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Slutt på  
monopolet

Forlater et NFF  
i endring

Elefanten i  
rommet

Rehabilitering 
med robot

Kroppsbilde og 
spiseforstyrrelser



“Cochrane review 2001”, Osiri et al 7 RCT (Randomized-controlled Trials) from 210 
articles . 148 pat TENS, 146 placebo. 6 studies HF, 1 LF.
Result: Decreased pain and stifness. Increased strength in Quadricepts. No negative 

 
Jan M Bjordal et al. 36 RCT 2434 pat, 1043 placebo.
Result:

TENS was stopped.

Anne-Berit Auran:
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HVORDAN SKAL ORGANISASJONER velge sine ledere, slik at man får fram de beste og 

medlemmene har tillit til prosessen?   

Valgkomiteen i NFF har travle dager. De skal finne en ny leder til NFF etter Eilin Ekeland 

som har sittet i tre perioder. I tillegg skal de finne fem ledere til de nye foreslåtte regionene. 

Sier Landsmøtet ja, heter det ikke lenger avdelingene Finnmark, Troms og Nordland, men 

Region Nord. 

Ann-Elin Myklebust, leder i valgkomiteen, hadde gode nyheter til Fysioterapeuten 29. mai. 

På det tidspunktet var det fire kandidater til ledervervet, og flere aktuelle navn til region-

ledere.

Ifølge NFFs lover skal navn på alle kandidater, utenom valgkomiteens innstilling, offent-

liggjøres. Likevel har praksis vært at det bare er de personene som komiteen innstiller som 

gjøres kjent. Det er sikkert flere forklaringer på at det er blitt sånn, men er det bra for med-

lemsdemokratiet? Det kan skapes et inntrykk av at valget skjer i et lukket rom. Landsmøtet 

har svært liten mulighet til å velge andre gode kandidater, når de blir presentert for ett sett 

med navn kort tid før møtet starter.

På representantskapsmøtet i mai ble det stilt kritiske spørsmål til hvordan valgene foregår: 

– Skal det alltid være en lukket prosess, der valgkomiteen bare innstiller på en kandidat? 

Vi bør på sikt endre denne prosessen, slik at det legges fram minst to-tre kandidater. Først 

da blir det et reelt og demokratisk valg, sa avdelingsleder Bas van den Beld fra Aust-Agder. 

Fristende å vise til Danmark – igjen, der NFF har hentet mye inspirasjon. Danske Fysio-

terapeuter valgte ny leder tidligere i år, etter en åpen valgkamp mellom fem kandidater. 

Valgene skjer elektronisk og alle medlemmer kan avgi stemme. 

I de nye NFF-regionene skal valgte ledere på heltid ha politisk påvirkningsarbeid som 

hovedoppgave. Regionlederne går også automatisk inn i forbundsstyret. Dette blir en 

kjempejobb. Hvem som velges og hvordan de utfører jobben, blir helt avgjørende for om 

reformen lykkes. Det kan også bli store ulikheter mellom regionene. Det har også vært til-

felle med avdelingene, men med store regioner blir konsekvensene mye, mye større. Desto 

viktigere å se på hele valgordningen og hvordan utvelgelsen av kandidater skjer. 

Det fins sikkert flere bra måter å gjøre det på. Men større 

åpenhet rundt kandidatene, hvem de er og hva de står 

for, er helt nødvendig. Ulike synspunkter og uenighet er 

vel ikke farlig? Alle må da ikke være enige til en hver tid? 

Snarere tvert i mot. Det står respekt av å stå for noe. Og 

det er helt nødvendig for å bevege seg framover og oppnå 

resultater.

«Dog fred er ei det beste, men at man noget vil», skrev 

Bjørnstjerne Bjørnson i diktet «Jeg vælger mig April!». 

Disse kloke ordene skrev han i 1869. De står som en påle 

også i dag.

God sommer! 
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Det kan skapes 
inntrykk av at 
valget skjer i et 
lukket rom.

LEDER

Fred er ei det beste ...
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aktuelt
Dette er ikke å samle, men å 
splitte hele gjengen. Side 10

Tiden da NFF får forhandle 

med staten på vegne av alle 

privatpraktiserende fysiotera-

peuter er forbi. Fra nå av blir 

det tre forbund å ta hensyn til.

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

HELSE- og omsorgsministeren har beslut-

tet at prosessen for fastsettelse av forskriften 

skal endres. Det betyr at Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) i år skal 

delta i takstforhandlingene med staten og 

KS på lik linje med Norsk Fysioterapeutfor-

bund (NFF).

Til tross for at Sivilombudsmannen ennå 

ikke har tatt stilling til klagen fra PFF om 

brudd på forhandlingsloven, ønsker Helse- 

og omsorgsdepartementet (HOD) å endre 

dagens ordning. NFF har frem til nå vært 

den eneste av organisasjonene med for-

handlingsrett om fastsettelse av takster og 

driftstilskudd.

Stiller ikke
Under disse nye forutsetningene har NFF 

varslet at de i år ikke ønsker å stille til for-

handlinger, og HOD har på bakgrunn av 

dette besluttet å utarbeide et forslag til end-

ring i takstforskriften som sendes ut på hø-

ring i begynnelsen av juni. Det vil deretter 

bli holdt separate drøftingsmøter med hver 

av de tre organisasjonene før staten fastset-

ter endelig forskrift.

Organisasjonene ble innkalt til et møte i 

departementet i begynnelsen av mai hvor de 

ble informert om den nye situasjonen. Det 

var under dette møtet at NFF varslet at de 

ikke ønsket å bryte avtalen som foreligger 

for i år, og viste blant annet til en vurdering 

gjort av Advokatfirmaet Tenden som kon-

kluderer med at PFF og NMF ikke har retts-

lig krav på å delta i forhandlingene. Denne 

Slutt på forhandlingsmonopolet

SKUFFET Forbundsleder i NFF, Eilin Ekeland, tar den nye situasjonen til etterretning, og vil bruke høringsmøtet til å påvirke resultatet. 
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uka kom beskjeden om at HOD står fast på 

sin konklusjon. 

Ikke overrasket, men skuffet
Forbundsleder i NFF, Eilin Ekeland, er ikke 

overrasket, men svært skuffet over utfallet, 

og tar den nye situasjonen til etterretning.

– Under høringsmøtet 11. juni vil vi 

fremdeles ha gode muligheter til å kunne 

påvirke resultatet. NFF sitter på stor erfaring 

og kunnskap i forhandlinger med staten. Vi 

er en bred medlemsorganisasjon som kan si 

noe om konsekvensene for ulike tiltak, og 

våre synspunkter blir lagt stor vekt på, sier 

Ekeland.

– NFFs kontakt med departementet 

rundt alle saker som berører fysioterapi fort-

setter som før. Det vil da også være natur-

lig å diskutere hvordan forhandlingene skal 

gjennomføres i fremtiden, sier hun.

– Det ser ut til at PFF og NMF fra neste 
år blir å finne rundt forhandlingsbordet på lik 
linje med NFF?

– NFF er den bredeste organisasjonen 

med mange berøringspunkter inn mot det 

offentlige. Vi har den helt klart største med-

lemsmassen, og det styrkeforholdet må iva-

retas videre. NFF har 10.000 medlemmer. 

De to andre organisasjonene har ca. 1.000 til 

sammen. Det er en betydelig forskjell som 

må komme til uttrykk også rundt forhand-

lingsbordet, sier Ekeland.

Sprikende budskap
– Hva har NFF å frykte?

– Jeg tror vi vil få gjennomslag for våre 

ting på samme måte også i fremtiden. Pro-

blemet er at vi nå må bruke tid og krefter 

på å legge frem et samlet krav overfor myn-

dighetene. Det å være én tydelig part som 

taler hele fysioterapifeltets sak, inklusive 

manuellterapeutene, gir en mye sterkere po-

sisjon overfor motparten. Nå må vi møte til 

forhandlinger med uenigheter oss i mellom. 

– Blir de to andre forbundene gratispassa-
sjerer, betalt av NFF sine medlemmer?

– Medlemmene våre betaler kontingent 

for å bygge opp NFF sin kompetanse. Vårt 

sekretariat har lang og solid erfaring fra for-

handling, både forhandlingsteknisk, øko-

nomisk og juridisk. I praksis gjør vi denne 

jobben for alle landets fysioterapeuter, om 

de er med i et forbund eller ikke. Det viktig-

ste for NFF blir å bruke minst mulig tid og 

ressurser på å jobbe 

mot andre fysiote-

rapeuter og i stedet 

bruke kompetansen 

vår til beste for fy-

sioterapi i Norge. Vi 

må i alle fall sørge 

for at vi ikke snakker 

hverandre ned, sier 

Ekeland.

– Mange fordeler
Hun påpeker at NFF 

sine medlemmer har 

mange andre forde-

ler enn den innsat-

sen organisasjonen 

legger ned i de årlige 

takstforhandlingene. 

De får rådgivning, 

tolkningshjelp, ma-

teriell og juridisk bistand langt utover selve 

takstforskriften. NFF har heller ikke tatt det 

for gitt hvordan forhandlingene vil se ut fra 

neste år. 

– Departementet har sagt at det vil endre 

fremgangsmåten for hvordan forskriften 

fastsettes. Det kan gjøres på mange måter, 

og betyr ikke nødvendigvis at vi må sitte ved 

samme forhandlingsbord, sier Ekeland.

– Er det stor uenighet mellom NFF og PFF?
– På avtaleområdet er det veldig lite ue-

nighet. Derfor er det tragisk at vi bruker 

krefter på dette i stedet for å fremme fel-

les sak mot myndighetene. Når det gjelder 

NMF, som helt eksplisitt sier at de vil ha en 

egen forskrift, og som helst ikke vil se fysio-

terapi og manuellterapi som en del av det 

samme, er vi reelt uenige i mange ting. Med 

NFF, PFF og NMF ved samme forhandlings-

bord kan budskapet derfor lett peke i flere 

retninger, sier Ekeland.

Henrykt
PFF på sin side har de siste årene jobbet 

iherdig for å få forhandlingsrett i saker som 

angår privatpraktiserende fysioterapeuter. 

– I PFF er vi henrykt over at HOD nå 

tar alle parter med i forhandlingene, og er 

svært godt fornøyde med at de holder indi-

viduelle drøftinger med forbundene. Det at 

vi får fremme våre synspunkter direkte til 

HOD og begrunnet disse under samtaler 

med myndighetene, er den beste løsningen 

for oss, sier leder i PFF, Kjetil Nord-Varhaug.

– Vi observerer at NFF nå forsøker å po-

engtere at dette ikke er forhandlinger. Vi 

ser det slik at vi den 2. mai ble invitert til 

forhandlinger, noe vi takket ja til. HOD har 

nå besluttet hvordan forhandlingene skal 

foregå i år siden NFF nekter å forhandle side 

om side med oss andre. Den beste løsningen 

er da den vi nå har fått.

Vil ha samarbeid
Nord-Varhaug sier PFF er villig til å stille i 

samlet forhandling neste år dersom NFF en-

drer synspunkt i løpet av året.

– Frem til da er vi takknemlige for at det 

ikke bare ble en høringsrunde i år, men også 

mulighet for direkte samtaler med HOD før 

de setter forskriften, sier han.

Også Petter Lehne, leder for Norsk Ma-

nuellterapeutforening, er glad for at NMF 

ble invitert til forhandlingene.

– Det eksisterende takstsystemet er ikke 

utformet med tanke på at manuellterapeute-

ne har en primærkontakt- og portnerfunk-

sjon i helsetjenesten. Vi vil derfor arbeide 

for et takstsystem som samsvarer bedre med 

vår yrkesgruppes rolle, sa Lehne i en kom-

mentar til Fysioterapeuten tidligere denne 

måneden. 

Se også NFFs leder på side 41.

Problemet er at vi nå må bruke tid og 
krefter på å legge frem et samlet krav 
overfor myndighetene. 

HENRYKT Leder i PFF, Kjetil Nord-Varhaug, er svært fornøyd med å være 
inne i forhandlingsvarmen.
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Det etiske hjørnet
Problemstillinger til ettertanke og diskusjon fra NFFs etiske utvalg

Hvordan gi god informasjon om de valgene jeg tar i behandling?

Mange pasienter orienterer seg på internett og har mye kunnskap 

som angår egen helse og nye metoder på markedet. Det kan derfor 

være en utfordring å gi god og nøktern informasjon om fysioterapi 

og nye metoder til pasientene. Du er på rimelig trygg grunn når du 

vet at en undersøkelses- eller behandlingsmetode er begrunnet i 

naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og/eller humanistisk 

kunnskap og at den er dokumentert i henhold til allment aksep-

terte kriterier innenfor forskning. Da har du noen «objektive» 

kriterier å basere deg på når du informerer. 

I forhold til nye metoder med lite dokumentert kunnskap eller 

når kunnskapskilden er usikker, bør fysioterapeuter være spesielt 

ydmyke og reflekterte. Det gjelder både i forhold til informasjonen 

som gis til den enkelte pasient og som brukes som markedsføring 

av egen virksomhet. Når fysioterapeuten har spesielle interesser, 

for eksempel når det er investert i nye apparater, er det behov for 

å reflektere over både innhold og form på kunnskap som formid-

les. I et ordtak heter det at har du hammer, så ser du spiker. Det 

er grunn til å spørre seg: Hvorfor velger jeg og/eller anbefaler 

akkurat denne metoden? Og hvordan informerer jeg pasientene 

om mine valg?

Andre spørsmål å tenke over:
Hva er motivasjonen for å informere?  

Er informasjonen nøktern? Har jeg noen egeninteresser?

Hvilke anbefalinger kan jeg gi i forhold til nye metoder? 

Er dokumentasjonen tilstrekkelig og uavhengig?

Faggruppene i Danske Fysio-

terapeuter (DF) skal innen 

2014 bli selvstendige enheter 

– såkalte faglige selskaper. 

Målet er å skille fag og politikk.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

PÅ denne måten ønsker det danske fysio-

terapeutforbundet å skape et tydelig skille 

mellom fag og politikk. DF satser i økende 

grad på å rendyrke sin profil som en orga-

nisasjon som skal jobbe for fysioterapeuters 

økonomiske og næringsmessige interesser. 

Det innbærer at den faglige virksomheten 

tones ned og skilles ut i selvstendige faglige 

selskaper.

– Målet er å styrke de faglige miljøene 

og bidra til å sikre spesialisert og evidens-

basert fysioterapi. For det andre er målet å 

sikre faglig legitimitet og anerkjennelse for 

fysioterapi ved å gjøre skillet mellom fag og 

politikk tydelig, opplyser www.fysio.dk. 

Dansk Selskab for Fysioterapi ble stiftet 

på et møte i Middelfart for kort tid siden. 

Representanter for alle de 18 faggruppene 

og fagforumene i Danske Fysioterapeuter 

deltok på møtet. Innen 1.januar 2014 skal de 

gjøres om til faglige selskaper, med Dansk 

Selskab for Fysioterapi som paraplyorgani-

sasjon.

Martin Josefsen, leder i Fagforum for 

Muskuloskeletal Fysioterapi, ble valgt til le-

der for den nye paraplyorganisasjonen, som 

også har et styre. Ledelsen får et sekretariat 

med en sekretær og to faglige rådgivere. Pla-

nene om å gjøre de danske faggruppene til 

faglige selskaper har pågått i flere år, og det 

formelle vedtaket ble gjort i 2010. 

Les mer: www.fysio.dk

Danske faggrupper blir selvstendige 

PARAPLY Henrik Bjarke Madsen i faggruppen Dansk Smerte og Fysioterapi ble valgt inn i styret i fag-
gruppenes nye organisasjon. Foto: Heidi Lundsgaard
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AKTUELT NFFS LEDERMØTE

Eilin Ekelands periode som 

toppsjef i NFF er snart over. I 

november velger Landsmøtet 

en ny forbundsleder, og trolig 

også et «nytt NFF».

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

UNDER åpningen av NFFs representant-

skapsmøte og ledermøte på Gardermoen 

7.-8. mai tok hun blant annet for seg noen 

av utfordringene forbundet og fysioterapeu-

tene står overfor. 

– Den store helsereformen, med økt fo-

kus på fysisk aktivitet og folkehelse, alders-

utviklingen i befolkningen og behovet for 

at folk holder seg i arbeid lenger. Alt dette 

skulle tilsi et stort behov for flere fysiote-

rapeuter, men det er likevel utfordrende å 

få aksept for det. I min periode som leder 

har jobb til alle fysioterapeuter vært en av 

de viktigste oppgavene. Men til tross for et 

stort behov for fysioterapi, har ikke den ne-

gative utviklingen snudd. For mange fysio-

terapeuter står uten jobb. KOSTRA-tallene 

for 2011 viser at fysioterapidekningen går 

ned. Tallene for fjoråret er ennå ikke klare, 

og jeg er veldig spent på utviklingen videre, 

sa Ekeland.

Positive tendenser
Deretter kom hun med mer positive signa-

ler til deltakerne på representantskapsmøtet, 

som er NFFs høyeste politiske organ mellom 

landsmøtene. Deltakerne her er sentralsty-

ret og tillitsvalgte i avdelinger og faggrupper.

– Samtidig som utviklingen går i negativ 

retning, opplever jeg at politikerne er enige 

med oss, og at noe er i ferd med å snu. Det 

viste seg blant annet da helseministeren 

snakket om smartere oppgavefordeling og 

hverdagsrehabilitering under presentasjo-

nen av folkehelsemeldingen. Han har også 

pekt på at fysioterapeuter kan ta ansvar for 

mer ortopedi i helseforetakene. Ullensaker 

og andre kommuner utlyser avtalehjemler 

og signaliserer dermed at de er klare til å 

styrke fysioterapitjenesten, sa Ekeland.

Mest frustrerende
Når det gjelder de mest frustrerende sake-

ne i hennes snart ni år som forbundsleder, 

var det – inntil ganske nylig – mangelen på 

framgang når det gjelder offentlig spesialist-

godkjenning for fysioterapeuter. 

– Da jeg begynte i 2005, sa min forgjen-

ger Anne Lexow at det mest frustrerende for 

henne var at NFF ennå ikke hadde kommet i 

mål med en offentlig spesialistgodkjenning. 

Hva skal da jeg si – ni år etter? Jeg trodde 

lenge at nå er vi snart i mål. Men så meldte 

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) seg 

inn i LO, og hele saken har stoppet opp. 

Andre skjær i sjøen i senere tid har vært 

problemene med å skaffe turnusplasser. Det 

gjør meg veldig opprørt at det ikke har vært 

mulig å skaffe 20 turnusplasser ved sykehu-

sene for årets avgangskull. 

Ifølge Eilin Ekeland er imidlertid den van-

skeligste saken akkurat nå knyttet til takst-

forhandlingene, der NFF siden 1984 har hatt 

forhandlingsretten alene. Den posisjonen er 

blitt utfordret av at Helse- og omsorgsdepar-

tementet, etter påtrykk fra Sivilombudsman-

nen, har valgt å ta NMF og Privatpraktise-

rende Fysioterapeuters Forening (PFF) med 

i forhandlingene. (Se egen sak).

Valgordningen
Nå jobber valgkomiteen på høygir med å 

finne kandidater til en ny forbundsleder i 

NFF. Kabalen må være klar innen 1.juni. I 

motsetning til forbundet Danske Fysiotera-

peuter, der fem kandidater deltok i en åpen 

valgkamp i fjor, er prosessen i NFF gan-

ske lukket. Det er valgkomiteen, utpekt av 

Landsmøtet, som finner kandidater og inn-

stiller til både forbundsleder og andre poli-

tiske lederverv i organisasjonen.  

Avdelingsleder i Aust-Agder, Bas van den 

Beld stilte kritiske spørsmål til ordningen på 

representantskapsmøtet.

– Er dette en riktig måte å gjøre det på? 

Skal det alltid være en lukket prosess, der 

valgkomiteen kun innstiller på én kandidat? 

Forlater et NFF 
i endring
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Vi bør endre denne prosessen, slik at det 

legges fram minst to-tre kandidater. Valg-

komiteen kan gjerne innstille på en, men de 

andre kandidatene som har vært vurdert bør 

også gjøres kjent. Først da blir det et reelt og 

demokratisk ledervalg, mente Bas van den 

Beld.

Han fikk imidlertid ingen respons fra de 

andre deltakerne på møtet, verken i positiv 

eller negativ retning.

Stor reform
Hovedsaken på Landsmøtet 26.-29. novem-

ber er forslaget om gjennomgripende orga-

nisasjonsendringer. Hovedgrepet som fore-

slås er å legge ned dagens 21 avdelinger og 

erstatte dem med fem regioner, med valgte 

regionledere i full stilling. Valgkomiteen har 

derfor en ekstra stor utfordring i år. I til-

legg til å finne ny forbundsleder, må de ha 

lederkandidater til de nye regionene. Det vil 

si – i tilfelle Landsmøtet faktisk stemmer ja 

til forslaget. Valgkomiteen må også ha en al-

ternativ plan, med andre kandidater, i tilfelle 

Landsmøtet avviser forslaget. 

DET var leder av Privatpraktiserende Fy-

sioterapeuters Gruppe (PFG) i NFF, Nils 

Schjelderup, som kom med denne oppfor-

dringen på NFFs representantskapsmøte. 

Bakgrunnen er situasjonen som har oppstått 

på grunn av en klage Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters Forbund (PFF) har sendt 

til Sivilombudsmannen. PFF mener det bry-

ter med god forvaltningsskikk at de ikke får 

delta i de årlige takstforhandlingene.  (Se 

egen sak).

Takstforhandlingene
PFGs leder oppfordret til større raushet når 

det gjelder PFFs krav.

– Har NFF gjort nok for å komme i dialog 

med PFF, spurte Schjelderup, og påpekte at 

det er naturlig for PFF å ønske forhandlings-

rett på vegne av sine medlemmer. Han me-

ner den nye situasjonen rundt takstforhand-

lingene gjør at tiden er inne for å finne frem 

til en samarbeidsstrategi.

I en kommentar til Fysioterapeuten sier 

Schjelderup at han tror fysioterapeutene på 

lang sikt vil være tjent med å samle seg i én 

organisasjon. 

– Inntil dette skjer, er det viktig at vi trek-

ker i samme retning, sier han.

– Mye kontakt med PFF
Eilin Ekeland var imidlertid ikke helt enig i 

Schjelderups framstilling av saken. 

– Jeg har hatt mye dialog og kontakt med 

PFF i mine år som forbundsleder. Det er 

imidlertid forskjell på dialog om saker og 

samarbeid generelt, og at PFF skal delta i 

takstforhandlinger på lik linje med NFF. Det  

siste mener vi er et brudd med avtalen vi har 

med Helse- og omsorgsdepartementet, sier 

Ekeland til Fysioterapeuten.

– Må ta konflikten
På representantskapsmøtet understreket 

hun at myndighetene er helt avhengige av 

NFF som forhandlingspartner, fordi  NFF 

uten sammenligning er den største organi-

sasjonen for fysioterapeuter. Ekeland  opp-

fordret derfor delegatene til å tørre å stå i 

denne konflikten.

– Vi har frem til nå vært den store, sterke 

stemmen som har talt fysioterapeutenes sak. 

Som eneste forhandlingspartner har vi for-

valtet vår rolle meget grundig for å ta hen-

syn til alle. Hvis vi nå må gå i forhandlinger 

sammen med PFF og NMF, må vi i tillegg 

bruke tid og krefter på å posisjonere oss i 

forhold til disse, sa Ekeland. 

Etterlyser bedre dialog med PFF

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe i NFF mener at 

tiden nå er moden for en bedre dialog med PFF. 

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

ULIKT SYN PFG-
leder Nils Schjel-
derup ønsker 
bedre samarbeid 
med PFF. For-
bundsleder Eilin 
Ekeland mener at 
en generell dialog 
er helt greit, men 
ikke at PFF skal 
delta i takstfor-
handlingene. 
Foto: Tone Elise 
Eng Galåen
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AKTUELT NFFS LEDERMØTE

Et fast næringspolitisk utvalg 

skal gjøre privat praksis godt 

synlig i «nye NFF». Ikke noe 

annet tema har skapt så mye 

debatt i prosessen med å 

tegne et nytt organisasjons-

kart for NFF.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

LEDERMØTET på Gardermoen 8.mai var 

arenaen for den siste store debatten om 

hvordan den nye organisasjonen skal se ut. 

Hovedgrepet er å legge ned dagens 21 av-

delinger og erstatte dem med fem regioner.  

Dette blir den største saken på Landsmøtet 

26.- 28.november. 

I dag har NFF et Ansatt råd og et Privat 

råd, og begge velges av Landsmøtet. Det 

gjelder både leder og medlemmer. I de første 

utkastene til ny organisasjon var både disse 

og andre faste politiske råd og utvalg fjernet. 

De var tenkt erstattet med ressursutvalg som 

sentralstyret kunne opprette etter behov.

Ble hørt
Det kom imidlertid sterke signaler om at 

privat praksis fortsatt måtte være godt syn-

lig og representert med et fast organ. Dette 

har styringsgruppen tatt hensyn til og inn-

lemmet i det siste forslaget. Resultatet blir et 

fast næringspolitisk utvalg, der leder velges 

av Landsmøtet. Leder i Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters Gruppe (PFG) skal ha fast 

plass i utvalget, og ytterligere tre medlem-

mer skal velges av næringsdrivende med-

lemmer i forbundet.

Særbehandling?
Dette innebærer i realiteten en særskilt ord-

ning for privat praksis. Det blir ikke et til-

svarende utvalg for ansatte. Diskusjonen på 

ledermøtet i mai var intens. I hvor stor grad 

skal privatpraktiserende fysioterapeuter i 

NFF særbehandles i forhold til flertallet av 

medlemmene, som er ansatte? De aller fleste 

mente det var nødvendig med grep som gjør 

privat praksis synlig på organisasjonskartet. 

Uenigheten gjaldt hvor langt man skulle gå.

Vedtaksmyndighet
Britt Strømme, manuellterapeut med privat 

praksis og medlem av sentralstyret, kom 

med det mest radikale forslaget: Et næ-

ringspolitisk utvalg med vedtaksmyndighet 

i økonomi- og avtalemessige forhold, fem 

medlemmer som skal velges på Landsmøtet 

og med en lønnet leder i minimum 30 - 50 

prosent stilling. 

Det skapte sterke reaksjoner. Men Britt 

Strømme fikk også støtte fra flere som men-

te det var tvingende nødvendig å prioritere 

næringsdrivende fysioterapeuter. Blant dem 

var leder i Faggruppen for manuellterapi, 

Håvard Sørensen, og leder i Avdeling Tele-

mark, Kenneth Martinsen.

Svært ulike
– Vi må ta inn over oss at vi som er medlem-

mer i NFF – ansatte og private – er vesentlig 

forskjellige. I forhold til lønns- og arbeids-

vilkår har de ansatte hele UNIO-apparatet 

å støtte seg på. Privatpraktiserende har bare 

NFFs sekretariat i ryggen, og de sitter direk-

te i takstforhandlinger med gamle ringrever 

i staten i KS. Det er en svært utfordrende si-

tuasjon, sa Strømme.

Reaksjonene på forslaget gjaldt først og 

fremst forholdet til sentralstyret. Hvem skal 

ta avgjørelser ved uenighet? Forbundsleder 

Eilin Ekeland mente dette ville svekke orga-

nisasjonen, og sa at styret måtte ha det øver-

ste ansvaret og se helheten. Hun stilte også 

spørsmål ved om organisasjonskartet er vik-

tigere for folk enn hva NFF faktisk gjør.

Krever sin plass på kartet

POSITIV RESPONS – Stemmer det virkelig at «alle» mener at NFF ikke gjør noe for privat praksis? Det er 
ikke min erfaring, sa Anders Aasheim, Troms. Foto: Dagrun Lindvåg



FYSIOTERAPEUTEN  6/13     11

– Fortjener ros
– NFF har gjennomført en god prosess 

for organisasjonsgjennomgangen.  Vi 

har blitt hørt og vi kjenner oss igjen i de 

endringene styringsgruppen har foretatt 

underveis i prosessen, sier Marianne Tol-

lefsen, leder i Avdeling Oslo, til Fysiotera-

peuten.

– Det er ingen selvfølge at så store 

prosesser som dette blir gjennomført på 

en god og demokratisk måte. Styrings-

gruppen som har jobbet med organisa-

sjonsendringene fortjener ros! Dette er 

et godt eksempel på at medlemmer og 

tillitsvalgte i NFF har gode muligheter til å 

påvirke og bli hørt, sier Marianne Tollefsen.

– Mistillit
Anders Aasheim, avdelingsleder i Troms, 

var den som mest tydelig tok avstand fra 

forslaget:

– De som ikke jobber i privat praksis, og 

det er 75 prosent av NFFs medlemmer, vil 

riste på hodet hvis vi lager et forbund med to 

overordnede beslutningsorgan. Det er ikke å 

samle hele gjengen, som det er blitt sagt tid-

ligere i debatten, men å splitte hele gjengen. 

Næringspolitisk utvalg skal selvsagt få mye 

spillerom og ha mye å si, men det bør ikke 

ha overordnet beslutningsmyndighet.

– Mytisk mistillit
PFGs leder Nils Schjelderup mente at orga-

nisasjonskartet er viktig.

– Det er så mange myter om NFF og hva 

de gjør eller ikke gjør i forhold til privat 

praksis. Man kan nærmest snakke om en 

mytisk mistillit til NFF i en del miljøer, noe 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Foren-

ing (PFF) lever svært godt på, sa Schjelde-

rup. 

Anders Aasheim kjente seg imidlertid 

ikke igjen i disse påstandene.

– Stemmer det virkelig at «alle» mener at 

NFF ikke gjør noe for privat praksis? Det er 

ikke min erfaring. I Troms får vi svært gode 

tilbakemeldinger fra privatpraktiserende fy-

sioterapeuter på det arbeidet vi gjør.

Han fikk umiddelbart støtte fra Karianne 

Bruun Haugen, leder i Faggruppen for bar-

ne- og ungdomsfysioterapi. 

– Jeg får ingen klager fra privatpraktise-

rende på vårt fagområde. Mine medlemmer 

i privat praksis er strålende fornøyd med 

jobben NFF gjør, sa Bruun Haugen. 

ANSATT OG PRIVAT Trenger privat praksis særskilt representasjon i NFF? Britt Strømme (bak t.h.) mente ja. Eilin Ekeland i diskusjon med avdelingslederne i 
Vest-Agder og Hordaland, Per Olav Peersen og Aslaug Terese Kleiveland (ryggen til). Foto: Tone Elise Eng Galåen
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AKTUELT NFFS LEDERMØTE

– Det er per i dag fire aktuelle 

kandidater til vervet som ny 

leder i NFF etter Eilin Ekeland, 

sier Ann-Elin Myklebust, leder i 

Valgkomiteen foran Landsmø-

tet 2013.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– DETTE ER en utrolig spennende prosess, 

ikke minst fordi det er stor interesse for ver-

vene, både som forbundsleder og ledere i de 

fem nye NFF-regionene. Når det gjelder de 

andre vervene vi skal finne folk til, har vi 

ikke fått fullt så mange forslag, sier Mykle-

bust til Fysioterapeuten onsdag 29.mai. 

Valgkomiteen har det ekstra travelt foran 

dette Landsmøtet, som arrangeres på Hamar 

siste uka i november.  Årsaken er planene 

om organisasjonsendringer som Landsmø-

tet skal ta stilling til. Det betyr at de også må 

finne lederkandidater til fem regioner, som i 

år skal velges direkte av Landsmøtet. Senere 

er planen at medlemmene skal velge både le-

dere og styremedlemmer i sin region.

Under ledermøtet på Gardermoen 8.mai 

kom det noen kritiske spørsmål. Prosessen 

oppleves av enkelte som lukket fordi valgko-

miteen bare innstiller på en kandidat og ikke 

offentliggjør andre navn.  Dette har av ulike 

årsaker vært praksis i NFF i flere år.  

– Hvordan skal valgkomiteen forholde seg 
til det i år?

– Når vår innstilling legges fram vil vi 

også offentliggjøre navn på andre kandi-

dater, dersom de synes det er greit at deres 

navn blir kjent. Enkelte kandidater ønsker 

av ulike grunner ikke at navnet deres offent-

liggjøres, og det må valgkomiteen respek-

tere, sier Myklebust.

I NFFs lover står det blant annet at både 

navn på foreslåtte kandidater og valgkomi-

teens innstilling skal offentliggjøres minst 

seks uker før Landsmøtet. Ved dissenser skal 

både flertallets og mindretallets kandidater 

oppgis. 

– Generelt mener vi at prosessen må være 

lukket inntil valgkomiteen har konkludert. 

Det skjer noe hele tiden, og vi må foreta en 

grundig kartlegging. Senest i forrige uke 

kom det forslag om en ny kandidat som vi 

må snakke med. Og vi står på at hver enkelt 

må få avgjøre om de ønsker navnet sitt of-

fentliggjort eller ikke, sier Ann-Elin Mykle-

bust. 

Fire kandidater til forbundsledervervet

TRAVELT – Dette er en spennende prosess, ikke 
minst fordi det er stor interesse for vervene, sier 
Ann-Elin Myklebust, leder i Valgkomiteen. Foto: 
privat

Inndeling:

Region Nord: Finnmark, Troms og Nord-

land. 

Region Midt: Sør- og Nord-Trøndelag og 

Møre og Romsdal. 

Region Vest: Sogn- og Fjordane, Hordaland 

og Rogaland. 

Region Sør-Øst: Øst-Agder, Vest-Agder, 

Telemark, Vestfold, Buskerud, Hedmark og 

Oppland. 

Oslo-regionen: Oslo, Akershus og Østfold. 

 

Alle spørsmål om inntekts- og arbeidsfor-

hold som hittil har gått til avdelingene skal 

rettes til sekretariatet i Oslo.

I forbundsstyret: NFFs leder, fem regi-

onledere, lederne i næringspolitisk utvalg, 

tariffpolitisk utvalg og fag- og utdannings-

politisk utvalg, pluss to styremedlemmer.

Næringspolitisk utvalg: utvalgsleder, le-

der i PFG og 3 medlemmer valgt av og blant 

medlemmer som er selvstendig nærings-

drivende. Rådgivende organ for forbunds-

styret.  

Interessegruppene UFF og PFG viderefø-

res, med delegatstatus på Landsmøtet. Fag-

gruppene berøres ikke i dette forslaget.

Landsmøte hvert år, men valg hvert tred-

je år. Antall delegater og observatører sterkt 

redusert – fra 116 til 67.

Forslag til ny organisasjon per 27. mai

Fem regioner med valgte heltids ledere. Hovedoppgave: politisk påvirkningsarbeid lokalt.

God økonomi
NFF hadde et overskudd på vel 3,4 millioner kroner i 2012, mens det i revidert budsjett var 

beregnet et overskudd på 700.000 kroner. Årsaken er hovedsaklig økt medlemsvekst, lengre 

perioder med vakante stillinger i sekretariatet og generelt lavere driftskostnader enn budsjettert. 

Det meste av overskuddet skal gå til å fylle opp Konfliktfondet etter streiken våren 2012. 

NFFs egenkapital, konfliktfond og rettshjelpfond er ved utgangen av 2012 i samsvar med førin-

gene fra NFFs Landsmøte i 2010.
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En ny studie viser at eldre kvinner 

med god gangfunksjon, muskel-

styrke og balanse ved 79 år, dobler 

sjansen for å beholde selvstendig-

heten.

TEKST Tone Galåen  
tg@fysio.no 

STIPENDIAT og fysioterapeut Gro Idland 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 

har i ni år fulgt 113 kvinner som var over 84 

år ved studiens slutt.

– De med lite muskelstyrke og dårlig 

kondisjon har lite å gå på, og kan derfor lett 

bli pleietrengende og dø, sier Idland.

I en artikkel på høgskolens nettsider blir 

det opplyst at det ikke finnes tilsvarende stu-

dier i Norge.

– Under 20 % aktive
Forskningen viser at for å kunne ha gode 

leveår, er det avgjørende at eldre kvinner 

opprettholder gange, muskelstyrke, balanse 

og utholdenhet.

– Vi vet at under 20 prosent av den voks-

ne befolkningen er fysisk aktive, og denne 

andelen synker betydelig etter fylte 75 år. 

Derfor er det spesielt viktig at eldre kvinner 

motiveres til å være fysisk aktive, påpeker 

Idland.

– Det er også viktig at eldre mennesker 

blir tatt på alvor av helsepersonell. Eldre 

som opplever at de blir svakere eller begyn-

ner å gå saktere, bør utredes og tilbys tilpas-

set trening.

Dette kan spare samfunnet for utgifter til 

sykehjemsplasser, og ikke minst gi de eldre 

et bedre liv, tror hun.

Grønt lys
Studien viser at de som hadde en ganghas-

tighet på under 1,20 m/s, hadde omtrent 75 

prosent større sjanse for å bli pleietrengen-

de. Tempoet er det som trengs for å kunne 

krysse gaten på grønt lys.

– Det spesielle med denne studien er at 

jeg har fulgt en gruppe eldre kvinner over 

så mange år, og det er derfor mulig å si noe 

om hva som påvirker funksjon sent i livet, 

forklarer Idland.

I løpet av de ni årene fikk deltakerne en 

betydelig redusert gangfunksjon. Ved å bru-

ke en standardisert test, fant Idland at mobi-

liteten gjennomsnittlig ble halvert. 

Les mer: www.hioa.no

Birthe C. Hansson (t.h.), mangeårig sekretariatsleder i Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, går av med pen-

sjon. Hun har sin siste arbeidsdag i Fondet 13. juni. 

Eline Rygh er ansatt som ny leder av sekretariatet, med titte-

len daglig leder. Sekretariatet har i alt tre medarbeidere inkludert 

leder. Eline Rygh kommer fra en stilling som seniorrådgiver i 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). 

Hansson begynte som sekretariatsleder 1. januar 1985, da 

Fondet ble etablert med egen organisasjon utenom NFF. Hun 

jobbet imidlertid med Fondet i et par år før dette, som en del av 

NFFs sekretariat. 

Aktivitet halverer risikoen for å bli 
pleietrengende

Ny leder i Fondet
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AKTUELT

Antibiotikabehandling kan være effektivt for 

enkelte ryggpasienter. Det viser en studie 

som nylig ble publisert i tidsskriftet Spine. 

STUDIEN, en dobbeltblindet RCT, inkluderte 162 pa-

sienter med vedvarende smerter i korsryggen etter et 

tidligere skiveprolaps (>6 mnd). Alle hadde påviste 

modiske forandringer type 1. Pasientene ble rando-

misert til to grupper. Den ene ble behandlet med 

antibiotika i 100 dager, mens den andre fikk placebo-

piller i 100 dager. 

I alt 144 pasienter fullførte studien. Resultatene 

viste en signifikant bedring i alle utfallsmål for pasi-

entene som ble behandlet med antibiotika sammen-

lignet med de som fikk placebo. Bedringen så ut til 

å fortsette i minst 6 måneder etter behandlingen ble 

avsluttet.

Bruk av antibiotika er et omstridt tema. Forskerne 

presiserer at denne studien på ingen måte er indikert 

effektiv for majoriteten av pasienter med vedvarende 

korsryggplager. Allikevel virker resultatene lovende 

for bekjempelse av smerte og uførhet hos enkelte pa-

sienter. Det er imidlertid behov for flere studier for 

å kunne anbefale antibiotikabehandling for denne 

gruppen pasienter. 

Sterkt over-
drevet omega 
3-effekt

Forskning tyder på 

at effekten av omega-3 

kosttilskudd er sterkt 

overdrevet. To store 

studier publisert i Journal 

of the American Medical 

Association (JAMA) og 

Archives of Internal 

Medicine har undersøkt 

effekten av omega-3 

kosttilskudd blant hen-

holdsvis 68.680 og 

20.485 personer. Begge 

studiene konkluderer med 

at det hverken finnes 

bevis på at omega-3 kost-

tilskudd reduserer risikoen 

for hjerte- og karsykdom, 

eller at det bidrar til at 

personer med tidligere 

hjertesykdom ikke får 

tilbakefall.

Antibiotika mot korsryggsmerter

Barfotløping kan gi økt skaderisiko

Trenden med barfotløping 

kan gi skader hos en del 

løpere, viser en liten studie 

som er publisert i tidsskrif-

tet  Gait & Posture.

FORSKEREN Yo Shih ved National 

Taiwan Normal University, sier til 

bbc.com at barfotløpere kan være 

mer skadeutsatt fordi de fortsetter 

med sin vanlige løpestil med sko – 

der hælen som regel lander først. 

Studien inkluderte 12 løpere som 

ble testet på tredemølle med fire 

ulike løpestiler.

Ideen bak barfotløping er at 

man beveger seg på en mer natur-

lig måte uten joggesko, fordi for-

foten lander først i bakken. Men 

ikke alle løpere klarer å tilpasse 

seg denne stilen. De fortsetter 

med å lande på hælen, og det gir 

økt belastning og større risiko for 

skader. 

Søvnmangel og 
fedme

I et laboratorieforsøk 

har forskere kartlagt mu-

lige mekanismer bak sam-

menhengen mellom 

søvnmangel og fedme.

Det viser en studie 

publisert i det amerikan-

ske tidsskriftet PNAS, 

Proceedings of the Natio-

nal Academy of Sciences. 

Halvparten av deltakerne 

begrenset søvnen til fem 

timer per natt i fem døgn, 

mens den andre halvpar-

ten sov i inntil ni timer. 

Deretter skiftet gruppene 

søvnregime.

Resultatet var at 

energiforbruket økte av 

mangel på søvn, men 

kaloriinntaket økte enda 

mer, skriver tidsskriftet.

no.
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Eksentrisk trening – forskning, effekt og 
utfordringer
Torgeir Spikkeland
Eksentrisk trening har ifølge forskningen en påvist 
positiv effekt av usikker størrelsesorden. Det forelig-
ger imidlertid noen problemer som jeg synes reduse-
rer den praktiske verdien av eksentrisk trening som 
behandlingstiltak. Jeg håper forskningen fortsetter, 
spesielt rettet mot optimal protokoll, og ikke minst 
mot virkningsmekanismen som ligger til grunn for 
den potensielle effekten.

Fem tegn på at du bør skifte terapeut
Anders Berget og Lennart Krohn-Hansen
Når du går til terapeuten din, er du en av flere som 

ligger på «vent» inne på et avlukke? Flyr terapeuten 

inn og ut av de ulike rommene og slenger på en var-

mepakning eller andre passive tiltak? Må du betale 

for 30 minutt når du har fått fem minutters oppmerk-

somhet? I såfall bør du tenke på å skifte terapeut. God 

terapi handler mye om den gode koblingen mellom 

terapeut og pasient. En terapeut skal ta seg tid til å 

høre på deg, til å vurdere deg fra gang til gang og eva-

luere hvilken effekt behandlingen har. Du skal ikke 

føle deg som om du ligger på samlebånd.

Fem tegn på at terapeuten din er dyktig
Anders Berget og Lennart Krohn-Hansen
Er målet med behandlingen at du skal bli selvsten-

dig? Ønsker terapeuten at du skal bli frisk og klare 

deg på egenhånd? Det er et tegn på at terapeuten din 

er dyktig. Selv om terapeuten lever av å behandle pa-

sienter, ønsker en dyktig terapeut at du skal bli frisk. 

Det betyr etterhvert at behandlingen vil bli mer aktiv 

og mindre passiv, og at du kan gjøre flere øvelser selv. 

En god terapeut ønsker å bli kvitt deg fordi det vil si 

at du ikke lenger trenger behandling!

Følg med på våre bloggsider! http://fysiote-
rapeuten.no/Aktuelt/Blogg

Vi trenger også flere bloggere. Ta kontakt!

– Medieoppslag om sub-

stanser som angivelig er 

helsefarlige kan gi enkelte 

mennesker symptomer på en 

sykdom, selv om det ikke er 

saklig grunn for det. 

DET viser en tysk studie av el-

overfølsomhet. Forventning om 

negative effekter kan øke sannsyn-

ligheten for å oppleve symptomer 

på sykdom, mener forskerne fra 

Johannes Gutenberg Universitet 

i Mainz.  Ofte rapporterer media 

om potensiell helserisiko knyttet 

til elektromagnetiske felt (EMF), 

fra mobiltelefoner, mobilmaster, 

høyspentlinjer og WiFi. Personer 

som er følsomme for elektromag-

netiske felt rapporterer sympto-

mer som hodepine, svimmelhet, 

brennende eller prikkende følelse 

på huden, og tilskriver disse effek-

ten av stråling.

147 forsøkspersoner ble vist et 

TV-opptak. En gruppe så en BBC-

dokumentar om helsefarer angi-

velig knyttet til mobiltelefon og 

WiFi-signaler. Den andre gruppen 

så en dokumentar om data- og 

mobildatasikkerhet.

I etterkant ble begge grupper 

utsatt for falske WiFi-signaler, 

som de ble fortalt var ekte. Selv om 

de ikke ble utsatt for reell stråling, 

utviklet noen av forsøkspersonene 

karakteristiske symptomer, klart 

flest i gruppen som hadde sett do-

kumentaren om helsefarer tilknyt-

tet stråling: 54 prosent rapporterte 

om uro og angst, tap av konsen-

trasjon eller prikking i fingre, ar-

mer, ben og føtter. To deltakere 

forlot studien for tidlig fordi deres 

symptomer var så alvorlige at de 

ikke lenger ønsket å bli utsatt for 

den antatte strålingen. 

Smakebiter fra bloggen

– Media kan utløse symptomer på sykdom

Kari Bø ny 
rektor ved NIH 

Professor og fysiote-

rapeut Kari Bø er valgt 

til ny rektor på Norges 

Idrettshøgskole (NIH) for 

de neste fire årene. 

Kari Bø er professor 

i treningsvitenskap og 

fysioterapi ved Seksjon 

for idrettsmedisinske fag. 

Hennes fagområde 

er kvinnehelse, og hun er 

en av verdens ledende 

eksperter på forskning 

innen bekkenbunnproble-

matikk.

Ny prorektor blir før-

steamanuensis og leder 

ved Seksjon for coaching 

og psykologi¸ Lars Tore 

Ronglan.

Kilde: www.nih.no

Opplæring og 
trygghet

En ny norsk studie 

viser at opplæringspro-

sjektet iBedrift bidrar til 

betydelig reduksjon av 

sykefraværet grunnet 

korsryggsmerter.

3500 offentlig ansat-

te i Kongsberg og Horten 

kommune ble delt i tre 

grupper som henholdsvis 

fikk 1) opplæring om 

korsryggsmerter og kol-

legastøtte, 2) opplæring, 

kollegastøtte og tilgang 

til en iBedrift poliklinikk 

og 3) fikk ingen tiltak. 

Gruppe 2 hadde størst 

reduksjon i sykefraværet, 

skriver Dagens Medisin.
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Muskel- og skjelettplager 

koster samfunnet 73 milliarder 

kroner i året. Det er det få som 

snakker høyt om.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

I TILLEGG viser et grovt estimat at pleie og 

omsorg i primærhelsetjenesten, privat helse-

tjeneste, transport og alternativ behandling 

for denne pasientgruppen til sammen kan 

utgjøre så mye som 20 milliarder kroner.

Til sammenligning koster psykiske og 

nevrologiske lidelser 50 milliarder og diabe-

tes 4,2 milliarder. 

Flere av Norges fremste eksperter på om-

rådet har bidratt til rapporten «Et muskel- 

og skjelettregnskap. Forekomst og kostna-

der knyttet til skader, sykdommer og plager 

i muskel- og skjelettsystemet» under ledelse 

av professor Even Lærum. Målgruppen er 

fagfolk og forskere, men også media - og 

ikke minst helsepolitikere. 

– Muskel- og skjelettplager er en gruppe 

sykdommer, plager og tilstander som på 

mange måter har lav status. Det står ikke om 

liv eller død som tilfellet ofte er når det gjel-

der hjerte/kar eller kreft, og pasientene har 

ofte sammensatte og diffuse lidelser med 

mange forskjellige årsaker, sier Lærum. 

Rapporten slår fast at denne sykdoms-

gruppen fremdeles er den lidelsen som pla-

ger flest og koster mest. Rapporten har blitt 

til på initiativ fra Muskel og Skjelett Tiåret 

(MST), den norske avdelingen av det inter-

nasjonale nettverket The Bone and Joint De-

cade (BJD). 

Få tiltak
Fortsatt finnes det ingen overordnet strategi 

eller handlingsplan fra myndighetenes side 

for å møte denne enorme utgiftsposten. Fel-

tet får stadig færre midler til forskning, til 

tross for at utgiftene knyttet til disse lidel-

sene har fordoblet seg de siste ti årene. An-

delen forskningsmidler til muskel- og skje-

lettskader, sykdommer og plager (MUSSP) 

har gått ned fra 6 prosent til 4,5 prosent. De 

andre store lidelsene hjerte- og karsykdom, 

psykiatri og kreft får mellom 10 – 20 pro-

sent hver fra de tre store forskningskildene 

Norges Forskningsråd, Extra Stiftelsen og 

helseforetakene. 

Biologiske, psykiske og sosiale årsaker 

spiller inn i et komplekst samspill. Sjelden 

finner man en behandling som kurerer en 

gang for alle. Det er ofte tilbakefall og pla-

gene kan komme og gå.

– Denne store pasientgruppen får lite 

oppmerksomhet i all sin hverdagslighet, og 

for politikerne er det få stemmer å sanke på 

å snakke om å styrke behandlingstilbudet og 

forskningen rundt muskel- og skjelettlidel-

ser, sier Lærum.

Økende problem
Muskel- og skjelettplager viser en overhyp-

pighet hos eldre, de med lav utdanning og 

hardt, ensidig fysisk arbeid. Lidelsen fore-

kommer også hyppigere hos innvandrere 

og hos kvinner. Også stadig flere unge ser 

ut til å få slike plager. I UNG-HUNT un-

dersøkelsen har hver annen jente hver tredje 

gutt mellom 13 og 18 år har hatt muskel- og 

skjelettplager med varighet mer enn tre må-

neder. 

– En mulig årsak er nedsatt fysisk aktivi-

tet blant unge. En 15 år gammel gutt tilbrin-

ger i dag ca. 45 timer per uke stillesittende 

foran TV eller dataskjerm, sier Lærum.

En stadig eldre befolkning vil gi høy-

ere forekomst av artrose og osteoporose, og 

økende inaktivitet blant unge vil høyst sann-

synlig medføre at problemet vil fortsette å 

vokse også i årene fremover.

– Disse lidelsene blir likevel nesten ikke 

nevnt hverken i nyhetsbildet eller i noe plan-

dokument, heller ikke i samhandlingsrefor-

men. Området er stort, og det vil koste dyrt 

å sette inn tiltak, sier han.

Spørsmålet er om vi har råd til å la være.

For selv om forekomsten av MUSSP ikke 

har endret seg vesentlig siden 2004, har 

kostnadene nesten blitt dobbelt så store: 69-

73 milliarder i 2009 mot 37-43 milliarder 

i 2004. En av årsakene til dette er at helse-

tjenestekostnadene på 14 milliarder er tatt 

med denne gangen.

På verdenstoppen
Norge ligger på verdenstoppen med hensyn 

til kroniske muskel- og skjelettplager.  40 

prosent av alle sykmeldinger blir skrevet ut 

på grunn av dette, og lidelsen er årsak til 30 

prosent av andelen uføretrygdede. 75 – 80 

prosent av befolkningen har hatt plager fra 

muskel- og skjelettsystemet siste måned i en 

eller annen form.

– Mye av dette er plager som hører hver-

dagslivet til. Men en stor gruppe har alvor-

lige og sammensatte lidelser som gjør at de 

strever i livet sitt. En stor del av de med lang-

varige muskel- og skjelettplager lider også av 

annen sykelighet som en følge av dette, sier 

Lerum.

Ifølge rapporten finnes det et stort poten-

siale for bedre behandling ved å nyttiggjøre 

seg av de behandlingsmetodene som er do-

kumentert effektive og som også forebygger 

tilbakefall. 

Vær aktiv!
Det mest samlende tiltaket innenfor dette 

feltet er fordelen av variert fysisk aktivitet, 

regelmessig veiledet trening over tid, og at 

den enkelte bedriver egentrening. Fra 2004 

og frem til i dag har kostnadene forbundet 

med ryggplager gått ned med 30 prosent. 

Det tilsvarer 4 milliarder kroner.

– Det tror vi har sammenheng med bud-

skapet om å være aktiv til tross for vond 

rygg. Flere gjenopptar normal aktivitet tid-

ligere gjennom blant annet tilrettelagte opp-

Elefanten i rommet

HAR REGNET PÅ DET – Norge ligger på verdens-
toppen når det gjelder muskel- og skjelettplager, 
sier professor Even Lærum som har ledet arbeidet 
med rapporten. Foto: Vidar Rekve
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gaver på jobben. Det er bra for ryggen og for 

deg. Det ser ut som om disse pasientene blir 

raskere friske, sier Lærum.

Dessverre står det ingenting i samhand-

lingsreformen om å implementere disse vik-

tige tiltakene tidlig i førstelinjetjenesten.  I 

stedet for aktiv behandling, blir muskel- og 

skjelettpasienter ofte gående å vente på å få 

tatt et bilde eller komme til spesialist. I mel-

lomtiden får sykdommen god tid til å feste 

seg. 

Ulik tilnærming
Når det gjelder de komplekse, sammensat-

te tilfellene, er det viktig at pasientene blir 

møtt på et nivå som har kunnskap både om 

kognitiv tilnærming og tilpasset veiledet tre-

ning, gjerne på en rehabiliteringsinstitusjon. 

For andre typer, for eksempel leddgikt, så er 

behandling med biologisk medisin meget ef-

fektiv.

– Pasienter med muskel- og skjelettplager 

krever ulik tilnærming når det gjelder be-

handlingsmetode, sier Lærum.

Lærum håper rapporten vil gi økt helse-

politisk oppmerksomhet som fører til mer 

kunnskap, et bedre behandlingstilbud og 

bedre og mer effektiv forebygging. 

– Politikerne må snarest ta fatt i dette og 

komme med en handlingsplan. Fagfolkene 

har sett viktigheten av dette, og vedtatt en 

nasjonal satsning innen forskning på dette 

feltet. Men de må søke om penger på lik linje 

med alle andre. Det bør de få, sier Lærum. 

MUSSP
Muskel- og skjelettskader, sykdom-
mer og plager (MUSSP) koster sam-
funnet 73 milliarder kroner i året. 

75 prosent av alle voksne i Norge 
opplever smerter eller plager fra 
muskel- og skjelettsystemet i løpet 
av en måned. 

MUSSP står for 40 prosent av 
sykefraværet i Norge. 

MUSSP er den sykdomsgruppen 
som koster mest og plager flest. 

MUSSP viser en overhyppighet 
blant eldre og de med lav utdan-
ning. 

Kun 4,5 prosent av forskningsmid-
lene går til MUSSP. 

MUSSP har ingen stor plass i 
samhandlingsreformen eller andre 
plandokumenter. 

Når hørte du sist en politiker 
snakke om muskel- og skjelett-
lidelser?
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– Norske ME-forskere har valgt 

å trekke seg fra forskning og 

debatt om sykdommen på 

grunn av trusler, ifølge spe-

sialist i allmennmedisin og 

fastlege i Tromsø, Signe Nome 

Thorvaldsen.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

TRUSLENE skal komme fra folk som gjør 

seg til talspersoner for pasienter med denne 

sykdommen. Frontene går mellom den bio-

logiske og tverrfaglige tilnærmingen til ME, 

sa Thorvaldsen i et intervju med Dagens 

Medisin.

Hun sa også at kognitiv terapi hjelper 

ME-pasienter like godt som den biologiske 

behandlingen med for eksempel rituximab, 

som det forskes på ved Haukeland univer-

sitetssjukehus.

– Enkeltpersoner
– Jeg håper folk forstår at de som fremfører 

slike trusler er noen få ekstreme enkeltper-

soner, og ikke stempler en hel pasientgruppe 

på bakgrunn av dette, sier Jørgen Jelstad i en 

kommentar til Fysioterapeuten. 

Han er journalist og forfatter av boken 

«De bortgjemte – hvordan ME ble vår tids 

mest omstridte sykdom». Jelstad er glad for 

at truslene mot ME-forskerne er politian-

meldt. 

Han forstår imidlertid ikke på hvilket 

grunnlag Thorvaldsen trekker konklusjonen 

om at kognitiv terapi hjelper ME/CFS-pasi-

enter like godt som rituximab. Det mener 

han er feil.

Lightning Process
En av de som har bekreftet trusler overfor 

Dagens Medisin er instruktør i metoden 

Lightning Process (LP), Live Landmark. 

Hun skal ha mottatt trusler og hatbrev etter 

å ha deltatt i offentlig debatt om ME.

– To norske forskere har trukket seg fra 

ME-forskningen og den offentlige debatten 

om dette av samme grunn som Landmark, 

sier Thorvaldsen.

Dagens Medisin er også kjent med at en 

annen ME-forsker har følt seg presset ut av 

forskningsfeltet sitt etter trusselbrev som le-

det til politianmeldelse. Forskeren ønsker å 

være anonym. 

Kognitiv terapi
På spørsmål om forklaringen på det tøffe 

klimaet rundt denne sykdommen, sier 

Thorvaldsen at det ikke er alle som liker at 

det forskes på en tverrfaglig tilnærming, 

som for eksempel kognitiv terapi og Light-

ME: Strid om kognitiv terapi
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ning Process. 

– Man vet nå at kognitiv terapi hjelper 

like godt som den biologiske behandlingen 

med for eksempel rituximab, som det for-

skes på ved Haukeland universitetssjukehus, 

sier Thorvaldsen.

– Kan ikke si noe sikkert
– Det er ikke forsket nok på medikamentell 

behandling, inkludert Rituximab, til å si noe 

sikkert om effekt ennå. Dette er et ekstremt 

underprioritert område, og  man trenger 

større studier. Å sammenligne dette er der-

for helt håpløst på nåværende tidspunkt, sier 

Jelstad i en e-post til Fysioterapeuten.

Han oppfordrer alle fagpersoner til å sette 

seg skikkelig inn i forskningen på kognitiv 

terapi og ME/CFS før de uttaler seg. 

Cochrane
– Cochranes systematiske oversiktsartik-

kel er det beste man får, og den viser at 40 

prosent av pasientene kan ha noe effekt på 

ett symptom, utmattelsessymptomet, gjen-

nom kognitiv terapi, men 26 prosent av pa-

sientene som kun får oppfølging av lege har 

tilsvarende bedring. Langtidseffektene er 

usikre. Det er altså et lite mindretall av ME/

CFS-pasienter som har noen ekstra effekt av 

kognitiv terapi.  Man må sammenligne med 

kontrollgrupper for å kunne si noe fornuftig 

om reelle effekter, påpeker han.

– Overselger effekten
Jelstad bestrider ikke at kognitiv terapi har 

sin misjon også i behandlingen av ME/CFS, 

på samme måte som den har det for lidelser 

I en stor systematisk oversikt har 

forskere sett på kognitiv terapi 

som behandlingsform mot myal-

gisk encefalomyelitt (ME).

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.np

OVERSIKTEN ble publisert på Cochrane-

samarbeidets nettsider i 2009. Her følger 

et sammendrag:

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS), 

også kjent som myalgisk encefalomyelitt 

(ME) er en invalidiserende tilstand, der 

mennesker lider av vedvarende sympto-

mer på uforklarlig utmattelse. Kognitiv 

atferdsterapi (CBT) er en psykologisk 

terapimodell som vanligvis brukes til å 

behandle en rekke psykologiske og kro-

niske smertetilstander. 

Denne systematiske oversiktens 

formål var å finne ut om CBT er en ef-

fektiv behandlingsform mot CFS/ME, 

både som en frittstående behandling og 

i kombinasjon med andre metoder. For-

skerne ville også finne ut om den er mer 

effektiv enn andre behandlingsmetoder 

som tilbys i sammenheng med CFS/ME. 

I alt15 studier ble inkludert, med to-

talt 1043 CFS/ME-pasienter, og ble gjen-

nomgått av to uavhengige forskere. Den 

viste at pasienter som mottok CBT hadde 

best prognoser med tanke på reduserte 

symptomer på tretthet mot slutten av 

behandlingsregimet sammenlignet med 

mennesker som fikk vanlig/annen be-

handling, eller var på venteliste for be-

handling.  Førti prosent av pasientene i 

CBT-gruppen viste klinisk bedring, sam-

menlignet med 26 prosent som mottok 

annen behandling.  

Ved oppfølging, en til syv måneder 

etter at behandlingen ble avsluttet, fort-

satte pasienter som hadde fullført sine 

CBT-kurs å rapportere lavere nivåer av 

tretthetssymptomer. Verdt å merke seg 

var at når pasientene som hadde droppet 

ut av studien ble inkludert i analysene, 

var det ingen forskjell mellom CBT og 

annen behandling ved oppfølging. 

Oversikten sammenlignet også CBT 

med andre typer psykologisk behand-

ling, inkludert avspenningsteknikker, 

rådgivning og støtte/utdanning/opplæ-

ring. Det viste seg at pasienter som mot-

tok CBT hadde større sannsynlighet for 

reduserte tretthetssymptomer enn med 

disse behandlingsformene. Fysisk funk-

sjon, depresjon, angst og psykiske plager 

og symptomer ble også mest redusert 

ved CBT-behandling sammenlignet med 

de andre behandlingsformene. 

Ved oppfølging var resultatene inkon-

sekvente. Siden studiene ikke matchet 

med tanke på oppfølgingstidspunkter, 

ble det vanskelig å trekke sikre konklu-

sjoner.

Forfatterne bak denne oversikten pre-

siserer at flere studier bør gjennomføres 

for å fastslå om CBT er mer nyttig enn 

andre behandlinger for CFS/ME-pasien-

ter, og om CBT i kombinasjon med an-

dre behandlinger er mer nyttig enn CBT 

som frittstående behandlingsmetode.

Kilde: Price, Mitchell, Tidy, Hunot: 

Cognitive behaviour therapy for chro-

nic fatigue syndrome in adults. Editorial 

Group: Cochrane Depression, Anxiety 

and Neurosis Group. Published Online: 

15 APR 2009. DOI: 10.1002/14651858.

CD001027.pub2

FÅR KONSEKVENSER Jørgen Jelstad mener det er 
fare for at norske fagpersoner overselger effek-
ten av kognitiv terapi i behandlingen av ME/CFS. 
Foto: Tone Elise Eng Galåen

Kunnskapsoversikt

som MS og kreft. Faren er at norske fagper-

soner overselger hvor god effekt det har.

– Dette får alvorlige konsekvenser for 

pasientene. Jeg mener forskningsdataene 

på kognitiv terapi bør kommuniseres på en 

langt mer edruelig og redelig måte enn det 

som ofte er tilfellet i dag. Pasientene fortje-

ner å få balansert og riktig informasjon for å 

kunne ta sine valg, sier han. 
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Spørreskjema 
til barn 

En gruppe forskere 

ved Nordisk Institut for 

Kiropraktik og Klinisk 

Biomekanik (NIKKB) og 

Syddansk Universitet har 

utviklet et spørreskjema 

for barn mellom 9 og 12 

år, skriver danske Fysiote-

rapeuten. 

Spørreskjemaet Young 

Spine Questionnaire 

(YSQ) omfatter spørsmål 

om nakke, midtrygg og 

korsrygg. Skjemaet skal 

avdekke prevalens, hyp-

pighet, smerte, funksjon 

og eventuelle ryggproble-

mer hos foreldrene.

I stedet for en tradi-

sjonell VAS-skala benyt-

tes en skala bestående 

av seks ansikter som ut-

trykker forskjellig grad av 

smerte (faces pain scale), 

opplyser Fysioterapeuten.

Personer som opplever 

egen helse som dårlig, har 

økt risiko for å få kroniske 

nakkeslengplager etter en 

bilulykke.

DETTE viser en ny studie som for-

skere fra Folkehelseinstituttet har 

publisert i Journal of Psychoso-

matic Research.  Forskerne under-

søkte hvordan ulike helsefaktorer 

påvirker utviklingen av kronisk 

nakkeslengskade. 

Personer som utviklet kronisk 

whiplash rapporterte om dårli-

gere helse før ulykken enn dem 

som ikke fikk lidelsen. Dårlig selv-

opplevd helse var den viktigste 

risikofaktoren. Også muskel- og 

skjelettsmerter økte risikoen, det 

samme gjorde diffuse kroppslige 

symptomer, bruk av ulike helsetje-

nester og medisiner samt angst- og 

depresjonssymptomer. Derimot 

fant forskerne ingen sammenheng 

mellom whiplash og sosiodemo-

grafiske faktorer som kjønn, alder, 

sivil status og mottak av uførepen-

sjon eller arbeidsledighetstrygd.

Fysisk aktivitet viste seg å be-

skytte mot kronisk nakkesleng-

skade. Positive forventninger og 

aktivitet så ut til å bedre progno-

sen mer enn nakkekrager og råd 

om å være forsiktig. 

Les mer: www.folkehelseinsti-

tuttet.no

NÆR halvparten av fete menn i 

20-årene fikk alvorlige tilstander 

som diabetes og hjerteinfarkt før 

de fylte 55 år. Det viser en studie 

blant danske menn, skriver forsk-

ning.no. 

Forskerne fulgte helsetilstan-

den til 6.500 menn fra 22 til 55 

år. Forklaringen på at kun menn 

er inkludert, er at dataene er fra 

menn som er innkalt til verneplikt 

i det danske forsvaret.

48 prosent av nær 100 menn 

som ble kategorisert som fete, 

hadde fått én av de alvorlige di-

agnosene som middelaldrende. 

Resultatene viser at menn med 

en kroppsmasseindeks på 30 eller 

mer i 20-årene, hadde åtte ganger 

økt sannsynlighet for diabetes 2 

før fylte 55 år – sammenlignet 

med normalvektige.

Sannsynligheten for blodpropp 

var fire ganger større, noe som hit-

til ikke har vært rapportert som et 

utfall for fedme hos unge voksne. I 

tillegg var det økt risiko for så vel 

høyt blodtrykk som hjerteinfarkt 

og dødsfall, rapporterer forskerne. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Dårlig helse gir økt risiko for whiplash

Fedme blant unge voksne 
øker sykdomsfare

Vær varsom 
med smerte-
stillende

Høye doser av smer-

testillende medikamen-

ter over lang tid øker 

faren for hjerteinfarkt 

og hjerneslag, viser en 

metaanalyse publisert i 

The Lancet. 

Studien som omfatter 

353.000 pasienter, viser 

at tre av 1000 pasienter 

som har en moderat 

risiko for hjertesykdom 

vil få hjerteinfarkt etter 

ett års høyt forbruk av 

diklofenak eller ibuprofen. 

Ett av infarktene vil være 

dødelig.
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KORTISON viste seg å være lite effektiv behandling av tennisalbue i 

en australsk studie. Tilpasset fysioterapi, uten kortisoninjeksjon, gav 

derimot gode muligheter for bedring. 

Tidsskrift for Den norske legeforening skriver om en australsk 

forskergruppe som nylig undersøkte langtidseffekten av kortisonin-

jeksjon og fysioterapi i kombinasjon. 165 pasienter ble randomisert 

i fire grupper. De fikk behandling med kortisoninjeksjon med eller 

uten fysioterapi eller placeboinjeksjon med eller uten fysioterapi.

Færre i kortisongruppen fikk stor eller fullstendig forbedring 

etter ett år enn i placebogruppen (83 prosent mot 96 prosent, p = 

0,01), og de hadde langt oftere tilbakefall av tilstanden (54 prosent 

mot 12 prosent, p < 0,001). Tillegg av fysioterapi ga ingen endring i 

tilbakefallsrate eller plager etter ett år.

– Denne studien sier oss at behandling av lateral epikondylitt bør 

innbefatte en oppfordring til pasienten om tålmodighet, kombinert 

med tilpasset belastning og fysioterapi, sier Jan Magnus Bjordal 

i Forskergruppe i fysioterapi ved Institutt for global helse og sam-

funnsmedisin, Universitetet i Bergen til legetidsskriftet. 

www.camp.se

ELASTISKE RYGGBELTER 
I ULIKE FARGER OG MODELLER

Navy-X er elastiske og
luftige korsetter i ekstra
stabilt og slitesterkt materiale

Ryggbeltene finnes i tre 
foskjellige høyder og i 
forskjellige farger. De 
passer både rett og innsvingt 
figurtype.

Kraftige bånd gir ekstra 
stabilitet sammen med 
skinner av plast bak og i 
sidene. Borrelåslukking i front.

For ytterligere informasjon kontakt oss på 
tlf.: 23 23 31 20 

eller mail.norway@camp.no

Kortison lite effektivt

Ti prosent av norske doktorgradsstudenter i medisin mener det er greit 

å forfalske data. Det viser en studie av holdninger til uærlighet og juks i 

forskning.

262 spørreskjemaer ble distribuert til alle ph.d.-studenter ved medisin-

ske fakulteter i Norge i 2010/2011.  Ti prosent av doktorgradsstudentene 

svarte at de synes det er akseptabelt å forfalske eller fabrikkere data – 

dersom det fører til at det blir lettere å få forskningsartikkelen raskt antatt. 

Videre svarte ti prosent at det er greit å rapportere data om et eksperiment, 

uten selv å ha gjennomført eksperimentet. 60 prosent var usikre på om ar-

beidsstedet deres har egne skriftlige retningslinjer om vitenskapelig arbeid. 

Men studien viser også at 79 prosent av studentene er villige til å rap-

portere om juks som de oppdager. 189 av skjemaene ble returnert, noe som 

gir en svarprosent på 72,1 prosent.

Kilde: www.tidsskriftet.no 

Holdningsproblemer? 

Færre i jobb, flere på ytelser etter 1 år 

Andelen som kommer ut av Nav-systemet i løpet av tolv måneder har 

sunket de siste årene. Forskere ved Frischsenteret mener målet om flere i 

arbeid og færre på trygd ikke er oppnådd.

Forskerne har funnet ut at 49,4 prosent av de 24.800 menneskene 

som havnet i Nav på grunn av helseproblemer, kom i full jobb etter årevis 

på ulike tiltak. Færre enn før kommer seg ut i jobb i løpet av det første året. 

Mens andelen var 58 prosent i 2006, var andelen sunket til 48 prosent for 

2009-kullet.

– Foreløpige resultater fra effektevalueringen viser ingen tegn til at 

målsettingen om å få flere i arbeid og færre på stønad er nådd, skriver for-

skerne Elisabeth Fevang, Simen Markussen og Knut Røed i rapporten «Til, 

fra og mellom inntektssikringsordninger – før og etter Nav».
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 Hensikt: Kroppsbildeforstyrrelser forekommer i stor grad ved spiseforstyrrelser. Hensik-

ten med denne studien var å sammenligne kroppsbildeforstyrrelser hos pasienter med 

anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN) og eating disorders not otherwise specified 

(EDNOS).  

 Metode: Utvalget besto av 122 kvinnelige pasienter innlagt ved to spesialenheter for 

alvorlige spiseforstyrrelser hvorav 61 (50 %) pasienter med AN, 31 (25 %) med BN og 30 

(25 %) med EDNOS. Måleinstrument: Selvrapporteringsskjemaet Body Attitude Test (BAT) 

som dekker flere dimensjoner av kroppsbildeforstyrrelser ble fylt ut ved innleggelse.

 Resultat: En stor andel av pasientene rapporterte alvorlige kroppsbildeforstyrrelser. 

Omfanget var uavhengig av diagnose, både når det gjaldt gjennomsnitt av BAT sumskåre 

og delskårer (underdimensjoner), men det var stor variasjon i grad av forstyrrelse innad i 

diagnosegruppene.   

 Konklusjon: Ettersom grad av kroppsbildeforstyrrelser varierer mer i enn mellom diagno-

segrupper, vil det i klinisk praksis være viktig å ha mer fokus på individuelle forskjeller og 

behov enn på diagnoser. 

 Nøkkelord: Kroppsbildeforstyrrelser, spiseforstyrrelser, anoreksia nervosa, bulimia ner-

vosa, EDNOS.

fag

Kroppsbildeforstyrrelse hos kvinnelige 
pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse

VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Introduksjon
Kroppsbildeforstyrrelser blir i stor grad sett 

på som et kjernesymptom hos pasienter 

med spiseforstyrrelser (1-3). Forskning har 

knyttet kroppsbildeforstyrrelser til hele for-

løpet av en spiseforstyrrelse, både i forbin-

delse med utvikling, opprettholdelse og som 

risikofaktor for tilbakefall (1;2;4-7). Grad-

vis har det utviklet seg en felles forståelse 

av kroppsbilde og kroppsbildeforstyrrelser 

som et sammensatt og dynamisk fenomen. 

Det handler om vurdering og oppfatning 

av kroppen (persepsjon), men like viktig er 

holdninger til egen kropp, tanker, følelser og 

hvordan en forholder seg samlet til det hele 

(1;4;5;8-10). 

Nyere kvalitativ forskning har utviklet 

en forståelsesmodell for AN pasienter hvor 

kroppsbildeforstyrrelsen blir sett på som 

svikt i integreringen av subjektive kropps-

lige erfaringer (persepsjon, tanker og følel-

ser) med objektive mål som vekt og body 

mass indeks (BMI) (11). Denne svikten blir 

sett på som en dynamisk prosess, hvor al-

vorlighetsgrad av kroppsbildeforstyrrelsen 

varierer på et kontinuum fra god integrering 

til forvrengning av kroppsbilde. Et eksempel 

på god integrering kan være en undervektig 

person hvor vurderingen av egen kropps-

størrelse samsvarer med objektive mål på 

undervekt (vekt, BMI), og opplevelsen er 

stabil i forhold til tid, situasjoner, tanker og 

følelser. En person med alvorlig kroppsbil-

deforstyrrelse kan oppleve seg som fet, be-

nekte fakta om tydelig undervekt, og ha en 

sterk overbevisning om dette som tydelig er 

knyttet til negative tanker, følelser og vurde-

ringer (11). 

Selv om forskningsvolumet knyttet til 

kroppsbildeforstyrrelser og spiseforstyr-

relser er relativt stort, så er det problemati-

sert at forstyrrelsene er mye beskrevet, men 
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Alvorlighetsgrad er viktigere enn diagnose for 
å forstå kroppsbildeforstyrrelser.

at det mangler kunnskap om hvordan en 

skal forstå fenomenet (12). Resultat fra en 

studie har indikert at endring av kropps-

bildeforstyrrelser gjennom behandling har 

sammenheng med endring i spiseforstyr-

relsessymptom, generell psykopatologi og 

interpersonlige problem, men ikke med 

endring i BMI (13). Samme studie viste at 

dimensjonen «fortrolighet til egen kropp» 

var mer sentral enn «kroppsmisnøye» og 

«vurdering av kroppsstørrelse» (13). 

På tross av forståelsen av kompleksi-

teten i kroppsbildeforstyrrelsene, har en-

keltdimensjonene «kroppsmisnøye» og 

«vurdering av kroppsstørrelse» hatt mest 

oppmerksomhet i forskning (1;3;14;15). 

Det er få studier som har sammenlignet 

diagnosegrupper (14;16), og eksisterende 

forskning har ikke gitt noen klar forståelse 

av hvordan kroppsbildeforstyrrelsen arter 

seg mellom og innad i de forskjellige diag-

nosegruppene (3). I DSM diagnosesystemet 

er forstyrrelsene inkludert i diagnosekrite-

riene for anoreksia nervosa (AN) og bulimia 

nervosa (BN), men ikke for pasienter med 

diagnosen eating disorders not otherwise 

specified (EDNOS) (17). De studier som er 

gjennomført har hovedsakelig vært rettet 

mot pasienter med AN og BN (1;3;8), og re-

sultatene har ikke vært entydige (1;3). Det er 

rapportert at BN-pasienter har mer kropps-

misnøye enn AN-pasienter (16;18;19), og 

det er publisert forskningsresultat uten slike 

forskjeller (3;20). Variasjonen i resultater 

gjelder også forskning knyttet til vurdering 

av egen kroppsstørrelse. Her har det vært 

indikert både feilvurdering og overvurde-

ring av kroppsstørrelse hos pasientgrupper 

med AN og BN, at det er forskjell mellom 

pasienter med AN og BN, men også at det 

ikke er det (1;3;15;16). EDNOS pasienter 

har stort sett vært utelatt i denne forsknin-

gen (14), men en studie har vist samme nivå 
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Kort sagt

Kroppsbildeforstyrrelser forekommer 

i stor grad hos pasienter med alvorlig 

spiseforstyrrelse.

Resultatene antyder at alvorlighetsgrad 

er viktigere enn diagnoser for å forstå 

forstyrrelsene.

Resultatene fra studien kan bidra til økt 

kunnskap om og forståelse for kropps-

bildeforstyrrelser hos pasienter med 

spiseforstyrrelse. Det kan bidra til bedre 

gjenkjenning av problemene, og mer 

tilpassede valg av behandlingstiltak.

SAMMENSATT En person med alvorlig kroppsbildeforstyrrelse kan oppleve seg som fet og benekte fakta om tydelig undervekt.
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av kroppsbildeforstyrrelse hos EDNOS-pa-

sienter som hos BN-pasienter (14). 

Når det gjelder kartlegging av kropps-

bildeforstyrrelser, er det utviklet mange 

måleinstrument (1;8;21). Selvrapporterings-

skjema er ett av de vanligste. Det er etter 

hvert utviklet skjema som dekker flere di-

mensjoner av kroppsbildeforstyrrelsene, og 

som i forskjellige utvalg har vist at de skil-

ler mellom AN og BN, og mellom pasienter 

med spiseforstyrrelser og kontrollgrupper 

(8). Ved valg av skjema er det viktig å være 

bevisst hvilke dimensjoner en søker infor-

masjon om (8;21). 

Hensikten med denne studien var der-

for å undersøke omfanget av kroppsbilde-

forstyrrelser hos pasienter med diagnosene 

AN, BN og EDNOS, og om det var forskjel-

ler på bakgrunn av diagnose. Dette er ikke 

tidligere gjennomført på et pasientutvalg 

med alvorlig spiseforstyrrelse i Norge. De 

konkrete spørsmålene som vi ønsket svar på 

var:

Er omfanget av selvrapportert kroppsbil-

deforstyrrelse målt med Body Attitude Test 

(BAT) forskjellig for pasienter med AN, BN 

og EDNOS?

Er det forskjeller mellom diagnosegrup-

pene når det gjelder underdimensjonene a) 

kroppsstørrelse, b) kroppsmisnøye og c) for-

trolighet med egen kropp? 

Metode
Deltagere og prosedyrer
Et utvalg på 122 kvinnelige pasienter innlagt 

ved to spesialenheter for alvorlige spisefor-

styrrelser i samme helseforetak ble inkludert 

i denne studien.  Kun fem menn var innlagt 

i samme periode, og utvalget omfatter der-

for bare kvinner. Kriterier for innleggelse 

var (1) at poliklinisk behandling hadde vært 

prøvd uten tilfredsstillende bedring, og (2) 

at mer intensiv behandling ble vurdert som 

nødvendig på grunn av symptomenes al-

vorlighetsgrad. Alle pasientene var frivillig 

innlagt. 

Selvrapporteringsskjema er en del av 

spesialenhetenes prosedyrer ved innleggelse 

og utskriving. Data blir systematisk samlet 

i et kvalitetsregister og benyttet i evaluering 

av behandlingsopplegget, og som utgangs-

punkt for forskning. Registeret er meldt til 

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, 

og pasientene får informasjon om datainn-

samling ved innleggelse. Alle responden-

ter med komplette skjema fra første uke av 

innleggelsen ble inkludert, og alle har avgitt 

informert skriftlig samtykke til bruk av data 

til forskning. Ved utfylling var personalet 

tilgjengelig for å svare på spørsmål og bistå 

ved behov. Dette prosjektet er godkjent av 

Regional Komité for Medisinsk og Helsefag-

lig forskningsetikk, region midt. 

Deltagerne (tabell 1) ble diagnostisert av 

erfarne kliniske spesialister i psykiatri og 

psykologi i henhold til diagnosekriteriene 

for spiseforstyrrelser i DSM-IV. Utvalget 

bestod av 61 (50 prosent) AN-pasienter, 31 

(25 prosent) BN-pasienter og 30 (25 pro-

sent) EDNOS. Pasientene i AN-gruppen 

var yngre (p<0.05), hadde kortere sykehis-

torie (p<0.05) og lavere BMI (p<0.001) enn 

pasientene med BN og EDNOS. I EDNOS-

gruppen var det kun tre pasienter med BMI 

over 25, og det var ikke signifikant forskjell i 

alder (p=0.59) og BMI (p=0.40) mellom pa-

sientgruppene med BN og EDNOS. 

Måleinstrument kroppsbilde-
forstyrrelse
Body Attitude Test (BAT) (8;22) er et selv-

rapporteringsskjema utviklet for kartlegging 

av kroppsbildeforstyrrelser hos pasienter 

med spiseforstyrrelser. Studier har vist til-

fredsstillende reliabilitet og validitet (8;22). 

Skjemaet består av 20 utsagn målt på en 

6-delt Likert skala fra 0 (aldri) til 5 (alltid) 

hvor maksimum sumskåre er 100. Høyere 

skårer indikerer økende grad av kroppsbil-

deproblem. Måleskalaen blir snudd på to 

utsagn med positivt innhold. I tillegg til 

sumskåren kan BAT brukes til å undersøke 

delområder av kroppsbildeforstyrrelse: 1) 

negativ vurdering av egen kroppsstørrelse, 

2) manglende fortrolighet med egen kropp, 

3) generell misnøye med egen kropp og 4) 

en restfaktor (22). Delområde 4 består kun 

av to utsagn. Disse ble inkludert i analyser 

med sumskåre, men utelatt i analyser av 

underskalaene. Reliabilitet og validitet av 

måleinstrumentet i denne studien ble testet 

ved Cronbachs alfa (Cα), og viste god intern 

konsistens (BAT total, Cα = 0.95; BAT un-

derskalaer, Cα = 0.89 – 0.91). 

Statistiske analyser
Dataene ble analysert i statistikkprogram-

met IBM SPSS versjon 19. Utvalgets bak-

grunnsdata er oppgitt i gjennomsnittverdi-

er, standardavvik (SD) og variasjonsbredde. 

BAT sumskårer og delskårer ble beregnet 

som gjennomsnitt med 95 prosent konfi-

densintervall (KI) for hele utvalget og di-

agnosegruppene. Forskjeller i gjennomsnitt 

mellom diagnosegrupper ble undersøkt ved 

bruk av variansanalyser, bivariat ved One-

Way ANOVA og multivariat ved GLM Uni-

variate Analyses med post hoc tester (Bon-

ferroni). For å undersøke om BAT sumskåre 

(0-100) fordelte seg likt i diagnosegruppene 

ble sumskåren inndelt i kvartiler og resulta-

tene fremstilt som figur 1. Forskjeller i an-

deler pasienter som fordelte seg på de ulike 

kvartiler ble testet ved bruk av kjikvadrat 

test (Pearsons). Signifikansnivå for studien 

var satt til p<0.05.

Resultat
Kroppsbildeforstyrrelser knyttet 
til diagnose
Pasientene i dette utvalget hadde en gjen-

nomsnittlig BAT sumskåre på 65.9 (95 pro-

sent KI, 62.7-69.1). Den største gruppen av 

pasientene (43 prosent) hadde sumskårer 

innenfor 3. kvartil (51-75), mens 37 prosent 

Totalt 
N=122

AN
n=61

BN
n=31

EDNOS 
n=30

Gjennomsnitt 
(SD)

Gjennomsnitt
(SD)

Gjennomsnitt
(SD)

Gjennomsnitt
SD)

Alder (år) 
Variasjonsbredde

22.5 (5.5)
16 – 42

20.4 (3.8)
16 – 34

25.3 (6.3)
18 – 42

24.2 (5.8)
18 – 42

År med SF¹
før innleggelse
Variasjonsbredde

7.1 (5,8)
1 – 31

5.1 (4.1)
1 – 16

9.0 (5.9)
3 – 27

8.45 (6.8)
2 – 31

BMI²
Variasjonsbredde

18.1 (4.2)
11.1 – 39.4

15.2 (1.6)
11.1 – 17.6

20.5 (2.2)
16.5 – 24.7

21.4 (5.1)
16.2 – 39.4)

SF¹ - Spiseforstyrrelser 
BMI² - Body mass index 

TABELL 1 Karakteristika ved pasientutvalg og kontroller.
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hadde sumskårer innenfor 4. kvartil (76-

100). Dette oppfattes som ekstrem grad av 

kroppsbildeforstyrrelse (9). Tabell 2 viser at 

omfanget av kroppsbildeforstyrrelser i gjen-

nomsnitt varierte mye uavhengig av diag-

nose, og at konfidensintervallene var over-

lappende. Ingen forskjeller i gjennomsnitt 

mellom diagnosegruppene var statistisk 

signifikante (p=0.293). Det samme gjaldt for 

de tre underskalaene som inngår i BAT; 1) 

vurdering av kroppsstørrelse (p=0.168), 2) 

fortrolighet med egen kropp (p=0.077) og 

3) generell kroppsmisnøye (p=0.284). 

Multivariat justering for alder og BMI 

endret ikke på disse resultatene for BAT 

sumskåre og heller ikke for underskala 2 og 

3. For underskala 1 (vurdering av kropps-

størrelse) fant vi etter justering for alder at 

AN-pasienter i gjennomsnitt skåret noe la-

vere enn BN-pasienter (p=0.041), men et-

ter ytterligere justering for BMI var denne 

forskjellen ikke lenger statistisk signifikant 

(p=0.210). Tabell 2 viser de ujusterte gjen-

nomsnitter med 95 prosent konfidensinter-

vall. 

Figur 1 viser at fordelingen fra laveste (1. 

kvartil) til høyeste (4. kvartil) sumscore var 

omtrent lik for pasienter i de tre diagnose-

gruppene. Mens omtrent en av tre pasienter 

med AN (33 prosent) og EDNOS (30 pro-

sent) skåret innenfor 4. kvartil, var det 42 

prosent av respondentene med BN som 

gjorde det samme, men forskjellene var ikke 

statistisk signifikante (AN p=0.387; ED-

NOS, p=0.332). 

Respondenter i de ulike kvartiler var ikke 

forskjellige med hensyn til alder og BMI (re-

sultater ikke vist). 

Diskusjon
Denne studien viste at kroppsbildeforstyr-

relser forekommer i svært stor grad blant 

pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, 

men vi fant ingen gjennomsnittlige forskjel-

ler i sum- og/eller delskårer av BAT mellom 

diagnosegruppene. Derimot tyder resulta-

tene på stor variasjon i alvorlighetsgraden 

av kroppsbildeforstyrrelser innad i de tre 

diagnosegruppene. 

Resultatene i studien er ikke helt i sam-

svar med forskning som har vist at BAT kan 

skille mellom pasienter med forskjellige spi-

seforstyrrelsesdiagnoser (8;14). I vår studie 

var skårer for pasienter med BN og EDNOS 

på samme nivå som tidligere studier (8;14), 

men AN-pasientene i vår studie hadde klart 

høyere gjennomsnittlig sumskåre på BAT 

(65.5) enn hos Probst (53.7) og Exterkate 

(59.0) (8;14). At AN-respondentene skiller 

seg ut på den måten kan ha sammenheng 

med metodiske ulikheter og kulturelle for-

skjeller, men ut i fra disse resultatene er det 

likevel ikke mulig å komme til en klar kon-

klusjon. Pasientene i Probst og vår studie 

var innlagt ved spesialenheter, mens utval-

get i Exterkate sin studie besto av pasienter 

i et intensivt spesialisert poliklinisk behand-

lingstilbud for spiseforstyrrelser. I samtlige 

studier var respondentene diagnostisert ut i 

fra kriteriene i DSM diagnosesystemet. Al-

dersmessig var AN-pasientene i det ene ut-

valget yngre (8), mens det i det andre utval-

get kun var rapportert gjennomsnittsalder 

Alle (N=122) AN (n=61) BN (n=31) EDNOS (n=30)

Gj.snitt 95% KI Gj.snitt 95% KI Gj.snitt 95% KI Gj.snitt 95% KI

BAT¹ sumskåre 65,9 62,7-69,1 65,5 61,0-70,0 67,3 61,1-73,4 65,3 57,8-72,8

Underskala 1
Vurdering av kroppsstørrelse 21,9 20,3-23,4 20,4 18,1-22,6 24,0 21,2-26,7 22,8 19,4-26,2

Underskala 2
Manglende fortrolighet 21,5 20,3-22,6 22,1 20,6-23,7 20,1 17,8-22,4 21,5 19,0-24,0

Underskala 3
Generell kroppsmisnøye 14,7 14,0-15,4 15,2 14,2-16,1 15,0 13,7-16,4 13,5 11,9-15,1

¹BAT = Body Attitude Test.

TABELL 2 Gjennomsnittlige BAT-skårer¹ for hele utvalget og i ulike diagnosegrupper, rapportert som totalskåre og delskårer knyttet til underskalaer 
av BAT-instrumentet.
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FIGUR 1 Fordeling av kroppsbildeforstyrrelser (skåre 0-100) hos de ulike pasientgrupper i kvartiler.
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for hele utvalget, og denne var høyere (14). 

Gjennomsnittlig BMI i de tre studiene var 

på samme nivå (8;14), og de utvidede ana-

lysene i vår studie med justering for alder og 

BMI tyder på at disse variablene spiller en 

mindre rolle for omfanget av kroppsbilde-

forstyrrelser i de ulike diagnosegrupper og 

heller ikke forklarer diagnostiske forskjeller. 

Uansett, denne studien tyder på at alvor-

lige kroppsbildeforstyrrelser forekommer i 

stor grad i alle diagnosegrupper, men også 

at omfanget varierer like mye innenfor hver 

diagnosegruppe. 

I E. Espeset et al (2011) sin modell for 

å forstå kroppsbildeforstyrrelsene, blir for-

styrrelsen sett på som en svikt i integre-

ring av subjektive erfaringer med objektive 

fakta, og med en skala fra god integrering 

til forvrengning (11). Modellen er utviklet 

med utgangspunkt i pasienter med AN, og 

svikten kommer tydelig til utrykk når un-

dervektige AN-pasienter vurderer seg som 

overvektige. Ettersom omfanget av kropps-

bildeforstyrrelser i vår studie ser ut til å være 

uavhengig av diagnose, kan modellen ha 

utvidet relevans. Høyere BATskåre indikerer 

økende grad av kroppsbildeforstyrrelse, noe 

som også kan forstås som økende problem 

med å integrere persepsjon, tanker og fø-

lelser knyttet til egen kropp med objektive 

fakta innen flere dimensjoner. Ut i fra vekt-

forskjellene i disse gruppene, kan en tenke 

at svikten i integrering av størrelsesdimen-

sjonen kommer tydeligst til syne hos pasi-

enter med AN, men våre resultater tyder på 

at de forekommer i like stor grad hos pasi-

enter med BN og EDNOS. Selv om en ikke 

er undervektig, er det fortsatt stor mulighet 

til å overvurdere /feilvurdere egen kropps-

størrelse. 

Den store variasjonen i alvorlighetsgrad 

innad i diagnosegruppene kan være et vik-

tig funn for forståelsen av selve fenomenet, 

og i det kliniske arbeidet med pasientene. 

Ettersom kroppsbildeforstyrrelser forekom-

mer både i mindre og større grad i alle di-

agnosegrupper, vil det være viktig å kunne 

identifisere pasienter med størst behov for 

oppfølging. Dette har også en kostnadsef-

fektiv side og høyere grad av prioritering 

av pasienter, vil kunne frigjøre tid til andre 

oppgaver.  Om pasienter med forskjellig di-

agnose senere responderer ulikt på ulike te-

rapeutiske tiltak, vet vi foreløpig lite om, og 

dette bør være gjenstand for mer forskning.

Begrensninger
Denne studien har undersøkt kroppsbilde-

forstyrrelsene i hoveddiagnosegruppene, 

AN, BN og EDNOS. På grunn av utvalgets 

størrelse, kan vi ikke si noe om det er for-

skjeller knyttet til kroppsbildeforstyrrelser 

i undergrupper av AN- og BN-pasienter. 

EDNOS-pasientene er i seg selv en meget 

heterogen gruppe, og resultatene gir ikke 

grunnlag for å konkludere om det er fakto-

rer her som er av betydning. I klinisk virk-

somhet kan det være viktig å vite om det er 

undergrupper som skiller seg fra hverandre 

med hensyn til kroppsbildeforstyrrelser, og 

det vil derfor være viktig å følge opp med 

nye studier på større utvalg av pasienter. 

Resultatene fra denne studien er basert 

på pasienter innlagt i en spesialenhet for 

personer med en alvorlig spiseforstyrrelse.  

Selv om det kan være forskjeller mellom pa-

sientgrupper, er det likevel grunn til å anta 

at resultatene kan være gyldige for andre pa-

sientgrupper med alvorlig spiseforstyrrelse. 

Resultatene er ikke nødvendigvis overfør-

bare til pasientgrupper med mindre alvor-

lig grad av spiseforstyrrelse, men vil kunne 

være klinisk relevante. 

Konklusjon
Oppsummert bekrefter denne studien at 

kroppsbildeforstyrrelser forekommer i stor 

grad blant pasienter innlagt for spisefor-

styrrelser. Alvorlighetsgrad var imidlertid 

uavhengig av om pasientene hadde diagno-

sen AN, BN eller EDNOS. Tvert imot viste 

resultatene store individuelle forskjeller 

innenfor hver diagnosegruppe som det i kli-

nisk arbeid vil være viktig å identifisere for å 

kunne gi god behandling. 

Kroppsbildeforstyrrelser er et sentralt 

symptom knyttet til spiseforstyrrelser. For 

å utvide kunnskapen og forståelsen av det 

komplekse fenomenet, kan det å undersøke 

hvordan grad av kroppsbildeforstyrrelsene 

henger sammen med alvorlighetsgrad av 

spiseforstyrrelser, og andre variabler slik 

som angst, depresjon og overgrep være vik-

tig i fremtidig forskning. Det er også behov 

for forløpsforskning med fokus på kropps-

bildeforstyrrelser.

Takk
Takk til Øyvind Rø for innspill til design og 

tekst. Takk til forskningsgruppen ved Regio-

nalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser 

for praktisk hjelp og konstruktive diskusjo-

ner, og til Ester Marie Espeset for tilbake-

melding på tekstutkast.
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 Artikkelen er ment som et bidrag til å forstå mer av hvordan fysioterapeuter kan legge til 

rette for læring og endring hos pasienter med muskel- og skjelettplager. Utgangspunktet 

er et feltarbeid blant fem erfarne og engasjerte fysioterapeuter som har arbeidet med 

bevegelsesgrupper i mange år. De har utviklet seg fra å kopiere læremesteren til å finne sin 

egen stemme og uttrykk. Gjennom eksempler fra deres bevegelsespraksis reflekteres det 

over hvordan fysioterapeutens personlige og kroppslige erfaringer er sentrale i utviklingen 

av kunnskap og innsikt som skaper gode møter med og for pasientene. 

«Mäniskorna tror i dag att vetenskapsmän-
nen finns till för att undervisa dem, författare 
och musiker etc., för att fröjda dem. Att dessa 
senare kan ha något att lära dem faller dem 
inte in.»

Ludwig Wittgenstein

Innledning
Dyktige fysioterapeuter handler på bak-

grunn av en forening av teoretisk kunnskap 

og kunnskap utviklet i praksis. Fysiotera-

peutens personlige og kroppslige erfarin-

ger, og refleksjon over disse, er sentrale i 

utvikling av kunnskap og innsikt som ska-

per gode møter med og for pasientene. Som 

klinikere vet vi det. I vitenskapelig materiale 

er dette mindre belyst. En grunn er at dette 

handler om kunnskap som ikke alltid er lett 

å sette ord på. Den viser seg i handlingen. 

Den omtales derfor som fortrolig eller taus 

kunnskap (1). Det betyr ikke at det ikke 

finnes ord, hvis vi prøver. Vi kan ikke lese 

oss til praktisk kunnskap og klokskap.  Men 

kanskje kan synliggjøring av noen erfarne 

fysioterapeuters «hemmeligheter», hva som 

motiverer, utfordrer og begrunner deres 

handlingsvalg, inspirere kollegaer på deres 

egen vei til å bli klokere og mer kompetente 

fysioterapeuter?  

Aristoteles var opptatt av forholdet mel-

lom de allmenne reglene, faktakunnskapen 

og blikket som kan skille det viktige fra det 

uviktige. Når vi er nybegynnere, trenger vi 

teknikker, oppskrifter og regler.  For en per-

son med praktisk klokskap er den særskilte 

situasjonen i fokus, ikke reglene og oppskrif-

tene. Det er den unike situasjonenes krav 

som møtes med en utviklet evne til å skille 

ut hva som er vesentlig, nødvendig og riktig 

å gjøre. Nødvendige forutsetninger for dette 

er å være lydhør, oppmerksom, følelsesmes-

sig begavet og ha fantasi, sier Aristoteles. 

Det er imidlertid ikke medfødt, men noe 

som må øves på (2). 

I denne artikkelen vil jeg undersøke og 

reflektere over hvordan oppøving av prak-

tisk kunnskap og klokskap kan foregå i en 

fysioterapipraksis. Jeg tar utgangspunkt i et 

feltarbeid blant fem erfarne og engasjerte 

fysioterapeuter som har arbeidet med beve-

gelsesgrupper i mange år (3). Prosjektet er 

en kvalitativ undersøkelse av hvordan fysio-

terapeutenes yrkeskunnskap har utviklet seg 

i en tradisjon hvor kunnskapen overføres fra 

mester til svenn, i bevegelsesgrupper basert 

på psykomotoriske prinsipper (4, 5, 6). Del-

takende observasjon i gruppene og intervju 

med fysioterapeutene ble brukt som data-

grunnlag for å analysere og forstå mer av 

hva fysioterapeutene selv ser som vesentlig i 

egen praksis og kunnskapsutvikling. 

Tradisjonen
Hvilke(t) perspektiv vi har på kropp og be-

vegelse er avgjørende for hva vi legger vekt 

på i en bevegelsespraksis. I bevegelsesgrup-

per basert på psykomotoriske prinsipper er 

Øvelse gjør mester
Erfaringens betydning som kunnskapskilde i fysioterapeuters 
bevegelsespraksis

ESSAYfag
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utgangspunktet både en teoretisk og en er-

fart forståelse av hva som skaper anspenthet 

og hva det gjør med kropp og bevegelser å 

være anspent over tid. I samsvar med vi-

tenskapelig kunnskap forstås kroppen som 

sentrum for opplevelse og erfaring og som 

biologi (7).

Mine informanter; Ellen, Oda, Bodil, 

Dina og Hanna kommer fra en bevegelses-

tradisjon der troen på at kunnskap om krop-

pen læres ved å arbeide med kroppen står 

sterkt.  «Bruk intuisjonen og fantasien», sa 

den psykomotoriske tradisjonens grunnleg-

ger Aadel Bülow–Hansen for seksti år siden 

når hun fikk spørsmål om hvordan vi skal ut-

vikle vår kunnskap. «Les anatomien og kjenn 
etter på deg selv når du spenner deg, bremser 
pusten, hindrer en bevegelse. Hva må til for å 

komme ut av det? Kan du kjenne det på deg 
selv, kan du lettere hjelpe pasientene» (8).

Gudrun Øvreberg, som var elev av 

Bülow-Hansen, valgte å bruke innsiktene 

fra individuell psykomotorisk behandling i 

bevegelsesgrupper. Gruppene var et alterna-

tiv til individuell behandling og vanlig tre-

ning. Målet var bevisstgjøring og endring 

av spenningstilstandene i kroppen og økt 

fortrolighet og kontakt med egen kropp. 

Gudrun Øvreberg ble grunnleggeren av en 

bevegelsestradisjon som gikk videre til kol-

legaer som oppsøkte henne for å lære. Mine 

informanter var blant disse. De har i mer 

enn femten år hatt egne bevegelsesgrupper 

for pasienter og andre med muskel og skje-

lettplager.  Det som slår meg i møtet med 

dem er et sterkt faglig engasjement. Det sees 

i øyne og høres i uttrykk. Gruppene betyr 

mye både for dem og deltakerne som fort-

setter år etter år. Fysioterapeutene har gjen-

nom mye øving og lang tid integrert tradi-

sjonens kunnskap og bevegelser i sin kropp. 

Samtidig har de etter hvert våget å ta på al-

vor det de kjenner ikke stemmer. Det er også 

inspirert av nyere forskning og impulser fra 

andre bevegelsestradisjoner. Kunnskapen 

er blitt deres egen. De er blitt det brødrene 

Dreyfus kaller en intuitiv ekspert, på vei mot 

å bli nye mestre. 

«Hvor den kyndige stræber efter at mestre 
en faglig situation og proffesion til perfektion 
ved at følge, imitere eller efterligne en ekspert 
på feltet, må den intuitive ekspert for at blive 
mester lære at bevæge seg uden for sin egen 
disciplin og opsøge andre eksperter og mes

BALANSEKUNST Øvelse fører til god mestringsfølelse.

Vi vet ofte lite om hva pasientene opplever.
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tre for derigennem at finde sin egen stil el-
ler stemme. Akkurat ligesom en jazzmusiker, 
som, hvis han selv vil blive en mester, også på 
et tidspunkt må bryde med sine læremestre 
for at finde sin egen orginale og personlige 
vej» (9).

Om å lære med utgangspunkt i egne 
bevegelser
Oda forteller at hun opplevde det som en 

kroppslig befrielse da hun kom på gruppene 

til Gudrun. Hun fikk lov til å «slippe ryg-

gen». I tidligere utdanning hadde hun lært 

å stramme skulderbladene for å bli rettere 

i ryggen. Det hadde ikke hjulpet på hennes 

stive brystkasse. «Så det var en kroppslig er-
faring og kroppslig tilnærming til å bli interes-
sert i psykomotorisk fysioterapi. Fordi det rett 
og slett passet for kroppen min, det stemte.  Jeg 
syns jeg gjorde mange sånne aha-opplevelser 
som jeg ikke stilte spørsmålstegn ved fordi 
jeg bare syns det var godt». Gyldigheten av 

kunnskapen er forankret i en intuitiv opp-

levd følelse av at den representerer noe ver-

difullt. 

Hanne sine ord beskriver den neste ut-

fordringen: «Når jeg skal vise det til andre og 
formidle det kommer jeg selv opp på et nytt 
kunnskapsnivå – for da er det erfart i meg og 
så skal jeg formidle det til andre så de også 
kan kjenne det. Det har jeg mange ganger 
tenkt – at det er litt sånn edel vare det». For-

midlingen skjer med bevegelser og ord og 

mellom bevegelsene og ordene.

Oda beveger seg rolig, enkelt, mange re-

petisjoner over samme tema; å gi slipp på 

det som holder, å styrke det som er for svakt, 

å strekke seg ut, å slippe pusten til, å gjenta 

i forskjellige utgangsstillinger. Det er en ro 

og en rytme og en puls, med musikk eller 

uten. Hun ser ut til å være til stede i sin egen 

rytme og kropp samtidig som hun kommu-

niserer med deltakerne med blikk og små 

kommentarer. 

Deltakerne står sammen to og to, den 

ene rugger lett på den andre sitt hode. Er 

det mulig å slippe nakken? Prøv det samme 

med stramme knær og tær. Dette skaper nye 

oppdagelser og mye snakk hos deltakerne. 

De erfarer en sammenheng mellom bena og 

nakken og at stramme ben bremser nakkens 

bevegelighet.  Det er noe annet enn å forstå 

med hodet når noen forklarer om sammen-

henger i kroppen. De har fått impulser til 

å bevege seg ut av et vanemønster som gir 

plager.  

Gunn Engelsrud hevder at hvis pasienter 

skal øke sin kunnskap med og om kroppen, 

må de ikke få kroppen årsaksforklart, men 

støttes i å bli mer erfarende. Ved å våge å 

gå nær kroppens erfaringer, uten å definere 

dem eller stenge sider av den ute, kan vi øke 

tillit til egen kropp og livserfaringer. Det er 

vanskelig å endre en tilstand uten først å ak-

septere den (10). 

Ordene når fram
Det kjennes ut som om det er en sammen-

heng mellom fysioterapeutens forståelse, 

både i kropp og tanke, ordene som kommer 

og deltakernes opplevelse. Jeg er til stede i 

Ellen sin trimgruppe. Hun ber oss strekke 

nakken som om vi skal synge, slippe haken 

inn, gi etter i nakke og rygg til vi henger ned, 

rulle rolig opp, kjenne at vi har kontakt med 

føttene, dreie hodet mot venstre – og vent 

til pusten kommer av seg selv, sier hun. Jeg 

legger merke til at det er en spesiell måte å si 

noe om pusten på – og at pusten min kom-

mer inn av seg selv når jeg venter. Den er 

der. Bak ordene ligger en kunnskap om pus-

tens funksjon og pustens varhet. Små hint 

skal minne deltakerne om ikke å stoppe pus-

ten. «Pusten finnes», sier Ellen. De må stole 

på at de kan puste. Det er samtidig sagt på en 

måte som ikke skal gjøre det til en prestasjon 

å kunne puste fritt.  «Å slippe pusten til er å 
slippe livet til, det skal det mot til», sa Aadel 

Bülow-Hansen. 

Målet er å skape endring gjennom gode 

opplevelser. Det er et annet utgangspunkt 

enn det som ofte er vanlig i fysioterapi og 

trening, at det er effekten av øvelsene som 

betyr noe, ikke opplevelsen mens vi gjør 

dem. «Vi arbeider mot alle trender. Vi må 
slutte å la oss styre av fornuften», sier Oda 

med engasjement i stemmen. 

«Jeg tror det handler noe om mot – mot til 
å ta min egen erfaring på alvor», sier hun vi-

dere. Oda forteller om en utvikling hvor det 

å tørre å gjøre ting på sin måte, faglig og per-

sonlig, har gjort henne tydeligere og trygge-

re. Hun har endret terapeutisk ståsted. «Det 
er ikke jeg som forandrer folk lenger. Jeg trod-
de jo det mer da jeg var nyutdannet. Jeg invi-
terer til noe og legger noe til rette og så virker 
det i folk som det gjør». Endringen omtales 

av flere av fysioterapeutene. «Det kan hende 

det vi gjør virker, men det må tiden vise». 

Når jeg spør hvor endringene og ordene 

kommer fra svarer Oda: «Det er vanskelig å 
si. Jeg har jobbet jevnt og trutt og snakket. Jeg 
har aldri sluttet å snakke fag». Praksisforsker 

Adrian Ratkic hevder at det vesentlige ved 

en fagtradisjon kun kan forstås ved at utø-

verne snakker sammen og finner ord for hva 

de mener er vesentlig (11).

Det er en åpenhet til kravet om å skulle 

skape endring. Vanligvis er det en implisitt 

forventning i faget vårt. Vi vet ofte lite om 

hva pasientene opplever.  Oda sin praksis 

bygger på en erfaring fra eget og pasienters 

liv om at det for mange av oss ikke er na-

turlig eller mulig å ha god kontakt med hva 

som skjer i kroppen. Vi kjenner vi er stresset 

eller får vondt, men vi vet ofte ikke at vi har 

gått med skuldrene oppe eller bundet pust 

før vi blir gjort oppmerksom på det.  Det er 

ingen selvfølge å komme i dialog med krop-

pens tale. «For å uttrykke deg godt, må du 
uttrykke deg sant», sier Roar Bjørkvold når 

det gjelder musikk og skriving og om å finne 

sin egen stemme. Det du gjør må være levd, 

du må vite det med kroppen. Det ser ut til 

å stemme også når det gjelder å finne sin 

stemme i en bevegelsespraksis (12).

Om å lære med utgangspunkt i det 
som kjennes ubehagelig, feil eller 
skummelt
Fysioterapeutene forteller at situasjoner der 

de kjenner at noe skurrer ofte blir utgangs-

punkt for refleksjon og nye erkjennelser. De 

vet ikke alltid hva det handler om, men de 

kjenner en uro, en pust som strammer seg 

eller kanskje kjedsomhet i situasjonen. Det 

kan handle om en redsel for om det de gjør 

er riktig i forhold til tradisjonen, slik den 

utøves av mesteren, en redsel for ikke å være 

flink nok eller følelsen av ikke å ha noe å til-

by i gruppen.  Noen slike følelser må vi leve 

med. Det å stå fram og instruere er sårbart. 

«Vi må orke å grue oss», er erkjennelsen Oda 

og Bodil er kommet fram til.

Andre ganger er denne anelsen eller fø-

lelsen en mulighet til å lære noe nytt. Det er 

avhengig av at vi ønsker og tør å se kritisk 

på vårt eget ubehag.  Det kan innebære å 

se på  egne vaner, holdninger,  kunnskaper  

og opplagte sannheter med et kritisk blikk. 

Arbeidsmetoden er enkel sier Maria Ham-

marèn; «Lyssna var det skorrar. Upprätta nya 
förbindelser» (13). 

Intuisjon og følelser har vanligvis ikke 

høy status i akademia. De settes ofte opp 

som en motsetning til fornuft og tanke. 

Hans Larsson beskriver intuisjon som intel-

ligensens foredlede form. Det er foreningen 

av tanke og følelser som gir grunnlag for å 

ta intuitive valg. Det er en mulighet for den 

enkelte til å anvende sine fineste og indivi-
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duelle gaver (14).

Fysioterapeutene uttrykker takknemlig-

het over å ha fått lære i så tett kontakt med 

en mester. Samtidig tar det lang tid å frigjøre 

seg fra mesterens måte å arbeide på, før de 

våger å velge et tempo og en form som de 

kjenner stemmer mer med hvem de er. Det 

er naturlig at det tar lang tid å bli en ekspert. 

Kan det være at det tar ekstra lang tid når 

kunnskapen er så knyttet til en mester, per-

son eller en metode?  Er vi så oppdradd til å 

tro på metoder og oppskrifter at det fjerner 

oss fra å være lydhøre til egen kropp? 

Rammen og intensjonen må være 
tydelig
Ellen har etter hvert utviklet et stort reperto-

ar å spille på når hun skal ha grupper.  Hun 

har trimgrupper for stedets damer, min-

dre behandlingsgrupper for pasienter, og 

mer terapirettede grupper med samtale og 

samspill. Hun forteller om en erfaring som 

satte et nytt lys på hva som styrer innholdet 

i timene. Hun overtok en gruppe fra en kol-

lega. «Og da opplevde jeg at den første grup-
pen, den som jeg hadde startet og på en måte 
gitt rammene mine til, de var med på alskens 
spillopper når det gjaldt lek og utfordringer og 
slike ting som jeg likte å prøve meg på. Mens i 
den nye gruppen opplevde jeg at pusten stop-
pet helt opp hvis jeg ba de gjøre noe tullete. 
Da sprengte det rammen og gjorde dem for-
virret og jeg likte ikke at de ble forvirret. Og så 
gikk jeg noen runder da etter hvert som årene 
gikk med hva kan jeg innføre av dette her. 
Hvor mye tull tåler de? Hvor mye tull tåler jeg 
at de ikke tåler?»

Pusten som stoppet opp ble en veivi-

ser.  Hun ble bevisst på at hun måtte være 

tydelig på rammer og intensjon med grup-

pene.  Hennes fortelling synliggjør at valg 

av innhold i en gruppe handler om et 

samspill; mellom gruppens forventninger, 

motivasjon og muligheter og fysioterapeu-

tens evne til å kombinere faglig kunnskap, 

intensjon og lydhørhet for om det hun har 

planlagt passer for situasjonen og personene 

som er sammen i den.  Det krever en evne 

til improvisasjon og fantasi. Kanskje det er 

det Aristoteles legger i begrepet å være fø-

lelsesmessig begavet; å ha et genuint ønske 

om la situasjonen bli best mulig for alle som 

deltar? I gruppen hun forteller om ble løs-

ningen å arbeide som deltakerne var vant 

til. De stilte seg opp på sine faste plasser og 

arbeidet mest på egen hånd med kjente øvel-

ser. Begrensningen i bevegelsesutforskingen 

ligger i pasientens mulighet, evne og moti-

vasjon. Muligheten ligger i ekspertens evne 

til å respektere og forstå dette.

Avslutning
Jeg har tatt utgangspunkt i noen erfarne fy-

sioterapeuters bevegelsespraksis og under-

søkt hvordan de utvikler seg fra å kopiere 

mesteren til å finne sin egen stemme og ut-

trykk. Forutsetningen for at de blir gode er 

at de bruker det de kjenner i egen kropp som 

utgangspunkt for refleksjon. De tror på det 

de selv kjenner gjør godt og de undersøker 

det de kjenner at ikke stemmer. Det krever 

en slags dristighet – å våge å ta det de erfarer 

på alvor. Det er dette personlige – som stem-

mer med deres kropp, verdier og forståelser 

som skaper engasjement, flyt og rytme og 

en praksis både de og deltakerne trives med.  

Kompetansen har tatt lang tid å utvikle. Et 

spørsmål er hvordan deres innsikter og er-

kjennelser kan få betydning for studenter og 

de nye i faget. Hvor raskt kan erfaring læres?

Å finne sin egen stemme og uttrykk er av 

avgjørende betydning for at fagkunnskapen 

skal bli noe mer enn teknikk og metode. 

Det er avgjørende for at vi skal nå fram med 

kunnskapen.  

Takk 
Takk til Nina Emaus og Kari Steinsvik for 

samarbeid og veiledning.
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Commentary
Biomechanical factors such as alignment and changes in joint 

loading have shown to be significant for onset and structural 

changes of knee osteoarthritis. Treatment for knee osteoarthri-

tis including medial wedge insoles for knee valgus and subtalar 

strapped lateral insoles for knee varus have been recommended 

in recently updated guidelines (Hochberg et al 2012). This study 

aimed to investigate the efficacy of multiple orthotic modalities, 

including valgus knee braces, customised neutral foot orthoses, 

and shoes designed for optimising motor control, in order to un-

load the overloaded and painful knee compartment. The inter-

vention period included 12 weeks of treatment intervention, 6 

weeks of wash-out, and 12 weeks of control intervention for two 

groups. As the study design employed a crossover design, both 

groups received both the treatment and control interventions. 

The control intervention included neutral knee braces, unsup-

portive foot orthoses, and shoes with a mid-sole. The results sho-

wed a statistically significant decrease in pain of 20 percent for 

the active treatment compared to the control intervention, sug-

gesting a clinically important difference in knee pain. This dou-

ble-blinded randomised crossover trial was well conducted, even 

though the study did not involve a control group without any 

interventions making it hard to state the possible placebo effect. 

Furthermore, a high drop-out rate was reported (30 percent), but 

the study was adequately powered to detect a clinically relevant 

difference in knee pain. To be able to demonstrate the efficacy of 

multiple orthotic modalities, adherence to treatment is impor-

tant. This study emphasised adherence to intervention by giving 

educational messages, assessed adherence by calling the patients 

every week, and asked the included patients to diary record their 

daily use of orthoses. The participants wore the orthoses on av-

erage more than three hours a day, however, the doseresponse for 

orthoses was not appropriately documented. The study partici-

pants were predominantly those with medial knee osteoarthritis, 

without severe co-morbidities, and obese individuals with high 

average body mass index (> 32.8). Even though the present stu-

dy showed a significant and clinical reduction in knee pain for 

obese individuals treated with multiple orthotic modalities, both 

weight loss and exercises should be the first choice treatment for 

these individuals. However, recommendations involving use of 

multiple orthotic modalities more than three hours a day seem 

to be an effective additional treatment option for obese patients 

aged over 60 years with medial compartment knee osteoarthritis.

Britt Elin Øiestad
Norwegian Research Center for Active Rehabilitation
Oslo University Hospital, Norway

Reference
Hochberg MC et al (2012) Arthritis Care Res 64: 455–474.

Multi-modal realignment treatment decreases pain in people with 
medial tibiofemoral osteoarthritis

Synopsis
Summary of: Hunter D et al (2012) Realign-

ment treatment for medial tibiofemoral os-

teoarthritis: randomised trial. Ann Rheum 

Dis 71: 1658–1665. [Prepared by Kåre B 

Hagen and Margreth Grotle, CAP Editors.]

Question: Does a multi-modal realign-

ment treatment relieve pain and improve 

function among persons with medial tibio-

femoral osteoarthritis (OA)? 

Design: A doubleblind (participant and 

assessor) 30 week randomized crossover 

trial. 

Setting: Participants were recruited from 

rheumatology and orthopaedic hospital 

departments and from persons already re-

cruited for other clinical trials, using various 

forms of advertising in local public media in 

New England, USA. 

Participants: Ambulatory persons fulfil-

ling American College of Rheumatology 

criteria for knee OA, with radiographically 

confirmed osteophytes and pain, aching or 

stiffness on most of the past 30 days, and ra-

diographic evidence of disease in the medial 

tibiofemoral compartment were included. 

Key exclusion criteria included predomi-

nant lateral tibiofemoral or patellofemoral 

involvement, low WOMAC Pain scores (a 

minimal score of at least 2 out of 5 on at least 

2 of the 5 questions was required for partici-

pation), use of ambulation aids and known 

causes of inflammatory arthritis. 

Interventions: Active treatment included 

a valgus knee brace and customised neutral 

foot orthoses and motion control shoes, 

while control treatment was a neutral knee 

brace that does not have any varus/valgus 

angulation and a flat unsupportive foot 

orthosis and shoes with a flexible mid-sole. 

A run-in design was used in order to ma-

ximise the likelihood of recruiting subjects 

who would remain in the trial. Participants 

were randomised to receive either active 

treatment or control treatment for 12weeks. 

Following a 6-week washout period, the al-

ternative treatment was assigned for the fi-

nal 12 weeks. 

Outcome measures: Primary outcomes 

were the WOMAC Pain (0–20) and Functi-

on (0–68) subscales. Results: 80 participants 

were randomised and 56 completed the 

study. The active realignment intervention 

had effect on pain with a −1.82 unit decrease 

(95% CI −3.05 to −0.60), and a non-signifi-

cant effect on function [2.90 unit decrease 

(95% CI −6.60 to 0.79)] compared with the 

control condition. 

Conclusion: Multi-modal realignment 

treatment can decrease pain in persons with 

medial tibiofemoral OA.
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Mens det legemeldte sykefra-

været gikk ned med 16 pro-

sent fra andre kvartal 2000 til 

andre kvartal 2012 har syke-

fravær på grunn av symptomer 

og plager økt med 21 prosent i 

den samme perioden. 

TEKST John Henry Strupstad
js@fysio.no

Dette viser tall fra rapporten «Arbeid og vel-

ferd 2/2013», der utviklingen i sykefraværet 

de siste 12 årene har blitt analysert.

Det har vært en tydelig forskyving i syk-
melders bruk av diagnoser i denne perio-
den, ifølge den nylig publiserte rapporten. 
Sykmelder bruker i større utstrekning enn 
tidligere symptomer og plager som sykmel-
dingsdiagnose. 

Økende bruk av «slapphet/tretthet»
Varigheten av sykefravær som skyldes 

«slapphet/tretthet» har økt betydelig. 

– Flere faktorer kan ha medvirket til den-

ne utviklingen, skriver forfatterne.

– «Slapphet/tretthet» er blitt vanligere 

ved førstegangssykmeldinger, og det er mu-

lig at sykmelder fortsetter å bruke diagno-

sen ved forlengelser av sykefraværet, selv om 

senere utredningsfunn peker i retning av en 

mer presis sykdomsdiagnose.

Forsiktighet i diagnosesetting?
Denne rapporten tyder på at det er en tyde-

lig og generell tendens i retning av mer ukla-

re og uspesifiserte symptomer og plager, sett 

fra sykmelders ståsted. Spesielt er dette do-

kumentert for psykiske lidelser, muskel- og 

skjelettlidelser, svangerskapslidelser, samt 

«slapphet/tretthet». Hvorvidt dette gjen-

speiler en økende forsiktighet i diagnose-

settingen fra sykmelders side, forandringer 

i hvilke helseproblemer pasientene ønsker 

sykmelding for, eller at terskelen for sykmel-

ding er blitt lavere, kan ikke avgjøres ut fra 

en enkelt registerstudie. 

Sykmeldingsblankettens svakheter
NAV bør, ifølge forfatterne av denne rappor-

ten, gå i dialog med landets allmennleger for 

å diskutere diagnosesettingen mer grundig. 

Trolig har sykmelder mer kunnskap om den 

sykmeldtes helse enn det som fremkommer 

på sykmeldingsblankettens diagnosefelt. En 

uklar, diffus diagnose har liten nytteverdi 

for oppfølgingsarbeidet med sykmeldte. Det 

gjelder særlig ved langtidssykmelding.

Rapportens svakheter
Det er noen svakheter ved denne rappor-

tens datamateriale som det er viktig å være 

klar over, og som forfatterne belyser. I NAVs 

statistikk oppgis bare hoveddiagnosen ved 

sykmeldingen. Selv om det er mulig for syk-

melder å oppgi flere diagnoser på en syk-

melding, så gjøres det sjelden. Det finnes 

dermed ikke grunnlag for relevant statis-

tikk for annet enn hoveddiagnosen. Mange 

sykmeldte har komplekse og sammensatte 

lidelser, og hvilken diagnose som velges som 

sykmeldingsårsak av den enkelte sykmelder 

vil variere.

Noen bruker den diagnosen som best 

forklarer den nedsatte arbeidsevnen, mens 

andre bruker den diagnosen som har størst 

betydning for den allmenne helsetilstanden. 

En ny norsk studie av fysioterapeut og Ph.D. 

Silje Maeland med kolleger (side 34) viser at 

mange leger gjerne velger symptomer/pla-

ger som diagnose på sykmeldingen, når ikke 

én sykdom entydig peker seg ut som hoved-

årsak. Det er også usikkert i hvilken grad 

statistikken fanger opp diagnoseendringer 

gjennom et sykefraværsforløp.

Ikke et medisinsk problem?
Det er vanskelig å finne noen god forkla-

ring på den økte bruken av «slapphet/trett-

het» som diagnose ved sykmelding. Ifølge 

forfatterne av rapporten «Arbeid og velferd 

2/2013» ligger det trolig ingen alvorlige, me-

disinske tilstander bak diagnosen. Det må 

antas at behandlende lege utelukker åpen-

bare medisinske årsaker til tretthet, slik som 

kreft, blodmangel eller infeksjonssykdom-

mer. «Tretthet/slapphet» som sykmeldings-

diagnose er derfor i mange tilfeller antagelig 

medisinsk uforklart, og kanskje ikke heller 

et medisinsk problem. Muligens dreier det 

seg i mange tilfeller om andre problemer – 

generell tretthet på grunn av livsstil, for lite 

søvn eller belastende livssituasjoner i fami-

lien eller på arbeidsplassen.

Kilde: «Arbeid og velferd 2/2013»: Søren 

Brage, Jon Petter Nossen og Ola Thune: Le-

gemeldt sykefravær 2000 – 2012. Flere blir 

sykmeldt for symptomer og plager.

Tiltagende slapphet og tretthet 
i befolkningen?
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Muskel-skjelett-smerter, tretthet, søvnvan-

sker, angst- og depresjonsfølelse er vanlige 

helseproblemer i den generelle befolkningen 

og fører ofte til at vi tar kontakt med fastle-

gen. For de fleste går denne type plager over 

av seg selv og har en god prognose. Noen 

utvikler imidlertid langvarige tilstander og 

syndromer med mange sammensatte plager. 

For eksempel; langvarig korsryggsmerter, fi-

bromyalgi, kronisk tretthet og irritabel tarm. 

Mange sekkebetegnelser for disse sammen-

satte plagene brukes i forskningslitteraturen, 

for eksempel; alvorlige subjektive helsepla-

ger, medisinsk uforklarte plager, funksjonell 

lidelse, multi-symptom-syndrom. Det som 

kjennetegner disse pasientene er at de har 

mange helseplager og smertepunkter og ofte 

dårlig prognose med tanke på arbeidsdelta-

gelse.

Hensikten med avhandling var å bidra til 

en større forståelse av hvilke faktorer som er 

viktige når allmennleger vurderer sykmel-

ding for pasienter med alvorlige subjektive 

helseplager. Avhandlingen er basert på tre 

studier som alle belyser dette emnet.

Den første artikkelen beskriver hvilke di-

agnoser allmennleger i Skandinavia gir pa-

sienter med alvorlige subjektive helseplager. 

I den andre artikkelen ser vi på hvilke fak-

torer som har betydning for sykmeldings-

avgjørelser for disse pasientene. Den tredje 

artikkelen handler om hvorfor allmennleger 

ikke vil delta i en studie der pasienter ran-

domiseres til sykmelding. Artikkel I og II 

er basert på norske, 

svenske og danske all-

mennlegers svar på 

et spørreskjema i en 

tverrsnittstudie. Dette 

ble besvart etter å ha 

sett ni videovignetter 

av pasienter med al-

vorlige subjektive hel-

seplager i deres møte 

med allmennlegen. 

Artikkel III var en 

kvalitativ studie hvor 

allmennleger i Norge 

forklarte hvorfor de 

ikke var villig til å 

delta i en studie med randomisering av syk-

melding. Svarene var web-baserte svar på et 

åpent spørsmål.

Allmennleger i Skandinavia ga mange 

forskjellige diagnoser til samme pasient, 

men diagnosen var ikke det avgjørende for 

sykmeldingsbeslutninger. Sykmeldingsbe-

slutninger var basert på en samlet vurdering 

av pasientens arbeidsevne og fare for forver-

ring dersom han eller hun fortsatte å jobbe. 

Diagnoser og sykmeldingsbeslutninger for 

pasienter med alvorlige subjektive helsepla-

ger er komplekse og basert på vurderinger 

av hvert enkelt individ der legens kunnskap 

om pasientens personlighet, sårbarhet og fa-

miliesituasjon også spilte inn. Vurdering av 

behov for sykmelding for disse pasientene 

bygger på allmennlegens profesjonelle og 

kliniske kunnskap. Til syvende og sist ba-

seres avgjørelsen på en felles forståelse mel-

lom legen og pasienten. Funnene i denne av-

handlingen belyser allmennlegers dilemma 

knyttet til de potensielt motstridende rol-

lene som henholdsvis samfunnets portvakt 

og pasientens advokat. Ettersom primærdi-

agnosen en lege setter på en pasient danner 

grunnlaget for sykefraværsstatistikker er det 

grunn til å stille spørsmål ved gyldigheten 

og nytten av statistikk basert på sykmel-

dingsdiagnosene. 

Artikler:

1. Silje Maeland, Erik L. Werner, Marianne 

Rosendal, Ingibjorg H. Jonsdottir, Liv H. 

Magnussen, Holger Ursin, and Hege R. 

Eriksen. (2012). Diagnoses of Patients with 

Severe Subjective Health Complaints in 

Scandinavia: A Cross Sectional Study. ISRN 

Public HealthVolume , Article ID 851097, 9 

2. Maeland S, Werner E.L, Rosendal M, 

Jonsdottir I.H, Magnussen L.H, Lie S.A, Ur-

sin H, Eriksen H.R. Sick leave decisions for 

patients with severe subjective health com-

plaints in general practice. A cross sectional 

study in Norway, Sweden and Denmark. 

(Submitted) 
3. Maeland S, Magnussen L.H, Eriksen H.R, 

Malterud K. Why are general practitioners 

reluctant to enrol patients into a RCT on 

sick leave? A qualitative study. Scand J Publ 

Health 2011 Dec; 39(8): 888-893

Doktorgrad:

Sykefravær for pasienter med alvorlige subjek-
tive helseplager – utfordringer i allmennpraksis

 Fysioterapeuten publiserer norske 

sammendrag av doktorgrader. Vi vil gjerne 

ha sammendragene sendt til fagredaktør; 

fagredaktor@fysio.no. Maksimal lengde er 

3.000 tegn uten mellomrom. 

Har du nylig avlagt  
doktorgrad?



FYSIOTERAPEUTEN  6/13     35

Gretha Halvorsen og Kristina Lingsten:

Sykegrep
Vett & Viten AS

Pris: 400,-

ISBN: 978-82-41-20699-3

Filmen «Sykegrep» er laget som støtte for mensen-

dieckstudenter til deres egentrening. Den er basert på 

de samme forfatternes bok «Sykegrep» som kom ut i 

2001 på forlaget Vett & Viten AS.   Læringssenteret, 

AV-avdelingen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har 

hatt ansvaret for filmproduksjonen, som er meget 

vellykket.

Både Gretha Halvorsen og Kristina Lingsten har i 

flere tiår vært ansatt ved Mensendieckutdanningen, i 

dag Fysioterapiutdanningen, studieretning mensendieck (HiOA), og har lang 

erfaring fra undervisning i sykegrep. De definerer «sykegrep» som «en del 

av den passive og assistert aktive bløtvevsbehandlingen som benyttes for 

å påvirke ledd og leddnære strukturer, muskler og bindevev, respirasjon og 

sirkulasjon.» Grepene inngår som en integrert del av øvelsesbehandlingen og 

brukes sjelden alene.

Filmen kommer på to DVD’er.

DVD 1
Introduksjon til filmen, arbeidsstillinger og bruk av støtteputer.

Kapittel 1: Sykegrep relatert til underekstremitetene

– Utdrag fra en behandling av føtter

– Utdrag fra en hofteleddsbehandling 

Kapittel 2: Sykegrep relatert til overekstremitene

Kapittel 3: Sykegrep relatert til columna

–Utdrag fra en ryggbehandling

DVD 2
Kapittel 4: Sykegrep relatert til respirasjon

Kapittel 5: Sykegrep relatert til hode-, hals- og nakkeregionen

Kapittel 6: Sykegrep og øvelser relatert til ansikt, kjeveledd og tungerot.

– Behandlingsgrep relatert til hud.

I sekvensen om arbeidsstillinger viser forfatterne hvordan benken må 

justeres og hvordan terapeuten bruker sin kropp på en ergonomisk gunstig 

måte. Mange av grepene er tunge for terapeuten, så det er viktig å hindre 

belastningskader. Behagelig og hensiktsmessig plassering av pasienten med 

puter i forskjellige fasonger og størrelser vises også. Her reagerer jeg på at 

pasientene ikke har sitt laken eller håndkle mellom seg og putene. Det ser 

ut til at alle bruker de samme putene. I en av behandlingsdemonstrasjonene 

ligger pasienten i en ubehagelig stilling med hodet.

Kvaliteten på filmingen er meget god med klare lyse farger som 

bakgrunn. Hvert enkelt grep vises fra flere vinkler, og man ser tydelig hva 

terapeutene gjør og hva de oppnår. Kristina Lingsten demonstrerer grepene, 

viser håndstillinger, forklarer tydelig hva hun vil påvirke og hva hun eventuelt 

må passe på. Etter hvert grep nevner Gretha Halvorsen grepenes virkning og 

ved hvilke problemer og diagnoser de kan være nyttige. Man ser at dette er 

rutinerte terapeuter med sikre gode grep. Hendene former seg etter kropps-

delene og terapeuten bruker sin egen kropp til vekselvis å støtte og bevege.

De tre utdragene av pasientbehandlinger er det litt vanskelig å få et 

helhetsinntrykk av, men vi ser hvordan sykegrepene 

integreres med passive og aktive øvelser. Instruksjo-

nene og rådene til pasientene er klare, helt ned til hvor 

mange ganger de skal gjøre hver øvelse hjemme.

Sykegrepene har i seg elementer fra frigjøring og 

mobilisering av ledd, friksjoner og knadninger som i 

klassisk massasje og grep som i pumpemassasje, men 

det er ingen selvstendig behandling som klassisk 

massasje kan være.  I tillegg utføres det stadig flere 

forskjellige typer ryst, både flate overfladiske ryst og 

skikkelige ryst av hele eller deler av ekstremitetene for 

eksempel av hele armen eller bare av underarmen. 

Jeg mener både studenter og ferdige terapeuter 

vil ha stort utbytte av filmen, både som hjelpemiddel 

til innøving av teknikkene og som inspirasjon til egen 

praksis.  Den er blitt et gjennomført pedagogisk verktøy i undervisningen av 

en erfaringsbasert behandlingstradisjon.

Cathrine Mellbye Schultz
Fysioterapeut

Vellykket filmprodukt
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STÅR PÅ – Jeg gir ikke opp, sier Mojca 
Legat. Hun trener intenst ved hjelp av 
robotdrakten og gjør store fremskritt, syns 
Anneli Nilsson, fysioterapeuten hennes.



FYSIOTERAPEUTEN  6/13     37

DEN FØRSTE OKTOBER ble Mojca Legat 

(56) rammet av slag og ble lam i venstre side. 

Nå trener hun intensivt ved hjelp av en ro-

botdrakt for å gjenvinne evnen til å gå. Når 

det svenske bladet Fysioterapi kommer på 

besøk til Neurorehab på Rehabmedicinska 

Universitetskliniken ved Danderyds syke-

hus nord for Stockholm, har Mojca Legat 

akkurat begynt dagens treningsøkt på tre-

demølle med robotdrakten HAL. HAL er 

en forkortelse for hybrid assistive limb, men 

roboten kalles også for et exoskjelett.

Drakten, et hvitt og blinkende utenpå-

skjelett med hvite sko, ser ut som den er 

tatt rett ut av en Robocop-film. Det knirker 

og rasler når Mojca Legat går på tredemøl-

len med robotdrakten på seg. 13 ganger har 

hun rukket å trene med robothjelp siden 

hun fikk slag. Hun gjør raskt framskritt og 

kan nå gå ca. 600 meter på båndet. På gul-

vet uten drakt klarer hun ca. 50 meter. Men 

fortsatt er det rullestol som gjelder når hun 

skal komme seg fra sted til sted.

Veier ca. 14 kilo
Det er endel arbeid med å få roboten rik-

tig på. Den må spennes fast rundt midjen, 

hoftene og bena, og den må sitte godt uten 

å gnage eller hindre bevegelsene. Fysiotera-

peut Anneli Nilsson forteller at forberedel-

sene til hver treningsøkt tar 15-20 minutter. 

Mojca Legat har også en avlastende sele på 

seg, festet med en krok i taket. Selve robo-

ten veier 14 kilo, omtrent like mye som en 

feriepakket liten koffert. Totalt avlaster selen 

22 kilo i denne fasen av treningen, og noen 

kilo mindre kroppsvekt gjør treningen let-

tere. Drakten føles likevel ganske behagelig å 

ha på seg, synes Mojca, til tross for alle bor-

relåser og seler. Hun forteller at hun i star-

ten svaiet og knelte det meste av tiden, fordi 

skadene etter slaget gjorde det vanskelig å 

holde balansen. Anneli Nilsson stabiliserer 

henne gjennom å holde et fast tak bak på 

robot-HAL.

Framskritt
– Men det er stor forskjell nå. Jeg behøver 

ikke å støtte henne like mye som i starten, 

roser Anneli. Det er krevende for pasienten 

å holde balansen, det gjelder å være med i 

tankene også, og visualisere bevegelsene 

man skal utføre på gangbåndet. Det merkes 

at Mojca konsentrerer seg intenst mens hun 

går.

– Vil du ha litt vann, spør Anneli Nilsson 

etter en stund.

Mojca tar takknemlig imot vannet og 

drikker opp hele glasset.

– Man blir både tørst og trøtt, men det er 

det verdt! Man vil jo bli bra, sier hun og vil 

fortsette å gå etter bare en liten pause.

Tungt og omstendelig
For Mojca Legat hadde alternativet vært å 

trene på tredemølle med vektavlastning og 

en fysioterapeut for å hjelpe med balansen 

og å holde kroppen rett. Dessuten hadde det 

vært nødvendig å flytte foten på den syke 

siden manuelt for hvert steg av ytterligere 

en fysioterapeut. Tungt og omstendelig for 

både pasienten og fysioterapeutene.

Roboten er innstilt på automatisk stilling. 

Det betyr at den styrer Mojca Legats venstre 

ben når hun skal å ta et steg framover. Ro-

botens bevegelse initieres når hun overfører 

kroppsvekten på det høyre friske benet som 

hun styrer selv. Da registreres vektoverfø-

ringen via sensorer i draktens sko. Roboten 

gjør det mulig med mer symmetrisk tre-

ning. Hver repetisjon blir lik, noe som er en 

fordel når man skal lære å gå igjen. Hjernen 

skal gjenopprette bevegelsesmønstret og på 

et vis vekke gjenvokste nervesignalstiger til 

live igjen.

Styrt av hjernesignaler
Anneli Nilsson forteller at roboten også kan 

arbeide som en slags assistent, styrt av pasi-

entens egne hjernesignaler. Da fanger elek-

troder festet på huden opp de svake signa-

lene fra hjernen til musklene og kobler dem 

til robotdrakten – som igjen forsterker og 

Robotrehabilitering
Pilotstudie tester robotdrakt etter slag

Robotdrakten HAL
 Hybrid Assistive Limb, HAL, er et robot-

konsept som er utviklett i Japan av professor 

Yoshiyuki Sankai. Det bygger på interaksjon 

og samarbeid mellom robot og menneske. 

Tre bruksområder for HAL er funksjonell tre-

ning, assistanse i dagliglivet og støtte ved 

tunge arbeidsbelastninger. 

Se professor Sankais forelesning på 

Youtube. http://www.youtube.com/

watch?v=bGgTK8IDVjA

Hvem vet – i løpet av noen år er kanskje roboter en del av det faste inventaret ved mange 

rehabiliteringsklinikker- og institusjoner? Nå pågår en pilotstudie med en japansk robot 

ved Danderyds sykehus. Der skal ti slagpasienter skal prøve ut robotassistert gangtrening.

TEKST Hilda Zollitsch Grill FOTO Pernille Tofte 
fysioterapeuten@fysio.no

Reportasjen har tidligere stått på trykk i det 

svenske tidsskriftet Fysioterapi nr. 03.2013.



38     FYSIOTERAPEUTEN  6/13

REPORTASJE

støtter bevegelsene.

– På det assisterende trinnet initieres tre-

ningen utfra den fasen pasienten befinner 

seg i, noe som gir større individuelle tre-

ningsmuligheter, sier hun.

Treningen avbrytes av at batteriet piper 

og må byttes ut. Fulladet varer det i ca. 40 

minutter, avhengig av hvor intenst pasienten 

har trent. Anneli bytter ut batteripakningen 

med noen enkle håndgrep, og spaserturen 

kan gjenopptas. Hun har vært i Japan hos 

selskapet Cyberdyne som produserer denne 

roboten.

– Jeg var der en uke, og det var helt nød-

vendig. Det er mange forskjellige innstillin-

ger og tilpasninger man må kunne bruke.

Hemmelighetskremmeri
Det er en god del hemmelighetskremmeri 

rundt roboten. Vi får ikke fotografere alle 

detaljer, alt ifølge instruksjoner fra den ja-

panske produsenten, som i dette tidlige sta-

diet og innen lanseringen, vil gardere seg 

mot kopiering. 

Tre godt bevoktede eksemplarer av ro-

botdrakten, som ennå ikke har fått noen 

eksakt innkjøpspris, befinner seg på Dan-

deryds sykehus. Drakten kan tilpasses ulike 

kroppsstørrelser og kroppslengder. Anneli 

Nilsson forteller at det japanske selskapet 

måtte lage spesielle robotdrakter etter vest-

lige mål, fordi de japanske standardmålene 

var altfor små.

130 sykehus i Japan
I Japan er ca. 300 roboter i bruk ved 130 sy-

kehus. Planen er at roboten HAL skal inngå 

i den allmenne helseforsikringen i Japan fra 

2015. Først og fremst brukes roboten innen 

slagrehabilitering, men andre mulige pasi-

entgrupper er ryggmargsskadde, personer 

med nevromuskulære sykdommer som Par-

kinsons, MC , postpolio og amputerte.

At roboten allerede er i bruk i Japan, til 

tross for at det ikke er gjort så mange stu-

dier, skyldes ulik lovgivning i Japan og Sve-

rige. En robot som dette kalles i Japan et 

«Welfare Product». I Sverige betraktes HAL 

som et medisinsk-teknisk produkt, og må 

igjennom et nåløye av tester for å bli god-

kjent. Men den japanske ambisjonen er stor. 

«From homo sapiens to hal sapiens», som 

professor Yoshiyuki Sankai fra Universitetet 

i Tsukuba litt spøkerfylt ordla seg under en 

presentasjon ved Danderyds sykehus i fjor 

høst. 

Pilotstudie
En viktig del av samarbeidet mellom Dan-

deryds sykehus og det japanske selskapet 

er å gjennomføre en pilotstudie for å se om 

HAL er sikker og anvendelig, hvilke pasien-

ter den egner seg for og hvilke begrensinger 

og muligheter som finns. Ti pasienter inngår 

i studien, som akkurat har startet. De skal 

trene ca. 60 minutter fem dager per uke i 4-6 

AUTOMATISK Roboten er innstilt på automatisk stilling, og styrer Mojca Legats venstre ben når hun skal ta et steg framover. Robotens bevegelse initieres 
når hun overfører kroppsvekten på det høyre friske benet som hun styrer selv.
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uker. Ti pasienter skal begynne treningen 

tidlig, senest seks uker etter slaget. Sitteba-

lanse er et krav, ellers er det vanskelig å få på 

seg drakten.

– Vi vet at det er størst forbedringsmu-

ligheter de første 3-6 månedene etter et slag. 

Vi vil se om roboten kan være til hjelp i den 

fasen, og kommer til å utrede blant annet 

motorikk, bevegelsesanalyse, bevegelse un-

der gange og belastning i stående stilling, 

forteller Nilsson.

RCT er målet
Det fins en del studier som er utført i Japan, 

men ifølge Anneli Nilsson gjør den umid-

delbare bedringen hos mange slagpasienter 

det vanskelig å vurdere resultatene. I Japan 

brukes drakten ofte på kroniske pasienter i 

senere fase etter slag. Også i Tyskland skal 

det gjøres studier av roboters anvendbarhet, 

men da på pasienter med ryggmargsskader.

Ved slutten av 2013 er den svenske stu-

dien trolig klar. Pilotstudien utføres i et 

samarbeid mellom Rehabmedicinska Uni-

versitetskliniken på Danderyds sykehus, 

Robotdalen och SLL Innovation. Resultate-

ne vil trolig vise om HAL er sikker i bruk og 

hvilke pasienter som kan ha nytte av rehabi-

litering med robotdrakt. Målet er at studien 

etter hvert skal utgjøre en del av en større 

randomisert kontrollert studie.

Sliten, men fornøyd
Det har gått 30 minutter, og Mojca begynner 

å bli ustø i bevegelsene. Hun er sliten, men 

fornøyd med dagens økt.

– Kjempebra! roser Anneli Nilsson.

– Nettopp det at pasienten tar seg helt ut 

og blir skikkelig sliten, er bra. Det kan være 

vanskelig å få trent slik at man får opp pul-

sen når man har klassisk hemiplegi. Så dette 

er en gevinst med roboten, påpeker hun.

Mojca Legat får hvile, roboten henges 

opp på stativet og rulles i vei til sitt låste og 

alarmsikrede rom. 

PAUSE  Mojca Legat kan nå gå nærmere 600 me-
ter ved hjelp av roboten, men det tar på kreftene. 
Av og til er det nødvendig med en pause og et 
glass vann. 

HEMMELIG Det er mye hemmelighetskremmeri 
rundt robotdrakten. Etter treningen ruller den i 
vei til sitt alarmsikrede rom.
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FYSIOLOGI- og anatomieksa-

men står som to store fartsdum-

per på veien mot å bli ferdig ut-

dannede fysioterapeuter. Disse 

fartsdumpene kommer fort på 

oss førsteklassinger. Vi bruker 

mye tid på å grue oss og forbere-

de oss. Likevel får vi dem midt i 

fleisen, legger oss i fosterstilling 

og leverer så dårlige resultater 

at våre fremtidige pasienter bør 

ane grunn til bekymring. Eller?

Tallenes er klare. Av 65 stu-
denter på fysioterapi studieret-
ning Mensendieck valgte bare 
54 å stå ansikt til ansikt med 
den fryktede anatomieksamen. 
Dette resulterte i at 17 studen-
ter, 31 prosent, måtte forlate 
Rikshospitalet med strykka-
rakter, knust selvtillit og huden 
full av Per Holck og kompani. 
Ryktene vil ha det til at eksami-
nator dessverre gikk tom for pa-
pirlommetørklær til de gråtende 
studentene. 

Så hvem må ta skylden for 
at så mange av Oslos fysiote-
rapistudenter nå enten slutter 
på studiet eller går gjennom en 
sommerferie kun akkompagnert 
av en leselampe og et latinsk 
anatomiatlas før andre forsøk 
i august? Eller bør befolknin-
gen prise seg lykkelig for at 
de strenge sensorene kaster ut de som ikke 
mestrer de 12 hjernenervene?  

Undertegnede har blant annet hørt 
følgende utbrudd: «Jeg ble eksaminert i 40 
minutter, men eksamen skulle vare i 20 mi-
nutter». «Jeg strøk på biomekanikk! Det står 
jo ikke noe om det i pensum». Disse føyer 
seg pent inn i rekken av de som føler seg 
urettferdig behandlet. Det er interessant at 

-
digheter i biomekanikk som felte dem på 
målstreken. Et fagområde som bygger på 
enkle prinsipper, og som vi har hatt mange 

undervisningstimer i. Er det undervisningen 
som er for dårlig? Eller er det sensorene 
som beveger seg utenfor det vi egentlig skal 
kunne? For – kan man egentlig forvente at 
studenter etter det første året skal vite hvor-
dan m. deltoideus oppfører seg ved lam-
melse av m. supraspinatus? Når jeg ser på 
pensum sitter jeg igjen med et «tja». 

Studenter er handlekraftige og liker ikke 
å tape, lærere og professorer liker ikke at an-
dre har rett. Som ved alle muntlige eksame-

-
samen praktiseres på helt forskjellige måter 

rundt omkring i landet – er det 
gunstig? Stryker – det gjør vi nå i 
hvert fall over hele landet. 

På fysioterapi studieretning 
Mensendieck sendes det nå inn 
klager over en lav sko. Vi har hatt 
et møte med eksamensansvarlig, 
hvor studentene har utrykt sin 
frustrasjon. Mange føler seg 
urettferdig behandlet. I dagens 
samfunn utrykkes det fra høyt 
hold at vi trenger fysioterapeu-
tene mer enn noen gang, og vår 
kompetanse blir lovprist. Samti-
dig ser det ikke ut som samfunnet 
ellers har kastet seg over denne 
oppfordringen, da antall årsverk 
i fysioterapi går nedover. 

Tilbake til eksamen. Stort 
frafall blant fysioterapistudenter 
rundt om i landet vil på lengre 
sikt gi oss færre om beinet når 
vi skal ut i arbeidsmarked. Trøs-
ten blir vel at vi kanskje får tur-
nusplasser alle sammen. Dette 
potensielle mannefallet fra fy-
sioterapiutdanninger rundt om i 
landet går dermed imot visjonen 
til NFF og samfunnets høyere in-

-
terapeuter. Er ikke ønsket å snu 
trenden og gjøre fysioterapi til en 
av de aller viktigste ressursene 
Helse-Norge kan tilby? 

Ved alle utdanninger vil stu-
denter hoppe av lasset, men det er synd om 
det skal skyldes dårlig kvalitet på under-
visningen og eksaminator som beveger seg 
i den velkjente gråsonen. Jeg savner mer 
struktur i undervisningen, klargjøring av 
kunnskapsmål og forventet kompetanse. 

Halvard Bech
Førsteårsstudent fysioterapi,  

studieretning Mensendieck,

HiOA

FRA LESERNE

Slappe studenter eller strenge sensorer?

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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Elin Engeseth
nestleder

Norsk Fysioterapeutforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon. Forbun-
det driver fagpolitikk uten tilknytning til partipolitikk, der formålet blant annet er å 
fremme fysioterapiens plass i helsetjenesten og å ivareta fysioterapeutenes inntekts- 
og arbeidsforhold. 

Forhandlingsarbeid er dermed et viktig område for NFF. Når for eksempel fysio-
terapitakstene skal revideres, kan medlemmene være trygge på at forbundets hand-
linger er basert på grundig forarbeid, med bred kunnskap om fysioterapitjenesten i 
kommunene sett fra pasientenes og fysioterapeutenes perspektiver, og høy kompe-
tanse i sekretariatet innenfor relevante fagområder. 

I juni 2012, etter gjennomførte forhandlinger om takstrevisjon per 1. juli 2012, 
skrev partene som vanlig under på forhandlingsavtalen for kommende år. Avtale om 
å forhandle mellom de samme partene i 2013 var dermed et faktum. Trodde vi i NFF. 
Hva har så skjedd, når staten, ved Helse- og omsorgsdepartementet, ensidig varsler 
endringer uten å forholde seg til inngått avtale?

En slik ensidig endring av en inngått avtale var en kraftig provokasjon for NFF 
som fagorganisasjon. Medlemmene stoler på at NFF fremmer deres interesser gjen-
nom en avtalt prosess. Vi kan med stor sannsynlighet si at heller ingen annen fagor-
ganisasjon hadde funnet seg i dette! Sentralstyret i NFF avviste ny fremgangsmåte 
i forhandlingene dette året. Vi forholder oss til inngått avtale, og fremmer dermed 
kravene som er koordinert av tillitsvalgte etter innspill fra medlemmene gjennom 
året. 

NFFs reaksjon handler om fremgangsmåten for inneværende avtaleperiode. Dis-
kusjonen om fremtidig prosedyre må komme i etterkant av årets oppgjør. Målet for 
NFF er stadig best mulig resultat for våre medlemmer! 

Det er grunn til å undres på om det er juridiske eller politiske innspill som lyder 
i bakgrunnen når situasjonen har utviklet seg slik. HOD hevder at loven er uklar på 
området, og at de velger å endre fremgangsmåte for å sikre seg at det ikke foregår 
lovstridig forskjellsbehandling av organisasjoner. Det er pussig at denne usikkerhe-
ten plutselig kommer til overflaten nå, og må få følger umiddelbart. 

Vi tror det ligger politiske hensyn bak HODs avgjørelse. LO er kommet på banen 
på vegne av andre interessenter på fysioterapiområdet. Det forundrer oss at hoved-
organisasjonen LO skal ha noen innflytelse på fysioterapitakstene som er utarbeidet 
i et samarbeid mellom NFF og myndighetene gjennom flere tiår. 

Årets forhandlingsrunde er avlyst. NFFs krav er for lengst oversendt på bakgrunn 
av avtalen vi hevder fremdeles gjelder. Organisasjonene er invitert til et høringsmøte 
der HODs utarbeidede takstrevisjon skal gjennomgås. Det står igjen å se om organi-
sasjonene kan finne frem til en felles plattform i forholdet til HOD slik at medlem-
menes samlede interesser blir ivaretatt i fremtiden. 
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Informasjon per 24. mai om årets mellomoppgjør i offentlig sektor.

Staten

Rammen i oppgjøret er 3,47 %. Det er gitt et generelt tillegg til alle slik: kr  

4200–4500 på lønnstrinn til og med lønnstrinn 52, og et prosentvis tillegg 

på 1,07 % fra lønnstrinn 53. Dette innebærer at med få unntak får alle NFFs 

medlemmer et tillegg på 1,07 %.

KS

Oppgjøret gir et generelt tillegg på 0,75 prosent til alle. Dette betyr 3100 

kroner for alle fysioterapeuter som tjener under 413 000 kroner, og 0,75 

prosent for dem som tjener over 413 000 kroner.  Lønn i turnusåret: mini-

mum kr 318 600 fra 1. mai 2013.

Ny minstelønnstabell gjeldende fra 1. mai 2013:

0 år  4 år 8 år 10 år 

Kap 4B4 Stillinger 

med krav om høgsko-

leutdanning 

354 000  361 000  373 000 405 100 

Kap 4B5 Stillinger 

med krav om  høg-

skoleutd. og ytter. 

spesialutd. 

372 600  379 100   385 300 433 300 

Kap 4B6 Stillinger 

med krav om master-

grad

403 100  413 100    450 400 476 300 

Oslo kommune

Årets oppgjør har en totalramme på omlag 3,5 %, og er tilsvarende det man 

fikk i de andre kommunene. Tillegget i år består kun av et generelt tillegg på 

lønnstabell, gitt med virkning fra 1. mai 2013. Til og med lønnstrinn 26 gis 

det et generelt tillegg på kr 9 700, mens tillegget er på 2,55 % fra og med 

lønnstrinn 27. De fleste av NFFs medlemmer vil få et tillegg på 2,55 %, og 

ingen får mindre enn 9700 kroner. For de fleste fysioterapeuter ansatt i Oslo 

kommune innebærer dette et generelt tillegg på ca. kr 13 500–kr 14 000.

Spekter-områdene 1-3 og 5-9

Partene er i år kommet til enighet ved alle virksomhetene. Alle forhandlinger 

er ført lokalt. Resultatene varierer. Ved DNO&B, AiR og VHSS er pengene 

fordelt på medlemmene i henhold til liste. Ved NSB og Medi 3 er det gitt en 

garanti på 2,5 % til alle fra henholdsvis 1. april og 1. juni, samt at det skal 

forhandles om ytterligere tillegg i løpet av høsten.

Spekter-områdene 4 Lovisenberg og 10 helseforetak

Alle medlemmer som er omfattet av overenskomsten, skal være sikret et 

tillegg på minimum 0,75 %. Nye minstelønnssatser per 1. mai 2013:

0 år 4 år 8 år 10 år

Fysioterapeut 356 000 363 000 375 000 403 000

Spesialfysioterapeut 380 000 390 000 406 000 440 000

Lønn i turnusåret: kr 320 400. 

Tariffoppgjøret 2013

Fra åpningen av KS-forhandlingene. Fremst til venstre: seniorrådgiver Kirsti Glad, NFFs representant i Unios forhandlingsutvalg.
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Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
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NFF beklager bildebruk
I forrige utgave av Fysioterapeuten benyttet NFF et tilfeldig valgt arkivfoto på side 43. Vi vil 

presisere at personene på bildet ikke har tilknytning til «mindfulness»-trening. Vi beklager at 

bildet ble brukt i en slik sammenheng. 

SPESIALISERING gir en systematisk kompe-

tanseoppbygging, både teoretisk og praktisk. 

Med spesialistkompetanse kan du være trygg 

på at du har fordypet kunnskap på et område, 

og du kan både søke fysioterapeutstillinger og 

andre stillinger. Dersom ikke stillingene er utlyst 

med krav om spesialistkompetanse, har du 

likevel ikke automatisk forrang når det gjelder 

fysioterapeutstillinger.

Er du ansatt? Så lenge arbeidsgiver ikke 

etterspør spesialistkompetanse, er det ingen 

automatikk i lønnsuttelling, men du får et godt 

grunnlag for å forhandle om lønn. 

Dersom du er «spesialist MNFF» og har 

kommunal driftsavtale, kan du heve en egen 

spesialisttakst. Myndighetene har anerkjent   

behovet for spesialistkompetanse innen alle 

NFFs spesialiteter,  og alle disse gir derfor 

mulighet til å heve spesialisttakst.

 
Hva er «spesialist MNFF»?

NFF har 13 spesialiteter i fysioterapi. NFFs 

spesialistordning er forbundsintern, dvs. at det 

er NFF som bestemmer kravene til spesialist-

kompetanse og administrerer ordningen. Både 

myndigheter og arbeidsgiver anerkjenner NFFs 

spesialistordning ved at den gir grunnlag for en 

egen spesialisttakst og mulighet for lønnsut-

telling. Spesialistordningen er imidlertid ikke 

offentlig godkjent, slik legenes og tannlegenes 

spesialistordning er. NFF har lenge ønsket en 

offentlig spesialistordning, da vi mener dette 

vil bidra til faglig utvikling og høyere inntekt 

for våre spesialister. Selv om Helsedirektora-

tet anbefaler offentlig spesialistordning for 

fysioterapeuter og psykologer, har Helse- og 

omsorgsdepartementet foreløpig ikke tatt stil-

ling til anbefalingen.

Hvordan bli spesialist?

Spesialistutdanning kan påbegynnes etter 

autorisasjon som fysioterapeut. Utdanningen må 

gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk. 

Fram til 31. desember 2015 er det to gjeldende 

regelverk: ny ordning og overgangsordning.

Overgangsordningen

Fram til 31. desember 2015 er det fortsatt 

mulighet for å bli spesialist uten mastergrad. 

Det vil si at det er mulig å bygge opp spesialist-

kompetanse via kurs, kortere videreutdanninger 

og praksis innen spesialistfeltet. 

Siste søknadsfrist for overgangsord-

ning er 1. september 2015. 

Vi minner om at det siste årsverket med 

spesialistpraksis skal gjennomføres etter at 

det fysioterapispesifikke utdanningskravet er 

fullført, inntil 40 timer kurs kan gjenstå. Det 

vil eksempelvis si at videreutdanning for eldre 

må være ferdig i desember 2014, for at du skal 

rekke ett års praksis før overgangsordningen 

avsluttes 31. desember 2015.

Kravene til spesialist i overgangsordningen 

fordeler seg slik: utdanning innen spesialist-

området, 2–2 ½ år; kollegaveiledning, 17 timer; 

spesialistpraksis, 3 årsverk. 

Les mer her: www.fysio.no/FAG/Spesialist-

ordningen/Overgangsordning

 

Ny spesialistordning

For å bli spesialist etter ny ordning kreves det 

masterutdanning i fysioterapi, eller en tverrfag-

lig master, samt veiledet praksis i 1–2 år etter 

fullført master, og et 24 timers nettbasert 

veiledningskurs. 

Mer om dette: www.fysio.no/FAG/Spesia-

listordningen/Ny ordning.

Kravet til veiledet praksis skal bidra til at spe-

sialistkandidaten når kompetansemålene som er 

definert for den enkelte spesialitet. 

Mer om dette: www.fysio.no/FAG/Spesia-

listordningen/Ny ordning/Veiledet praksis.

Spesialist i fysioterapi – noe for deg?
Spesialisering gir en systematisk kompetanseoppbygging,  
både teoretisk og praktisk.
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NFFs KURS OG MØTER

Annonsering av NFFs 
etterutdanningskurs
NFFs kurs annonseres i Fysioterapeuten ved hjelp 
av en kursoversikt som viser kursdatoer, kurssted og 
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kursene og påmeldingsskjema finner 
du i kurskalenderen på nettet, www.fysio.no/kurs. Der 
annonseres også nyheter og ledige plasser på kurs 
fortløpende.

Kurskalenderen på nettet er til enhver tid
oppdatert.

Annonser
etterutda
NFFs kurs annons
av en kursoversikt
påmeldingsfrister.
Beskrivelse av kur
du i kurskalendere
annonseres også n
fortløpende.

Kurskalenderen på
oppdatert.

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo  

og Akershus om videreutdanning i arbeids- og 

folkehelse for fysioterapeuter,  

15 studiepoeng.

 

Målgruppen for videreutdanningen er fysio- 

terapeuter som ønsker å utvikle kompetanse  

i helsefremmende og forebyggende tiltak  

knyttet til folkehelsearbeid generelt og  

arbeidshelse spesielt.

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Tidspunkt for kurs i 2013
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1) 21.-25. oktober Tromsø 
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv (HEFFA) 26. -30. august HiOA, Oslo 
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2) Vår 2014 Oslo 

Videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter
Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

 Kurs 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 
(HEFFA)
Kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosi-
ale og individuelle faktorer. Deltakere får også kunnskap om folkehelsepolitiske føringer og 
prioriteringer og implikasjoner for helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Kurs 2: Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø (HM1)
Kurset har hovedfokus på sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager, fysisk 
arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø. Etter kurset kan deltakere utføre ergonomisk 
kartlegging og risikovurdering, samt utføre og dokumentere individuelle arbeidsplassvur-
deringer basert på kartlegging av funksjon, arbeidets art og arbeidsplassens fysiske utfor-
ming. Kurset kvalifiserer fysioterapeuter til påta seg arbeidsplassvurderinger for NAV. 

Kurs 3: Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø (HM2)
Kurset har fokus på sammenhenger mellom psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og 
arbeidsrelaterte sykdommer og plager generelt og bevegelsesapparatet spesielt. Deltakere 
får innføring i kunnskapsbaserte kartleggings- og forbedringsprosesser som retter seg mot 
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

For å kunne påbegynne del 3 må del 1 og 2 være fullført. Hver av disse delene er fullført når 
studenten har tilfredsstilt kravet til obligatorisk deltakelse på samlingene og fått godkjent opp-
gavene.

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.

Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdan-
ningskurs, faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, 
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. 

For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. 
Til virksomheten 2013 er det tildelt vel 7 millioner kroner som også omfatter 

ekstra midler for å holde kursavgiften på 2010-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding:
se www.fysio.no/kurs
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KURSOVERSIKT 2013

2.-4. september 
og 25.-26. oktober

Fortsatt ledige plasser! MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, 
thoracal og skulder

Sogn og Fjor-
dane

26.-30. august 17. juni Helsefremmende og forebyggende arbeid i et  
folkehelseperspektiv

Oslo

9.-13. september Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse 0-6 år, del 1 Bergen

9.-13. september,
7.-11. oktober og
2.-6. desember

Fortsatt ledige plasser! Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander - Bobath-konseptet

Oslo

16.-20. september Fortsatt ledige plasser! Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september Fortsatt ledige plasser! Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

19.-20. september 19. juni Understand and explain pain (Lorimer Moseley) Oslo

7.-9. oktober og  
22.-23. november

Fortsatt ledige plasser! MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte

Oslo

7.-9. oktober 17. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

7.-11. oktober 23. august Terapiridning trinn I Oslo

14.-18. oktober 23. august Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger

21.-24. oktober og 
to dager i februar 2014

28. august Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker Oslo

21.-25. oktober 6. august Helse- og miljøarbeid – i et arbeidsmiljøperspektiv (HM 1) Tromsø

24.-28. oktober 6. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 22. august Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon  
(tidligere treningslære) 

Stavanger

4.-8. november 22. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

4.-8. november 5. august Elektiv ortopedi Oslo

4.-11. november og  
tre dager i 2014

18. august Fysioterapi til intensivpasienter Oslo

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper I Oslo

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager II Oslo

14.-15. november og
6.-7. februar 2014

25. august Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer - fokus på rev-
matoid artritt, ankyloserende spondylitt og bindevevssyk-
dommer

Oslo

20.-22. november 20. august Fordypningskurs i kroppsorientert psykologi Oslo

21.-22. november 
og 30.-31. januar

20. august Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Trondheim

   

Det tas forbehold om endringer

Hvordan forstå og forklare smerte?
19. – 20. september avholdes i Oslo kurset «Understand & Explain Pain» med 
Lorimer Moseley.  På dette kurset vil du få en forståelse av hvilke mekanismer, 
som ligger til grunn for akutte og kroniske smerter og pasientenes opplevelse 
av smerter. Bli inspirert til hvordan du kan forklare dine pasienter om deres 
smertereaksjoner og dermed også hvordan de kan lære seg å håndtere smerten. 
NFF arrangerer kurset i samarbeid med OUS/Klinikk kirurgi og nevrofag/avd. 
ortopedi/seksjon klinisk service.

Lorimer Moseley, fysioterapeut og Ph.d. fra Adelaide i Australia, har mer enn 
tjue års klinisk erfaring med behandling kroniske smertepasienter. Han er leder 
for et forskerteam på University of South Australia, som fokuserer på hvilken 
rolle hjerne og sinn spiller i utvikling og behandling av kroniske smerter.

Påmeldingsfrist: 19. juni
Kursavgift: kr. 2.900 for medlemmer, kr. 5.800 for ikke-medlemmer
Kursspråk: engelsk
For påmelding, se www.fysio.no/kurs
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KURSOVERSIKT 2013 – ETTER FAGOMRÅDER
Det tas forbehold om endringer

BARNE- OG UNGDOMSFYSIOTERAPI

9.-13. september Fortsatt ledige plasser Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelse  0-6 år, del 1 Bergen

21.-24. oktober og 
to dager i feb.

28. august Behandling av barn med psykiatriske og psykosomatiske vansker Oslo

4.-8. november 22. august Fysioterapi for barn med lungesykdommer Oslo

HELSE OG MILJØ

26.-30. august 17. juni Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv Oslo

21.-25. oktober 6. august Helse- og miljøarbeid - et arbeidsmiljøperspektiv (HM1) Tromsø

FYSISK AKTIVITET

14.-18. oktober 23. august Helhetlig hjerterehabilitering med trening som middel og mål Stavanger

24.-28. oktober 6. august Medisinsk Treningsterapi (MTT) Oslo

4.-7. november 22. august Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon  
(tidligere treningslære)

Stavanger

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

21.-22. november 
og 30.-31. jan.

20. august Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Trondheim

MANUELLTERAPI

2.-4. september og  
25.-26. oktober

Fortsatt ledige plasser MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, tho-
racal og skulder

Sogn og  
Fjordane

7.-9. oktober og  
22.-23. november

22. juni MT Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og 
hofte

Oslo

GERIATRI

7.-9. oktober 17. juni Fysioterapi i geriatrien - ortogeriatri/osteoporose Bergen

KVINNEHELSE

11.-14. november 20. august Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

NEVROLOGI, ORTOPEDI og REVMATOLOGI

9.-13. sept., 7.-11. okt. og  
2.-6. desember

Fortsatt ledige plasser Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstander 
- Bobath-konseptet

Oslo

4.-8. november 5. august Ekektiv ortopedi Oslo

14.-15. november og
6.-7. februar 2014

25. august Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer - fokus på revmatoid 
artritt, ankyloserende spondylitt og bindevevssyk-
dommer

Oslo

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

16.-20. september Fortsatt ledige plasser Basal Kroppskjennskap I (BK I) Svarstad

16.-20. september Fortsatt ledige plasser Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

7.-8. november 30. august Bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper 1 Oslo

20.-22. november 20. august Fordypningskurs i kroppsorientert fysioterapi Oslo

  ULIKE FAGOMRÅDER

7.-11. oktober 23. august Terapiridning trinn I Oslo

19.-20. september 19. juni Understand and explain pain (Lorimer Moseley) Oslo

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

14.-18. oktober 23. august Helhetlig hjerterehabilitering – med trening som middel og mål Stavanger

Har du fullført de fire stegene til klinisk kompetanse i Basal Kroppskjennskap? 
Nå har du mulighet til å ta 60 studiepoeng ved å melde deg til avsluttende eksamen BBAM 2013. 

Ta kontakt med dosent Liv Helvik Skjærven, Høgskolen i Bergen. Tlf. 55 58 56 89. Epost: lhs@hib.no.
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SKRIFTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det må være minimum 5 delta-
kere i en region for å starte opp en gruppe.  NFF har veiledere som kan lede kollegaveilednings-
grupper i nesten alle fylker. Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med deg minimum fire kolleger 
og ta kontakt med oss.

Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på ettermiddagstid over en 6-9 
mnd periode.  Annen organisering er også aktuell dersom det er nødvendig for å få til grupper 
lokalt. Ta kontakt med Monica Haugen, mh@fysio.no, tlf 22 93 30 66 for nærmere info.

Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. 
Se her hvilke grupper som er tilgjengelige akkurat nå:

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:  
Stavanger, Bergen, Kongsvinger, Kristiansand, Lillehammer, Oslo og Trondheim. 

Grupper som vil gå på dagtid (2 X 2 ganger): 
Oslo og Tromsø.

NYE KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

Når kursavgiften skal betales av din arbeidsgiver, må fullstendig navn og adresse til betaleren angis i påmeldingsskjemaet slik at fakturaen 
blir riktig adressert. Vennligst undersøk om din arbeidsgiver krever et referansenummer på fakturaen. Før da opp referansenummeret på 

påmeldingsskjemaet. Hvis ingen annen betaler er angitt, sendes fakturaen til kursdeltakerens private adresse.

NÅR KURSAVGIFTEN BETALES AV ANDRE

KURSOVERSIKT 2014 PER. 28.05.2013

13.-17. januar 13. oktober Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Oslo

13.-15. januar og 19.-21. mai 13. oktober Fysioterapi og traumer Stavanger

27.- 29. januar og 31. mars-1. april 29. oktober Læringsorientert fysioterapi Oslo

5.-7. februar 5. november Praktisk kurs i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi 
(NPMF)

Oslo

17.-21. mars 13. desember Advanced course based on the Bobath concept Akerhus/AHUS

7.-10. april 7. januar -14 Bekkenrelaterte plager 1 Levanger

5.-7. mai og 28.-29. august 5. februar -14 Gunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

3.-6. november 3. august -14 Bekkenrelaterte plager 2 Oslo

Høsten 2013 er følgende på kurskalenderen:

26.–30. august Helsefremmende og forebyggende arbeid 
 – et folkehelseperspektiv

Oslo

21.–22. november  
og 30. – 31. januar

Grunnkurs treningslære for fysiotera-
peuter

Trondheim

04.–07. november Treningsfysiologi – trening for prestasjon 
og helse

Stavanger

14.–18. oktober Helhetlig hjerterehabilitering – med tre-
ning som middel og mål

Stavanger

19.–20. september Kreft og fysisk aktivitet Oslo

Kurstilbud for fysioterapeuter i frisklivsarbeid
I samhandlingsreformen anbefales alle kommuner å opprette 
frisklivstilbud for personer med etablert sykdom eller for-
høyet risiko for å utvikle sykdom relatert til levevaner knyttet 
til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. I veileder for kom-
munale frisklivssentraler, fra Helsedirektoratet, vektlegges 
fokus på faktorer som fremmer helse og mestring, og mot 
individuelle mestringsressurser. Fysisk aktivitet i frisklivs-
arbeid kjennetegnes av at personer med ulike risikofaktorer 
og/eller diagnoser, alder, fysisk form og kjønn deltar i samme 
gruppe. 

NFF har kurs for fysioterapeuter i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid, samt flere aktuelle kurs om fysisk aktivitet og 
trening for diverse pasientgrupper, effektive treningsprinsipper og 
individuell tilpasning av oppfølging. 

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

FAGFORUM FOR MEDISINSK 
AKUPUNKTUR 
inviterer til 

Kurs i bruk av nåler i smertebehandling - trinn 1

Kurs i diagnostikk og behandling av smerter i muskel- og skjelett-
systemet  i regi av NFFs fagforum for medisinsk akupunktur
Kurset baserer seg på en fysioterapeutisk funksjonsvurdering ,og 
behandlingen søker å påvirke smerter og dysfunksjon knyttet til 
muskel-/skjelett systemet. Nålens virkningsmekanisme er beskre-
vet og begrunnet ut fra et naturvitenskaplig kunnskapsgrunnlag.

Nålebehandling er blitt en del av fysioterapeuters virksomhet. 
Vårt mål er derfor å gi et godt teoretisk og praktisk grunnlag for 
at fysioterapeuter kan gi faglig forsvarlig behandling av smerter 
ved bruk av nåler. 

Kurset er en del av kurstilbudet NFF mener fører til en minimums-
kompetanse for fysioterapeuter som vil bruke nåler i behandling 
av smerter i muskel – og skjelettsystemet på en faglig forsvarlig 
måte.
Trinn 1 inneholder teori og nyere viten om bruk av nåler i behand-
lingen av smerter i muskel og skjelettsystemet. Det vil også inngå 
undersøkelse, praktisk trening og ulike nåleteknikker.  

Dato: 18.-20. okt. -13
Arr: NFFs fagforum for medisinsk akupunktur
Kursledere: Bosko Gardasevic privatpraktiserende fysioterapeut i 
Kristiansand, Ivar Stedjan privatpraktiserende fysioterapeut. 
Sted: Oslo
Kursavgift: 4.250 kr inkluderer lunsj og utstyr.
Max. deltagerantall: 14
Påmelding til: Styremedlem Bjørg Vada, bjorgchr@gmail.com eller 
tlf. 950 53 526 (Bosko) innen 07.10.13.

FFI IDRETTSFYSIOTERAPISEMINAR 
Tema:  Tendinopatier
Dato: Torsdag 12. september og fredag 13. september 2013
Sted: Oslo, Ullevål stadion, UBC
Kursholder: Christian Couppé, Danmark
For mer informasjon, følg med på FFIs facebookside eller på 
hjemmesiden: www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Idretts-
fysioterapi.

Faggruppen for Idrettsfysioterapi

Hans & Olaf Fysioterapi as, Oslo

Kurs i manuellterapi
40 timers kurs i undersøkelse og behandling ad modum manuell-
terapi fordelt på 9 onsdagskvelder september - desember 2013. 
Kursleder Roar Robinson 
Påmelding og nærmere info: www.hansogolaf.no eller roar.
robinson@hof.nhn.no

BASAL KROPPSKJENNSKAP (BK) 
STEMMEØVELSER, TAI’ CHI
Seminar del 1 og del 2 med stemmeøvelser ved bl.a  over-
lege Audun Myskja.  Del 2 med gjesteforeleser 
Dr. Unni, fra Auyrveda-klinikken i Kerala.

Tid: Del 1: 20.-23. november 2013. Del 2: 21.-23.mai 2014 
Sted: Acem med. senter Oslo
Påmeldingsfrist del 1: 1. oktober 2013  til Ulla-Britt Skatteboe, 
tlf. 924 47 402 / ul-britt@online.no
Kursavgift: Del 1: 4.200,-. 

Inviterer til skulderkurs:  

«The Shoulder -Theory and practice, 9th edt.»

med Dr. Jeremy Lewis

Kurset vil bli holdt på Lillehammer 16. og 17. august
Pris : 3800
Antall deltakere: 20
Påmelding: p o s t @ m u s k e l - s k j e l e t t . c o m
For mer info se:www.muskel -skje let t .com

Grunnkurs Idrettsmedisin 

– for leger og fysioterapeuter

Trinn 1 [fokus akutte skader 

Trinn 2  [fokus belastningsskader]

Arrangør: Nimi – Norsk idrettsmedisinsk institutt  
og Universitetet i Oslo 

nimi.no

Tidspunkt: 23.–27. september 2013
Kurskoordinator trinn 1: Manuellterapeut Jan Henning 
Løken / Spes. i fys med: Håkon Øgreid Moksnes
Kurskoordinator trinn 2: Manuellterapeut Thomas T. 
Ødegaard og Spes. i  fys.med. Rafn L. Bjôrnsson
Kursavgift / kursmateriell: 7.865,-

Kurstimer: 40, inkl. kursprøve
Søkere må opplyse om: Utdanning/år.
Sted: «Opplev norsk fotball», Ullevaal Stadion
Søknadsfrist: 01. august 2013
Kontaktperson: Kathrine G. Krogstad
Påmelding: kurs@nimi.no
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Kurs i Fysio-Pilates 

Kursserie i tre deler som gir sertifisering som Fysio-Pilatesinstruktør. 
 

Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester 
 

Kursledere: Åse Torunn Bergem Odland og en erfaren instruktør fra instituttet. 
 

Tid:  18-20 oktober  2013, 21-23. februar  2014, 13-15  juni  2014 
 

Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen. 
 

Kursavgift: kr  5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,-  
 

Påmeldingsfrist: først til mølla 
 

Påmelding: tlf:55203360 eller  e-post: post@studiopilates.no 

7.- 8. NOVEMBER 2013 SCANDIC HOTEL OSLO AIRPORT

inspirasjonskonferanse
Norsk Forening for Kognitiv Terapi ønsker velkommen til

Tlf. 90 54 37 54 · post@kognitiv.no

For program og påmelding: 
www.kognitiv.no

Kitty Dahl
Elin Fjerstad
Annelise Fredriksen  
Bergljot Gjelsvik
Erlend Hunstad

Ingrid Hyldmo
Robert Jensen
Per Jostein Matre
Hans M. Nordahl
Solfrid Raknes

ØVRIGE FORELESERE:

Inspirasjonskonferansen i kognitiv terapi skal være en  
stimulans og energigiver. Sist kunne vi stolt ønske velkom-
men over 300 deltakere. Også i år vil det være både inter-
nasjonale størrelser og sentrale forelesere fra vårt eget miljø. 
Fra Nederland kommer Arnoud Arntz, fra USA Robert D. 
Friedberg og fra England Costas Papageorgiou. 
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UTLYSNINGER FRA FONDET HØSTEN 2013

Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, 
formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse

Stipendkategoriene skal bidra til: 
Forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap
Kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet
Dokumentasjon og formidling av fysioterapifaglig kunnskap 
og praksis
å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader 
om midler til forskningsprosjekt hos andre enn Fondet og til 
prosjekter som senere inngår i søknad til Fondet fra Miljøer 
for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

Søknadsfrist er 1. september 2013 kl. 12.00.                                                    

Utdanningsstipend
Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på 
høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, 
evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen. Utdanningsstipend 
kan gis til studier som gir minimum 30 studiepoeng. 

Søknadsfrist er 15. september 2013 kl. 12.00. 

Fondet har lagt om alle søknadsprosesser til elektronisk søk-
nadsportal, og det er bare søknader som sendes gjennom portalen 
som blir behandlet. Tilgang til søknadsportalen er fra Fondets 
nettside www.fysio.no/fondet. 

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema for åpne utlysnin-
ger er tilgjengelig i søknadsportalen.

Nærmere opplysninger kan også fås hos Fondets sekretariat på 
tlf. 22 93 30 90 eller e-post post@fondet.fysio.no.

Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no
Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!

Moaiku

Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg, psykoterapeut MPF. 
Kontakt og yderligere information: 

moaiku@brantbjerg.dk  www.moaiku.dk

Ressurseorientert Kroppspsykoterapi 

Tilknytning og arousalregulering

Tilknytning og arousal-og emotionsregulering er tæt forbun-
det. Oplevelsen af at vores følelsestilstande kan reguleres 
sammen med andre mennesker er afgørende for udviklingen 
af tilknytning og for heling efter traumer. 
Kurset præsenterer psykomotorisk færdighedstræning 
som en vej til at række ind i låste mønstre og åbne nye 
muligheder for regulering i kontakt i både hjælpegivende og 
hjælpesøgende roller.
Pris: kr 3.300 ved påmelding før 17.august, derefter kr 3.600

27.-29.september, 2 ½ dag i Oslo

15 dages Etterutdanning i traumeterapi  
starter november 2013 i København.

Forutgående deltagelse i kortere kurs er påkrevet. 
Brosjyre kan rekvireres.



Fagrikt fellesskap

- først og fremst på sitt område 

Den Norske Fagpresses Forening er interesseorganisasjonen 
for seriøse fagblader og tidsskrifter i Norge. 

230 blader tilfredsstiller de strenge kravene for medlemskap.
Det bladet du holder i hånden er ett av dem. 
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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 min-

stelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  

lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. 

Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@

fysio.no

arbeidsmarkedet
Psykomotorisk fysioterapeut
Storgaten Fysikalske Institutt i Ålesund søker psykomotorisk vikar. 
Varighet fra ca. 1. september til høst 2014. 100% driftsavtale. 
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon. 
Søknadsfrist 1. juli 2013. Kjerstin Fet Vindenes mob. 936 36 460 
eller Vindenes@mimer.no 

Ledig driftstilskudd - 100%
Bryggeloftet Fysioterapi i Kristiansand

Ved Bryggeloftet Fysioterapi blir det ledig 100 % drifts-
tilskudd ( 36 t/uke ) fra 01.10.2013.  
Bryggeloftet Fysioterapi har 5 fysioterapeuter i 100% 

hjemmel. Tildelingen av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som 
fremgår av ASA 4313.
 
Full utlysningstekst og for å søke, se kristiansand.kommune.no/jobb.
Søknadsfrist: 30. juni 2013.

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.

For arbeidstakere som vil vite mer om hvilke 
muligheter de har som seniorer.

For tillitsvalgte som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan bidra til bedre arbeidsmiljø 
og mer motiverte kolleger.

www.vinnvinn.org

Følg med på stilling ledig, nyheter, fag og forskning på 

www.fysioterapeuten.no

Vi er også på Facebook og Twitter - Lik oss gjerne!
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bransjeregisteret

Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 928 31 651 

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

Kurs Kristiansand 
12.-13. januar
www.saits.no

MID-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

Medictinedic
Behandlingsutstyr og forbruksmateriell 

til din klinikk

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70

  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

T: 64 94 21 65   F: 64 94 21 31 
info@follo-futura.no   www.follo-futura.no

Vi gjør dagen din bedre

Trykkbølge

Super pulsert laser

Biofreeze

3DRX

Behandlingsbenker

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

info@altiusgruppen.no

Elektroterapi

Kinesiotape

Ortoser

Treningsutstyr

Sirex treningsmatter

E-S Otto Preiss AS

Størst utvalg – lengst erfaring!

E-butikk
www.fysioett.no

by

w

Du har kompetansen  
 –vi har redskapene!

alere.no

Ledig plass!

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

Ledig plass!
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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.

Norges største produsent av fysikalske 
behandlingsbenker, MTT og 

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

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

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

Liten modul, 57x20
 11 utgaver: kr. 5.800

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.600

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 9.850

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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

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

Din Trykkbølge Partner

Komplett lasersortiment

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no   www.enraf-nonius.com   www.rj-laser.com

Photonic 500
638nm/150mW + 810nm/500mW

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

Din leverandør

Pulsert
kortbølge
Curapuls 670

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.enraf-nonius.com

Manumed 
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

Alltid oppdatert

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

Ledig plass!

Wellsystem varme- og massasjebenk, 
masserer hele kroppen. Brukes bla i off-

shore og på sykehus. Be om mer info! 
Vi har også solarier i alle prisklasser.
sol-import.no   info@sol-import.no 

Tlf. 40 04 73 04

NYHET: ASSISTENT UTEN LØNN

Gymline AS I Tlf: 69 34 36 20 I post@gymline.no I www.gymline.no   

30 år som totalleverandør av 
TRENINGSUTSTYR

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 

største og beste annonseorgan for 

fysioterapeuter, både når det gjelder 

produktannonser, stillingsannonser og 

annonser for møter, kurs og konferanser. 

Støtteprodukter og treningsutstyr

Størst utvalg – lengst erfaring!

Mail: mail@ottopreiss.no
Web: www.elektro-stim.no

Tlf.: 67 92 76 00

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no
Tlf. 66 85 04 60

Solid og prisgunstig 
utstyr
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kalender
Årsabonnement 2011:

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 – 2011

For bestilling av stillings- og 

kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.

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. 26. Farge: Kr. 30.  

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 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

6 10/5 14/5   4/6

7 22/7 26/7 16/8

 

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

Ronny Grenberg, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen

Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen

Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  

begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.

Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

SEPTEMBER
18. Tromsø
Fagdag for fysioterapeuter som 

arbeider med pasienter med 

revmatiske sykdommer 

camilla.fongen@diakonsyk.no

18.-19. Oslo
Pasientsikkerhetskonferansen 

2013 

Arr: Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten. 

Info: http://

pasientsikkerhetskonferansen.

no/

23.-24. Tromsø
Smertesymposium ved Lorimer 

Moseley. 

Arr: Smerteavdelingen, 

Universitetssykehuset Nord-

Norge.  

Info: www.unn.no/

smerteavdelingen

25. Oslo 

Kultur og traumer – 

Smerteopplevelse og 

kroppsperspektivet i behandling 

av traumatiserte 

Arr: RVTS-Øst 

Info: Elsbeth Jacobs, RVTS-Øst, 

tlf. 991 15 366 

 

OKTOBER
24. Oslo
Fagdag for fysioterapeuter som 

arbeider med pasienter med 

revmatiske sykdommer 

Info: camilla.fongen@diakonsyk.

no 

27.-31. Dubai
8th Interdisciplinary World 

Congress on Low Back & 

Pelvic Pain. Advances in 

multidisciplinary research for 

better spinal/pelvic care.

Info: info@worldcongresslbp.

com, www.worldcongresslbp.

com

NOVEMBER
5. -6. Oslo
Helse i utvikling 13. Om kvalitet 

og prioritering i helse- og 

omsorgssektoren. 

Arr: Nasjonalt råd for kvalitet 

og prioritering i helse- og 

omsorgssektoren. 

Info: http://www.

kvalitetogprioritering.no/

8.-10. Sandefjord 

Idrettsmedisinsk høstkongress 

2013 

Info: www.imkongress.com

8.-10. California 
Internasjonal konferanse i 

barnefysioterapi, SoPAC 2013/

IOPTP 

Arr. og info: www.sopac.us   og  

www.wcpt.org/ioptp

Uke 46 og 47. Oslo
Kurs i komplett fysikalsk 

lymfødembehandling. 

Fortsettelse i uke 4-5/2014. 

Info: www.lymfologi.no 

27.-29. Hamar 

NFFs landsmøte 2013

2015 
MAI 

1-4. Singapore
Verdenskongressen for 

fysioterapeuter 

Arr: WCPT, World Confederation 

for Physical Therapy 

Info: http://www.wcpt.org

Årsabonnement 2013:

Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 

Offentlige institusjoner: 950 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2013

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: Kr. 42.

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.: Kr. 30.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.000.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.000. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2013

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

7   22/7    26/7 16/8

8   19/8 23/8 13/9

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

Randi Oppegård, HS Media as, 

Postboks 80, 2260 Kirkenær

Tlf. 62 94 69 76, e-post: ro@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.

OPPLAG 

9.000 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS



I bladet Fysioterapeuten og på www.fysiotera-
peuten.no fi nner du nyheter og reportasjer om 
fysioterapi, livsstil, trening og folkehelse. Vi 
publiserer også vitenskapelige artikler.

Utgiver er Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). 
Bladet sendes til over 9.000 fysioterapeuter, og 
våre nettsider har en enda større leserkrets.

Vi er også landets største annonseorgan på 
feltet. Kontakt HS Media, ro@hsmedia.no
Følg oss på Facebook og Twitter!

www.fysioterapeuten.no

www.fysioterapeuten.no

Fysioterapeuter har spisskompetanse på hvordan du kan mestre muskel- 
og skjelettplager. De spiller en nøkkelrolle som behandlere og bidrar til 

å holde befolkningen fysisk aktive.
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