skal vi danse»-vinneren Carsten Skjelbreid 
hadde tidlig i konkurransen akutte ryggsmerter og 
tilkalte eksperthjelp.

– He, he. Carsten har kommentert håndballkam-
per siden jeg begynte å jobbe med landslaget. Både 
jeg og lege Ola Sand kjenner ham godt. Da han ba oss 
om hjelp, stilte vi opp. Det var hyggelig å hjelpe, og så 
vant han jo, sier Løken. Vi håper på lignende effekter 
i Kina. 

Håndballjentenes hjelper

Fysioterapeutene skjønner 
sammenhengen mellom helse, 
kosthold og fysisk aktivitet. Side 14

SENTRAL Jan Henning Løken har fulgt håndballjentene 
siden 2000. Her trer han støttende til da Gro Hammerseng 
fikk seg en nesestyver under VM-finalen i Paris i 2007.  
Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix 

Jan Henning 
Løken (39 år)

1996 uteksaminert fra 
Høgskolen i Oslo, fysiote-
rapiutdanningen. 

1997 privatpraktiserende 
fysioterapeut, Norsk 
idrettsmedisinsk institutt, 
NIMI (nå Hjelp24 NIMI). 

2000 fysioterapeut 
for kvinnelandslaget i 
håndball. 

2003 autorisert idretts-
fysioterapeut FFI. 

2004 mastergrad i 
manuellterapi, Curtin 
University of Technology, 
Perth Australia. 

2005 norsk godkjenning 
som manuellterapeut og 
primærkontakt. 

2007 kursleder for uni-
versitetskurs I idrettsme-
disin trinn 1 for leger og 
fysioterapeuter. 

2007 veileder for mas-
terstudenter i idrettsfy-
sioterapi (NIH). 

2007 styremedlem i fag-
gruppen for idrettsfysio-
terapi (FFI).
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FEILEN SKJEDDE i sommer da 
anbudet ble levert Helse Midt-
Norge. En minnebrikke med an-
budsfiler ble korrekt levert i en 
forseglet konvolutt. Posen med 
papirutgaven av anbudet var deri-
mot ikke lukket og forseglet, slik 
reglene sier.

– Bjørnang rehabiliterings-
senter har ikke tilfredsstilt de 
formelle og spesifikke kravene i 
anbudsprosessen og kan derfor 
ikke delta i konkurransen, fortalte 
Thor Harald Haukas, kommu-
nikasjonsdirektør i Helse Midt-
Norge, til Trønder-Avisa.

– Det har skjedd en menneske-
lig svikt som vi må ta ansvar for. 
Men det er utrolig ergerlig at en 
bagatell som dette fører til at vi 
må stenge dørene i fire år fra 1. 
februar 2010, sier Jan Melby, sty-

releder ved rehabiliteringssenteret 
til Trønder-Avisa.

Bjørnang rehabiliteringssenter 
ligger i Skogn, en drøy mil syd for 
Levanger sentrum. Senteret har 
30 døgnplasser og åtte dagplasser. 
Da alvoret i anbudssituasjonen 
gikk opp for ledelse og ansatte, be-
gynte de raskt å begrense skadene. 

– Ledelsen jobbet hele som-
meren for å få omgjort vedtaket 
om å holde Bjørnang utenfor an-
budsprosessen, forteller Margreet 
Hartmann, tillitsvalgt for fysiote-
rapeutene ved Bjørnang, til Fysio-
terapeuten.

– Vi fikk tidlig inntrykk av at 
Helse Midt-Norge ville ha behov 
for plassene ved Bjørnang, og at 
det ville bli en ekstra anbudsrun-
de. Derfor holdt vi en lav profil og 
sa lite. Vi ville jo ikke provosere 

når det kanskje gikk mot en løs-
ning likevel. Derfor ble sjokket 
ekstra stort da Helse Midt-Norge 
i oktober plutselig annonserte at 
de hadde inngått kontrakt for de 
plassene helseforetaket trenger de 
kommende fire år, sier Hartmann. 

«Håpløs sak»
Beslutningen har skapt harme 
i Levanger. «Hold Bjørnang 
åpen»-gruppen på Facebook 
har nå over 750 medlemmer. 
Og i slutten av oktober tok pa-
sientene ved senteret initiativ til 
demonstrasjon på torget. Med 
tente fakler og «La Bjørnang 
leve!»-plakater protesterte flere 
hundre pårørende, pasienter, 
ansatte og andre mot at senteret 
trues av nedleggelse fra neste år.
Aksjonistene har fått støtte fra 
uventet hold. Helse Midt-Nor-
ges egen styreleder, Kolbjørn 
Almlid, er også skeptisk til kon-
sekvensene av anbud i helsesek-
toren.

– Vi kan ikke ha det som i 
dag. Jeg er ganske oppgitt over 
at vi kommer i en situasjon hvor 
regelverket blir så komplisert at 
det nesten ikke er mulig for små 
bedrifter og oppegående perso-
ner å konkurrere. Det er fortsatt 
de med store ressurser og egne 
advokater som klarer å gjøre 
ting på rett måte. De små er ikke 
i stand til å gjøre det etter boka, 
og da er vi kanskje der at sam-
funnet ikke har oppnådd det vi 
ønsker med anbud, sier Almlid 
til Trønder-Avisa.

Stortingsrepresentant Øy-
vind Håbrekke (KrF) fra Sør-
Trøndelag er enig:

– Dette er en håpløs sak som 
med all tydelighet viser at an-
budsreglene og anbudsproses-
sen i helseforetakene rammer 
private aktører urimelig hardt, 
ikke minst ideelle organisasjo-
ner som driver rehabilitering- 
og helseomsorg, sier han til 
Trønder-Avisa.

Én av fire plasser
Helge Simonnes, sjefredaktør i 

Anbudsfeil koster 30 jobben
En formell feil ved anbudet fra Bjørnang rehabiliterings- 

senter gjør at alle 30 ansatte ved senteret mister jobben. 

TEKST Bent Ove Aulid. fysioterapeuten@fysio.no

FOLKEAKSJON Både pårørende, 
pasienter, ansatte og andre interes-
serte møtte opp med fakler og 
plakater for å demonstrere mot 
nedleggelse av Bjørnang rehabilite-
ringssenter. Foto: Harald Sæterøy, 
Trønder-Avisa

SIES OPP Margreet Hartmann er én 
av fire fysioterapeuter som mister 
jobben. Foto: Privat
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Vårt Land, minner om at denne 
saken er større enn bare Bjør-
nang:

– I mai i fjor var Kimerud be-
handlingssenter i Buskerud i en 
tilsvarende situasjon som Bjør-
nang. Kimerud var 39 minutter 
for sent ute med å levere inn 

anbud. Konsekvensene ble dra-
matiske for det kristne behand-
lingssenteret. 28 ansatte mistet 
jobben, og senteret måtte stenge 
etter 34 års drift. Den kalde ju-
sen får forrang i forhold til at det 
beste tilbys av varme og hjelpen-
de hender, skriver Simonnes.

Ifølge Helse Midt-Norges 
egne tall reduseres antall døgn-
plasser innen spesialisert reha-
bilitering med 69 plasser når 
de nye avtalene trer i kraft ved 
årsskiftet. Det betyr at nesten 
hver fjerde av dagens 283 plasser 
forsvinner. Samtidig økes antall 
dagplasser med 34 plasser, en 
vesentlig økning fra dagens åtte 
plasser.

Helse Midt-Norge mener det 
samlede tilbudet til pasientene 
vil bli bedre ved å tilby færre 
døgnplasser og flere dagplasser. 
Ved å dreie tilbudet fra døgn-

plasser til dagplasser, poliklinisk 
tilbud og ambulante tjenester, 
ønsker helseforetaket å gi et be-
dre habiliterings- og rehabilite-
ringstilbud til psykiatriske pasi-
enter, unge og voksne pasienter. 
Det betyr at døgnplasstilbudet 
til ortopediske pasienter og pa-
sienter som i større eller mindre 
grad kan klare seg hjemme, vil 
reduseres.

– Vi ønsker at flere kronikere 
og andre som trenger assistanse, 
skal få tilbud. Og vi ønsker at 
flere skal få et dagtilbud, sier 
Reidar Tessem, rådgiver i Helse 
Midt-Norge og tidligere man-
geårig sykehusdirektør i Nord-
Trøndelag, til Fysioterapeuten.

Randi Kirknes (61) fra Ekne 
er inne i sitt femte opphold på 
Bjørnang rehabiliteringssenter 
etter at hun ble utskrevet fra Sy-
kehuset Levanger. Hun nekter å 
sitte 18 mil i drosje til Meråker 
kurbad, som har fått fem nye 
døgnplasser innenfor ortopedi 
for å kompensere for bortfallet 
av Bjørnang. 

– Hvis døgntilbudet faller 
bort, risikerer jeg fort innleg-
gelse på sykehus igjen. Det kan 
umulig være god samfunnsøko-
nomi, sier Kirknes til Trønder-
Avisa. 

– Det er ikke mer enn noen 
år siden antall plasser ved Bjør-
nang ble kuttet fra 54 til 38. Og 
nå forsvinner altså disse 38 også. 
Helse Midt-Norge har jussen på 
sin side, det er greit, men det 
er også et faktum at rehabilite-
ringstilbudet til befolkningen i 
Levanger og kommunene rundt 
vil bli svært forringet, sier Mar-
greet Hartmann, enn så lenge 
fysioterapeut ved Bjørnang re-
habiliteringssenter, til Fysiotera-
peuten. 

Hvis døgntilbudet faller 
bort, risikerer jeg fort inn-
leggelse på sykehus igjen.

HUR NORWAY
Fagerborggata 6

Postboks 5165 Majorstuen
0302 Oslo

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

 
Best i bransjen på utnyttelse av plass. 

(Etterligner muskelens bevegelse.) 

 
med sitt stilrene design.  

ethvert behov

 
innebygget. 

Les mer på vår nettside
www.hur.no

Noen grunner til å velge  
HUR apparater fremfor vanlige 
 vektmagasinbaserte apparater:

OPPGITT Styreleder Kolbjørn Almlid 
i Helse Midt-Norge er blitt skeptisk 
til anbud. Foto: Harald Sæterøy, 
Trønder-Avisa
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AKTUELT

Gudrun Øvreberg er en av få 

fysioterapeuter som åpner 

døra til sitt institutt og gir 

andre et innblikk i sin psyko-

motoriske behandling. 

TEKST OG FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no 

I LØPET AV desember foreligger en seks ti-
mer lang film fordelt på fire DVDer. Tittelen 
er «Gudrun Øvreberg – et liv i bevegelse».

Bak denne filmen står en prosjektgruppe 
som har bestått av Berit Ianssen, Ingeborg 
Hanssen, Ingar Kvebæk, Alette Ottesen og 
Eli Rognved. Alette Ottesen har vært pro-
sjektleder og har for en stor del stått for utfor-
mingen og gjennomføringen av prosjektet.  
Alle i prosjektgruppen er spesialister i 
psykiatrisk og psykosomatisk fysiote-
rapi og arbeider i klinisk praksis. De har 
også i kortere og lengre perioder vært 
knyttet til instituttet til Gudrun Øvre-
berg i Harstad da videreutdanningen var 
bygd opp etter en mester-svenn-modell.  
Ideen som ble film, var i utgangspunktet 
tenkt som en lærebok. Gruppen fikk stimu-
leringsmidler av Fond til etter- og videreut-

danning for å arbeide med 
søknad. Fondet sa imid-
lertid nei til støtte for å 
lage en lærebok, men 
Fondet kom prosjekt-
gruppen imøte og tilbød 
midler til å dokumen-
tere Gudrun Øvrebergs 
praksisutøvelse i psy-
komotorisk fysioterapi.  
Fondet vurderte at en dokumentasjon av 
Øvrebergs praksisutøvelse ville ha histo-
risk verdi og kunne være et supplement 
i etter- og videreutdanning i fysioterapi.  
Prosjektgruppen ønsket å lage en film. Den 
mente at bevegelse og fysioterapi egner 
seg for dette mediet. For å få et best mu-
lig resultat innhentet de profesjonell hjelp. 
Filmfotograf Neil Fulton har derfor hatt 
ansvaret for både opptak, klipping og pro-
duksjon av filmen, som snart foreligger.  
Den seks timer lange filmen er fordelt på 
seks videoer som er inndelt i ni kapitler.  
Filmens fulle navn er «Gudrun Øvreberg – 
et liv i bevegelse. Dokumentasjon av psyko-
motorisk fysioterapipraksis. Deler og helhet 
i samspill».  

For mer informasjon om filmen ta kon-
takt med Alette Ottesen på epost: aletteo@
hotmail.com 

PROSJEKTGRUPPE Berit Ianssen (t.v.) har sittet 
i prosjektgruppen og Alette Ottesen har vært 
prosjektleder for filmen.

Gudrun Øvrebergs praksis er blitt film

DET SKYLDTES at legene i større grad tok i 
bruk gradert sykmelding. 

Dette viser en doktoravhandling av fysio-
terapeut Nina Østerås.

Østerås disputerte fredag 20. november 
med avhandlingen «Functional assessments. 
A study on functional ability in a popula-
tion, and structured assessments in general 
practice».

I denne avhandlingen har Østerås og 
medarbeidere undersøkt normalverdier for 
arbeidsrelatert funksjon i en norsk befolk-
ning ved hjelp av spørreskjemaet Norsk 
Funksjonsskjema. Kvinner, eldre personer 
og personer med et lavere utdanningsnivå 
rapporterte lavere funksjonsnivå enn menn, 
yngre personer og personer med et høyere 
utdanningsnivå. 

Undersøkelsen viste videre at fem svar-
kategorier fungerte bedre enn fire for dette 
spørreskjemaet.

Østerås og medarbeidere har også ut-
viklet og testet en strukturert metode for 
funksjonsvurdering, som fastlegene kan 
bruke dersom de blir bedt om å vurdere 
funksjonsevnen til personer med langvarig 
sykefravær.

Funksjonsrapporten kan brukes til å vi-
dereformidle informasjon til Nav om den 
sykmeldtes funksjonsevne sammen med 
forslag om tilrettelegging på arbeidsplassen.

Disputasen utgår fra Universitetet i Oslo, 
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. 

Raskere tilbake til jobb på deltid
I en studie hvor fastleger tok i bruk en strukturert metode for 

funksjonsvurdering, kom de sykmeldte pasientene raskere 

tilbake til jobb på deltid. 

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no
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Gruppebasert intervalltrening med 

høy intensitet bidrar til bedre fysisk 

yteevne og livskvalitet hos pasienter 

med hjertesvikt. 

TEKST Heidi Johnsen. hj@fysio.no 

DETTE går fram av den hittil største langtidsoppføl-
gingsstudien i Norden på effekt av trening for hjerte-
sviktpasienter. 

Fysioterapeut og forsker Birgitta Blakstad Nilsson 
disputerte 26. november ved Universitetet i Oslo med 
avhandlingen «Effekcts of group-based high-intensi-
ty aerobic interval training in patients with chronic 
heart failure. The Norwegian Ullevaal model».

Blakstad Nilsson og hennes medarbeidere har i 
doktoravhandlingen undersøkt effekten av gruppeba-
sert intervalltrening med høy intensitet hos pasienter 
med hjertesvikt. Det kanskje mest overraskende fun-
net er at de gode effektene holder seg over tid. 

I forhold til en kontrollgruppe, viser undersøkel-

sen effekt av gruppebasert trening på kort- og lang 
sikt. Det kan virke som det er motiverende å trene 
i gruppe, og at det i utviklingen av rehabilitering og 
treningsprogram for denne pasientgruppen er viktig 
å tenke modell som ivaretar langsiktig endring av ak-
tivitetsmønster.

Ullevålsmodellen kan godt implementeres i prak-
sis, og er i denne avhandlingen publisert i detalj i en 
av artiklene.

Over hundre tusen mennesker lider av hjertesvikt 
i Norge. Som pasienter utgjør de en betydelig del av 
de som søker primærhelsetjenesten, eller blir innlagt 
på sykehus. 

Treningsopplegget Nilsson har undersøkt blir kalt 
for «Ullevålsmodellen», som i flere år har vært benyt-
tet i Skandinavia ved rehabilitering av pasienter med 
hjerteinfarkt og etter hjerteoperasjon. For bare noen 
tiår tilbake ble det sett på som uansvarlig å trene pasi-
enter med hjertesvikt. 

Resultatene av doktoravhandlingen har ført til at 
Oslo universitetssykehus, Ullevål og andre sykehus i 
landet har etablert et treningstilbud til denne pasient-
gruppen. 

«ULLEVÅLSMODELLEN» Treningsopplegget Birgitta Blakstad Nilsson har undersøkt, har i flere år vært benyttet i 
Skandinavia ved rehabilitering av pasienter med hjerteinfarkt og etter hjerteoperasjon. Foto: Birgitta Blakstad Nilsson

Intervalltrening i gruppe bra 
for hjertesviktpasienter

Fysioterapeut 
ble landslags-
trener

 Norges Skøyteforbund 
har ansatt fysiotera-
peut Jarle Pedersen som 
landslagstrener. Med seg 
får han Johann Olav Koss 
som assistenttrener.

Jarle Pedersen har nå 
permisjon fra Moberg Fysi-
kalske Institutt i Os utenfor 
Bergen. Pedersen har hele 
tiden vært et sentralt navn 
i debatten om hvem som 
skulle overta da Peter Muel-
ler fikk sparken.

Jarle Pedersen har vært 
aktiv skøyteløper og var 
på landslaget på 80-tallet. 
Hans beste prestasjon er en 
6. plass på 500 meter i OL 
i Lace Placid i 1980. Hans 
assistenttrener Johan Olav 
Koss er både europa- og 
verdensmester, og har til 
sammen fire OL-gull. De 
tre siste tok han i 1994 på 
Lillehammer.

BMJ Best Pratice 
via Helsebiblio-
teket

Etter en internasjonal 
anbudskonkurranse som 
Helsebiblioteket gjennom-
førte i høst, er det klart at 
oppslagsverkene BMJ Best 
Practise og UpToDate kom 
best ut. 

BMJ Best Practice er et 
oppslagsverk og beslut-
ningsstøtteverktøy ,som er 
enkelt å bruke i møte med 
pasienten. Best Practice 
utformes av spesialister og 
tar inn pålitelig kunnskap 
fra oppdatert forskning og 
retningslinjer. Helsebiblio-
teket tar sikte på en gradvis 
fornorsking og tilpasning til 
norske forhold.
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Med felles påvirkning håper 

fysioterapeutene i Vestfold å 

redde jobber og få mer gjen-

nomslag for fysioterapeutenes 

plass i helsevesenet. En av 

initiativtakerne til «Vestfold-

aksjonen», er Øivind Ander-

sen. 

TEKST Egil Wettre-Johnsen, fysioterapeuten@fysio.no

HAN ER privatpraktiserende fysioterapeut 
ved Heyns Fysikalske Institutt i Larvik og er 
kontaktperson for 32 fysioterapeuter i Lar-
vik kommune. I likhet med sine kolleger i 
Ålesund (Fysioterapeuten 7/2009) har de 
gjort en lokal undersøkelse av fysioterapi-
ressursene og hvordan disse anvendes.

Undersøkelsen viser at det ytes nesten ni 
fysioterapiårsverk mer enn det kommunen 
betaler for. Flere privatpraktiserende står i 
fare for å miste sitt driftsgrunnlag, selv om 
ventelistene er lange.

Undersøkelsen har gitt faktagrunnlag 
og ammunisjon til lobbyvirksomhet og på-
virkningsarbeid, men konkrete resultater i 
form av økte budsjetter, flere driftsavtaler og 
opptrappingsplaner er foreløpig uteblitt.
 
Aktivistmøte 
– Derfor håper vi at resultatene vil komme 
når flere deltar og vi får koordinert innsat-

sen. I Larvik har vi presentert vår sak for 
politikere og administrasjon, hatt møter 
med ressurspersoner og pasientgrupper 
som Funksjonshemmedes Fellesorganisa-
sjon (FFO) og Revmatikerforbundet samt 
satt i gang informasjons- og påvirkningsar-
beid i lokale medier. Mine kolleger i Sande-
fjord har gjort noe av det samme, forteller 
Øivind Andersen i forkant av det store 
«aktivistmøtet», som fant sted i Tønsberg i 
slutten av november. 

Møtet i Tønsberg kom i stand etter ini-
tiativ fra Morten De Lange, NFFs avdelings-
leder i Vestfold. Til møtet var alle kontakt-
personene i fylket invitert for å samle løse 
tråder, diskutere tiltak og videre strategi. 
 

Etterlyser NFF 
Andersen etterlyser et større engasjement 
fra NFF sentralt og føler at mye av protes-
tene mot den nye finansieringsordningen 
er blitt overlatt til enkeltmedlemmer og 
tilfeldige lokale initiativ. 

– Her i Larvik har vi gjennomført un-
dersøkelsen over fysioterapiressursene, 

presentert undersøkelsen for Omsorgs-
komiteen – som oversendte den som egen 
sak til kommunestyret, anbefalt kommu-
nenes fysioterapeuter om å søke om utvi-
det driftsavtale og hatt møte med helse-
sjefen og blant annet bearbeidet Høyres 
gruppe – som har gitt oss verbal støtte. 
Han håper at NFF vil påta seg et større sen-
tralt ansvar for påvirkningsarbeidet og er 
glad for at Privatpraktiserende Fysiotera-
peuters Gruppe (PFG) jobber for å stoppe 
hele finansieringsordningen. 

– Presseomtale i lokale og sentrale medier 
med reaksjoner fra forskjellige pasientgrup-
per og politikere, kan gi oss stor drahjelp i 
påvirkningsarbeidet, mener Andersen.

Pasientkonsekvenser 
Et redusert fysioterapitilbud der kronikere 
blir nedprioriterte i forhold til nyopererte, 
akuttilfeller, sykmeldte og barn under 12 år, 
er alvorlig. Dessuten vil ventelistene øke. 
Andersen advarer mot et to-delt helsevesen 
med flere fysioterapeuter uten avtale og 
færre avtaleterapeuter. 

Han trekker fram Oslo som et skrekkek-
sempel og mener tilbudet her er blitt slik. 

– Opptil halvannet års ventetid for å få 
time hos fysioterapeut med driftstilskudd, 
mens de som har penger kan få hjelp på da-
gen hos privatpraktiserende uten tilskudd, 
og betaler det terapeuten forlanger. Så lenge 
pasientene aksepterer prisnivået, kan fysio-
terapeut uten avtale ta egne takster. Dette 
åpner for at ressurssterke kan betale seg ut 
av køen, mener Øivind Andersen. 

Kampvillige Vestfold-terapeuter

UNDERSØKELSEN blant de 32 fysiote-
rapeutene som har driftsavtale med Lar-
vik kommune avslører mye gratisarbeid. 
Totalt ble det funnet et avtaleomfang på 
24,53 årsverk, mens det reelle praksisom-
fanget ble målt til 33,26 årsverk. I praksis 
betyr dette på årsbasis at over 20 000 av 77 
813 behandlinger er gratis for kommunen.

15 av fysioterapeutene hadde 100 pro-
sent avtale, mens 17 hadde en avtalestør-

relse mellom 20 og 80 prosent. Fire av dis-
se 17 hadde avtale nede på 20-40 prosent. 
Undersøkelsen avdekker at den nye finan-
sieringsordningen med økt driftstilskudd 
og tilsvarende reduksjon i takstene, kan gi 
et samlet bortfall på 9-10 fysioterapiårs-
verk bare i Larvik kommune. 

Dersom tilbudet skal sikres opprett-
holdt på dagens nivå, er eneste løsning å 
oppjustere alle eksisterende småavtaler 

til reelt praksisnivå, og samtidig også øke 
det totale antallet avtalehjemler. 11 fysio-
terapeuter har nå sendt søknad til Larvik 
kommune om oppgradering til inntil 100 
prosent. 

I det nye finansieringssystemet legger 
staten opp til at inntektene skal fordeles 
med 40 prosent fra kommunenes driftstil-
skudd, 20 prosent refusjon fra staten og 40 
prosent fra pasientenes egenandel. 

Avslører gratisjobbing

20 000 av 
77 813 
behandlinger 
er gratis for 
kommunen.
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I vår hadde Berit Nilsen ti mi-

nutters reisevei til fysiotera-

peuten. I dag tar turen over en 

time én vei. Nilsen er kreftsyk 

og trenger lymfødembehand-

ling minst to ganger i uken. 

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

Men da fysioterapeuten med denne kom-
petansen sluttet som privatpraktiserende og 
ble fast ansatt i en annen kommune, valgte 
hun å fortsette hos henne. 

Inger-Anne Nicolaisen drev privat prak-
sis i Vestvågøy kommune i Lofoten, men 
hadde 20 prosent driftsavtale i Flakstad 
kommune. Hun jobbet mye med lymfødem- 
og kreftpasienter og hadde pasienter fra fem 
kommuner. Nicolaisen er også eneste fysio-
terapeut i området som har etter- og videre-
utdanning i onkologi. 

Ledende fysioterapeut i Vestvågøy kom-
mune, Kjersti Holand, sier til Fysioterapeu-
ten at det nå er to fysioterapeuter i kom-
munen som videreutdanner seg. Den ene er 
ferdig i februar 2010. 

Da den nye finansieringsordningen trådte 
i kraft fra 1. juli, valgte Nicolaisen å gå over i 
jobb som fast ansatt fysioterapeut i Svolvær 
kommune. Til tross for avstanden til de an-
dre kommunene, har hun fortsatt mange av 
de tidligere pasientene i behandling.

Nødvendig behandling
Berit Nilsen, Vestvågøy, sier hun ikke ville 
klart seg uten den behandlingen hun får hos 
Nicolaisen. Nilsen fikk påvist kreft i tungen i 
slutten av 2008. Hun har vært gjennom strå-
lebehandling og ble operert i januar 2009. 

– Jeg måtte krangle meg til lymfødembe-
handling og kom til Inger-Anne Nicolaisen 
da hun hadde privat praksis her i kommu-
nen. Behandlingen hjalp. Operasjonen har 
gjort at jeg nesten ikke har følelse i høyre 
side av halsen og ut mot høyre armen. Hal-
sen er stiv, og det er vondt å røre på seg. Et-
ter behandlingen er halsen mykere, og det 
er lettere å bevege både hode og overkropp. 
Tungen hovner opp uten behandling og gir 
meg naturlig nok problemer med både å 

snakke og å få i meg næring, sier Nilsen. 
Hun forteller at hun ble tilbudt behand-

ling av en fysioterapeut som hadde gått i 
lære i Tromsø, men takket nei. 

Ikke prøveklut
– Jeg vil ikke være prøveklut. Har vært gjen-
nom nok lidelser med sykdommen. Vi er 
mange kreftpasienter som synes det er trist 
at kommunene ikke ser behovet for å ha 
slik faglig kompetanse til sine mange kreft-
pasienter. Hvorfor går ikke de fem kom-
munene sammen om et driftstilskudd for 
en fysioterapeut med denne kompetansen? 
spør Nilsen. 

Kjersti Holand viser til at ved fysiotera-
peututdanningen i Tromsø utdannes fysio-
terapeuter for kommunehelsetjenesten og 

lærer blant annet studente-
ne lymfedrenasje. Det gjør 
at de har kompetanse til å 
gjøre denne typen behand-
ling på armer og bein. 

– Når de to andre som 
er under utdanning er fer-
dige, mener vi å ha god 
kompetanse på denne 
typen behandling om vi 
sammenligner oss med an-
dre kommuner

Når det gjelder fysiote-
rapidekningen, har Vest-
vågøy kommune i dag, 
5,25 driftstilskudd. Vi er i 
tillegg fire kommunalt an-
satte fysioterapeuter. Vi har 
et samarbeidsutvalg i kom-
munen hvor vi diskuterer 
prioriteringslister. Verken 
fysioterapeut Nicolaisen 
eller pasienten det her er 
snakk om har henvendt 
seg til meg vedrørende 
problemet. De har vært i 
kontakt med rådmannen. 
Dersom vi hadde vært i en 
situasjon hvor vi skulle lyst 
ut et nytt driftstilskudd, 
ville vi i samarbeidsutval-
get diskutert hvilke behov 
vi har i kommunen. Siden 
vi er i ferd med å øke kom-
petansen på behandling 

av lymfødem- og kreftpasienter, ville andre 
pasientgrupper bli prioriterte i forhold til 
kompetanse, sier Holand. 

Gir tilbud
Helga Parr, fysioterapeut ved kreftavdelin-
gen ved Universitetssykehuset i Tromsø sier 
at såfremt det er onkologisk fysioterapeut 
der de bor, anbefaler de å bruke denne. 

– Hvis ikke må de bruke andre lokale fy-
sioterapeuter. Men da er det viktig at fysio-
terapeuten går på kurs og lærer om denne 
behandlingen. Vi gir fysioterapeuter tilbud 
om at de kan komme hit og hospitere. Da jeg 
begynte å behandle kreftpasienter, hadde jeg 
et to timers kurs. Etter- og videreutdanning 
tok jeg etter hvert, sier Parr. 

Uenighet  om kompetanse

FORTSATTE Berit Nilsen valgte å fortsette hos fysioterapeut Anne-
Inger Nicolaisen da hun flyttet til en annen kommune.  
Foto: Magnar Johansen/Lofotposten
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DET SISTE HALVÅRET har helsedirektør Bjørn-Inge 
Larsens jobb nummer én vært å få kontroll over svi-
neinfluensaen og å fronte dette arbeidet i media. For 
Fysioterapeuten hadde han 20 minutter til rådighet 
midt i denne hektiske aktiviteten. Fysisk aktivitet 
forebygger ikke svineinfluensa, men det var det te-
maet helsedirektøren satte fokus på. 

Da han i 2001 ble utnevnt til helsedirektør, sa han 
i et intervju med Tidsskrift for Den norske legefore-
ning at han var svært fornøyd med at direktoratet fikk 
spille en stor rolle i den nasjonale forebyggingspoli-
tikken. Med alle forebyggingsetatene samlet, mente 
han det var mulig å se forebygging som en helhet. 

– Forebygging er viktig. Mye av det kurative ar-
beidet blir borte på et blunk hvis vi mislykkes i det 
forebyggende arbeidet, sa Bjørn-Inge Larsen som ny-
utnevnt helsedirektør i 2001. 

Vi kan nevne arbeidet mot å forebygge tobakks-
skader, som har gitt resultater. Flere voksne slutter å 
røyke og færre begynner. Nå er det ungdommen som 
skal frarådes til å begynne. 

Helsegevinsten ved å være fysisk aktiv, i forhold til 
behandling av sykdom, har helsedirektoratet viten-
skapelig dokumentert mellom to permer i Aktivitets-
håndboken. Boken kom våren 2009 og skal være et 
viktig hjelpemiddel for leger og fysioterapeuter.      

God helse
– Helsedirektorat og helsetjenesten er til for at vi skal 
ha et godt helsetilbud som skal gi god helse til folket. 
Jeg er opptatt av hva og hvem som bidrar til god helse. 
I dette arbeidet må vi erkjenne at det er for lite opp-
merksomhet mot folkehelsearbeidet i forhold til den 
innsatsen vi gjør når folk er blitt syke. 

Forebyggingen kommer fortsatt i bakleksa, og vi 
oppnår altfor liten helsegevinst, til tross for at vi vet 
at riktig forebygging på de riktige stedene bidrar til 
mindre sykdom. Her har jeg en utfordrende priori-
teringsjobb å gjøre. Jeg er altså helt uenig med min 
forgjenger Thorbjørn Mork, som mente at det var feil 
prioritering å bruke tid på de friske når det var udekte 
behov for de som var syke; altså helsepersonell skulle 
ikke bruke tid til å forebygge sykdom, sier helsedirek-
tøren til Fysioterapeuten.

Prioriteringsdebatt
Larsen sa også som nyutnevnt helsedirektør, at han 
ville sette prioritering i helsevesenet på timeplanen. 
Han sa også at dette ville bli en følelsesladet debatt.

– Hvorfor er dette så følelsesladet?
– Dette er en svært vanskelig debatt, og det hand-

ler mye om økonomi. Et eksempel er at vi i dag har 
apparater som vi ikke har råd til å ta i bruk, og vi har 
medikamenter som er for dyre og dermed behov som 
vi ikke kan dekke. Men jeg viker likevel ikke fra at det 
er minst like viktig å ta vare på de som ikke er blitt 
syke, ved for eksempel å bruke ressurser på å få unge 
til ikke å begynne å røyke, sette inn tiltak for å hindre 
at barn og unge utstøtes fra skole og arbeidsliv og ikke 
minst at vi får dem til å bli fysisk aktive. 

Her vil jeg utfordre fysioterapeutene. De er en strå-
lende gruppe for vondtene, men jeg utfordrer dem til 
også å være opptatte av å få så mange som mulig til 
å bli fysisk aktive. Nye undersøkelser viser at bare 20 
prosent av befolkningen er aktive i forhold til anbefalt 
dose som er 3,5 timer i uken. Her trenger vi fysiote-
rapeutene til å hjelpe oss med de 80 prosentene som 
er inaktive. Fysioterapeutene må være aktive i forhold 

Bjørn-Inge Larsen 
(49) er inne i sin andre 
åremålsperiode på seks år 
som direktør i Helse-
direktoratet. Larsen er 
utdannet Cand.med fra 
Universitetet i Oslo. Han 
er bedriftsøkonom fra BI 
og Master of business 
administration/Master 
of public health fra 
Universitetet i California. 
Larsen har lang erfaring 
som helsebyråkrat og har 
blant annet vært avde-
lingsleder ved Hærens 
fallskjermjegerskole, spe-
siallege i tidligere Helsedi-
rektoratet, fylkeslege i tre 
fylker før han ble utnevnt 
til sosial- og helsedirektør 
i Sosial- og helsedirekto-
ratet, da dette ble oppret-
tet 1. januar 2002. (Kilde: 
Helse- og omsorgsdepar-
tementet, 2007)  

Vil ha fysioterapeutene 
på banen
Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har gjort sin prioritering for helsetjenesten. Fysisk aktivitet står 

øverst på listen, og han har ikke bare fysioterapeutene i kikkerten. Larsen vil ha dem på banen. 

Han er nemlig sikker på at de kan gjøre en god jobb for å redusere den økende trenden med  

overvekt og fysisk inaktivitet. 

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no    FOTO Kristin Henriksen
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FULL FART Det siste 
halvåret har vært hektisk 
for helsedirektør  
Bjørn-Inge Larsen. 
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til overvekt hos sine brukere. De 
må gi veiledning og råd i for-
hold til fysisk aktivitet og kost, 
når de behandler mennesker 
som er overvektige. Overvekt og 
inaktivitet er på vei til å bli ett av 
våre største helseproblem. Setter 
vi ikke inn tiltak nå, vil vi om 
15 år være der amerikanerne er 
i dag. Hvis så skjer, bør helsedi-
rektøren gå, for da har han eller 
hun ikke gjort jobben sin, sier 
Larsen. Han er inne i sin andre 
åremålsperiode i embetet. 

Barn og unge
Larsen trekker fram barns hver-
dag, som er totalt forandret fra 
bare noen år tilbake. Han peker 
på at mange barn har sluttet å 
leke og erstattet leken med pas-
sivitet i form av PC-bruk og da-
taspill. Han er også bekymret for 
at stadig flere barn blir overvek-
tige. Her er både foreldre, skole 
og helsepersonell viktige for å 
snu utviklingen.

– Vi må gi barna leken og den 
aktiviteten den gir tilbake. PCen 
blir vi ikke kvitt, men voksne, 
både hjemme og i skole må se 
sitt ansvar her. Helsedirektoratet 
har jobbet for å få  utdannings-
direktøren til å prioritere en 
time fysisk aktivitet om dagen i 
skolen. Vi trenger at norske po-
litikere, enten de er på Stortin-
get eller i kommunen, skjønner 
betydningen av at det skal være 
en time fysisk aktivitet i skolen, 
sier han. 

I denne debatten mener hel-
sedirektøren at fysioterapeutene 
må delta.

– De må påvirke ordførere 
og kommunepolitikere, og de 
må gjøre seg kjente i befolk-
ningen, slik at folket skjønner 
at her har vi noen som kan mer 
enn å behandle folk som er blitt 
syke. Fysioterapeutene skjønner 
sammenhengen mellom helse, 
kosthold og fysisk aktivitet. Det 
må de bruke for alt det er verdt, 
sier helsedirektøren. Han legger 
raskt til at det er flere som må 
være med å dra lasset:

– Det er ikke alle leger som 
liker at jeg snakker om fysisk ak-
tivitet og røykeslutt, men de må 
bidra, sier han.

– Hadde det vært lettere å få 
helsepersonell med dersom det 
var takst for å informere om hel-
segevinsten ved forebygging?

– Nei. Vi kan ikke gi takst 
for at leger og fysioterapeuter 
formidler denne kunnskapen til 
sine pasienter, slår han fast. 

Larsen som rådmann
Hvis Larsen var rådmann i en 
kommune, hvordan ville han da 
prioritert?

Svaret kommer kjapt og i 
prioritert rekkefølge:

-
ter for fysisk aktivitet for be-
folkningen generelt

arbeidsliv

– Utstøting er blitt et stort pro-
blem, som vi må forhindre. Å gi 
folk trygd er et skritt i retning 

av dårlig helse og er en dyr løs-
ning. Vi vet at det å ha en jobb 
å gå til er positivt for helsen 
vår. Å forebygge ved å legge til 
rette for eldre er både viktig og 
riktig økonomisk prioritering. 
Ikke alle mine prioriteringer her 
vil slå positivt ut på kommune-
økonomien i første omgang, 
men jeg tror likevel det er mye 
å hente her på sikt, sier Larsen.

Han trekker fram samhand-
lingsreformen som ligger i Stor-
tinget og som han mener peker i 
denne retningen.

– Den er fantastisk lesing for 
rådmenn, fordi kommunene får 
så mange spennende utfordrin-
ger. Samhandlingsreformen vil 
styrke kommunehelsetjenesten 
ved at de skal ta større ansvar for 
det forebyggende arbeidet. Som 
en start er det bevilget 230 mil-
lioner kroner til kommunene 
i forslag til Statsbudsjett, sier 
Larsen. 

– Men det er bare litt over en 
halv million til hver kommune?

– Det er langt fra nok, men en 
bra start, sier helsedirektøren. 

Fysioterapeutene må være 
aktive i forhold til overvekt 
hos sine brukere.
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Fysisk aktiv
Kanskje ikke så rart Bjørn-Inge 
Larsen er opptatt av å få barna 
mer fysisk aktive. Som barn og 
ungdom var han en meget aktiv 
og allsidig idrettsutøver, både i 
friidrett og på ski, og hevdet seg 
i toppsjiktet på nasjonalt nivå 
i aldersbestemte klasser. Som 
13-åring hadde han aldersre-
korden på 600 meter med en tid 
som er så bra at den i 2008 frem-
deles var den femte raskeste ti-
den for gutter på 13 år i Norge. 

Som 15-åring ble han krets-

mester på ski. Fysisk aktivitet 
og trening er et viktig bidrag i 
hverdagen for helsedirektøren. 
Ski har han fortsatt med på høyt 
nivå og har tilbakelagt Birkebei-
nerrennet 11 ganger og har like 
mange merker. For uinnvidde 
er dette historiske skirennet fra 
Rena til Lillehammer på 54 ki-
lometer. Rekorden for Larsen er 
under tre timer. Det er fort, når 
eliten går på rundt 2.30.  
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S- Krabat pilot
Krabat pilot er et nyskapende og 
annerledes krabbehjelpemiddel. 
Det gir barnet aktiv hjelp til å løfte 
hoftene.

Krabat pilot gir dessuten:

- Hjelp til å trene forstadiene til    
   krabbing;

- En ”3. hånd”, noe som gir 
   terapeuter/assistenter/foreldre    
  mulighet til å konsentrere seg   
   om å motivere / stimulere 
  enkeltfunksjoner

- Mulighet til å guide inn krabbe  
   mønster.

   for lunger og utretting av rygg.    

  alle fire.

Krabat pilot passer best for barn 
fra ca 1 år og opp til 4 år.

Krabat AS
Ravnsborgveien 56
1395 Hvalstad
tlf: 66 77  73 00
www.krabat.no
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Oppgitte interessekonflikter: Se bakerst.

 Effekten av øvelsesterapi for kroniske muskelskjelettsmerter er generelt lav og i beste fall 
moderat. I denne fagartikkelen beskrives en ny behandlingsmetode, Neurac, med teoretisk 
bakgrunn, utvikling, hovedinnhold og dokumentasjon. 
Neurac er en behandlingsmetode som har til hensikt å gjenskape normale funksjonelle 
bevegelsesmønster hos pasienter med muskelskjettsmerter ved å tilføre høye nivåer av 
nevromuskulær stimulering.
Det er en aktiv behandlingstilnærming med fire elementer: 1. Kroppsvektbærende øvelser 
i Redcord slyngesystem, 2. Kontrollert vibrering til valgte kroppsdeler, 3. Gradvis økning 
av motstanden (arbeidsbelastning), 4. Ingen smerter eller ingen økning i eksisterende 
smerter. 
Ett nyutviklet vibrasjonsapparat, Redcord Stimula, er ofte brukt for å øke nevral tilpasning 
ved å gi en potensiell økning i aktiveringen av muskelspolene. Neurac-metoden inkluderer 
også testprosedyrer for nevromuskulær funksjon av bevegelseskjeder og integrering av 
«lokale» og «global» muskelfunksjon. 
Teoretisk baserer Neurac seg på forsking som støtter valg av kroppsvektbærende øvelser 
for å belaste biomekaniske bevegelseskjeder. Videre, basert på nevrologiske og kliniske 
studier, bruker metoden vibrasjoner for å gi pasientene økt nevrologisk driv og redusert 
smerte.
Utviklingen av Neurac-metoden har skjedd fra S-E-T konseptet (Sling Exercise Therapy). 
Den nye metoden bruker Redcord Trainer (tidligere kalt TerapiMaster), arbeidsstasjon og 
vibrasjonsapparat. 
Dokumentasjon: Systematiske observasjoner i klinikken viser endringer etter tiltaket, men 
forskning er påkrevd for å evaluere effekten av Neurac-metoden som en fysioterapeutisk 
tilnærming.  .
Nøkkelord: Muskelskjelettsmerter, nevromuskulær funksjon, Neurac, Redcord, vibrasjon, 
fysioterapimodalitet, fysioterapispesialitet.

Innledning
«Plager flest og koster mest»
Lidelser knyttet til muskel-/skjelettappara-
tet har i flere tiår vært den gruppe av ikke-
dødelige enkeltlidelser som plager flest og 
koster mest (1). De fem viktigste under-
gruppene utgjøres ifølge Muskelskjelettiåret 
av nakke-, rygg- og bekkenplager; leddli-
delser; osteoporose; traumer og bløtdels-
revmatisme (2). I norske studier er det vist 

at rundt 80 prosent av den voksne befolk-
ningen har hatt muskel- og skjelettrelaterte 
plager i løpet av det siste året (1). Og at over 
50 prosent har opplevd ryggsmerter. Videre 
angir 30-40 prosent til enhver tid å ha nak-
keplager, mens det hos de over sytti år er de-
generativ leddsykdom eller artrose som er 
den mest utbredte årsak til kronisk sykdom. 
Grupper som trenger rehabilitering etter 
traumer, eksempelvis hoftebrudd og idretts-

skader, er også store.
Kostnadene for trygdesystem og samfun-

net ellers er estimert til hele 47 milliarder 
kroner per år og langt mer enn kostnadene 
til de tre andre store helsefeltene som er 
hjerte-karsykdommer, kreft og psykiatri (1). 
Bare for ryggplager i primærhelsetjenesten 
finner det sted cirka to millioner konsulta-
sjoner årlig. Det er videre anslått at de rundt 
20 prosentene med langvarige eller tilbake-

Neurac – en ny behandlingsmetode for 
langvarige muskelskjelettplager

fag



FYSIOTERAPEUTEN  12/09     17

Neurac-metoden bruker vibrasjoner 
i kroppsvektbærende øvelser.

vendende plager står for cirka 80 prosent av 
kostnadene. 

Stor behandlingsutfordring
Tallene forteller at man står overfor en stor 
behandlings- og tiltaksmessig utfordring. 
Fra flere hold er det påpekt at rådende be-
handlingstilbud ikke er gode nok, blant an-
net ved at de er lite spesifikke eller årsaksret-
tede og har små og knapt klinisk betydelige 
effekter, ofte bare så vidt over utkomme-
instrumentenes målefeil (3). I særlig grad 
synes dette å gjelde de med langvarige og 
uspesifikke plager. Eksempelvis de rundt 
80 prosent av nakke- og ryggpasientene der 
tilstandene er sammensatte med komplekse 
psykososiale og somatiske faktorer, inklu-
sive nevromuskulære komponenter (3). 
Gruppen med langvarige smerter er særlig 
interessant ved at langvarige smerter kan 
føre til vesentlige endringer i både musku-
lær og sentralnervøs funksjon. Åpenbart 
trengs det her nye og bedre metoder både 
for diagnostikk og behandling.

En ny metode
En ny metode utarbeidet av og for fysiotera-
peuter synes derfor å være interessant: Neu-
rac. Neurac er en behandlingsmetode som 
ved høydosert nevromuskulær stimulering 
tilstreber å gjenvinne funksjonelle bevegel-
sesmønstre. Metoden anvendes i dag ved 
langvarige lidelser i muskelskjelettapparatet 
som har medført smerte og eller inaktivitet. 
De største undergruppene utgjøres av pasi-
enter med nakke-, rygg-, bekken- og skul-
derlidelser. 

Artikkelens hensikt 
Overordnet hensikt er å dele tanker og erfa-
ringer om behandling for å hjelpe pasienter 
med langvarige muskelskjelettsmerter. Kon-
kret beskriver artikkelen Neurac-metodens 
teoretiske bakgrunn, utvikling, hovedinn-
hold og dokumentasjon. 

Hoveddel
Historikk
Trenings- og behandlingsapparatet Redcord 
Trainer ble først produsert i 1991. Appa-
ratet var først kalt TrimMaster og seinere 

TerapiMaster. Etter 
en del år med utvik-
ling av trenings- og 
behandlingsregimer 
ble behandlingsmeto-
den systematisert og 
beskrevet i Fysiote-
rapeuten i 2000 som 
S-E-T (Sling Exercise 
Therapy) (4).

I 2002 ble det lagt 
til manuell risting av 
tauene i Redcord Trai-
ner, da dette syntes å 
bedre behandlingsef-
fekten for en del pa-
sienter. Tre år seinere 
startet utvikling av et 
mekanisk vibrasjons-
apparat som kunne 
festes på tauene i Redcord Trainer. Den teo-
retiske begrunnelsen var at muskelspoler re-
agerer best på frekvenser som er høyere enn 
de man klarer å oppnå ved manuelle stimuli 
(5). (Dette forklares lenger bak, under Teo-
retisk bakgrunn.) I tillegg så man behov for 
å kunne justere og bestemme frekvenser og 
varighet, og dermed energinivå. Det er også 
viktig å kunne benytte innstillinger fra tidli-
gere vellykkede behandlinger av den enkelte 
pasient, noe som ikke er mulig ved manuelt 
tilført stimuli. 

Etter to år (2005-2007) med utvikling av 
apparater og uttesting av behandlingen på et 
stort antall pasienter og tilstander, ble vibra-
sjonsapparatet Redcord Stimula satt i pro-
duksjon. Apparatet ble uttestet på rundt 800 
pasienter med langvarige nakke, skulder el-
ler ryggplager. Dette ble gjort av syv fysiote-
rapeuter på fire fysikalske institutter i Norge. 
Pasienter med plager fra rygg, bekken, hofte, 
nakke og skulder, som hadde blitt behand-
let med Neurac-metoden ble forespurt om: 
«På en skala fra null til fem, hvor null er 
ingen bedring og fem er full smertefrihet: 
Hvordan har din daglige smerte endret seg 
fra behandlingens start til i dag?» Registre-
ringen ble gjennomført for å gi et grunnlag 
for å videreutvikle behandlingsmetoden og 
apparatur. Det ferdige apparatet har mikro-
prosessorstyring og gjør det mulig kontrol-

lert og på forhånd å innstille vibrasjonenes 
frekvens, amplitude, varighet og dermed 
energi (figur 1).

Neurac-metoden
Neurac er som sagt en behandlingsmetode 
som ved høydosert nevromuskulær stimule-
ring tilstreber å gjenvinne funksjonelle be-
vegelsesmønstre. 

Med funksjonelle bevegelsesmønstre me-
nes hvordan bevegelser normalt utføres, 
enten de involverer store deler av kroppen 
eller mindre regioner. Et eksempel på det 
siste kan være de koordinerte bevegelsene 
av scapula og humerus som er nødvendige 
når armen løftes. 

Neurac-metoden er en aktiv tilnærming 
og består av trening eller øvelser. Med tre-
ning menes systematisk påvirkning av or-
ganismen (kroppen) over tid med sikte 
på forbedring av egenskaper som ligger til 
grunn for prestasjonsevnen (Gjerseth 2006). 
Med øvelser i Redcord slyngesystem mener 
vi bevegelser innen et slikt treningsopplegg. 
Treningen har hovedvekt på fire sentrale ele-
menter:
1) Kroppsvektbærende øvelser i slynge-
 systemets arbeidsstasjon 
 (figur 2).
2) Manuell risting eller kontrollert vibra- 
 sjon av selekterte kroppsområder. 

FIGUR 1 Vibrasjonsapparatet. Foto: Rune Stålesen
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3)  Gradvis økende belastning.
4) Behandlingen skal ikke fremkalle  
 smerte eller øke smerte. 

Før Neurac-metoden eventuelt anvendes, 
gjennomføres vanlig fysioterapeutisk anam-
nese og klinisk undersøkelse. I tillegg blir 
det foretatt spesielle tester i slyngesystemet 
for å kartlegge kroppens yteevne i kropps-
vektbærende stillinger.

Klinisk kommunikasjon
Som et ledd i utvikling og kvalitetssikring 
av Neurac-metoden, er det gjennomført 
observasjon av tre av klinikerne – en med 
omfattende erfaring, en med moderat og en 
med begrenset erfaring – over i alt 17 kon-
sultasjoner ved Redcord Clinic Lysaker. Den 
anvendte metoden er beskrevet tidligere, av 
Lærum et al i 2006 (6). Resultatene fra den 
kvalitative studien er integrert med de fire 
hovedelementer i det amerikansk utviklede 
og internasjonalt anerkjente konsultasjons-
verktøyet «The four habits model» (7).

Konsultasjonsverktøyet eller modellen er 
nå integrert i Neurac-metoden på klinikken 
og omfatter følgende: 
1. I begynnelsen av konsultasjonen, fokuser 
 på å etablere tillit hos pasienten.
2.  Vær pasientsentrert, kartlegg pasientens 
 forventninger, preferanser, sykdomsfor-

 ståelse og engstelse eller «fear avoidance».
3.  Vis empati ved å anerkjenne pasientens
 emosjoner.
4.  Investér i tiltaksfasen: forklar smerte--
 mekanismer, avdramatiser, diskuter  
 videre opplegg og hvorfor Neurac-
 metoden med dens antatte virknings-
 mekanismer kan være et alternativ. 
Modellen vurderes å kunne bidra til å sikre 
en bio-psyko-sosial pasienttilnærming.

Neurac-metodens diagnostikk 
Neurac-metoden består av to deler: en di-
agnostisk og en behandlende. Den diagnos-
tiske delen består av to tilnærminger: Test 
av holdetid i nøytral stilling og Weak Link 
testing. 

Test av holdetid i nøytral stilling
Å teste tiden pasienten kan holde leddet i 
nøytral stilling, har til hensikt å undersøke 

FIGUR 2 Arbeidsstasjon med glidende takopp-
heng, slynger og benk. Foto: Tone Ruud Camacho

FIGUR 3 Test av holdetid i nøytral stilling for cervicalcolumna. Foto: Rune Stålesen
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funksjonen i den dype stabiliserende (loka-
le) muskulaturen i rygg og nakke. Ved tes-
ting av nakken plasseres den i nøytral stil-
ling (normal lordose) i en slynge. Deretter 
foretar terapeuten en liten utretting av den 
cervikale lordosen som så bibeholdes av pa-
sienten (figur 3). Mens ved testing av ryggen 
plasseres denne i en kroppsvektbærende po-
sisjon med strikkavlastning på en slynge un-
der magen. Dernest retter terapeuten ut litt 
av den lumbale lordosen, en posisjon som så 
beholdes av pasienten (figur 4). 

Pasienten gir etter hvert terapeuten to 
signaler: først når hun merker tretthet og 
dernest når hun ønsker hvile. Terapeuten 
registrerer tiden fra øvelsens start til de to 
signalene. Samtidig registrerer terapeuten 
pasientens tensjon i global muskulatur og 
evnen til å opprettholde aktuell posisjon: 
forandringer fra øvelsens start noteres. Vår 
kliniske erfaring tilsier at dersom tretthet 
oppstår før det har gått to minutter, kan 
dette indikere nedsatt funksjon i dyp stabi-
liserende muskulatur. Slik testing av holde-
tid for cervikalcolumna og lumbalcolumna 
utføres vanligvis før testing av Weak Links.

Weak Link testing
Weak Link testing betyr å teste for svake ledd 
i bevegelseskjeden eller redusert samspill 
mellom dyp stabiliserende muskulatur og 
ytre bevegende muskulatur. Ved Weak Link 
testing, testes kroppen i forskjellige kropps-
vektbærende posisjoner. Her sammenligner 
terapeuten pasientens høyre og venstre side 
i kroppsvektbærende posisjoner (figur 5). 
En Weak Link test er positiv dersom: 1. Det 
er tydelig forskjell mellom høyre og venstre 
side når det gjelder kraftutvikling og/eller 
evnen til å koordinere kroppssegmentene 
symmetrisk, 2. Smerte provoseres, 3. Det 
er nedsatt evnen til å utføre testen både på 
begge sider i forhold til hos normalfunge-
rende personer (ved for eksempel ved ge-
nerell svakhet). Moment 1 og 3 er kliniske 
vurderinger fra terapeutens side.

Neurac-metoden: Behandling 
Behandling med Neurac-metoden utføres i 
arbeidsstasjonen, og terapeuten er alltid til 
stede ved utføring av metoden. Slyngetrenin-
gen, som igangsettes etter endt behandling 
med Neurac-metoden, kan enten være veile-

det trening av pasient sammen med terapeut 
eller at pasienten trener alene (figur 6).

Hvis terapeuten ved testprosedyren regis-
trerer nedsatt holdetid i nøytralstilling i cer-
vikalcolumna eller lumbalcolumna, det vil si 
mindre enn to minutter, kan det iverksettes 
Neurac-behandling i samme utgangsstil-
ling som ved testprosedyren. Behandlingen 
består av statisk holding og gjentas så lenge 
som: 1. Øvelsen utføres korrekt, 2. Smerte 
ikke provoseres (eller økes), 3. Holdetiden 
øker før tretthet oppstår, 4. Holdetiden øker 
før pasienten trenger hvile. Pasienten retes-
tes hyppig med aktive funksjonstester for å 
se om behandlingen har gitt redusert smerte 
og bedret bevegelsesfunksjon.

Dersom Weak Link-testen er positiv, gis 
det Neurac-behandling i samme utgangs-
stilling som ved testingen. Behandlingen 
består av bevegelser generert med egen kraft 
og starter på et nivå hvor pasienten kan ut-
føre øvelsen velkoordinert og uten å provo-
sere smerte. Lav nok belastning sikres ved 
hjelp av slynger og strikk; strikkene avlaster 
pasientens kroppstyngde. Pasienten utfø-
rer så 4-6 repetisjoner etterfulgt av en til to 

FIGUR 4 Test av holdetid i nøytral stilling for lumbalcolumna. Avlastende strikk plassert under abdomen og slynger plassert under hode, bryst og lår. 
Foto: Rune Stålesen
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FIGUR 6 Sideliggende «planke» som slyngetrening. Foto: Rune Stålesen

FIGUR 5 Eksempel på Weak Link Test: Ryggliggende bekken- og beinløft med ulik belastning. Bilde 1 og 2 viser at strikken på slyngen under bekkenet avlas-
ter tyngden av «trunkus og høyre bein». Avlastningen kan reduseres gradvis for å gjøre øvelsen mer utfordrende. Den er tatt bort i bilde 3 og 4. Testingen 
starter på den antatt svakeste siden, før en sammenlikner med motsatt side. Foto: Tone Ruud Camacho
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minutters hvile. Deretter oppjusteres tyng-
debelastningen for hver serie (om mulig). 
Prosedyren gjentas så lenge som: tyngdebe-
lastningen i øvelsen lar seg øke, smerte ikke 
provoseres, øvelsen utføres korrekt, pasien-
ten ikke blir generelt trett og ønsker å stanse. 
Videre kan terapeuten manuelt riste på tau-
ene for å gjøre øvelsen enda mer utfordren-
de. Pasienten retestes hyppig både for Weak 
Links og i kroppsbevegelsesfunksjoner for å 
se om behandlingen har gitt redusert smerte 
og bedret funksjon.

Ved bruk av vibrasjonsapparatet er det i 
den senere tid blitt utviklet en helt ny tre-
trinns modell for Neurac-behandling: 

Trinn 1:
Statisk kroppsvektbærende øvelse med vi-
brasjon. Pasienten plasseres av terapeuten i 
en kroppsvektbærende statisk posisjon (fi-
gur 7). Her benyttes avlastning ved hjelp av 
slynger med strikker for å tilpasse tyngdebe-
lastningen. Kontrollert vibrasjon tilføres ved 
bruk av vibrasjonsapparatet. Etter en viss til-
venning i starten, gjøres øvelsen gradvis mer 
belastende ved at strikkavlastningen gradvis 

reduseres og etter hvert fjernes. Prosedyren 
gjentas vanligvis til man har oppnådd tydelig 
forbedring av statisk funksjon eller til pasi-
enten trettes ut. Hvis smerte oppstår, avslut-
tes øvelsen og man forsøker eventuelt en an-
nen tilnærming etter de samme prinsippene.

Trinn 2: 
Bevegende kroppsvektbærende øvelse 
med vibrasjon. Pasienten plasseres i samme 
utgangsstilling som på «Trinn 1», men det 
utføres nå dynamiske bevegelser med samti-
dig bruk av vibrasjon. Dette gjøres i serier av 
4-6 repetisjoner.

Trinn 3:
Som i trinn 2, men uten vibrasjon. 

Etter avsluttet behandling oppfordres pasi-
enten til å gjennomføre et treningsopplegg 
hvor tyngdebelastningen oppjusteres grad-
vis. Treningen skal gjennomføres tre ganger 
per uke i minst tre måneder. Pasienten kalles 
gjerne inn hver tredje til fjerde uke til kon-
troll og eventuell oppjustering av trenings-
programmet.

Effekt og bivirkninger av Neurac-
behandling
Tyngdebelastningen og balanseutfordringen 
kan reguleres fra det minimale til det svært 
belastende med stor nøyaktighet. Trenings-
formen kan således benyttes både av pasien-
ter med lavt funksjonsnivå og idrettsutøvere 
på høyt nivå. 

Ofte erfarer vi at pasienten kan oppnå 
umiddelbar bedring forbundet med be-
handlingen. Da i form av redusert smerte og 
bedret bevegelsesfunksjon. Terapeuten får 
således mulighet til å vurdere om behandlin-
gen er gunstig eller om en annen tilnærming 
bør iverksettes. Som sagt er ett vesentlig po-
eng ved denne form for behandling at den 
ikke skal provosere smerter. Om pasienten 
har konstant smerte også i utgangsstillinge-
ne for øvelsene, forsøker en å få gjennomført 
treningen uten at smerten øker. Vanligvis 
unngår en smerte og ubehag etter treningen 
dersom disse forholdsreglene opprettholdes.

Bivirkninger kan oppleves i noen få tilfel-
ler. Da som forbigående kvalme, svimmel-
het eller andre autonome reaksjoner. Dette 
gjelder særlig pasienter med langvarige nak-

FIGUR 7 Eksempel på behandling i kroppsvektbærende posisjon med vibrasjon: Sideliggende hofteabduksjon med tyngdeavlastende strikk på slyngen under 
bekkenet og under det øverste beinet, samt en slynge under det nederste kneet. Strikkavlastningen på slyngen under bekkenet reduseres gradvis.  
Foto: Rune Stålesen
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keplager. Systematisk bivirkningsregistre-
ring er ikke utført, men skal igangsettes.

Teoretisk bakgrunn
Denne delen presenterer kunnskap fra usys-
tematiske litteratursøk over flere år. Her gis 
utdrag fra empiriske vitenskapelige studier 
som oppfattes som gyldige og pålitelige. 
Avsnittet refererer altså ikke til teori i form 
av spekulasjoner eller antakelser om virke-
ligheten. Innholdet presenteres fordi det har 
påvirket både planleggingen av Neurac-me-
toden og dens utvikling frem til i dag. 

Kinetiske kjeder
Uttrykkene åpne bevegelseskjeder («open 
kinetic chain») og lukkete bevegelseskjeder 
(«closed kinetic chain») ble først beskrevet i 
1955 av Steindler som redefinerte dem igjen 
22 år seinere (8). Han definerte åpne beve-
gelseskjeder som en type øvelse hvor den 
distale del av en ekstremitet er fri til å be-
vege seg. Det i motsetning til lukkete beve-
gelseskjeder hvor distale del er fiksert. I den 
senere tid har det vært fokusert mye på for-
hold som fast kontra bevegelig understøttel-
sesflate, vektbæring eller ikke-vektbæring, 
øvelser for enkeltledd eller for flere ledd og 
så videre (9-13). Det råder en del forvirring 
om begrepene. 

I dag er det ganske stor enighet om at ut-
trykkene åpne og lukkede bevegelseskjeder 
ikke er gode. I flere vitenskapelige publika-
sjoner tar forskere direkte avstand fra bru-
ken av slike begrep (14-16).

I fysioterapi og idrett har det vært stor fo-
kus på å finne treningsmetoder som er pre-
stasjonsfremmende og samtidig skånsomme 
for aktive og passive leddstrukturer. Øvelser 
i åpne bevegelseskjeder har vært benyttet for 
isolert trening av enleddsmuskulatur (17-
18), mens trening i lukkete bevegelseskjeder 
har vært betraktet som mer «funksjonell», 
fordi den i stor grad også aktiverer antago-
nistisk muskulatur (19). Ved vektbærende 
trening har det vært målt stor grad av ko-
aktivering av synergister og antagonister 
(20-21). 

I Neurac-metoden har vi derfor valgt 
å benytte uttrykket «kroppsvektbærende 
øvelser». Dette for å beskrive øvelser som 
vi mener gir koaktivering av synergister og 
antagonister.

Stabilitetstrening 
Fysioterapeuter har rik tradisjon for trening 
av pasienter med rygg- og nakkeplager. Alle-

rede for 20 år siden beskrev Bergmark et sta-
biliseringssystem av ryggen hvor han brakte 
inn begrepene «lokal» (indre) – og «global» 
(ytre) muskulatur (22). Systemet er senere 
utviklet og fornyet av blant andre Mottram 
og Comerford (23). Systemet vakte stor in-
teresse blant fysioterapeuter, og en rekke 
studier har siden vært publisert på dette fel-
tet. Etter hvert har det blitt særlig stort fokus 
på opptrening av dyp stabiliseringsmusku-
latur, spesielt m transversus abdominis og 
den indre delen av m multifidus. I den se-
nere tid har det imidlertid vært reist kritikk 
mot spesifikk opptrening av slik muskulatur, 
blant annet i Journal of Biomechanics og i 
Spine (24-25). Der påpeker flere forskere og 
klinikere, deriblant Kibler, betydningen av å 
integrere både indre og ytre muskulatur for 
å oppnå optimal stabilitet (26). 

Begrepet kjernestabilitet («core stabi-
lity») er nå blitt dagligdags for de fleste som 
driver med opptrening av rygg. Et stort an-
tall vitenskaplige publikasjoner finnes etter 
hvert på dette feltet, spesielt målemetodiske 
og beskrivende studier. Det er imidlertid 
publisert få effektstudier av høy metodisk 
kvalitet. Det finnes i dag ingen enighet om 
hva kjernestabilitet egentlig er. Noen oppfat-
ter det for eksempel som dyp stabilitet ivare-
tatt av leddnær muskulatur. Andre, for ek-
sempel Stuart McGill, hevder det er en total 
aktivering av indre og ytre muskulatur som 
skal til for å oppnå et kraftig buktrykk som 
gir stabilitet (25).

Ved å benytte kroppsvektbærende øvel-
ser i Neurac-metoden tilstrebes det derfor å 
aktivere både indre og ytre muskulatur og å 
bedre samspillet dem imellom.

Pasienter med langvarige nakkeplager 
har fått dokumentert nedsatt funksjon i den 
leddnære muskulaturen (27) og større trett-
barhet i de ytre musklene enn personer uten 
nakkeplager (28). I en randomisert kontrol-
lert studie med 56 pasienter, viste Falla et al. 
(2006) at m sternokleidomastoideus og mm 
skalenii ble sterkere og mindre trettbare et-
ter utholdende styrketrening enn etter spe-
sifikk trening av de kraniocervikale flekso-
rene (29). De anbefalte derfor pasienter med 
nakkeplager å trene utholdende styrke med 
øvelser som aktiverer både dype og overfla-
tiske muskler.

På ryggfriske personer har vi på vår kli-
nikk registrert med ultralyd at kroppsvekt-
bærende øvelser i slynger automatisk akti-
verer muskulatur både lokalt (m transversus 
abdominis) og globalt (m obliquus internus 

og m. obliquus eksternus). Hos pasienter 
med langvarige ryggproblemer, til motset-
ning, har vi ofte i samme øvelse registrert 
en manglende aktivering av m transversus 
abdominis. Hos noen av disse har man ved 
ultralydmålinger sett at kroppsvektbærende 
øvelser i slynger kombinert med vibra-
sjon kan medføre automatisk aktivering 
av m transversus abdominis. I den senere 
tid har derfor kroppsvektbærende øvelser 
med vibrasjon vært benyttet på behandling 
av langvarige rygg- og nakkeplager. Vårt 
inntrykk er at flere ved dette enn ved ikke-
kroppsvektbærende øvelser oppnår koakti-
vering av indre og ytre muskulatur. Dette sy-
net støttes særlig av observerte forbedringer 
i bevegelsesfunksjon og bevegelseskvalitet 
samt rapportert smertelette. 

Vibrasjonstrening 
På 1990-tallet kom de første plattformene 
for helkroppsvibrasjonstrening («Whole 
Body Vibration»). Det har siden vært en 
økende interesse for disse når det gjelder 
behandling og trening av både pasienter og 
friske. Mange effektstudier er publisert av 
trening med helkroppsvibrasjoner, om enn 
med sterk varierende metodisk kvalitet. For 
eksempel; en systematisk oversikt fra 2007 
med utrente voksne og eldre kvinner viste 
fra moderat til sterk dokumentasjon for at 
slik trening kan ha positiv effekt på mus-
kelfunksjonen i underekstremitetene (30). 
Konklusjonen var basert på 19 studier med 
akseptabel vitenskapelig robusthet. Samme 
år viste en annen systematisk oversikt ingen 
eller minimal effekt av helkroppsvibrasjoner 
på muskelstyrke og hoppfunksjon sammen-
lignet med tilsvarende trening uten vibra-
sjoner (31). Den var basert på 12 studier av 
friske trente og utrente av begge kjønn. 

I motsetning til de utydelige effektene 
over for friske trente og utrente, viste en ny-
ere randomisert kontrollert studie (RCT) 
av totalt 22 kvinnelige ballettdansere at hel-
kroppsvibrasjonstrening var effektivt. Det 
vil si; når vibrasjonstrening var utført før 
ballettrening. var vanlig ballettrening mer 
effektivt enn samme trening uten slike vi-
brasjoner (32). Spesifisert viste vibrasjons-
gruppen etter åtte uker statistisk signifi-
kant større hopphøyde og kraftutvikling i 
underekstremitetene enn kontrollgruppen. 
Det var for friske. Men hva for pasienter? 

For pasienter med ulike tilstander doku-
menterer flere nyere enkeltstudier effekt av 
helkroppsvibrasjoner. En RCT av totalt 16 



FYSIOTERAPEUTEN  12/09     23

pasienter med hemiplegi, viser forbigående 
effekt av en enkelt behandling (33). En an-
nen RCT, fra Spine i 2008 på 20 innlagte 
muskelskjelettfriske menn (34), viser at åtte 
uker med absolutt sengeleie fører til atrofi 
av multifidusmuskulaturen og forlengelse 
av virvelsøylen i lumbalcolumna. Mer in-
teressant er det likevel at den studien også 
viser at vibrasjonstrening motvirker atrofi. 
Spesifikt viste pasientene som fikk to dag-
lige vibrasjonstreningsøkter (hver på 5-10 
minutter med simulerte vektbæringsøvel-
ser i sengen ved å presse føttene mot en vi-
brasjonsplate) statistisk signifikant mindre 
atrofi av multifidus og mindre forlengelse av 
lumbalcolumna enn kontrollgruppen. Den 
siste gruppen fikk ingen trening. Det finnes 
også andre studier:

Pasienter med nedsatt balanse og gang-
funksjon (63 kvinner og 4 menn) fikk i en 
kvasieksperimentell studie trening med eller 
uten helkroppsvibrasjoner (35). Interven-
sjonsgruppen på 40 personer viste statistisk 
signifikant forbedring etter to måneder med 
rutinemessig trening pluss vibrasjonstre-
ning en gang per uke i fire minutter. Dette 
sammenlignet med kontrollgruppen på 27 
personer som fikk rutinemessig trening 
alene. I tillegg viste en annen RCT med 20 
pasienter med rekonstruerte korsbånd (36), 
at de som fikk konvensjonell trening for 
propriosepsjon og postural stabilitet samt 
helkroppsvibrasjoner fikk bedre nevromus-
kulær kontroll og balanse enn de som bare 
fikk samme type konvensjonelle trening. 

Forklaringsmodellene som gis i littera-
turen ved helkroppsvibrasjonstrening går 
stort sett ut på at slik trening øker inputen 
fra muskelspolene til sentralnervesystemet. 
Og at dette på grunn av «nevral adaptasjon» 
øker muskelaktiveringen (37-41). 

Derfor bruker nå Neurac-metoden det 
mekaniske vibrasjonsapparatet. Hensik-
ten er å tilføre vibrasjoner til det selekterte 
kroppsområdet under smertefrie, kropps-
vektbærende øvelser og å tilpasse dem med 
hensyn til frekvens, tid og energi.

Smerte og dens innvirkning på kraft og 
motorisk kontroll
Laboratoriestudier fra de siste fire år viser at 
smerte har stor innvirkning på evnen til å 
utvikle kraft. En undersøkelse viser at eks-
perimentell smerte reduserer kraftutvikling 
målt ved maksimal frivillig isometrisk kon-
traksjon, og at dette forårsakes av sentrale 
mekanismer. En annen slik studie viser at 

hjernen reduserer signalstrømmen til mus-
kler i et smertefullt område (42). Enn videre 
viser laboratoriestudier at ved gjentatte dy-
namiske bevegelser med høy hastighet, for-
andrer eksperimentelt indusert smerte de 
sentrale strategiene for motorisk kontroll 
(43-44).

Dessuten har en i en laboratoriestudie 
eksperimentelt påført friske personer smer-
te i m vastus medialis, hvor en fant nedsatt 
motorisk kontroll i kneet og instabilitet ved 
gange (45). Andre undersøkelser av pasien-
ter med smerte foran i kneet viser redusert 
koordinasjonen av motoriske enheter i m 
vastus medialis og m vastus lateralis (46-47).

Også hos pasienter med langvarige rygg-
plager er det utført laboratoriestudier. Når 
de gjør brå bevegelser av trunkus eller ek-
stremiteten, er aktiveringen av lokal mus-
kulatur forsinket i forhold til hos friske (48-
51). Lignende muskulær dyskoordinasjon 
har man sett ved en studie med eksperimen-
telt påført smerte (52).

Siden det er godt dokumentert at både 
smerte og inaktivitet reduserer musklenes 
kraft og normale aktiveringsmønstre, me-
ner vi behandlingstilnærmingen i starten 
bør fokusere på å optimalisere kraft og mus-
kelaktivering. Problemet er at smerter ofte 
gjør det vanskelig eller umulig å trene pasi-
enter etter gjengse prinsipper for utvikling 
av styrke, kraft og utholdenhet. Dog ser vi 
nå etter behandling med Neurac-metoden 
med Stimula lovende smertereduksjon. 
Dette kan i mange tilfeller muliggjøre van-
lig trening uten vibrasjon umiddelbart etter 
slik behandling. Men hva kan forklare dette? 

Det har lenge vært kjent at proprioseptive 
signaler fra lavterskel mekanoreseptorer kan 
blokkere smertesignaler i ryggmargen, slik 
at de ikke når opp til hjernen og registreres 
der (53). Særlig viktig i denne sammenhen-
gen er signaler fra muskelspoler, som rea-
gerer kraftig på vibrasjonsstimuli (54-55). 
Kombinasjonen med vibrasjon og smer-
tefrie vektbærende øvelser som benyttes i 
Neurac-metoden, kan derfor kanskje være 
effektiv når det gjelder smertereduksjon hos 
mange pasienter med langvarige plager. 

Status og behov for dokumentasjon
Vi erkjenner et stort og omfattende behov 
for dokumentasjon av virkningen av den 
her beskrevne nyutviklete Neurac-metoden. 
Dokumenteringen bør skje i form av klinisk 
kontrollerte effektstudier for pasienter med 
langvarige muskelskjelettlidelser. Men vi 
trenger også studier av virkningsmekanis-
mer med og uten ulike typer av vibrasjon 
samt kostnads-nytte studier. En mekanis-
mestudie med Neurac-metoden er nylig 
gjennomført i Danmark. Studien, som er 
i publiseringsprosessen, undersøkte den 
kortvarige effekten av Neurac-vibrasjonsbe-
handling på cervikal muskelaktivering hos 
kvinner med langvarige nakkesmerter. 

Oppsummering 
og avslutning
Det er godt dokumentert at langvarige mus-
kelskjelettlidelser representerer det helse-
problem som «plager flest og koster mest» 
både i Norge og internasjonalt. Det er altså 
et stort behov for nye og bedre behandlings-
tilbud. 

Neurac er et slikt nyutviklet tilbud som 
ved bruk av slynger og tilført vibrasjon antas 
å gi en høydosert nevromuskulær stimule-
ring. Denne stimuleringen synes erfarings-
messig å kunne hjelpe med å gjenvinne 
funksjonelle og normale bevegelsesmønstre 
hos pasienter med muskelskjelettsmerter. 

Metoden har fire sentrale elementer: 1. 
Kroppsvektbærende øvelser i slyngesyste-
mets arbeidsstasjon, 2. Kontrollert vibrasjon 
av selekterte områder/kroppsdeler, 3. Grad-
vis økende tyngdebelastning, 4. Ingen fram-
kalling eller økning av smerte. Som en del av 
behandlingen med Neurac-metoden settes 
pasientene i gang med et spesialtilpasset tre-
ningsprogram som de så skal fortsette med 
på egenhånd. Hensikten er å videreutvikle 
og opprettholde forbedring over tid.

Metoden har også en diagnostisk del for å 
teste ut svake muskler/muskelgrupper eller 
redusert samspill mellom dyp stabiliserende 
muskulatur og ytre bevegende muskulatur 
(Weak Links). Det er en klinisk erfaring at 
bedring etter behandling med Neurac-me-

Ofte erfarer vi at pasienten kan oppnå 
umiddelbar bedring forbundet med  
Neurac-behandlingen.
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toden kan komme raskt, ikke sjelden under 
aller første behandling. 

Teoretisk bakgrunnslitteratur gir indi-
rekte støtte for metoden både hos pasienter 
og ekstremt godt trente utøvere. Men det er 
et stort behov for vitenskapelig dokumen-
tasjon utover klinisk erfaring, før metoden 
kan få avklart sin plass som fysioterapibe-
handling. 
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Title: Neurac – a new treatment method for chronic musculoskeletal pain 
Abstract 

 The effect of exercise therapy on chronic musculoskeletal pain is generally low and mo-
derate at best. In this paper a new exercise treatment method, Neurac, is described with 
theoretical background, development, main content, and documentation. 
Neurac is a treatment method that aims at regaining normal functional movement pat-
terns in patients with musculoskeletal disorders, by using high levels of neuromuscular 
stimulation
This is an active treatment approach including four main elements: 1. Bodyweightbearing 
exercises utilizing the Redcord sling system, 2. Controlled vibration to selected body parts, 
3. Gradual increase of resistance (work-load), 4. No pain or no increase of existing pain. 
A newly developed vibration apparatus, Redcord Stimula, is often used to augment neural 
adaptations by a potential increase in activation of muscle spindles. The Neurac method 
also includes testing procedures for neuromuscular function of the kinetic chains, and the 
integration of «local» and «global» muscle function.
Theoretically, Neurac is based on supporting research on bodyweightbearing exercises 
loading the biomechanical chains. Further, based on neuroscience and clinical trials the 
method utilizes vibration to increase neural drive and to decrease pain.
The development of the Neurac-methodology has emerged from the S-E-T concept (Sling 
Exercise Therapy). The new methodology involves use of the Redcord Trainer (formerly 
called TerapiMaster), workstation and the vibration apparatus.  
Documentation: Systematic observations in the clinic show changes after implementation, 
but research is needed to evaluate the efficiency of the Neurac-method as a physiothera-
peutic tool.
Key Words: Musculoskeletal pain, Neuromuscular function, Neurac, Redcord, Vibration, 
Physical therapy modality, Physical therapy speciality.
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Utdrag fra en randomisert, kontrollert studie: 

Effectiveness of a 10-week training intervention with the 
MBT in patients with hip disorders. (Professor Dr. T. Horst-
mann et al.: 2004). 

(…) progress was achieved especially in the area of coor-
dinative skills. In addition, health-related quality of life 
was enhanced markedly. When used purposefully, the 
MBT appears to be capable of supporting the therapy of 
patients with hip joint osteoarthritis or already implanted 
joint replacement”. 

(Professor Dr. T. Horstmann et al.: 2004). Publisert i Deutsche Zeitschrift für 
Sportmedizin. Jahrgang 57, nr.: 7-8 (2006) s.:195-200. 

MBT
med fotfeste 

i studier

www.mbt.no

Ved spørsmål eller tilsending av studier, kontakt 
fysioterapeutene våre: post@masainorge.no.   

Siden MBT kom på markedet i 1998, har vi 
tilegnet oss mye klinisk erfaring. Det er brukt 
betydelige ressurser på utvikling av produktet. 
En rekke studier har blitt gjennomført ved 
anerkjente universiteter verden over. 

Nytt på fag

 Fagartikkelen skal fra nå av være utstyrt med bilde av forfat-
teren. Dersom en artikkel har flere forfattere, er det hovedfor-
fatteren som avbildes. Bildene skal være digitale og sendes til 
oss samtidig som fagartikkelen sendes inn. Illustrasjoner blir 
også heretter viktig i selve artikkelen. Disse bildene må også 
være digitale og av god kvalitet.   
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Synopsis
Summary of: Rannou F, Dimet J, Boutron I, 
Baron G, Fayad F, Mace Y et al (2009) Splint 
for base-of-thumb osteoarthritis: a rando-
mized trial. Ann Intern Med 150: 661–669. 
[Prepared by Mark Elkins, CAP Editor.] 

Question: Does use of a splint at night 
improve pain and disability in people with 
osteoarthritis at the base of the thumb 
(OABT)? 

Design: Randomised, controlled trial 
with concealed allocation. Setting: Two ter-
tiary hospitals in France. 

Participants: Patients were recruited 
from tertiary clinics or private practices. In-
clusion criteria were pain at the base of the 
thumb 30 mm or greater on a visual ana-
logue scale (VAS) from 0 (no pain) to 100 
mm, age 45–75 years, radiographic evidence 
of OABT, and either trapeziometacarpal 
joint enlargement or closure of the first web. 
Post-traumatic osteoarthritis, inflammatory 
and crystal arthritis, neurological condi-
tions, trauma, surgery and collagen diseases 
were exclusion criteria. Randomisation of 
112 participants allotted 57 to the interven-
tion group and 55 to a control group. 

Interventions: Both groups received 
usual care, at the discretion of the general 
practitioner or rheumatologist. In addition, 
a rigid splint was custom made for partici-
pants in the intervention group by an oc-
cupational therapist. It covered the base of 
the thumb and the thenar eminence but not 
the wrist. These participants were advised to 
wear it at night for one year, and encouraged 
to contact the therapist if they felt the splint 
needed adjustment, if pain increased while 
wearing the splint, or if they had adverse ef-
fects, eg, skin erosion. 

Outcome measures: The primary out-
come was the change in pain on the VAS at 
one month. Secondary outcome measures 
were disability at one month, and pain and 
disability at twelve months. Disability was 
measured with Cochin Hand Functional 
Scale from 0 (low disability) to 90, and on 
another VAS (100 mm = high perceived 
disability). Participants also rated their per-
ceived global improvement and underwent 

Long-term use of a splint at night reduces pain and disability in 
people with osteoarthritis at the base of the thumb

clinical and radiological measures: pinch 
strength, pain during pinch, thumb mobil-
ity, closure of the first web, and blinded as-
sessment of radiological progression of os-
teoarthritis. 

Results: 98 (87%) participants completed 
the study. No significant betweengroup dif-
ferences in any outcomes were observed at 
one month. At 12 months, however, the in-
tervention group showed significantly great-
er reductions in pain (by 14 mm, 95% CI 5 
to 23), in Cochin scores (by 6 points, 95% 
CI 2 to 11), and in perceived disability (by 
13 mm, 95% CI 4 to 22). The groups did not 
significantly differ on the remaining second-
ary outcomes. 

Conclusion: For patients with OABT, 
night splinting had no effect on pain and 
disability at 1 month but both improved at 
12 months.

Commentary
Osteoarthritis at the base of the thumb is 
particularly common in women (Swigart et 
al 1999), and is associated with symptoms 
of pain, stiffness, and weakness at the base 
of the thumb (Wajon et al 2005). Not only 
do these impairments have the potential to 
limit task performance, but they also restrict 
participation in hobbies, sports, and many 
activities of daily living. 

Current conservative intervention aims 
to assist individuals in managing their 
symptoms through the use of splints, exer-
cises, and joint protection advice. Initially, 
patients are encouraged to wear their splints 
for 12–18 hours per day, but certainly at 
night and during performance of aggravat-
ing activities. As symptoms improve, they 
are advised to alter their wearing schedule 
accordingly. 

While there have been a number of clini-
cal trials comparing two different splinting 
techniques for carpometacarpal joint OA 
(Wajon and Ada 2005, Swigart et al 1999), 
this study is the first RCT to compare a rigid 
splint with a  control group that has not re-
ceived a «placebo» splint. 

The trial is well designed and reported, 
satisfying all the validity criteria on the 

PEDro scale (de Morton 2009), apart from 
those related to blinding. It is unfortunate 
that the assessment of pinch strength and 
web closure was not blinded, as this would 
have been simple to achieve. The study 
found no difference in the improvement in 
pain between groups at one month. Clini-
cally, this would appear to be surprising, 
but may be explained by the splint-wearing 
schedule. Patients were advised to wear their 
splints only at night, and may have con-
tinued to perform potentially aggravating 
activities, unsupported, during the day. As 
Rannou suggests, night-time-only use may 
result in the benefit of splinting taking lon-
ger to detect. 

Significant improvements in pain and 
reduction in disability were identified at 12 
months in the splinting group. These find-
ings should encourage therapists to advise 
their patients to persevere with splinting, at 
least at night, for the long term to achieve 
ongoing symptom relief. 

Anne Wajon
Hand Therapy at Hornsby,
and Pacific Hand Therapy Services
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På Idrettsmedisinsk høstkon-

gress vant Torbjørn Soligard 

NIMI-Hjelp-24-prisen for beste 

publikasjon: en randomisert 

kontrollert studie i BMJ (1). 

Studien indikerer at forebyg-

gende trening som oppvar-

ming kutter risikoen for fot-

ballskader med en tredjedel.

TEKST Kjartan Vårbakken
fagredaktor@fysio.no

Soligard er doktorgradstipendiat ved Sen-
ter for idrettsskadeforskning og selv aktiv 
fotballspiller. Med seg hadde han ni andre 
forfattere, deriblant forsker og spesialist i 
idrettsfysioterapi Grethe Myklebust og pro-
fessor i idrettsmedisin Roald Bahr. 

Hensikten med studien var å undersøke 
effekten av et omfattende oppvarmingspro-
gram laget for å redusere risikoen for skade 
hos kvinnelige unge fotballspillere.

Designet 
Studien var klynge-randomisert og kontrol-
lert utformet, med fotballklubber som klyn-
ge eller randomiseringsenhet.

Settingen
Deltakersettingen var 125 fotballklubber fra 
Sør-, Vest- og Midt-Norge. Det var 65 klub-
ber i intervensjonsgruppen og 60 klubber 
i kontrollgruppen. Disse ble fulgt over en 
spillersesong på åtte måneder.

Deltakerne
Enkeltdeltakerne var 1  900 kvinner fra 13-
17 år, hvorav cirka 55 prosent var i interven-
sjonsgruppen og 45 prosent i kontrollgrup-
pen.

Intervensjonen 
Intervensjonen var et bredt oppvarmings-
program for å øke styrke, bevissthet og ko-

Forebygde fotballskader og 
vant NIMI-Hjelp24-prisen

ordinasjon både ved statiske posisjoner og 
bevegelse. Programmet varte i 20 minutter 
og besto av tre deler: ulike løpsøvelser i 8 mi-
nutter; styrke, plyometri og balanse i 10 mi-
nutter; og intensiv fotballøping i to minutter. 
Video og pdf av intervensjonen «Spilleklar» 
er fritt tilgjengelig på nett (2). Tiltaket skulle 
utføres fast i starten av hver trening og kamp 
gjennom sesongen.

Utkomme, effektmål
Hovedutkomme eller viktigste effektmål var 
skader i underekstremiteten (fot, ankel, legg, 
kne, lår, lyske og hofte). De tre sekundære 
utkommene eller nest viktigste effektmålene 

var skader totalt, overbelastningsskader og 
alvorlige skader. 

Resultat
I løpet av sesongen gjennomførte inter-
vensjonsklubbene  det skadeforebyggende 
programmet  i snitt 44 ganger (fra 11 til 
104  økter), mens kontrollklubbene  ikke 
gjennomførte  systematiske skadeforebyg-
gende tiltak.

Hovedutkomme underekstremitetsskade 
i løpet av en sesong, viste at risikoen i snitt 
var 29 prosent mindre for intervensjons-
gruppen enn for kontrollgruppen. Men sik-
kerhets- eller konfidensintervallet gikk fra 

BESTE PUBLIKASJON Doktorgradstipendiat Torbjørn Soligard vant NIMI Hjelp-24-prisen for beste 
publikasjon. Foto: Eirik Kristianslund/Idrettshøgskolen
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59 prosent til 103 prosent, hvilket betyr at 
resultatet ikke var statistisk signifikant eller 
ikke med 95 prosent sikkerhet kan overføres 
til populasjonen unge fotballspillere i Norge.

Men for sekundærutkommene, derimot, 
var forskjellen i risiko statistisk signifikant 
lavere for intervensjonsgruppen enn kon-
trollgruppen. I prosentvis reduksjon med 
95-prosent konfidensintervall i parentes var 
de: 

for skader totalt: 32 prosent (fra 52 % til 
2 %)
for overbelastningsskader: 53 prosent 
(fra 74 % til 15 %) 
for alvorlige skader: 55 prosent (fra 64 % 
til 17 %)

Diskusjon
Ifølge forskerne viser høykvalitetsstudien at 
det strukturerte oppvarmingsprogrammet 
kan redusere skaderisikoen for unge kvinne-
lige fotballspillere med cirka en tredjedel, og 

at risikoen for alvorlige skader kan halveres. 
Dette i forhold til vanlig treningspraksis. 

Problemet med lav statistisk styrke for 
hovedutkommet kan skyldes at hele 31 pro-
sent av de 181 inviterte klubbene sa nei til å 
delta. Trenernes viktigste grunn var studiens 
ekstrabelastning med ukentlig registrering 
og rapportering av data. Men noen var også 
uvillige til å bruke samme oppvarmingspro-
gram for hver økt og var lite opptatte av å 
forebygge skader. 

Gjennomføringsgraden av programmet 
var på hele 77 prosent, mot 55 prosent i en 
tidligere studie som ikke viste tilsvarende 
effekter. En hovedgrunn for den høye gjen-
nomføringen var trolig utvidelse av øvel-
sesutvalg og -progresjon, et nytt sett av 
strukturerte løpsøvelser og parøvelser som 
appellerte til spillerne.

Konklusjon 
For primærutkomme var ikke reduksjonen 
i underekstremitetsskader statistisk signi-

fikante, men risikoen for alvorlige skader, 
overbelastningsskader og skader totalt var 
redusert. Dette indikerer ifølge forskerne 
at et strukturert oppvarmingsprogram kan 
forebygge skader for unge kvinnelige fot-
ballspillere. 

Referanser
1. Soligard T, Myklebust G, Steffen K, Holme I, Silvers H, 
Bizzini M, Junge A, Dvorak J, Bahr R, Andersen TE. Compre-
hensive warm-up programme to prevent injuries in young 
female footballers: cluster randomised controlled trial. BMJ 
2008;337:a2469. 
2. Forebyggingsprogrammet «Spilleklar» er tilgjengelig på 
video og pdf fra: www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/
SPILLEKLAR

Artikkelen er tidligere publisert på og hyperlenket fra www.
fysioterapeuten.no  

Gravide som trente reduserte vektøkning
Gravide som trener regelmes-

sig under svangerskapet, kan 

signifikant redusere vektøk-

ningen sammenlignet med 

gravide som ikke driver fysisk 

aktivitet.

TEKST Kristin Henriksen
kh2@fysio.no

Stor vektøkning i svangerskapet er assosiert 
med en rekke sykdommer og komplikasjo-
ner. Dr. gradsstipendiat ved Norges idretts-
høgskole, Lene Hagen Haakstad har sett på 
om et 12 ukers treningsprogram kan fore-
bygge overvekt under svangerskapet. Resul-
tatene presenterte hun på Idrettsmedisinsk 
Høstkongress i Trondheim i november. 

Aerobic
105 inaktive førstegangsfødende kvinner 
med en gjennomsnittsalder på 30 år ble ran-

domisert til enten en treningsgruppe eller 
kontrollgruppe. Kvinnene som trente fikk 
tilbud om to timer aerobic gruppetrening 
per uke og ble i tillegg rådet til 30 minutter 
med moderat fysisk aktivitet, eksempelvis 
rask gange, de resterende dagene i uken. 

Vektøkning
Det primære endepunktet med studien var å 
se på hvor stor vektøkning kvinnene hadde, 
og andelen kvinner med høyere vektøkning 
enn anbefalt. 

Studien hadde om lag 20 prosent frafall i 
begge gruppene. 

Signifikante forskjeller
I gjennomsnitt deltok kvinnene i trenings-
gruppen på 17 av 24 gruppetreninger. Færre 
kvinner i treningsgruppen enn i kontroll-
gruppen gikk opp mer i vekt enn interna-
sjonale anbefalinger, men den signifikante 
forskjellen fant Haakstad kun blant dem 
som deltok på alle de 24 gruppetreningene. 
Kvinnene som deltok på alle treningene re-
duserte også vektøkningen sammenlignet 

med dem som deltok på færre treninger og 
sammenlignet med kontrollgruppen. 

Publiseres
– Prosjektet er avsluttet og vi håper å kunne 
publisere resultatene i Medicine & Science 
in Sports & Exercise over jul, sier Haakstad.

FOTO Colourbox.com
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HUR NORWAY
Fagerborggata 6

Postboks 5165 Majorstuen
0302 Oslo

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

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

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

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

Dette er en respons på Odd Magne Lundbys kommentar i nr. 
11/2009 til artikkelen «En prospektiv observasjonsstudie i syke-
huspraksis: Pasientrapporterte endringer etter bassengtrening» i 
Fysioterapeuten nr. 10/2009.

Det er flere ulike og viktige sider ved forskning om praksis 
som løftes fram i debattinnlegget. En side dreier seg om å måle 
effekter; hva måles og hvordan? Et annet poeng er deltakerfoku-
set; – at deltakerne vet selv best hvordan behandlingen oppleves.

Vi har gjennom dette prosjektet fått mulighet til å stoppe opp i 
en travel hverdag å reflektere over hva vi gjør og hvorfor. At resul-
tatet ikke ble slik vi trodde i utgangspunktet, er også for oss skuf-
fende – men har gitt oss enda flere tanker og gode diskusjoner i 
staben. Å prøve seg med forskning er vanskelig og tidkrevende. 
Vi er blitt beriket med mer kunnskap i denne forskningsverden 
som fortsatt, etter vår mening, er noe snever ut i fra et holistisk 
menneskesyn. Vi har likevel et ansvar når det gjelder å finne spe-
sifikke faktorer som er med på å endre resultatet på behandlingen 
vi gir. Vår studie viser bare at det må mange nye studier til, med 
andre metoder og innfallsvinkler som kan være med på å belyse 
flere faktorer enn det vi har gjort her. Flere forskningsmetoder 
kan være aktuelle for å få bredde og dybdekunnskap. Større stu-
dier hvor det benyttes sammenligningsgrupper kan være fordel-
aktige, men også kvalitative studier om pasientenes erfaring; det 
være seg erfaring vi spurte/ikke spurte om i undersøkelsen. 

Som pasient foretrekker jeg å bli trodd, uansett hva tall måtte si 
om mine plager og helsemessige erfaringer. Opplever jeg bedring 
av bassengtrening, vil vi gjerne leve i den tro at det hjelper meg, 
selv om vi ikke klarer å dokumentere dette ved studier. Vi vil vel 
ikke kalle dette en livsløgn, men heller bruke Edward de Bono 
som sier: «Perception is real even when it is not reality».

Sykehuset i Levanger ønsker vi skal utforske vår egen prak-
sis og stimulerer til dette. Resultatet av vår studie har som sagt 
skapt faglig diskusjoner om ulik type forskning og forhold rundt 
evidencebaserte forklaringer. Vi har også gjort vurderinger om 
endring av behandlingstilbudet til noen av bassengpasientene. Vi 
ønsker å fremme spesifikke behandlingseffekter med det vi gjør, 
men vet at et tidsavgrenset og hyppigere treningsopplegg ikke vil 
passe alle pasientgruppene vi har. 

I vår undersøkelse har vi ikke ekskludert noen. Den sier heller 
ikke noe  om hvem som har gjort store endringer eller hvem som 
har små, da vi ser kun på totalgruppene. Dette viser igjen at det 
er grunn til å gjøre andre studier på bassengtrening som tar for 
seg flere faktorer enn det vi her har gjort. Det ville vel pyntet på 
statistikken om vi hadde laget et opplegg som ekskluderer pasi-
entgrupper med minst endringspotensial, men dette ville neppe 
være «klinikknær» forskning?

Kathrine Engen
Jon Nergård
Rannveig Kvello Eriksen

Takk for tankevekkende  
innspill om vår artikkel
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REPORTASJE ERGONOMI I BARNEHAGEN

I EN HEKTISK barnehagehverdag der ett barn må 
trøstes og en annen har gjort i buksa og må ha ny 
bleie, er det fort gjort at de ansatte løfter opp det grå-
tende barnet, trøster, og samtidig får bykset det andre 
barnet på stellebordet for bleieskift. Over tid kan løft 
som dette kunne føre til muskel- og skjelettplager.

Bedriftshelsetjenesten til Modum kommune i 
Buskerud, Modum felles bedriftshelsetjeneste (MBF), 
fikk tilbakemeldinger om at de ansatte i kommunens 
barnhager opplevde arbeidssituasjonen som fysisk 
belastende. I samråd med MBF bestemte kommunen 
at ergonomi skulle være et satsingsområde for alle de 
kommunale barnehagene i 2009. 

Ergonomisk riktig
Resultatet så langt i prosjektet er en enklere og mer 
ergonomisk riktig arbeidsdag for de ansatte. For bar-
na har endringene medført en større grad av bruker-
medvirkning ved at de hjelper til i egen hverdag. 

I stedet for at en av de voksne løfter barnet opp på 
stellebordet, krabber det selv via en krakk, og dersom 
barnet er stort nok, kan det stå på krakken mens blei-
en skiftes. Dessuten er stellerommene ominnredet 
ved at skap som sto over stellebordene, slik at barnet 
måtte «smyges» innunder og ikke kunne sitte opp-
reist, flyttet. Skapdører, som førte til at klatrekrakk 
til barn og stol til voksne stadig måtte flyttes på, er 
fjernet, noe som åpner for lett tilgang til stelleutstyr. 
En liten benk er plassert foran vasken til barna som 
nå rekker frem til kranen uten.

Mange små tiltak som i sum betyr færre unødven-
dige bevegelser og mindre tunge løft for de ansatte.

Krokbøyd 
– Veldig mye av arbeidet i barnehagene foregikk i 
krokbøyd stilling, sier Mirian Øyhus Mikkelsgård, 
fysioterapeut ved MBF, og går halvveis ned i knestå-
ende for å vise. 

– Ved å redusere på enkelte aktiviteter som foregår 
i denne stillingen, selv om aktiviteten i seg selv ikke 
er så veldig belastende, vil den totale belastningen i 
hverdagen bli mindre, sier hun. 

Mikkelsgård ba ansatte i de åtte barnehagene i kom-
munen om å beskrive hvilke arbeidssituasjoner som 
oppleves som belastende. På bakgrunn av «Forskrift 
om tungt og ensformig arbeid» lagde hun et enkelt 
skjema som de barnehageansatte fylte ut. Mikkelsgård 
besøkte alle avdelingene i de åtte barnehagene og fil-

Med enkle midler og en solid dose bevisstgjøring har ansatte i 

Mælumenga barnehage gjort arbeidsdagen sin mer ergonomisk 

– til glede for både voksne og barn.

TEKST OG FOTO Kristin Henriksen.  kh2@fysio.no

En lettere hverdag 
i barnehagen

Ergonomi

 Er et tverrgaglig 
kunnskapsfelt om 
tilpasning mellom 
arbeidsmiljø og men-
nesket.

 For å unngå sykdom 
og belastningsskader 
må både arbeidsgiver 
og arbeidstaker ta 
hensyn til ergono-
miske forhold.

 Feilbelastninger og 
stadig gjentatte beve-
gelser bør reduseres. 
Tungt og ensformig 
belastende arbeidsstil-
linger og tidspress er 
spesielt uheldig.

 Kilde: Arbeidstilsynet

INGEN SENGER Mælumenga barnehage har byttet ut barne-
sengene med madrasser. Da slipper Merethe Ydse bøye seg 
ned i sengen og hente ut Erle når formiddagsluren er over. 
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PÅ GULVET Lille Erle har 
gjort seg klar til middags-
luren sin.
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met ansatte mens de utførte arbeidet. 
På bakgrunn av besøkene, videooppta-

kene, kartleggingsskjemaet og samtale med 
ansatte, ble barnehagenes arbeidsbelastning 
vurdert i forhold til «Forskrift om tungt og 
ensformig arbeid». Forskriften skiller mel-
lom tre risikonivåer. Rødt område – der 
sannsynligheten for å pådra seg belastnings-
lidelser er rimelig stor, gult område – der 
det er en viss risiko for belastningsskader på 
kort eller lang sikt, og grønt område – der 
det er liten risiko for belastningsskader for 
de fleste av arbeidstakerne. 

Funnene
Mikkelsgård fant ingen røde problemer, 
men at ansatte i barnehagene ofte løfter og 
bærer barn, leker og utstyr mente hun var 
et problem.

– Hyppighet og gjentakelse av arbeidet 
gjør at løfting og bæring etter min mening 
er gult område, sier hun. Hun mener at flere 
av de ugunstige arbeidsstillingene også går 
inn under gult.

– Arbeidet foregår ofte i huksittende eller 
knestående i løpet av dagen slik at ryggen er 
bøyd og vridd i perioder av dagen, som ofte 
varer over tid, forklarer fysioterapeuten.

Mindre sliten
– Vi er blitt mer bevisste på hvordan vi job-
ber og utfører daglige gjøremål, sier assis-
tent Merethe Ydse og får nikkende støtte fra 

arbeidslivet. 
-

sent av innvilget uførepensjon skyldes 
muskel- og skjelettplager i 2002.

første kvartal 2008 skyldes muskel- og 
skjelettplager.

-
menn behandling for muskel- og skjelettpla-
ger. For kvinner er lidelsen hyppigste årsak 
til poliklinisk behandling ved sykehus.

-
gene i Norge er arbeidsrelaterte. 

-
dige arbeidsstillinger. 

- Enkeltoperasjoner som hver for seg ikke 

forårsake for høy totalbelastning. 

 
og sykdommer:
- Nakke- og rygglidelser

- Osteoporose
- Skader
- Bløtdelsrevmatismer

Muskel- og skjelettplager i Norge

TUNGE LØFT Før skapene ble flyttet, måtte 
barna «smyges» inn under skapene som var 
montert over stellebordet. I dag har både barn 
og voksne større fleksibilitet under stellepro-
sessen.

HJELPER TIL Erle gjør mesteparten av jobben, og Rita Hansen sitter og står ikke krumbøyd over henne.
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pedagogisk leder Rita Hansen i Mælumenga 
barnehage. Det å se seg selv på video var 
spesielt sterkt.

– Å se hvor galt man egentlig utførte 
enkelte arbeidsoppgaver, både en selv, men 
også kolleger, var en vekker, sier de to.

– Nå er jeg veldig bevisst på at jeg heller 
forflytter enn bærer, sier Hansen og mener 
ergonomitiltaket har vært veldig positivt.

– Jeg er ikke så sliten etter jobb lenger, 
sier hun. 

Billige tiltak
Det er forholdsvis enkle og billige tiltak bar-
nehagen har utført etter besøket av Mikkels-
gård. Vaktmesteren i kommunen har flyttet 

skap og fjernet noen skapdører fra stelle-
rom, og han har laget en benk slik at barna 
rekker opp til vasken. Det er kjøpt inn et par 
krakker som barna enten kan stå på når det 
skal skiftes på, eller de kan bruke dem til å 
klatre opp på stellebordet. Barnesengene er 
erstattet med madrasser slik at personalet 
slipper å bøye seg ned i sengene for å hente 
opp barna. Personalet bruker trillebord når 
de frakter tunge gjenstander og vogn når de 
skal kaste kilovis av bleier i søpla.

– For oss ansatte har dette bare vært posi-
tivt. Men også for barna ved at de i større grad 
oppfordres til å bidra mer selv. Nå protesterer 
de dersom noen vil løfte dem opp på stelle-
bordet. De vil klatre selv, sier Hansen. 

Veldig mye av arbeidet i barnehagene 
foregikk i krokbøyd stilling.

KLATRER SELV Barna vil helst klatre opp på krakken selv når bleien skal skiftes. Da slipper personellet å løfte dem opp på stellebordet.

HINDRINGER Selv om Mælumenga barnehage 
bare er fem år gammel, var stellerommet fryktelig 
upraktisk. Skapdører ble fjernet slik at personel-
lets hevbare stol på hjul og barnas klatrekrakk 
ikke alltid står i veien og må flyttes på.



FAGPRESSEN

240 av 
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ledende 
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Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-
ninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 
settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

debatt
Hjemmelen for å kunne øke 
et driftstilskudds størrelse 
ligger ikke i ASA 4313.

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre set-
ninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 
settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

Det er med stor forundring jeg leser 
artikkelen i NFF’s fagblad Fysiotera-
peuten nr. 11, 2009 om «Oppjuste-
ring av driftstilskudd». Leder av PFG 
Regin Dahl, NFFs ledelse ved Eilin 
Ekeland og Arne Norum fra KS synes 
å sveve i en villfarelse om at stør-
relsen på en avtalehjemmel ikke kan 
endres oppover uten at endringen 
lyses ut. Heldigvis synes Helse- og 
omsorgsdepartementet å ha en mer 
balansert forståelse av dette.

Det som er jussen i denne sam-
menhengen er at det er inngått en 
avtale mellom en kommune og en 
fysioterapeut. I de fleste tilfellene er 
denne avtalen basert på den malen 
som er fremforhandlet i forbindelse 
med ASA 4313. Avtalemalen inne-
holder i hovedsak bestemmelser om 
praksisens lokalisering og omfanget 
av denne. Omfanget er fastsatt i 
antall timer per uke og spesifisert i 
åpningstider. I noen få tilfeller er det 
bestemmelser om andre kommunale 
oppgaver. 

Imidlertid er det et punkt i den 
individuelle avtalen som i denne 
sammenhengen er av stor viktighet. 
Det er at avtalen kan revideres en 
gang i året. En revisjon er en god 
metode for å tilpasse en avtale til 
endrede forhold. Når en avtale kan 
revideres, vil det vanligvis være alle 
avtalepunktene som kan tas opp i 
denne forbindelsen. Dette gjelder 
således også størrelsen på drifts-
hjemmelen. Det kan tenkes at det er 
behov for å flytte praksisen, og da 
kan spørsmålet om lokalisering tas 
opp til revisjon. Det kan også tenkes 
at det er behov for tilpassing av 
avtalens omfang som en følge av et 
misforhold mellom avtalt og utført 
volum, og da kan spørsmålet om 

økning eller reduksjon av avtalens 
størrelse tas opp. Dette er et forhold 
som skal forhandles mellom de 
partene som har inngått avtalen, og 
har ingen ting med utlysning av nye 
avtaler å gjøre slik NFF og KS synes 
å mene. Dette kan sammenliknes 
med fastlegeordningens volum-
bestemmelser. Her kan legene be 
om reduksjon eller økning av antall 
pasienter på listen uten at dette skal 
være gjenstand for noen form for 
utlysning.

I reforhandling kan det ikke frem-
føres formelle klager av utenforstå-
ende med henvisning til forvalt-
ningsloven. Det er bare de involverte 
partene i en forvaltningssak som har 
klagerett, og det er i dette tilfellet 
fysioterapeuten. (Kommunen har 
ikke klagerett, da den er forvalt-
ningsorgan.) Regin Dahls bekymring 
for rettssaker i forbindelse med at 
en hjemmel endres er derfor helt 
ubegrunnet, og hans ønske om at 
avtaler skal kunne oppjusteres er 
faktisk allerede en realitet. 

Det er bare i tilfelle der kom-
munen ønsker en ny utøver at 
en hjemmel skal lyses ut, slik det 
fremgår av kommunehelsetjenes-
telovens § 4.2. I slike tilfeller er det 
anledning for andre søkere å 
klage på tildelingen.

Man må huske at kommunen 
skal kunne organisere og planlegge 
tjenesten, og tilstrebe en tilfreds-
stillende fysioterapidekning. Dersom 
enhver økning av driftshjemmel skal 
utlyses, vil dette sette betydelige 
begrensninger på kommunenes 
mulighet til å styre tjenesten sin, 
og nærmest gjøre det umulig for 
utøvere og kommuner å jobbe for 
målsettingen om at det skal være 

Justering av avtalehjemler samsvar mellom praksisens omfang 
og avtalens størrelse. 

Det er forstemmende at NFF 
som er talsmann for blant annet 
fysioterapeuter med avtale, og til 
og med har forhandlingsrett for 
disse, kan rote til en så enkel juridisk 
problemstilling. Det har aldri tidligere 
vært noen tvil om at avtaler kan 
forhandles både opp og ned, uten at 
dette skal medføre utlysning eller 
andre krumspring. Den usikkerheten 

NFF nå har sådd i forbindelse med 
oppjustering av små avtalehjem-
ler er til stor skade for alle med 
deltidshjemler. Det er i dag et sterkt 
press mot utøvere med små hjemler, 
og det vi minst trenger nå er at det 
settes kjepper i hjulet for at disse 
avtalene skal kunne justeres opp.

Henning Jensen
Generalsekretær Privatprakti-
serende Fysioterapeuter (PFF)

Oppjustering av driftstil-
skudd uten utlysning
Mange fysioterapeuter har i dag et praksisomfang som ikke samsvarer med 
drifttilskuddets størrelse. Det er ønskelig å kunne justere opp driftstilskud-
det uten at dette må skje ved konkurranse slik kommunehelsetjenesteloven 
krever. Denne problemstillingen er blitt mer aktuell på grunn av ny finansier-
ing. Det ligger en forutsetning, både i ASA 4313, ASA 4303, i statsbudsjet-
tet for 2009 og 2010 og i revidert nasjonalbudsjett for 2009, at et drift-
tilskudd skal samsvare med det reelle praksisomfanget. Dette er en felles 
målsetting for både HOD, KS og NFF. Til tross for dette, har man i dag den 
situasjon at det ikke foreligger noen juridisk hjemmel for å kunne oppgradere 
en hjemmel uten utlysning. 

Hjemmelen for å kunne øke et drifttilskudds størrelse ligger ikke i ASA 
4313 eller i en individuell avtale med hjemmel i denne. Hjemmelen ligger 
i kommunehelsetjenesteloven. Kommunehelsetjenesteloven § 4-2 sier at 
ethvert drifttilskudd skal kunngjøres slik at interesserte kan melde seg. 
Kommunen treffer enkeltvedtak om hvem som er best faglig skikket til å få 
driftshjemmelen. Dersom en kommune finner penger til å kunne øke et drift-
tilskudd, krever loven at en slik økning skal være gjenstand for konkurranse, 
det vil si utlyses i henhold til lovens krav. 

Det har tidligere eksistert juridiske hjemler for oppjusterting av drift-
tilskudd uten utlysning. Slike hjemler har blitt etablert ved lovendring og ved 
revisjon av ASA 4313. Dette var et sentralt tema ved siste ASA-forhandlin-
ger, uten at NFF fikk gjennomslag for dette kravet. 

Lena Fagervold
Advokat i NFFs Forhandlingsseksjon
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Selv om autorisasjonssaken er tapt 
for Norsk Manuellterapeutfore-
ning (NMF), fortsetter krigen for 
å etablere et manuellterapimiljø 
utenfor NFF. Men hvorfor skal denne 
krigen fortsette når den viktigste 
kampsaken er tapt?

Manuellterapimiljøet utenfor 
NFF har etter snart fire års intens 

innsats mislykkes med å løsrive ma-
nuellterapi fra fysioterapi. Årsaken 
til fiaskoen er at myndighetene er 
urokkelige på at de naturlig nok 
ikke ønsker å gi faget selvstendig 
autorisasjon. 

Så lenge manuellterapi er en 
videreutdanning fra fysioterapi 
og myndighetene avviser særskilt 

autorisasjon, kjemper NMF en 
meningsløs kamp for selvstendig-
het. Hvis NMF-leder Peter Lehne 
bare kunne erkjenne nettopp dette, 
kunne norske manuellterapeuter 
kanskje igjen bli samlet der de hører 
hjemme, i NFF. 

Når jeg leser de siste mildt sagt 
absurde meldingene på NMFs nett-
sider, får jeg inntrykk av at NMF aldri 
vil erkjenne denne realiteten, uan-
sett hvor nyttig dette måtte være 
for fagmiljøet. Her påstås det først 
at departementet har bedt om en 
ny begrunnelse fra NMF om særskilt 
autorisasjon, deretter at departe-
mentet har misforstått seg selv (?) 
og endelig at NFFs faggruppe for 
manuellterapi bør tenke seg om. 

Når slike artikler blir det viktigste 
budskapet til omverdenen, er det 
sjenerende tydelig at NMFs behov 
for å skyte fra hofta er så stort at 
hensynet til å sikre manuellterapi-

fagets omdømme blir underordnet. 
I profileringssammenheng er det 
åpenbart at NMF ikke gir håp om 
større innflytelse i helsenorge. De er 
derimot fagmiljøets største brems.

I 1979 fant man den japan-
ske soldaten Hiroo Onoda på den 
Filippinske øya Lubang. Han trodde 
at andre verdenskrig ennå ikke var 
slutt, og han var fortsatt motivert 
til å kjempe for sitt land. Parallellen 
til NMF og Peter Lehne er åpenbar, 
bortsett fra at Lehne umulig kan 
ha unngått å ha fått med seg at 
det viktigste slaget er tapt. Da skal 
du være en sann kriger for å finne 
meningen i å slåss videre.

Harald Nyquist, medieviter og 
informasjonsleder i NFF i 
perioden 2002-2008

Slaget er tapt, men krigen fortsetter

MENINGSLØS KAMP Så lenge manuellterapi er en videreutdanning fra fysio-
terapi og myndighetene avviser særskilt autorisasjon, kjemper NMF en 
meningsløs kamp, skriver Harald Nyquist i innlegget. Arkivfoto

debatt
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FRA LESERNE TIL LESERNE

50-års jubilanter
SIDEN 60 års jubilantene fra Ortopeden nylig var presentert i tids-
skriftet, tenkte vi at vi skulle slå til med å presentere årets 50 års 
jubilanter. Kullet var på hele 60 stykker, men bare 4 menn. Jubileet ble 
feiret i Bergen. 28 fra kullet var til stede. Lørdag formiddag hadde vi 
byvandring med guide, regnet pøste ned. Om kvelden belivet middag 
på tidligere Dr. Wieseners Folkebad, nå for lengst omgjort til restaurant. 
Søndag ble det tur opp til Fløien, byen lå da etter hvert badet i sol. Det 
hele ble meget vellykket, og det er store muligheter for at vi møtes igjen 
om ikke så altfor lenge, da på Sørlandet.

Randi Sørsdal

MER ENN 100 MEDLEMMER har ikke mot-
tatt Fysioterapeuten de siste tre månedene, 
og vi har fått svært få etterlysninger av bladet. 
Dette skyldes i første rekke at medlemmer ikke 
melder adresseforandring til Posten. Fysiotera-
peuten bruker NFFs adresselister til å sende ut 
bladet. Hvis medlemmene ikke har gitt beskjed 
om adresseforandring hit, betyr det at mange 
medlemmer heller ikke får viktig informasjon 
fra forbundet. I høst har vi fått i retur mellom 
100-150 blader hver måned.

Det er derfor ikke nok å melde adressefor-
andring bare til NFFs medlemsregister og til 
folkeregisteret. Du må også melde adressefor-
andring til Posten. 

Å omadressere bladene til riktig adresse er 
umulig for oss. Det er arbeidskrevende og betyr 
dessuten dobbel porto.  For nummer 11, fikk vi 
hjelp av NFFs medlemsregister, som har gått 
gjennom hele bunken på over 100 blader og 
sjekket adressene opp mot medlemsregisteret. 
Det ble også ringt til adressatene for å sjekke. 
Tilbakemeldinger fra flere var at disse hadde 
glemt å melde adresseforandring til medlems-
registeret. 

Vi har også sortert ut hvilke kategorier 
medlemmer som er i returbunken. Vi ser en 
todeling. Den største er studenter og fysio-
terapeuter i turnus. Resten fordeler seg på 
fysioterapeuter fra hele landet.

Utfordringen for oss er at de vi ønsker å nå, 
ikke leser informasjonen vi nå sender ut, fordi 
de ikke mottar bladet. Derfor ber vi om at så 

mange som mulig av NFFs medlemmer infor-
merer andre om dette. 

Meld adresseforandring til Posten!

FORTVILER Sunniva Borgen, leder for seksjon for administrasjon og økonomi og Vidar Rekve, 
informasjonsleder i NFF med novemberbunken av Fysioterapeuten og post fra NFF som ikke kom 
fram til adressaten. Foto: Heidi Johnsen



Ferietilbud til lesere av 

SPAR 826,-

Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Kun sluttrengjøring inngår. Reise inngår ikke, med mindre annet er spesifiert. 
Ekspedisjonsavgift kr 89,-/69,- (ved best. på nett).  Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061.

2 999,-
per person i dobbeltrom

Beitostølen!
Beitostølen Resort 
i Jotunheimen

Vinterferie for hele familien i storslått natur - 
det er Beitostølen! Alpinanlegget byr på slalåm, 
telemark, skilekeland og akebakke. Dere bor på 
Beitostølen Resort, i hyggelige omgivelser ved 
foten av Jotunheimen, og fra hotellet har dere 
kort vei til skibakkene, butikkene og utelivet. 
Avstand til Oslo: 222 km.

Ankomst: Søndager 20.12.2009 
+  03.01. - 25.04.2010. 
20.12.2009 + 31.01.- 26.03.2010 - pristillegg kr 700,-.

5 overnattinger 

5 frokoster

5 tre-retters 
middager/bufféer 
med kaffe

Gode 
barnerabatter

Kort vei til 
bakken

Badstue

Skilekeland

Flott utsikt

SPAR 1 451,-

Fra

2 299,-
per person i dobbeltrom

Nyttår i Härjedalen
Fjällhotellet Lofsdalen, Sverige

Feir et fargesprakende, feststemt nyttår i trive-
lige Lofsdalen! På Fjällhotellet blir det nyttårsfei-
ring med nyttårssupé, underholdning, dans til or-
kester og fyrverkerishow. Koble av i badstuen og 
nyt en SPA-behandling eller en tur i den vedfyrte 
utendørs badestampen (mot avg.). Se fram til 
skikjøring i alle vanskelighetsgrader, snowboard, 
langrenn, vinterfi ske og en tur med reinslede.

Ankomst: Søndag 27.12.2009.

7 overnattinger 

7 frokoster

6 tre-retters 
middager

Fjällhotellets 
nyttårssoupé 
nyttårsaften

SPA-avdeling

Gode 
barnerabatter

Bordtennis og 
biljard

Snøland med 
barneheiser

SPAR 385,-

4 799,-
per person i dobbeltrom

Ved bestilling, opplys annonsekoden Fysioterapeuten
Få flere tilbud på www.dtf-travel.no eller 22 41 84 44

Vinterferie
Gautefall Hotell 
& Appartement i Telemark
Midt mellom Nissedal og Drangedal ligger det tri-
velige skisportsstedet Gautefall. Gautefall Hotell 
& Appartment ligger rett ved de gode bakkene, i 
et fl ott terreng som passer for hele familien. Her 
er også en av norges tøffeste kjelkebakker, som 
er hele 1,2 km lang! Avstand til Oslo: 220 km.

Ankomst:  Søndager 03.01 - 04.04.2010.
14.02. - 28.02. + 28.03.2010 - pristillegg kr 600,-.

4 overnattinger

4 frokostbufféer

4 to-retters 
middager/bufféer 
inkl. kaffe

Gratis adgang 
til innendørs 
svømmebasseng

Barnas hotell

Lekerom

Gratis parkering

SPAR 732,-

1 899,-
per person i dobbeltrom

Värmland!
Quality Hotel Selma Lagerlöf 
i Sunne, Sverige
Quality Hotel Selma Lagerlöf ligger sør for inn-
sjøen Fryken. Her kan du nyte vinterlandskapet, 
og koble av i rekreasjonsavdelingen med svøm-
mebasseng og badstue. Gå deg en tur i det frost-
bitte landskapet og besøk herregården Mårbacka 
(10 km), der forfatteren Selma Lagerlöf ble født. 
Avstand til Oslo: 210 km

Ankomst:  Søndager 06.12. - 13.12.2009
Torsdager 07.01. - 01.04.2010.
Lørdag 23.01. 2010.

5 overnattinger 
med frokost

5 tre-retters 
middager/bufféer

Gåavstand til 
alpinbakke

Gode 
barnerabatter

Svømmebasseng

Biathlon-anlegg

Lekerom

fysioterapeuten



De som skal ta 
beslutninger 
om fysioterapi 
de neste fire 
årene, vet 
hvem vi er.

Kunnskapsbaserte 
politiske beslutninger?
NÅR DENNE LEDEREN SKRIVES, er det slutten av en spesielt travel uke. Travel for 
politikerne på Stortinget som har sluttført sin behandling av statsbudsjettet. Og 
travel for NFF som har vært i tett dialog med de samme politikerne om det samme 
temaet.

Det endelige resultatet av dette arbeidet ser vi medio desember, men noen delmål 
vet vi at vi har oppnådd: De som skal ta beslutninger om fysioterapi de neste fire 
årene, vet hvem vi er. Når de kjenner oss igjen i vestibylen på Stortinget, er det et 
viktig delmål i seg selv. Når de vet hvem vi er, vil de sannsynligvis også kjenne de 
viktigste standpunktene våre, og de vil ta kontakt når de trenger mer informasjon. 
Vi har også oppnådd noe vesentlig når flere fra komiteen ringer oss for å få ytter-
ligere informasjon, sjekke at de har forstått riktig, og ber om informasjon om hva 
som blir konsekvensene for pasientene. Når de så skal ta en beslutning, har de mer 
kunnskap enn uten NFF sine innspill i saken. Vi har opplyst beslutningstakerne og 
dermed sannsynligvis bidratt til et bedre resultat når det gjelder de tjenestene vi 
leverer. Så må vi erkjenne at det er mange hensyn, og også noe politisk spill når be-
slutninger tas. Dermed er det ikke sikkert saken ender slik vi mener den bør være. 
Jeg vil likevel hevde at vårt bidrag i slike prosesser gjør en forskjell.

Vi har de siste årene fokusert mye på behovet for å påvirke beslutninger, også lokalt.  
Vi får nå tilbakemeldinger om dialoger i mange kommuner. Våre kontaktpersoner, 
tillitsvalgte og avdelingsledere har møter med politikere. Noen får signaler om økte 
rammer til fysioterapi for å rydde opp i ufrivillige deltidsavtaler. Dette er utrolig 
gode nyheter og viser at NFFs innsats lokalt gjør en forskjell.

Uansett om vi snakker om beslutninger i departement og Storting, eller beslut-
ninger i kommuner, sykehus, bedrifter eller høyskoler og forskningsinstitusjoner, 
handler det om å markere seg med kloke og gode innspill. Det handler om at de 
som tar beslutningene må bli klar over hvem vi er, for dermed å vite hva vi mener 
og hvorfor vi mener det. Så kan de ta sine beslutninger på et bedre kunnskaps-
grunnlag enn uten NFFs innspill. 

Riktig god jul!

Eilin Ekeland
forbundsleder

informasjon fra NFF
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INFORMASJON FRA NFF

FULL KONTINGENT skal betales av alle, bort-
sett fra studenter og turnuskandidater, som ikke 
søker om og får innvilget redusert medlemskon-
tingent. Det kan søkes om redusert kontingent 
for maksimum ett kalenderår om gangen. Lands-
møtet har vedtatt at følgende kriterier skal gjelde 
for søknader om redusert kontingent:

1. Halv kontingent kan innvilges for medlemmer 
som

a)  arbeider totalt i 50 % stilling eller mindre 
som ansatt i offentlig sektor eller som 
privat ansatt. Dette skal dokumenteres ved 
en bekreftelse på stillingsprosent.

b)  har en næringsinntekt på under kr 219 000 
per kalenderår (3G) som privatpraktise-
rende. Dette skal dokumenteres ved en 
utskrift av likningen.

c)  ikke arbeider som fysioterapeut, 
men i stilling som ikke krever 
treårig helsefagutdanning 
på høgskolenivå, og er 
medlem av et annet fagfor-
bund.

d)  er nyutdannede fysiote-
rapeuter første året etter 
autorisasjon.

2.  Sentralstyret kan inngå avtale om dobbelt-
medlemskap med annen fagorganisasjon. 
Avtalen regulerer nærmere samarbeid og kon-
tingentens størrelse for de medlemmer dette 
gjelder, begrenset oppad til årskontingenten 
for NFF.

3.   Nyutdannede fysioterapeuter i første år etter 
tildeling av offentlig autorisasjon som fysiote-
rapeut betaler halv kontingent.

4. Uføretrygdede og pensjonister har gratis 
medlemskap. De kan velge å abonnere på tids-
skriftet Fysioterapeuten, og betaler da med-
lemspris for tidsskriftet. For Fysioterapeuten 
skal det betales medlemspris for andre enn 
medlemmer i NFF Seniorforum, som betaler kr 
200 for abonnementet. Ordningen med sub-
sidiert abonnement på Fysioterapeuten for 
medlemmer av Seniorforum er en prøveord-
ning i landsmøteperioden 2008-2010.

5.  En fjerdedels kontingent kan innvilges for 
medlemmer som 
- bor i utlandet, eller
- er uten nærings-/lønnsinntekt for en 

begrenset periode (for eksempel permisjon 
uten lønn, militærtjeneste eller rehabilite-
ring).

6. Gifte/samboende får etter søknad fra-
trekk for én medlemspris på tidsskrif-

tet Fysioterapeuten. De mottar da 
kun ett eksemplar av tidsskriftet. 

Medlemmer som av ulike årsaker 
allerede har nedsatt kontingent, 
kan ikke ta ut denne reduksjonen 
i tillegg.

Alle søknader om redusert 
kontingent må være skriftlige, og 

sendes til NFFs sekretariat. 

Regler for nedsatt medlemskontingent

Abonnementspris på Fysioterapeuten for uføre-
trygdede, førtidspensjonister og pensjonister

750

Yrkesaktive medlemmer 5562  *

Gifte/samboere der begge er medlemmer av NFF 
(kun én av partene får redusert kontingent)

4818  **

Redusert kontingent (1/2) 3162  ***

Faglig medlemskap 2412  ****

Ikke-yrkesaktive medlemmer (1/4) 1956  *****

Medlemmer i utlandet (1/4) 1956  *****

Turnuskandidater og masterstudenter 200

Fysioterapistudenter 200

Fysioterapistudenter som er innmeldt i 1. semester 
for hele studietiden

450

FULLT BETALENDE medlemmer i NFF betaler lik kontingent uansett 
arbeidsforhold og tariffområde. Full kontingent i 2010 er kr 5562, som 
er 4 % høyere enn i 2009.

Det regnes ut en abonnementspris og en medlemspris på tidsskrif-
tet Fysioterapeuten. Denne prisen fastsettes årlig av Sentralstyret/
Bladstyret. Prinsippet er at alle medlemmer som mottar Fysioterapeu-
ten, skal betale produksjonskostnaden for bladet.

Prisen på Fysioterapeuten for medlemmer er kr 750 i 2010.
Kontingenten kan innbetales på tre måter: ved å opprette en 

avtalegiro, e-faktura eller ved halvårlige kontingentkrav. Avtalegiro 
oppretter du ved å kontakte banken din og oppgi KID-koden, som du 
finner ved å logge deg inn på medlemssidene («Min side») eller ved å 
henvende deg til NFF på tlf. 22 93 30 50 eller krs@fysio.no. NFFs konto 
er 1602.40.51467. Banken vil sørge for at kontingenten blir trukket 
automatisk fra din konto den 20. i hver måned. De som ikke betaler på 
avtalegiro, vil motta halvårlige kontingentkrav i januar og juni.   

Kontingentsatser for 2010

Månedsbeløp ved avtalegiro: * kr 463,50  |  ** kr 401,50  |  *** kr 
263,50  |  **** kr 201  |  ***** kr 163. I tillegg kommer obligatorisk 
gruppelivs- og familieulykkesforsikring på kr 132 per måned. 
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25
Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

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

Nestleder: Elin Engeseth
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 (fung.): Anne K.J. Boutera, 22 93 30 52
Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87
Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55
Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

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

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72
Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Rådgiver, veiledning: Elisabeth Goverud, 22 93 30 62
Konsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
Seniorrådgiver: Tom Hetty Olsen, 22 93 30 61
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Ole Jacob Støle, 22 93 35 62
Sekretær: Else Jørgensen, 22 93 30 67

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

SYKEAVBRUDDSFORSIKRINGEN er tidligere 
blitt knyttet til det å ha driftstilskudd. Dette 
er ikke lenger nødvendig. Medlemmer i privat 
praksis bør vurdere sin egen økonomiske situa-
sjon og konsekvenser av en eventuell langvarig 
sykdom. Alle kan kjøpe sykeavbruddsforsikring, 
og den enkelte kan selv velge størrelsen på 
dagpengeerstatningen, fra kr 172 til kr 1372 
per dag.

Ny ansvarsforsikring 
Fra 2010  kan du også kjøpe NFFs nye ansvars-
forsikring. Denne forsikringen dekker de områ-
dene som Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) 
ikke dekker. Forsikringen dekker f.eks. skader 
som skjer i utlandet, den har rettshjelpdekning, 
og den kan dekke tort og svie i tillegg til vanlig 
erstatning.

Uendret pris
Næringsforsikringene beholder samme gunstige 
pris i 2010 som i år. Sammen med de øvrige 
medlemsforsikringene – livsforsikring, uføre-
forsikring, ulykkesforsikring, barneforsikring, 
innboforsikring og reiseforsikring – dekker NFFs 
medlemsforsikringer helt sentrale forsikrings-
behov hos medlemmene og deres familier.

Skreddersøm 
– Fordelene med NFFs medlemsforsikringer 
er ikke bare våre gode priser, det er også de 
spesialtilpassede løsningene for fysiotera-
peuter som vi over tid har utviklet. Du kan ikke 
gå til hvilket som helst forsikringsselskap og 
kjøpe tilsvarende dekninger, sier leder av NFFs 
forsikringskontor, Bjørn Jarle Bech.  

Som eksempler peker Bech på faginvalidi-
tetsdekningen i ulykkesforsikringen, sykeav-
bruddsforsikringen som gir erstatning allerede 
fra du er 50 prosent sykmeldt, og på den nye 
ansvarsforsikringen, som er skreddersydd for å 
fylle de hullene som finnes i NPEs dekningsom-
råder. 

VI OPPFORDRER alle våre tillitsvalgte til å få 
i gang debatter om hovedtariffoppgjøret 2010 
på arbeidsplassene, og å formidle synspunktene 
derfra videre til avdelingene. Likeledes oppfordrer 
vi alle våre ansatte medlemmer til å lese NFFs 
debattnotat nøye, og delta i debatter på arbeids-
plassene og på medlemsmøter i avdelingene.  

NFFs debattnotat om neste års hovedoppgjør 
ble publisert og omtalt 6. november på www.
fysio.no. Notatet viser lønnsutviklingen og 
lønnsnivået for de ulike tariffområdene i inne-
værende tariffperiode, gir en nærmere omtale av 
oppgjørene i 2008 og 2009, og et riss av sentrale 
utfordringer for neste tariffperiode. Det hele 
munner ut i noen spørsmål til medlemmene som 
er vesentlige for NFFs forberedelser og strategi 
til tarifforhandlingene. 

Hovedtariffoppgjøret 2010 
– ta del i debatten

Næringsforsikringene: 
sykeavbrudd for alle
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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 pri-
mært 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 etterutdanningskurs, 
faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs kol-
legaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen.
For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. Til 
virksomheten 2009 er det tildelt 5,9 millioner kroner som også omfatter ekstra 
midler for å holde kursavgiften på 2007-nivå. For nærmere informasjon om Fondet, 
se www.fysio.no/fondet

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

arbeidsgiveren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 

etter påmeldingsfristens utløp. 

påmeldingsfristen. 

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

-
avgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentasjon på 
medlemskap i respektive forbund. Dokumentasjon må sendes straks etter påmel-
ding og senest innen påmeldingsfristen.

medlemmer. 

Opptakskriterier

3. Oppfyller eventuelle spesielle opptakskrav. I slike tilfeller må dokumentasjon på 
oppfylte krav sendes i posten til Fagseksjonen.

5. NFFs avdeling som arrangerer et kurs disponerer opptil 50 prosent av 
kursplassene til egne medlemmer 

kursplassene 
7. Ikke medlemmer i NFF 
Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkeføl-

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

betale et avbestillingsgebyr: kr 750. 
-

start. 
 

kr 750 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 

Avlysning/utsettelse
NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst eventuelt utsatt ved for lav 

tilfeller refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter – kun kursavgiften. Deltakerne 
oppfordres til å tegne en avbestillingsforsikring når de bestiller sine reiser til kurs.

31035501
Søk, finn og les – et innføringskurs  
i evidensbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap er en av flere viktige kilder for faglige beslutninger. Det 

-
ten til praksis.I dette kurset vil du gjøre spennende oppdagelser i forhold til hvordan 

presise og relevante spørsmål, lete etter forskningsbasert kunnskap, vurdere denne 
kritisk og flytte gode forskningsresultater ut i praksis vil fagutvikling og kvalitets-
forbedring i fysioterapi stimuleres. Ved å integrere ny og oppdatert forskning med 
andre former for kunnskapskilder, vil vi som fysioterapeuter bedre kunne ivareta 
våre klienter samt stå sterkere overfor samarbeidspartnere og andre profesjoner. 

Kurset legger opp til interaktiv læring og mye praksis hvor deltagernes egne 
problemstillinger er i fokus. Kurset er bygget opp med 3 samlinger og obligatorisk 

-
lingene skal  deltakerne gjennomføre nettbasert undervisning i Fronter og levere 
obligatoriske oppgaver. Det legges også opp til diskusjoner med andre deltakere og 
kursledere. Kurset gir uttelling i 40 timer. 

Kurset arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. 
Nettbasert del av kurset bygger på nettstedet www.kunnskapsbasertpraksis.no  

Målgruppe: Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid, i ledelse og 
prosjektarbeid. 
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:

internett. 

anvendbarhet. 

erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og gjennomføre   
fysioterapitiltak. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Lillebeth Larun og Eilin Ekeland
Tid: 
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no

FYSISK AKTIVITET

31036101
Fysisk aktivitet & 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 forebyggende 

vil pasienter herfra demonstrere forskjellige aktiviteter og utstyr. Et fyldig kurskom-
pendium gjør det enkelt å ta aktiviteter og tips i bruk etter kurset.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for å benytte fysisk aktivitet som 
en del av behandlingen. Kurset egner seg også for fysioterapeuter som jobber 
med forebyggende behandling/friskvern. Kursets innhold/aktiviteter kan tilpasses 
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pasienter i de fleste aldersgrupper både barn og voksne.
Opptakskrav: -
kerne må være villige til å delta i aktivitetene gjennom hele kurset.

Kursets innhold:

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby

Sted: 
Deltakerantall: 
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Det 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

31036001
Bevegelser i gruppe (tidligere Bevegelse, avspenning 
og mestring) Revidert kurs!

 

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: 

Kort om kursets innhold:

underveis i kurset

 - hva preger et anspent bevegelsesmønster?
 - hvordan kan man arbeide seg ut av et slikt mønster?

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs fagseksjon
Kursledere: 
Tid: 
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2 600 for medlemmer, kr 5 200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 15. februar 2010
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no

31036601
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 behand-
ling/veiledning av denne pasientgruppen.

Målgruppe: Fysioterapeuter på sykehus, i kommunehelsetjenesten, spesielt 
privatpraktiserende.
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

kols og andre kroniske lungesykdommer.

denne pasientgruppen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i samarbeid med fysikalsk avdeling Glittreklinikken

Kursledere: 
Tid: 
Sted: Glittreklinikken
Deltakerantall:26
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31070501
Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid

31035501
Søk, finn og les – et innføringskurs i evidensbasert praksis

31030701 
Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av cervical columna i 
relasjon til overekstremitet

31085601
Fysioterapi  i palliasjon

31036101 
Fysisk aktivitet & rehabilitering
(tidligere Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet)

31070401
Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens

kommer ut.

MANUELLTERAPI

31030701
Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av  
cervical columna i relasjon til overekstremitet

Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget på 
området manuell terapi.
Opptakskrav: 
fordypningskurs som skal bygge på kunnskap fra NFFs kurs  ”Manuell terapi, basis-
kurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve og thoracal” eller tilsvarende.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha: 

modum manuell terapi. 

kunne løse pasientens sammensatte problemer. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursleder: 



44      FYSIOTERAPEUTEN  12/09

Tid: 
Sted:  
Deltakerantall: 
Kursavgift: kr 2.600,-for medlemmer, kr 5.200,- for ikke-medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

ONKOLOGI

31085601
Fysioterapi i palliasjon
Kurset vil gi innsikt i fysioterapeutens rolle i det palliative fagfeltet, og vil være 

3. linjetjenesten. Kurset arrangeres i samarbeid med Kompetansesenter i lindrende 

Målgruppe: 
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om:

dette.

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid: NY DATO
Sted: 
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.700 for medlemmer, kr 7.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31085101
Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
Dette kurset er ett av 5 kurs i kursrekken ”Onkologi for fysioterapeuter”. Det anbe-
fales å ta kurset ”Teoretisk grunnkurs” først mens de andre kursene kan tas i den 
rekkefølgen man ønsker. Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap 
om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette 
ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen fase 
av sykdommen.

Målgruppe: 
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått generell og teoretisk 
kunnskap om kreft: 

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid: 
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

REHABILITERING

31040501
Fysioterapi i geriatrien – Alderspsykiatri. Nytt kurs!
NFF har utviklet kursrekken – Fysioterapi i geriatrien – for å tilby fysioterapispesi-

geriatrien innen alle virksomhetsområder. Kursene skal også bidra til økt tverrfaglig 
samarbeid og bedre samhandling mellom ulike virksomhetsområder i geriatrien. 

Ortogeriatri og forebygging av fall og funksjonssvikt. Det anbefales å ta grunnkurs 
før temakursene. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med eldre og har behov og ønske om 
fordypning i alderspsykiatri.
Opptakskrav: -
tes at deltakere har basiskunnskap innen geriatri.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:

 ging, diagnostikk og behandling

møte med eldre med psykiske lidelser og kognitiv svikt

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: 
Tid
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 2.600 for medlemmer, kr 5.200 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31070501
Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid
Kurset gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap til å holde fødselsforbereden-
de og barselkurs, og gir økt kunnskap til fysioterapeuter som veileder og behandler 
gravide og barselkvinner.
Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med gravide og barselkvinner i kommu-
nehelsetjenesten, på sykehus og i instituttpraksis, og fysioterapeuter som ønsker å 
holde fødselsforberedende- og barselkurs.
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne: 

 lens påvirkning på kroppen

 fremmer den gravides helse

 kenbunnen i svangerskap, fødsel og barseltid

 selkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 

Sted: 
Deltakerantall: 24
Kursavgift: 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS
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31070401
Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen 
og inkontinens
Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et stort befolkningsproblem. Fysio-
terapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et område i fysioterapi-

spesialkompetanse på dysfunksjon i bekkenbunnen og derfor er det et økende 
behov for spesialutdannede fysioterapeuter. 

Målgruppe: Fysioterapeuter på gynekologiske og urologiske avdelinger, ved 
sykehjem og institusjon. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
 

inkontinens

Praktiske opplysninger:
Arr.: 
Kursledere: 
Tid
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.500 for medlemmer, kr. 9.000 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31060201
Kurs i elektiv ortopedi – ved kroniske lidelser og  
belastningsskader i skjelett og bløtdeler
Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten på 
egen yrkesutøvelse. Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere 
sin kunnskap om ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å fokusere på nyere 
trender innen trening og postoperative behandlingsprosesser av betydning 
for fagområdet.

Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kommunehel-
setjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre som har behov for 
oppdatering av kunnskap innen ortopedi.
Opptakskrav: 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

inngrep.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen 
Kursledere: 
Tid
Sted: Rikshospitalet
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.500 for medlemmer, kr 9.000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 
Skriftlig påmelding: NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

KURSAVGIFT 2010

 
etter- og videreutdanning bidrar til at kursavgiften holdes på  
2007-nivå.
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Pain and movement
– Aspects of learning movement patterns –

Internasjonal Mensendieckkongress April 2010
Kongressen er åpen for alle helsearbeidere. Målet med kongressen er å 
belyse ulike aspekter som påvirker rehabilitering og læring av bevegelser når 
smerte har vært en begrensende faktor over tid. Kongressen arrangeres i 

-

Når: 
Tid: 
Sted: 

Påmeldingsalternativer Pris 

Full kongress, medlem 2000 kr 

En dag, medlem 

Full kongress, ikke medlem 2400 kr 

En dag, ikke medlem 

Full kongress, student 

En dag, student 

Middag, kun medlem 400 kr 

Program  
Fredag 16. april

“Changes in the brain when learning new  
 movement patterns” 
1

”The Autonomic Nervous System and Pain” 

“Motivation for behavioral change, 
 in perspective of facilitation and maintenance” 

Lørdag 17. april

“How to make the patient feel safe when 
 experiencing fear avoidance?” 

“Cultural differences understanding  
 pain” 

“Medication in chronic pain” 

“Neurac – an introduction to theoretical   
 background and documentation. Clinical experiences.” 

“Somatocognitive treatment in  
 an interdisiplinary pain rehabilitation programme.” 

Kontaktperson: Elisabeth Rygge,+4795777696 
Påmelding: 
Påmeldingsfrist: 
Se våre nettsider for mer informasjon: 

 
www.iacmtte.org 

NFFs FAGGRUPPE FOR GERIATRI 
ÅRSMØTESEMINAR
TID: 
STED
TEMA

Torsdag 18. mars: 

 kliniske konsekvenser?

ÅRSMØTE 

 Tromsø

 vurdering og tiltak. 

 

Fredag 19. mars:

 slag – evidensbasert og klinisk praksis.

 virkning i rehabilitering av eldre slagpasienter.

 utdyping av kognitiv svikt og sorgreaksjon. 

 hjerneslag
 

Vi forbeholder oss retten til å forandre programmet.

Vi har satt opp en programpost som vi har kalt ”Fra praksis til praksis”. 

Nå har du sjansen til å presentere ditt ”hjertebarn” til oss andre fysiotera-

seminarprisen.Ta kontakt!  

Pris
Lunsj, kaffe, te og frukt er inkludert i prisen.
Påmelding til

innen 18.02.10. 
-

plass, tlf., e-post, navn på betaler og medlemskap i faggruppen.
Ved avmelding etter denne fristen, må utgifter dette medfører 
betales.

Betaling til

overnatting.  
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Faggruppen for Onkologi og Lymfologi inviterer til 
Årsmøte og fagseminar i Oslo 

Torsdag 18. mars

 Rigshospitalet, København

20.00                Festmiddag – Underholdning

Fredag 19. mars

                          Fysioterapeut, professor i medisinsk vitenskap Karin Johans-

                         Karin Johansson 

 kreftpasienter         

 Ullevål

Forbehold om endringer i programmet. 
Oppdatert og utfyllede program på: www.fysio.no/onkologi .

Seminaravgift: 
medlemmer.
Påmelding: 
NB! Merk innbetalingen med ditt navn. 
Lunsj, kaffebuffet og frukt er inkludert.

Seminaret 
Overnatting: 

www.scandichotels.com
Festmiddag: 
Spørsmål: 

Påmeldingsfrist: 1. mars 2010.

Geitmyrsveien 45, Oslo.
TEMA
For utfyllende program se faggruppas nettsider eller kontakt Unni Vidvei. 
Påmelding: 

Fagseminar
Ergonomi og humor i (norda)vinden

NFFs faggruppe for ergonomi
17.-19. mars i Bodø

Onsdag 17. mars

 lidelser

 trening – en metode og en livsholdning, for å redusere   
 stress, og øke kvalitet og glede i gjøremål.

Årsmøte Ergonomigruppa

Torsdag 18.03.2010

 hemmer? Med fokus på kommunikasjon, samspill   
 og tilstedeværelse

 glede virke smertedempende og ha positiv effekt på jobb-
 relaterte belastningslidelser.

 rommene

Fredag 19.03.2010

 av systematisk helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid.
0945  Geir Lærum: Folkehelseperspektivet på arbeidshelse

Deltakeravgift ”early bird”, betaling senest 10.12.2009: 
Medlem kr 4900, ikke medlem kr 5400.

Deltakeravgift ved betaling etter 15.12: 
Medlem kr 5400, ikke medlem kr 5900.

Hotel Radisson BLU Bodø: 

Teknisk arrangør:

Telefon: 905 93 275

For elektronisk påmelding:
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Preliminært faglig program

Fredag 12. februar

09.00-10.30  
BPPV og vestibulær rehabilitering

11.00-12.30
BPPV og cervicalt  betinget svimmelhet

13.30-15.00
Balanse og vestibulær rehabilitering

15.30-17.00: Workshops

Lørdag 13.februar

09.00-10.30:
Behandling av cervicogen hodepine

Cervicogen hodepine – klinisk bilde og diagnostikk

11.00-12.15:
Cervicogen hodepine / Sensomotorisk funksjon og svimmelhet 
ved cervicogene smerter

‘Svimmelhet & Hodepine’
Faggruppen for Manuellterapi inviterer til årlig seminar påHafjell

11-13. februar 2010, Hafjell Quality Hotel

13.15-14.30:
Cervicogen hodepine 

15.00-16.30: Workshops

-

Torsdag 11. februar: Kollegabasert veiledning

Tema: ’Hvordan ivareta oss selv og pasienten i behandling av 
kronikere?’

av kronisitet?

Faggruppens årsmøte holdes torsdag 11. februar 
etter kollegabasert veiledning, ca. kl 17.

Sosialt:
Mulighet for tur i akebakken etter årsmøte. Felles middag med dans fredag 
kveld! Flere detaljer kommer etterhvert!

Priser seminar før 31/12/09:      
3200   medlem av faggruppen
3500   medlem av NFF
4000   ikke medlem
2500   student
Inkluderer lunsj begge dager på hotellet + kaffe/te etc. 

Pris 
Pris 

påmelding.

Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
Årsmøteseminar
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27. og 28. februar 2010
Fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo

Unge Fysioterapeuters Fellesskap
har i samarbeid med

Kurs i klinisk undersøkelse og behandling av idrettsskader  
knyttet til underekstremiteter

gleden av invitere til 

www.sling.no 

Velkommen på kurs!

Kursholdere:

Karin Rydevik, fysioterapeut med masteroppgave rehabilitering av 
hofteartrose
Ingrid Eitzen, fysioterapeut og doktorgradstipendiat rehabilitering av 
korsbåndsskader

-
stipendiat barn med korsbåndsskader

Kurset inneholder:
Intro til idrettskader og aktiv rehabilitering 
Generelt om idrettsskader 

Teori og praktisk øving
Kort om ulike teipeteknikker

Gjeldene kurstimer: 

Program:

Detaljert kursprogram blir lagt ut på vår hjemmeside, samt 
sendes deltakerne før kurset

Målgruppe:
Fysioterapeuter og turnuskandidater

Kursavgift:

Sted: 

Påmelding: 
Epost: UFF@fysio.no

1503.08.14336.

Påmeldingsfrist: 

Etter denne dato tilfaller hele kursavgiften. Gebyret reduserer til kroner 
400,- ved forvist legeattest på sykdom. 

-
bevis og forbehold om avlysning ved manglende påmelding. 

Oppdateringer om kurs og kursholdere finner du via hjemme-
sidene og facebooksidene våre. 

Innkalling til årsmøte i UFF

ProMed© 
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Torsdag 11. mars:

 med utgangspunkt i Europeiske retningslinjer. Britt Stuge,  

                       klinisk forskning, Ullevål.

                        Britt Stuge.
Pause m/kaffe, frukt og besøke utstillere                  

 korsryggplager? Fysioterapeut Marit H. Eggen, Triangelen  
 fysioterapi og treningssenter, Elverum.

Lunsj         

                        3.  Mensendiecktrening i svangerskap og barseltid.

Fredag 12. mars:

 Hege Hølmo Johannessen

 kliniske funn og funksjon under og etter svangerskap.
                       Hilde Stendal Robinson, manuell terapeut/stipendiat v/seksjon  
 for helsefag UIO.

Pause m/kaffe, frukt og besøke utstillere

                        Innledning v/ NFFs leder Eilin Eikeland

Deltakerne velger 2 av 3 workshops. Med forbehold om endringer.

Praktiske opplysninger:
Priser:
Medlemmer i faggruppen:
- kr. 3000, som inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/frokost, lunsj 
2 dager, 3-retters middag, kaffe/frukt og adgang til spaavdeling. 
Enkeltromstillegg kr 500.
- kr. 2250, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag, kr 365, kommer event.  
i tillegg.

Ved samtidig innmelding i faggruppen:
- kr. 3350, inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/frokost, lunsj 2 dager, 
3-retters middag, kaffe/frukt, adgang til spaavdeling + innmeldingsavgift.
Enkeltromstillegg kr. 500.
- kr. 2600, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag, kr. 365, kommer event.  
i tillegg.
  
Ikke-medlemmer i faggruppen:
- kr. 3500, inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/frokost, lunsj 2 dager, 
3-retters middag, kaffe/frukt og adgang til spaavdeling.  
Enkeltromstillegg kr 500.
- kr. 2750, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag, kr. 365, kommer event.  
i tillegg.

Ved avbestilling følges NFFs regler for avbestilling ved kurs.

Påmelding med navn, adresse, e-post og mob.tlf. sendes pr e-post til: kvinne-

Påmeldingsfrist: 
mølla”.

OBS! Les om seminarhotellet på www.farrisbad.no

Hjertelig velkommen til et spennende seminar!

NFFs Faggruppe for kvinnehelse ønsker velkommen til:
                                                                                         
Sprudlende kvinnehelseseminar ved Farris Bad, 

Hotell og Spa, Larvik, 11.-12.mars 2010

NFF avdeling Akershus – årsmøte 2010
Tid: 
Sted: 
  

senest 1. februar 2010.
 

og kan bli sendt ved forespørsel. 
  
Kontakt Valgkomiteen:

 

  
 

Velkommen til årsmøtet!

Kurs i ”Myofascielle smerter og trigger-
punktbehandling med nåler”, Trinn I

Kursleder: 
Sted: 
Arrangør: NFF avd. Finnmark
Tid: 
Deltakerantall: maks 24
Kursavgift: 3900,- for medlemmer 
4900,- for ikke-medlemmer
Påmelding og kontaktperson
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Oppnå mer med mindre stress med Oppmerksom-
hetstrening (OT) – «mindfulness» – Kurs i Oslo, 
våren 2010

To BASISKURS (med samme innhold)

OT: En selvutviklingsmetode gjennom bevisstgjøring. 
Praktisk nyttig for alle yrkesgrupper, spesielt fysioterapeuter.
Læringsmål: 
stressenergien på en positiv måte, slik at vi holder hodet 
kaldt og hjertet varmt når det røyner på.

To KURS FOR Å BLI INSTRUKTØR i OT

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

For mer informasjon kontakt:

”Kultur og traumer”
Kulturforståelse – smerteopplevelse og kropps-
perspektivet i behandling av traumatiserte 

Tid
Sted -

Arrangør
selvmordsforebygging, www.rvts.no
Kursleder
flyktninghelse og tvungen migrasjon.

Kursprogram:
-

serte? Lett innføring i traumeforståelse.

-
rell bakgrunn enn oss?

4.  To praktiske øvelser hvor vi kan reflektere over hvordan det føles å ikke 
bli sett, ikke høre hjemme i et felleskap.

overtolker andre?
6.  En demonstrasjon fra terapirommet.

Pris: Kurset er gratis, men vi beregner et administrasjonsgebyr på 500.- ved 
eventuell avbestilling senere enn 3 dager før kurset.
Påmeldingsfrist: 
Mail: 
Mobil: 

To-dagers kurs i 
DIAGNOSTISK ULTRALYDUNDERSØKELSE 
for muskelskjelett-plager

Målgruppe:
Fysioterapeuter, manuellterapeuter, osteopater, leger, kiropraktorer med 
ingen eller begrenset kunnskap om muskelskjelettultralyd.

Læringsmål: 
*  Gjøre deltageren kjent med  ultralydskanning for muskel, nerve, sirkula-

sjonsproblemer.

eksempler.
*  Demonstrasjon av ultralyd-styrt dry needling av kalknedslag, nåling av 

tendinoser, injeksjoner, integrering med trykkbølgebehandling.
* Veilede deltagerne i ”hands on” trening med ultralyd.
* Demonstrere kombinasjonen klinisk undersøkelse og ultralydunder-

søkelse på pasient.

Kursholdere
Frode Garmannvik, fysioterapeut/OMI.

Sted
Tid: 
Antall: maks 20 
Kursavgift: 
Påmeldingsfrist: 
Påmelding til
Mer info:  www.ultralydtrondelag.no

GE Vingmed 

Smärta på hög höjd  

Kom i smärtsam form i Åre 18.-19. mars 2010! 
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MTT – Kurs og seminarer 2010
HØYLANDET (Januar)
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Torsdag og fredag 21.-22. januar, kurspris 2.500, påmeldingsfrist 15. januar 
Sted: Namdal rehabilitering, Høylandet
Påmelding til Filip Nordal: filip@namdal-rehabilitering.hoylandet.no

TRONDHEIM (Januar)
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias
Lørdag og søndag 23.-24. januar, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 15. januar
Sted: Moholt Fysioterapi, Brøsetveien 145, 7048 Trondheim
(Bygget til Trøndertaxi)

OSLO (Januar – mai)
Tre dagers grunnkurs i MTT for fysioterapistudenter og turnus
Fredag 29.-.søndag 31. januar, kurspris 3.400, påmeldingsfrist: 22. januar
Kursmateriale består av Explain Pain, Painful Yarns og en fyldig MTT- 
teorimanual

MTT for pasienter med thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias
Fredag og lørdag 12.-13. februar, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 5. februar
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Fredag og lørdag 9.-10. april, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 26 mars
MTT for pasienter med hofte-, kne- og ankelsmerter – dysfunksjon i nedre 
ekstremitet
Fredag og lørdag 30. april-1. mai, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 23. april
Sted: Alle Oslo-kurs, MediNors lokaler, Nils Hansens vei 4, 0611 Oslo,  
(www.gulesider.no) 

ALTA (September)
Kommunikasjon og fysisk aktivitet som smertebehandling
Evaluering av smerte, psykologiske faktorer og funksjon
Fredag 3. september 09.00-16.00, kurspris 1.400, påmeldingsfrist 27. august
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine
Lørdag og søndag 4.-5. september, kurspris 2.900, påmeldingsfrist 27. august
Sted: Opptreningssentret i Alta, Follumsvei 1, Alta (www.oif.no)

Påmelding: Bindende påmelding senest én uke før kursstart ved innbetaling av kursavgift i NOK til: 
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. Innbetaling til 
Handelsbanken i Norge; konto nr 9049.10.04036. Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt. 
Da Bankenes Betalingssentral BBS) bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også 
melder deg på til info@holteninstitute.com eller tlf. 0046 70 734 4102. 
Detaljert kursplan og informasjon om kursmaterialet finner du på www.holteninstitute.com

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

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling for helse- og sosialfag
Program for Fysioterapeututdanning

Videreutdanning vår 2010

Skriving av vitenskapelig artikkel, 15 studiepoeng  

-
tivitet. De skal etter fullført videreutdanning være i stand til selv å utarbeide 
et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift, enten i form av en teoretisk-/
diskusjonsartikkel eller som en systematisk review. De skal kunne skrive i en 
vitenskapelig form, og benytte referanser i henhold til anerkjent vitenskapelig 

-
tur gjennom søk i databaser, samt vurdere litteraturen kritisk.

Det vil i begynnelsen av semesteret bli gjennomført en studiesamling. Videre 
i semesteret utarbeider studentene et artikkelmanuskript under veiledning. 

Opptakskrav er 3-årig helsefagutdanning eller annen relevant utdanning av 

      
Studiestart: medio februar.

Kontaktpersoner:

Søknadsfrist: 
Info og søknadsskjema

T R O N D H E I M

ANNONSEFRIST
Innleveringsfrist for annonser til januar-utgaven: 18. desember
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ARBEIDSMARKEDET

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

arbeidsmarkedet

Ledig 20 % stilling som Fysioterapeut 
i Norges Friidrettsforbund (NFIF) med arbeids-
plass i Olympiatoppens helseavdeling 

Søker må ha idrettsfysioterapeutkompetanse, minimum 
universitetskursene i idrettsmedisin/-fysioterapi samt 
antidopingkurset til Antidoping Norge. Kompetanse 
som manuellterapeut er ønskelig, men ingen betingelse. 

Gode samarbeidsevner og tidligere praksis med toppidrettsutøvere blir 
vektlagt.

Fysioterapeuten vil inngå i NFIFs helseteam og ved Olympiatoppen 
ha ansvar for oppfølging av NFIFs utøvere i elite- og mesterskapsgrupper. 
Arbeidet i helseavdelingen vil bestå i undersøkelse og behandling av utø-
verne og skal dokumenteres ved vanlig, lovpålagt journalføring. Fysiotera-
peuten skal gi trener nødvendig helseinformasjon om den enkelte utøver 
etter avtale med utøveren selv. Informasjon til media gis også kun etter 
avtale med utøveren i tillegg til NFIFs medisinsk ansvarlige lege og sports-
sjef. For øvrig følges vanlige prinsipper om taushetsplikt for helsepersonell.

Det er ønskelig at fysioterapeuten er til stede under interne fagmøter 
ved Olympiatoppens helseavdeling. Fysioterapeuten skal bidra til at 
ovennevnte utøvere blir undervist i relevante idretts-medisinske temaer 
etter helseavdelingens retningslinjer. Olympiatoppen ønsker å vektlegge 
forebygging av skader og sykdom. Fysioterapeuten skal sammen med 
NFIFs medisinsk ansvarlige lege utarbeide tiltak med tanke på å forebygge 
skader og sykdom og bidra til å implementere disse. Fysioterapeuten 
forplikter seg til å anerkjenne og respektere Norges Idrettsforbund og 
Olympiske komités dopingbestemmelser, jfr. kapittel 12 i NIFs lov og skal 
rette seg etter NFIFs og NIF/Olympiatoppens gjeldende retningslinjer for 
kosthold og etikk.

Fysioterapeuten skal delta på landslagssamlinger, landskamper og 
seniormesterskap, med mindre annet bestemmes. Noe helge- og ekstraar-
beid i sommerhalvåret må påregnes. Fysioterapeuten skal delta i planleg-
ging av helsebemanningen ved treningsleire og konkurranser og skal 
sammen med medisinsk ansvarlige lege og Olympiatoppens helseavdeling 
sørge for at nødvendig medisinsk utstyr er tilgjengelig under Forbundets 
samlinger og konkurranser mv.

Spørsmål kan rettes til: Sjeffysioterapeut Bjørn Fossan, Olympiatop-
pen, mobil 419 00 361 eller sportssjef Ronny Nilsen, Norges Friidrettsfor-
bund, mobil 905 17 098
Søknadsfrist: 8. januar 2010
Søknaden sendes: Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske 
Komitè, Olympiatoppen v/Bjørn Fossan, 0840 Oslo.

Kjøp – salg – leie

Pene og lite brukte treningsapparater fra MEDINOR 
selges billig. Se annonse på Finn.no eller ring 625 36 920.

LEDIG 100% DRIFTSAVTALE FOR
FYSIOTERAPEUT VED FRISKE TØNSBERG
Fra 01.02.2010 er det ledig 100% driftsavtale lokalisert til
fysioterapiinstituttet Friske Tønsberg, Bullsgt. 3.
Driftsavtalen inngås i henhold til ASA 4313 pkt. 9, med opp-
trapping av virksomhet i tråd med fastsatt nedtrappingsplan.

Instituttet Friske Tønsberg består av i dag 4 fysioterapeuter
med til sammen 3,5 driftsavtaler. Det er tilknyttet 1 manuell-
terapeut og 2 psykomotoriske fysioterapeuter til instituttet.
Pasienttilgangen er stor i et hyggelig og godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner for stillingen:
Søker må være offentlig godkjent fysioterapeut med bred
kompetanse og erfaring innen fysioterapi. Kommunen ser
behov for fysioterapeut med kvalifikasjoner innen habilite-
ring/rehabilitering, nevrologi og fysioterapi til alle alders-
grupper.

Det er ønskelig at søker kan ta hjemme- og gruppebaserte
behandlinger. Kommunen vil vurdere å tilplikte 20% av avta-
len til brukere med særskilte behov. Personlig egnethet og
gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.
Tildeling og inngåelse av driftsavtale gjennomføres i hht.
gjeldende regler i ASA 4313.

Nærmere opplysinger om stillingen får man ved henvendelse
til: Seksjonsleder for ergoterapi, fysioterapi- og hjelpemiddel-
tjenesten, virksomhet Helse, Hanne Rolfsen, tlf. 480 35 729,
e-post: hanne.rolfsen@tonsberg.kommune.no

Søknadsfrist: 11.01.2010. Arkivsaknr.:09/8104.

TØNSBERG - der fremtiden skapes
Besøksadr: Tollbodgt. 22, postadresse: Postboks 2410, 3104 Tønsberg 

Tlf. 33 34 80 00, fax. 33 34 80 10 
e-post: postmottak@tonsberg.kommune.no 

Nettside: www.tonsberg.kommune.no
Åpningstider: kl. 08.00-16.00

STILLING LEDIG

Vi ber om at søknader sendes elektronisk. Fullstendig kunngjøringstekst og søk-
nadsskjema: se vår internettside: www.tonsberg.kommune.no – ledige stillinger.
Dersom du ikke har tilgang til datamaskin, kan du ta kontakt med
Servicesenteret i Tønsberg Rådhus eller Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek for lån av
maskin og hjelp. Husk å merke søknad med arkivsaksnummer. Kopi av attester
og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
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Huseby kompetansesenter 
ligger på Hovseter i Oslo og er et senter i det statlige spesialpedagogiske 
støttesystemet som gir tjenester til opplæringsansvarlige instanser i kom-
muner og fylkeskommuner. Senteret skal utvikle og formidle synspedago-
gisk kompetanse med siktemål å gi personer med synsvansker et likeverdig 
og tilpasset opplæringstilbud på hjemstedet. Huseby kompetansesenter 
har ansvar for tjenester til 11 fylker i Sør-Norge og har i tillegg landsdek-
kende ansvar for noen fagområder.

Fysioterapeut, spesialist i barnefysioterapi 
Ledig stilling: 50 -100 %
Huseby kompetansesenters fysioterapeut går høsten 2009 av 
med pensjon. Senteret søker hennes etterfølger.

Arbeidsoppgaver vil være utredning av små barn med synshemming, 
rådgiving til foreldre som har synshemmede barn og til fysioterapeuter og 
andre fagpersoner i nettverk rundt dem. 
Søkere må ha interesse for å bygge opp spisskompetanse i fysioterapi 
knyttet til blindhet og svaksynthet. Svært mange av brukerne som kom-
mer til senteret har tilleggsvansker. Søkere bør derfor ha kompetanse og 
erfaring fra utredning av barn med flere funksjonshemminger.
På senteret vil fysioterapeuten samarbeide nært med et tverrfaglig team 
med fagpersoner som øyelege, optometrist, syns- og mobiltetspedagoger, 
spesialpedagoger og psykologer. 

Den som tilsettes forventes å bidra med kompetansespredning, blant 
annet ved å forelese for fagpersoner på kurs både internt og eksternt. 
Kompetanseutvikling i form av bidrag til forskning, utviklings- og prosjekt-
arbeid er blant senterets ansvarsområder. Fysioterapeuten bør derfor ha 
interesse for å delta i slike oppgaver. 
Senteret ser det som en fordel hvis fysioterapeuten har erfaring fra/utdan-
nelse i kroppsøving.
Noe reisevirksomhet må påregnes.

Krav til kompetanse/utdanning: 
Fysioterapiutdanning med spesialistutdanning og erfaring fra barnefysio-
terapi. Søkere under spesialistutdanning kan også søke.
Et sentralt personalpolitisk mål i staten er å sikre at den statlige 
arbeidsstyrken gjenspeiler sammensetningen av den yrkesaktive del av 
befolkningen, og bl a sikre inkludering av arbeidssøkere med ulik bakgrunn. 
Forespørsler om arbeidsmiljøet, arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, 
helsetjeneste, fleksitid, deltid og lignende kan rettes til kontaktperson, se 
under.

Senteret tar forbehold om endringer i stillingens innhold og organisatoriske 
plassering.  Den som tilsettes må for øvrig rette seg etter de til enhver 
tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn. Det er pliktig 
innskudd i Statens pensjonskasse og seks måneders prøvetid. 
Stillingen lønnes etter l.pl 90.500 st.kode 1434 Rådgiver i lønntrinn 50-60 
avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.
Snarlig tiltredelse

Kontaktperson: Avdelingsleder Sidsel Brøndmo, tlf. 22 02 96 62.
Søknad sendes pr. post eller elektronisk til huseby@statped.no 
innen 15. januar 2010.
Huseby kompetansesenter, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo.

HELSETJENESTEN

www.oppegard.kommune.no

Fysioterapeuter
Kolbotn fysikalske institutt har ledig 59 t/u 
kommunal driftsavtale fra 01.04.10
Instituttet eies og drives i dag av fi re fysioterapeuter som utgjør en 
gruppepraksis.

Driftsavtale på 7,5 t/u for å ivareta kommunale 
fysioterapioppgaver, ledig fra 01.04.10
Timene er ikke tilknyttet noe spesielt institutt, men må knyttes 
sammen med eksisterende driftsavtale i kommunen for å utgjøre 
minst 2/5 hjemmel.

For fullstendig utlysning, se kommunens nettsider. 
Nærmere opplysninger ved koordinator Anita Løvland, 
tlf. 66 81 92 78 / 932 38 453. 

Søknadsfrist 2. januar 2010

Haneborg Fysioterapi i Lørenskog kommune 
søker fysioterapeut med eksamen i psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi. 50% stilling med dt. i vikariat i ca. 6 mnd.  
Henvendelse til May Svendsen, maylsvendsen@hotmail.com eller
tlf. 67 97 40 92 – 996 99 558.

Kanalkommunen NOME

Nome kommune ligger i Midt-Telemark, ca. 30 min fra Skien. Kommunen 
har ca. 6600 innbyggere, et allsidig kultur- og næringsliv og fine fritidsmu-
ligheter. Kommunen har to tettsteder, Ulefoss og Lunde. 

70 % driftstilskudd for fysioterapeut i privat 
praksis, ledig fra 01.02.2010
For fysioterapeut med spesialkompetanse i lymfødembehandling
Driftstilskuddet er knyttet til Ulefoss fysikalske institutt

Søknader sendes elektronisk ved å gå inn på Nome kommunes hjemmeside  
www.nome.kommune.no.
Merk søknaden med rett Arkivsaknummer 09/2016. 
Søknadsfrist 20.12.09.

Ledig 50% driftsavtale – fysioterapi for snarlig 
tiltredelse
Arbeidssted: Sentrum Fysioterapi, Alleen 16, 4580 Lyngdal.
Kvalifikasjoner: Offentlig godkjent fysioterapeut med videreutdanning 
i psykomotorisk fysioterapi.
Betingelser: For avtalen gjelder overenskomsten mellom KS og NFF om 
drift av privat praksis — ASA 4313. Politiattest nyere en 3 måneder må 
forelegges ved tildelingen.
Søknadsfrist: 01.01.2010.
Søknad sendes: Lyngdal kommune, pb. 353, 4577 Lyngdal.
For nærmere informasjon om stillingen kontakt Stefan Imler på 
tlf. 38 34 39 39.
For nærmere informasjon om søknadsprosessen kontakt Arne 
Lervik på tlf. 38 33 40 00.

LYNGDAL KOMMUNE

vi vil - vi våger
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VIKA FYSIKALSKE INSTITUTT AS

– Fysioterapeut, manuellterapeut eller 
akupunktør søkes
Vika Fysikalske Institutt AS er en tverrfaglig klinikk som nå består av 
11 fysioterapeuter, flere med videreutdanning innen manuellterapi, 
osteopati og akupunktur. 
Stillingen er i utgangspunktet uten driftstilskudd, men fra januar 2010 
til juni 2010 er det ledig et vikariat med 40 % tilskudd. Resterende tid 
arbeider en uten. 

Vi søker en dyktig terapeut som:
er motivert for å bygge opp sin egen arbeidsplass
har erfaring fra privat praksis
er selvstendig og fleksibel
setter pasienten i fokus
ønsker et tverrfaglig samarbeid
har spesialisert seg innen manuellterapi, akupunktur eller osteopati, 
ev. har erfaring fra bedriftshelsetjeneste 

Vi kan tilby nye, flotte lokaler med separate behandlingsrom og trenings-
rom. God pasienttilgang og et trivelig, faglig oppdatert miljø. Klinikken 
ligger svært sentralt i Oslo, nært Aker Brygge og Nationaltheatret. 
Se vår hjemmeside www.vikafysikalske.no for mer informasjon om klinik-
ken. Tiltredelse: Snarest

Søknad med CV sendes til post@vikafysikalske.no eller 
Ingfridk@hotmail.com
Ved spørsmål kontakt Line Woxen tlf. 917 44 780 eller Ingfrid Kalleli 
tlf. 958 45 041. 

Hjelp24 NIMI as er et datterselskap av Gjensidige Forsikring og består av 
fire virksomhetsområder; HMS (bedriftshelse-og allmennhelsetjeneste), 
Respons (trygghetsalarmtjeneste), NIMI (sykehus, spesialisthelsetjeneste 
og rehabilitering) og Sensus (kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø). 
Hjelp24 NIMI er landets ledende spesialist på muskel og skjelett, helse og 
livsstil. Selskapet har et bredt fagmiljø innen forebyggende, behandlende 
og rehabiliterende helsetjenester i Norge. Vi er en IA bedrift. Hjelp24 er 
opptatt av mangfold. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å 
søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjona-
litet eller etnisk bakgrunn. For ytterligere informasjon se www.hjelp24.no.

hjelp24.no

 FYSIOTERAPEUTER
Hjelp24 NIMI på Ullevål

Hjelp24 NIMI på Ekeberg

For mer informasjon kontakt:
Ullevål: Håvard Moksnes havard.moksnes@hjelp24.no
Ekeberg: Torkel Andersen på torkel.andersen@hjelp24.no

For full utlysningstekst se www.hjelp24.no

Hjelp24 NIMI søker:

Søknadsfrist: 21. desember

Fysioterapeuten 2010
Priser og frister for Fysioterapeuten 2010 er klare. 

Få Fysioterapeutens medieplan tilsendt ved å sende 
en epost til fysioterapeuten@fysio.no eller last den 
ned fra vår hjemmeside www.fysioterapeuten.no

 

Arendal

Stillinger ved Sørlandet sykehus HF

Sørlandet sykehus HF

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus HF er regionens største 
kompetansebedrift,  med over 5000 ansatte 
fordelt  på ulike institusjoner i begge Agder-
fylkene.  Vi har  ansvar for spesialisthelsetjenesten 
innen somatikk, psykiatri og avhengighets-
behandling.  Spesialisthelsetjenestens hoved-
oppgaver er pasientbehandling, utdanning av 
helsepersonell, forskning og opplæring av 
pasienter og pårørende.  

Fysioterapeut, Psykiatrisk avdeling

100 % st. fast 

Kontakt: Enhetsleder Kirsti Tanke Vedal, tlf. 37 01 49 59

Søknadsfrist: 30.12.09

Sørlandet sykehus HF er en røykfri arbeidsplass.
Våre kjerneverdier er respekt, tilgjengelighet og faglig dyktighet.  
Vi ønsker at arbeidsstyrken skal preges av mangfold og likeverd 
med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne m.v.

Søknad og CV registreres elektronisk i vårt søknadsprogram. 
Informasjon og fullstendig utlysning finnes på    
www.sshf.no/jobb eller www.finn.no/jobb.

Jo
bb

no
rg

e.
no

Sørlandet sykehus HF, Serviceboks 416, 4604  Kristiansand
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bransjeregisteret
FYSIOTERAPIUTSTYR GENERELT

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no

Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Medical Intelligent Diode Laser

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

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

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

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

DIN TOTALLEVERANDØR

Tlf: 22 07 65 00   www.medinor.no

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

Ledig plass!
Ring 62 94 10 37 
Ronny Grenberg
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av infor-
masjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på 
ditt firma og dets produkter.

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

MASOLETLTD –  Benkespesialisten
Behandlingsbenker – stoler – pøller – benk-

eservice vibrasjonsmaskiner – oppgradering 
– spesial-

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

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.

post@fysiopartner.no – www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

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

Visse du at...

www.bodymindcompany.no · 22194025

Norges største leverandør av treningsutstyr

www.norskfitness.no

NORSK FITNESS HANDEL AS, Tlf: 22 96 10 50 

Ledig plass!
Ring 62 94 10 37, Ronny Grenberg

BENKER, KRAKKER, MATTER OSV.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

VARME/KULDE, KREMER/GEL

medieplan 2010
 Tidsskriftet er landets største og beste  

annonseorgan for fysioterapeuter både når 
det gjelder produktannonser, stillingsan-
nonser og annonser for møter og kurs. Det 
er økende interesse for nettannonsering, 
og våre nye nettsider gir nå større mulig-
heter og mer fleksibilitet for deg som vil nå 
målgruppen fysioterapeuter.
For medieplan 2010, send en e-post til fy-
sioterapeuten@fysio.no eller gå inn på våre 
hjemmesider www.fysioterapeuten.no 

bransjeregisteret
Liten modul, 57x20
6 utgaver: kr. 3.750  
12 utgaver: kr. 5.350

Medium modul, 57x30
6 utgaver: kr. 4.200 
12 utgaver: kr. 6.950

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.600 
12 utgaver: kr. 9.000
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kalender
Årsabonnement 2010:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

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

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

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

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

FRISTER 2010

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
1 18/12 21/12 22/1
2 18/1 22/1 12/2
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

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

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

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

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

JANUAR
14.-15. Oslo 
Den 6. nasjonale fagkonfe-
ranse om kunnskapsbasert 
smertebehandling
Arr.: Norsk smerteforening
Info: www.norsksmertefore-
ning.no

18.-20. Trondheim 
6. nasjonale fagkongress. 
REHAB-2010, vi står sammen 
Arr.: Faglig forum for helse- og 
sosialtjenesten
Info: www.ffhs.no

27.-28. Oslo 
Helse i Utvikling 10. Konferan-
se om kvalitet og prioritering 
– Ny dato!
Arr.: Nasjonalt råd for kvalitet 
og prioritering i helsetjenesten 
Info: www.kvalitetogpriorite-
ring.no

FEBRUAR
4.-7. Beitostølen 
PFGs 30-årsjubileum og 
Vinterseminaret 2010
Info: www.vinterseminar.no

11.-13. Hafjell Quality 
Hotel 
Årsmøteseminar: Cervicogen 
betinget svimmelhet og hode-
pine - differensiering
Arr.: Faggruppen for manu-
ellterapi
Info: mtkurs@fysio.no

MARS
18.-19. Oslo 
Årsmøteseminar
Arr.: Faggruppen for onkolo-
gisk fysioterapi og lymfødem-

behandling
Info: www.fysio.no/ORGANI-
SASJON/Faggrupper/Onkologi-
ogLymfologi/Aarsmoeter

APRIL
15.-17. Bergen 
12. nordiske brannskademøte
Info: www.nbm2010.com

16.-17. Oslo 
Fagkongress: Pain and move-
ment – aspects of learning 
movement patterns
Arr.: IACMTTE
Info: http://fysio.no/ORGA-
NISASJON/Faggrupper/Men-
sendieck

28. Oslo 
Kulturforståelse – smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet 
i behandling av traumatiserte 
Arr.: RVTS-øst, Regionalt res-
surssenter om vold, trauma-
tisk stress og selvmordsfore-
bygging, www.rvts.no
Info: elsbeth.jacobs@akersyke-
hus.no eller mob. 991 15 366

MAI
28.-29. Drammen 
Treningstrender
Info: www.treningstrender.no

JUNI
16.-10. Aalborg, Danmark 
XVIII Congress of the Interna-
tional Society of Electromyo-
graphy and Kinesiology
Info: http.//isek2010.hst.
aau.dk

OKTOBER
14.-15. Tromsø 
Konferanse: Sensitivering og 
styrking av foreldrekompe-
tanse for nyfødte og små barn 
i risiko
Arr.: Helsefakultetet i Tromsø 
og Universitetssykehuset 
Nord-Norge
Info: www.unn.no/buk/
conf2010
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Sveitsisk kvalitetsteknologi står bak 
Swiss DolorClast® – et svært effektivt våpen 
mot kroniske senelidelser. 
Trykkbølgebehandling omtales internasjonalt 
med forkortelsen “ESWT” – og anses som et 
alternativ til kirurgi eller medisinering. 
 
Behandlingen genererer kun mekaniske sjokk-
bølger inn i kroppen, og kan derfor gis av 
terapeuter med medisinsk faglig bakgrunn. 
Behandlingen stimulerer og igangsetter en  
rekke virkningsmekanismer med både 
umiddelbar og langtidsvirkende effekt. 
   
En vanlig prosedyre er at en pasient med kronisk 
lidelse ferdigbehandles ved 2-5 behandlinger 
med en ukes intervaller. Kort behandlingstid og 
ingen bivirkninger har gjort metoden utbredt  
både i profesjonelle idrettsmiljøer og for å få 
pasienter raskt tilbake i arbeid. En rekke klinikker 
over hele Norge innen fysikalsk medisin og 
rehabilitering, tilbyr nå trykkbølgebehandling 
med vårt utstyr. 

Se oversikt over noen av klinikkene på 
ergomove.no

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at 
trykkbølgebehandling med 
Swiss DolorClast®-metoden har god klinisk 
effekt (1-4). For henvisning til ytterligere klinisk 
dokumentasjon, se enimed.no 

Nyheten Swiss DuoClast® består av modulene 
Swiss DolorClast® og Swiss PiezoClast®, utstyr 
og metoder som sammen utgjør en fullkommen 

“trykkbølgeduo”. Med en kombinasjon av klassisk 
(radial) og dyptvirkende (fokusert) trykkbølge-
behandling, kan den allerede effektive  
behandlingsmetoden gjøres enda mer effektiv. 
Les mer om nyheten på enimed.no  

– eller kontakt enimed.

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

Det enkleste 
er pistol.

Raskere tilbake etter sykefravær:

Benyttes av 

Norges Skiforbund

Nyhet!
Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

Litteratur: 1. FDA/PMA Approval May 2007, PMA nr P050004, www.fda.gov/cdrh/mda/docs/P050004.html (27.6.2008).   2. Gerdesmeyer L, Gollwitzer H, Diehl P et al. Radiale extrakorporale, Stoß 946;wellentherapie 
(rESWT) in der Orthopädie. Journal für Mineralstoffwechsel 2004; 11: 36-9. 3. Cacchio A, Paoloni M, Barile A et al. Effectiveness of radial shock-wave therapy for calcific tendinitis of the shoulder: single-blind, 
randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82.   4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles tendinopathy: a randomized, controlled trial. 
J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.
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Hur – godt utprøvde løsninger som gir pasienter og utøvere optimalt utbytte.
les mer på www.hur.no

HUR treningsapparater brukes av 
 mennesker i alle livets faser. Du kan ha 
utgangspunkt i opptrening av pasienter med 
kroniske eller akutte medisinske problemer 
eller trening av toppidrettsutøvere. 
HUR Finland etablerte i januar 2008 
 datter selskapet HUR NORWAY AS. 

HUR treningsapparater har vært tilgjenge-
lig på det norske markedet siden tidlig på 
90 tallet og vi kan vise til gode referanser. 
Du finner HUR treningsapparater mer enn 
60 plasser i Norge. På fysioterapiklinikker, 
 rehabiliteringssentre, treningssentere  og 
sykehus. 

Gode løsninger til fysioterapeuter i 20 år

Fagerborggata 6, Postboks 5165 Majorstuen, 0302 Oslo
Tlf: +47 22 60 41 52. E-post: post@hur.no   

www.hur.no

Vi fører også Monark test- og  treningssykler, samt Airex treningsmatter.


