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2013 HAR VÆRT en blandet fornøyelse for NFF, for å si det litt forsiktig. Forbundet har fått 

seg noen kilevinker, men skadeomfanget er foreløpig uklart. Kanskje det er på tide å stake 

ut en ny kurs? 

I første halvår mistet NFF retten til å sitte alene ved bordet under takstforhandlingene. 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening 

(NMF) er inne i varmen. Staten hadde ikke noe formelt grunnlag for å avvise kravet om å 

få delta.

Surt og irriterende, men ingen overraskelse.

Rett før regjeringsskiftet kom det mer: Helse- og omsorgsdepartementet anbefalte autorisa-

sjon for manuellterapeuter.  I tillegg gikk de ut med en advarsel i statsbudsjettet mot å utvide 

den offentlige spesialistordningen. Altså – ingen offentlig spesialistordning for fysioterapeu-

ter dersom Høie følger Støre.

Autorisasjon for manuellterapeuter og offentlig spesialistgodkjenning er spørsmål NFF har 

jobbet med i årevis, og som har kostet «blod, svette og tårer». Foreløpig til ingen nytte. 

Et stort og viktig tema som den borgerlige regjeringen har varslet at den vil se på, er finan-

sieringsordningen for fysioterapi i kommunene. Noe vil skje, men hva? Så langt har ingen 

lagt konkrete alternativer på bordet, der konsekvensene er kartlagt – både for pasienter og 

fysioterapeuter.  Det har sekretariatet i NFF nå satt i gang en prosess for å gjøre noe med. 

Målet er å være godt forberedte den dagen regjeringen vil gjennomgå ordningen og vurdere 

alternativer til dagens system. 

Mange vil juble den dagen driftstilskuddsordningen forsvinner. Om de blir mer fornøyde 

med hva som kommer i stedet, gjenstår å se. Mye avhenger av finansieringen. En tjeneste 

som er underfinansiert og dårlig driftet fra kommunens side vil aldri bli bra, verken for 

terapeuten eller pasienten. Vi mener likevel at ordningen er overmoden for gjennomgang 

og fornyelse.

Hvordan vil NFFs nye ledelse forholde seg til denne varme 

poteten? Fred Hatlebrekke, som kan bli valgt til ny for-

bundsleder på Landsmøtet, sa til Fysioterapeuten i august, 

at «ordningen fungerer godt i dag».  Han sa også at «NFF 

ikke kan være med på å fjerne et gode som berører så mange 

medlemmer. Vi kan i alle fall ikke godta noe som er dårli-

gere enn det vi har i dag».

Av og til skjer det så store endringer at gamle standpunkt 

må tas opp til debatt. Det er behov for nytenkning og en 

mer pragmatisk holdning, både når det gjelder autorisasjon, 

spesialistordning, driftstilskudd og små konkurrenter.  NFF 

passerte nylig 10.000 medlemmer, og er stort og sterkt nok 

til å takle disse utfordringene.
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Ingen offentlig 
spesialistord-
ning dersom 
Høie følger 
Støre.

LEDER

Tenke nytt og stort
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aktuelt
Det er revnende likegyldig om 
dette er et universitet eller en 
høyskole. Side 14

Etter 27 år som fysioterapeut 

for fotballandslaget fikk Roar 

Robinson sparken med øye-

blikkelig virkning. Over telefon.

TEKST og FOTO Tone Galåen
tg@fysio.no

DET GJENSTÅR to kvalikkamper til EM og 

to og en halv måned av fysioterapeut Roar 

Robinsons kontrakt med Norges Fotballfor-

bund. Da tikker det inn en tekstmelding fra 

generalsekretær Kjetil Siem. Kan de ta seg 

en prat?

Robinson forklarer at han er i utlandet, 

at han vil ta kontakt så snart han kommer 

hjem. Men Siem vil snakke med en gang. 

Nå. Han ringer. Etter en kort samtale er ikke 

lenger Roar Robinson en del av landslagets 

støtteapparat. 

– For å holde oss innen sjangeren: Hva 
følte du da?

– Jeg visste at Drillo hadde fått sparken, 

men jeg var helt uforberedt på å få en slik 

beskjed. Det var ikke i mine tanker at jeg 

ikke skulle fullføre kontrakten. Det hele var 

ganske absurd. 

– Hvorfor fikk du sparken?
– Man ville markere en endring. Det var 

den eneste grunnen jeg fikk oppgitt.

– Hvor sannsynlig er det at en slik taktikk 
vil gi ønsket resultat?

– Hvis man mener at trenerens rolle er 

viktig, og det gjør jo de fleste, så vet man at 

treneren trenger litt tid på seg for å gjøre en 

god jobb. Med fire dager til neste landslags-

uttak og fire treninger før første avgjørende 

Game over

BYTTET UT FØR FULL TID Fysioterapeut Roar Robinson fikk avskjed på dagen da Norges Fotballforbund ville markere en endring.
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kamp, samtidig som man skal være klubb-

trener… Det gir dårlige odds for et godt re-

sultat. 

– Kan det være andre forhold som ligger 
bak trenerskiftet?

– Det vil jeg ikke spekulere i.

– Er det hele et utslag av dårlig ledelse?
– De har i alle fall gjort vurderinger som 

virker overilet, og som det kan stilles sterke 

kritiske spørsmål til. Selv har jeg aldri hatt et 

dårlig forhold til ledelsen, men denne saken 

stiller dem i et merkelig lys.

– Hvorfor har du holdt på med dette i 27 
år?

– Det er en kombinasjon av stor interesse 

både for fotball og for faget. Landslaget er et 

prestasjonsmiljø der alle vil hverandre vel og 

prøver å gjøre så godt de kan. Det er en po-

sitivt ladet gjeng som det er morsomt å være 

sammen med.

– Hvordan fikk du jobben?
– Jeg var den første fysioterapeuten som 

ble ansatt i Norges Fotballforbund. Stillin-

gen ble utlyst, og jeg søkte på vanlig vis.

– Hvilke typer skader har du sett mest av?
– Alle som spiller på landslaget er per de-

finisjon friske, så det blir mest av det man 

kan kalle belastningsproblematikk. Spillerne 

sliter med tendenser til overbelastning som 

man prøver å holde i sjakk. Det blir mye 

forebygging og forberedelser til neste økt og 

neste kamp. 

– Hva er ditt største øyeblikk med landsla-
get?

– Seieren over Brasil i VM i 1998 var den 

ultimate oppturen. Men det er flere varian-

ter, blant annet de avgjørende kampene som 

gjorde at vi ble kvalifisert til mesterskapene. 

Det er tilfredsstillende å være med i det gode 

selskap og prestere. 

– Og største nedtur?
– I EM i 2000 gikk vi nesten videre fra 

gruppespillet. Vi trodde vi hadde klart det 

med uavgjort i vår egen kamp mot Slove-

nia, men så ble vi slått ut da Spania vant på 

overtid mot Jugoslavia. Det var en gedigen 

nedtur. Vi har også vært i nærheten av grup-

pespill på 2000-tallet hvor vi har tapt avgjø-

rende kamper helt på tampen. Det er surt.

– Hva er det som er så fascinerende med 
fotball?

– At man både taper og vinner. Uventede 

ting skjer, og det er en intens energi i spillet 

som gjør at man lever med det. Noen ganger 

er du høyt oppe fordi du vinner, andre gan-

ger langt nede fordi du taper. Og det behø-

ver ikke være så mange minuttene mellom 

de to ytterpunktene.

– Hvordan skal du pleie fotballinteressen i 
tiden fremover?

– Jeg lar meg engasjere av spillet slik jeg 

alltid har gjort, og kommer til å gå på lands-

kamper og andre fotballkamper også etter 

dette. 

Bente Skancke (26) fra Tromsø er NFF-medlem num-

mer 10.000. Hun er fysioterapistudent på første året 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Bente Skancke meldte seg inn i forbundet i begynnelsen av sep-

tember. For å markere at antallet medlemmer for første gang pas-

serte 10.000, fikk hun både en Ipad, blomster og ryggsekk i gave.

– Den viktigste grunnen til at jeg meldte meg inn i NFF var å 

få Fysioterapeuten. Jeg må jo forsøke å holde meg oppdatert! Det 

kjennes også trygt å være medlem av en fagforening, sier Skancke.

Hun begynte på fysioterapistudiet i høst, etter å ha forsøkt et år 

med lærerutdanning og et år med byplanlegging.

– Jeg fant etter hvert ut at jeg vil ha en litt praktisk jobb, der jeg 

også kan jobbe med mennesker. Kropp og sinn har alltid interes-

sert meg. På lengre sikt har jeg lyst til å spesialisere meg i behand-

ling av bekkenplager. Det er et interessant og sammensatt område. 

Men jeg er ung – og mye kan skje! 

Her er nr. 10.000!

STUDENT Bente Skancke ble NFFs medlem nr. 10.000. Hun er fysiotera-
pistudent ved HiOA.

Men at Roar ikke er med lenger, betyr 
ikke at han har gjort en dårlig jobb. 
Tvert i mot. 
 Svein Graff, kommunikasjonssjef i Norsk Fotballforbund til VG nett
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Et nytt doktorgradsstudium i 

helsevitenskap er i gang ved 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

(HiOA). Målet er 15-20 stipen-

diater per år, sier professor og 

faglig leder Astrid Bergland.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– NÅ KAN våre studenter gå hele utdannings-

løpet ved HiOA, fra bachelor til master og 

doktorgrad i helsevitenskap. HiOA er den 

største utdanningsinstitusjonen for helsefag 

i Norge, og doktorgradssatsingen er en del 

av vår vei mot universitetsstatus. Det er også 

et ledd i kvalitetshevingen av profesjonsut-

danningene, sier Astrid Bergland til Fysiote-

rapeuten. Hun er leder for forskningsgrup-

pen for aldring, helse og velferd ved HiOA.

Helsefaglig, ikke medisinsk
– Hvorfor skal fysioterapeuter velge dette dok-
torgradstudiet i helsevitenskap?

– Dette er en utmerket mulighet for fy-

sioterapeuter, fordi vi har et helsefaglig og 

ikke et medisinsk utgangspunkt. Studiet vil 

derfor ligge nærmere deres praksishverdag.  

Forskningen foregår i stor grad i samar-

beid med det kliniske feltet og er rettet mot 

evaluering og intervensjoner innen helse-

fremming, forebygging, behandling, reha-

bilitering og omsorg. Kunnskapsutvikling 

innenfor disse områdene er komplementære 

til medisinsk diagnostisering og behandling, 

sier Bergland. 

Hun peker også på at helsefaglig forsk-

ning i dag bidrar innenfor flere fagområ-

der, blant annet rehabilitering, muskel- og 

skjelettlidelser, kronisk syke, geriatri, er-

næringsforskning, laboratoriemedisinske 

fag, psykiatri, pediatri, hjerte-karlidelser, 

kroniske lungelidelser, kreft og palliativ om-

sorg. Flere av disse fagområdene er relatert 

til dagens helse- og livsstilsproblemer, og 

utgjør en stor andel av tilstandene som be-

handles i helsevesenet.

– Utømmelig behov
– Enkelte fysioterapeuter mener at det klinis-
ke ved faget har kommet for mye i bakgrun-
nen, og at det kanskje er litt for mange som 
tar doktorgrad?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Fysioterapeu-

ter med doktorgrad er innovative, de kan 

brukes på mange områder og er etterspurt 

som arbeidskraft. Du blir ikke en dårligere 

kliniker av å ha disputert, i alle fall ikke ved 

vårt nye doktorgradsstudium i helseviten-

skap. Sett i lys av den raske kunnskapsut-

viklingen, er behovet for forskningsbasert 

kunnskap utømmelig, sier Bergland, som 

mener forskningsbasert kunnskap er fersk-

vare. 

Sett og hørt
– Fysioterapeuter må bidra til kunnskaps-

utvikling innen helsefag for å imøtekomme 

behov i et helsevesen som i stadig større 

grad er forskningsbasert og bygger på sam-

arbeid. En doktorgrad innen helsevitenskap 

er et virkemiddel for å nå dette målet. Det 

er i dag lite samordning av forskningsaktivi-

teter og svak forskningskompetanse i kom-

munene, men også i andre deler av helse- og 

omsorgssektoren. Behovet for å utdanne 

personer med forskningskompetanse innen 

de fleste helseprofesjoner er derfor stort, sier 

Bergland.

Hun legger til at det også gjelder hennes 

eget forskningsområde, geriatri og geronto-

logi, der det trengs mer forskning.

– Forskningsbasert kunnskap gjør at fy-

sioterapeuter blir mer sett og hørt, og at de 

får bedre gjennomslag for sine synspunkter, 

sier Astrid Bergland. 

Les mer: www.hioa.no

Ny helsefaglig doktorgrad

NÆR PRAKSIS – Dette er utmerket for fysioterapeuter, fordi vi har et helsefaglig utgangspunkt, sier 
Astrid Bergland, faglig leder ved studiet.
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Dårlig nytt for NFF. Avtrop-

pende regjering anbefaler 

autorisasjon for manuelltera-

peuter, og sier nei til offentlig 

spesialistgodkjenning. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

NFFS leder Eilin Ekeland har dermed fått 

to dårlige nyheter på rappen, rett før re-

gjeringsskiftet. Og bare et par måneder før 

hun selv går av, etter nesten ni år som for-

bundsleder. Tidligere i år ble det også slutt 

på forhandlingsmonopolet. NFF er ikke len-

ger alene i takstforhandlingene med staten 

– Privatpraktiserende Fysioterapeuters For-

bund (PFF) og Norsk Manuellterapeutfore-

ning (NMF) har fått rett til å delta.

Spørsmålet i skrivende stund, ca. en uke 

etter at Høyre og Fremskrittspartiet overtok, 

er hva den nye regjeringen etter hvert vil 

gjøre med flere uavklarte saker som er vik-

tige for fysioterapeuter. 

DT opp til vurdering
I tillegg til spørsmålet om MT-autorisasjon 

og offentlig spesialistgodkjenning, har de 

borgerlige signalisert at de vil ta finan-

sieringsordningen for fysioterapi i kom-

munene opp til vurdering. Mange fysiotera-

peuter vil juble over å bli kvitt den omstridte 

driftstilskuddsordningen, men det er uklart 

hva som kan erstatte dette systemet, uten at 

det får negative konsekvenser for pasienter 

og fysioterapeuter. NFFs sekretariat har der-

for satt i gang et utredningsarbeid for å være 

forberedt til saken eventuelt kommer opp.

Høringsnotatet der Helse- og Omsorgs-

departementet (HOD) anbefalte autorisa-

sjon for manuellterapeuter ble sendt ut bare 

få dager før regjeringsskiftet. Høringsfristen 

er 13. januar.

Statsbudsjettet
Det var i statsbudsjettet at den rødgrønne 

regjeringen kom med sin anbefaling om 

ikke å utvide den offentlige spesialistgod-

kjenningen til flere helsepersonellgrupper. 

– I framtidas helsetjeneste er det behov 

for større fleksibilitet i hvordan helse- og 

omsorgspersonellet løser oppgavene. Det 

blir flere syke per tilgjengelig personell i 

tiårene framover. Derfor er det behov for 

oppmyking av profesjonsgrensene, bedre ar-

beidsdeling og utvidede roller for mange ty-

per helsepersonell. En utvidelse av ordnin-

gen med offentlig spesialistgodkjenning er 

Viktige saker på vent hos ny regjering

I GANG Departementsråd Bjørn-Inge Larsen og helseminister Bent Høie på vei inn i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: HOD
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NFFs landsmøte går av stabelen 

på Hamar 26.-29. november.  Den 

største enkeltsaken er forslaget om 

en helt ny organisasjonsstruktur. 

HOVEDGREPET i forslaget til ny organisa-

sjon er at det opprettes fem regioner med 

valgte ledere på heltid. Alle de lokale avde-

lingene legges ned.

Dersom forslaget til ny organisasjon blir 

vedtatt, vil både toppledelsen og sentral-

styret i NFF bli skiftet ut. NFFs leder Eilin 

Ekeland og nestleder Elin Engeseth stiller 

ikke til gjenvalg. Ekeland har sittet som 

forbundsleder i tre perioder, til sammen 

ni år, og Engeseth har vært nestleder i fire 

perioder.

Valgkomiteen har innstilt Fred Hatle-

brekke, tidligere leder i Faggruppen for 

manuellterapi, som kandidat til vervet som 

forbundsleder. Innstillingen til vervene 

som regionledere er:

Region Nord: Hans Leo Dagsvik

Region Midt: Ann-Elin Myklebust

Region Vest: Aslaug Terese Kleiveland

Region Sør: Bas van den Veld

Region Oslo-området: Karianne Bruun 

Haugen.

Ytterligere to kandidater har valgt å 

opprettholde sitt kandidatur som regionle-

dere, til tross for Valgkomiteens innstilling. 

Det er Robert Grønbech, kandidat til leder 

i Region Nord, og Marianne Tollefsen, Re-

gion Oslo-området. 

Les mer: www.fysio.no

Ny organisasjon – ny ledelse

ikke i tråd med disse målene, skriver HOD i 

statsbudsjettet. 

– Hestehandel
– Det var spesielt overraskende at HOD an-

befalte MT-autorisasjon, fordi alle faglige 

råd går i en annen retning. Jeg kan ikke tolke 

det som noe annet enn en politisk gi-og-ta-

situasjon i forhold til LO. En ren hestehan-

del. Anbefalingen blir spesielt merkelig fordi 

det er stikk i strid med departementets ar-

gumentasjon mot utvidelse av den offentlige 

spesialistgodkjenningen. Her advarer HOD 

mot fragmentering. Autorisasjon til en li-

ten gruppe som manuellterapeuter betyr jo 

nettopp fragmentering, sier Eilin Ekeland.  

– Overraskende argumenter
Hun legger til at det ikke er noen bombe at 

det er motstand mot å utvide spesialistord-

ningen, men vi er ikke enige, og vi mener 

at argumentene departementet bruker ikke 

holder.  

– På den ene siden argumenterer de-

partementet mot økt spesialisering og 

fragmentering, men autorisasjon for ma-

nuellterapeuter er jo enda mer spesialisert. 

Konsekvensene av en slik autorisasjon er 

heller ikke beskrevet fra departementets 

side, sier Ekeland.

– Har du noe inntrykk av hva regjerings-

partiene mener 
om disse sakene?

– Nå er alle 

i «lyttemodus». 

Det er neppe mu-

lig å få noe kon-

kret ut av dem 

på en god stund. 

Men vi skal gjøre 

alt som står i vår 

makt for å påvir-

ke den nye regje-

ringens holdnin-

ger. Det er også 

viktig å påpeke at 

det er snakk om 

anbefalinger, både når det gjelder MT-au-

torisasjon og spesialistordning. Avgjørelsen 

ligger hos den nye borgerlige regjeringen og 

i Stortinget, sier Ekeland.

Hun legger til at det ikke har kommet 

noen negative reaksjoner fra medlemmene 

inn til sekretariatet, ikke annet enn at enkel-

te medlemmer uttrykker bekymring.

– Mitt inntrykk er at de fleste medlem-

mer ser at vi har stått på for å nå fram, selv 

om vi foreløpig ikke har oppnådd det vi øn-

sker.  

– Etter å ha jobbet i så mange år med disse 
sakene, uten resultater – når er det på tide å 
endre strategi?

– «Bestillingen» fra Landsmøtet er at 

NFF skal jobbe for en offentlig spesialistord-

ning for fysioterapeuter. Det skal vi fortsatt 

jobbe for, og det må vi fortsatt stå i, slår Eke-

land fast.

Bedre alternativer?
I regjeringserklæringen fra den borgerlige 

regjeringen står det at de skal se på finan-

sieringsordningen for fysioterapitjenesten i 

kommunene. Sekretariatet i NFF har satt i 

gang en prosess for å forberede seg til den 

dagen departementet vil se på alternativer 

til dagens system. Dagens system skal også 

evalueres: hva fungerer og hva fungerer 

ikke?

– Det er vanskelig å se årsakene til at 

driftstilskuddsordningen ikke fungerer på 

en del områder. Skyldes det selve ordningen, 

manglende finansiering av fysioterapi, eller 

skyldes det dårlig håndtering av ordningen 

fra kommunenes side? Det er foreslått flere 

alternativer, både fra våre egne medlemmer 

i privat praksis og fra Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters Forening (PFF), men det er 

usikkert om de er så mye bedre. Konsekven-

ser av eventuelle nye ordninger må vurderes 

nøye. Vi kan ikke gå med på å erstatte da-

gens ordning med noe som har andre slag-

sider. Uansett hvilken modell som velges, så 

må det bevilges mer penger til fysioterapi. 

NY REGJERING – Vi skal 
gjøre alt vi kan for å 
påvirke, sier Eilin Ekeland. 
Foto: Dagrun Lindvåg

VALG Fred Hatlebrekke er innstilt som ny 
leder for NFF. Foto: Dagrun Lindvåg
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Tidligere leder i Avdeling Sogn 

og Fjordane, Morten Ottesen, 

mener det ville være mer 

fornuftig å lyse ut stillingene 

eksternt.

TEKST Tone Galåen 
tg@fysio.no

– DET SIES at Norsk Fysioterapeutforbund 

skal bli en mer profesjonell organisasjon. Da 

forundrer det meg at regionlederne skal vel-

ges av Landsmøtet etter innstilling fra valg-

komiteen. Det gir et veldig begrenset antall 

kandidater til så viktige stillinger. Tre av fem 

har ikke en gang motkandidat, sier Ottesen.

Han peker også på ulempene ved eventu-

elt å få en regionleder valgt inn etter et ben-

keforslag på Landsmøtet:

– Det foregår en maktkamp i NFF-syste-

met. Vi kan risikere å få en regionleder valgt 

inn på bakgrunn av alliansebygging og tak-

tikkeri, fremfor egnethet i jobben, sier Ot-

tesen.

Jobb for en leder
Han tviler på om fysioterapeuter automatisk 

innehar den lederkompetansen som trengs 

til en så omfattende administrativ stilling.

– Hvis det finnes kandidater med bred 

ledererfaring som i tillegg er fysioterapeuter, 

er selvfølgelig det bra. Men jeg tror regionle-

derne får mer bruk for ledelse og gode kom-

munikasjonsevner, enn fysioterapi, sier han.

Ottesen etterlyser også en stillingsbeskri-

velse for regionlederjobben. 

– Hva skal vi som medlemmer kunne for-

vente av regionlederen? Med en budsjettert 

årslønn på 700.000 kroner, må man anta at 

det er et godt stykke arbeid 

som skal utføres, sier han.

Ottesen lurer også på 

hvordan man skal kunne 

kvitte seg med en regionleder 

som ikke duger, og til hvilken 

instans et menig medlem av 

organisasjonen kan klage på 

en regionleder.

 

Et tillitsverv
– Stillingen som regionleder 

er et tillitsverv, og rekrutte-

ring til disse posisjonene er 

valgkomiteens arbeid. Opp-

fordring om forslag på kan-

didater er kunngjort for de 

ulike organisasjonsleddene 

som for øvrige tillitsverv, sier 

generalsekretær i NFF, Tor Tvethaug.

Han forteller at det tidlig i prosessen ble 

vurdert at det ville være en fordel med an-

nen kompetanse i tillegg til å være fysiote-

rapeut, men at en slik modell ble forkastet 

av organisasjonen i de tidlige høringsfasene. 

– Det ble konkludert med at det var viktig 

med et politisk ledd mellom medlemmene 

og NFF sentralt, også etter at de fylkesvise 

avdelingene ble avviklet. Organisasjonen 

var ikke moden for å tillegge regionledernes 

virksomhet til sekretariatet, sier Tvethaug.

– Morten Ottesen spør hva medlemmene 
kan vente seg av en regionleder. Finnes det en 
stillingsinstruks?

– Virkeområdet til regi-

onlederen og regionen står 

beskrevet i lovforslag 4.1 

som legges frem for Lands-

møtet i november. Regi-

onlederne er ment å skulle 

drive lokalt politisk påvir-

kningsarbeid, ivareta faglig 

og helsepolitisk medlems-

aktivitet, og legge til rette 

for dialog med og mellom 

tillitsvalgte og kontaktper-

soner. Øvrig medlemsser-

vice og medlemskontakt er 

tenkt lagt til sekretariatet.

– Hvilken instans retter 
man klage til hvis man me-
ner regionlederen er uduge-
lig?

– Da vil man måtte fremme en mistil-

litssak mot styret eller enkeltmedlemmer 

av styret, og saken må så behandles av det 

organ som har valgt vedkommende til til-

litsvervet, i dette tilfellet Landsmøtet. NFF 

har tidligere ikke hatt beskrevet prosedyre 

for mistillitsforslag, men en slik prosedyre 

foreslås nå inkludert inn i NFFs lover.

– Regionledervervet er godt betalt?
– Dette er stillinger med stort ansvar og 

krav til selvstendighet. Dette gjenspeiles i 

lønnsnivået, og bør kunne gi rom for rekrut-

tering blant alle kategorier medlemmer, sier 

Tvethaug. 

Jeg tror regionlederne får mer bruk for 
ledelse og gode kommunikasjonsevner 
enn fysioterapi.

– Ikke sikkert at fysioterapeuter er 
best til å lede regionene

FORUNDRET Fysioterapeut Mor-
ten Ottesen mener det er uheldig 
at regionlederne skal velges av 
Landsmøtet.

Følg med på nyheter fra fag og forskning på 
www.fysioterapeuten.no

Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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Det etiske hjørnet
Problemstillinger til ettertanke og diskusjon fra NFFs etiske utvalg

Markedsføring i privat praksis

www.altiusgruppen.no
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Markedsføring er viktig for å synliggjøre fysioterapeuters 

kompetanse i et mangfold av helsetjenester. Samtidig er det 

mange etiske utfordringer når det gjelder markedsføring. Et 

sentralt utgangspunkt er NFFs yrkesetiske retningslinjer og 

Helsepersonelloven § 13, der det står at markedsføring av 

helsetjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig. Hva betyr 

dette?

Beskrivelsen av egen kompetanse er en viktig del av markeds-

føringen. De etiske dilemmaene kan oppstå når beskrivelsen også 

skal få pasienter til å velge ditt fysioterapitilbud.  Hva er en saklig 

og nøktern beskrivelse av min fysioterapikompetanse? Markedsfø-

rer jeg meg med faglig forsvarlig fysioterapi? 

Etisk utvalg mener at det i markedsføring er viktig å skille 

mellom fysioterapi som utøves av autorisert fysioterapeut og al-

ternativ behandling. Også kompetansenivået må være riktig. NFFs 

medlemmer som markedsfører seg som spesialist i et fagområde i 

fysioterapi skal være godkjent i NFFs spesialistordning.

Når ny praksis skal etableres, kan det være fristende å markeds-

føre seg med spesielle tilbud. Men kan fysioterapeuter reklamere 

med redusert pris? Har du driftsavtale med kommunen, skal takst-

plakaten følges, og du har ikke anledning til å redusere taksten. 

Har du ikke driftsavtale, kan du i prinsippet sette din egen pris.

 I NFFs yrkesetiske retningslinjer står det at en fysioterapeuts 

markedsføring ikke må inneholde noe som er illojalt overfor kol-

leger. Spørsmålet som må vurderes er derfor om det er illojalt å 

markedsføre sine tjenester med lavere pris.

To viktige spørsmål:
Hvordan markedsføre egen kompetanse på en forsvarlig og 

nøktern måte?

Hvordan markedsføre saklig og lojalt overfor kolleger? 
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– Færre avrevne akillessener 

bør opereres, mener ortoped 

Ola Wessel-Tingby. Norske 

ortopeder utfører mange flere 

slike operasjoner enn kol-

legene i Finland, Danmark og 

Sverige.

WESSEL-TINGBY er ortoped ved Sy-

kehuset Telemark Notodden, og me-

ner at forskningen de siste årene går 

i favør av dynamisk rehabilitering.

En nordisk undersøkelse har kartlagt be-

handling av avrevet akillessene i Danmark, 

Sverige, Finland og Norge. Prosentandelen 

for operasjon i Norge er 75 prosent, i Dan-

mark ni, i Finland 11 og i Sverige 18 prosent.

– Vitenskapen i 2013 gir ikke holdepunk-

ter for at operasjon er bedre. Det er økende 

evidens for at dynamisk rehabilitering er 

best. Sannsynligvis er det ingen fordeler 

ved operasjon, i tillegg til at vi påfører pa-

sientene en risiko for infeksjon, sier Wessel-

Tingby til Dagens Medisin. 

DET finnes etter hvert mye dokumentasjon 

på at en viss reinnervasjon inntreffer og at 

nedsatt kronotrop respons ikke nødvendig-

vis er en begrensende faktor på lengre sikt, 

ifølge en artikkel i Legetidsskriftet. Artikke-

len viser blant annet til en studie fra forskere 

ved Rikshospitalet, der 52 transplanterte ble 

inkludert, og randomisert til intervalltre-

ning eller kontrollgruppe. 

Forskerne kunne dokumentere signifi-

kante forbedringer i  intervallgruppen sam-

menliknet med kontrollgruppen. Resul-

tatene er svært lovende, men det er behov 

for flere og større studier før anbefalinger 

og praksis kan endres. På Rikshospitalet er 

man nå i gang med en skandinavisk multi-

senterstudie der de sammenlikner effekt av 

intervalltrening med moderat trening blant 

helt nytransplanterte pasienter. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Stabil vekt viktigere enn 
noen kilo for mye

 50-åringer med noen kilo for mye kan leve 

lenger enn normalvektige, hvis vekten holdes 

stabil over tid, ifølge en studie fra Ohio State 

University. Men det går en grense: Personer 

med en KMI på 35 eller mer, hadde nemlig 

høyest dødsrisiko.

Mens vektøking betyr større risiko for en 

allerede fet middelaldrende person, trenger 

ikke en ekstra kilo eller tre over mange år være 

kritisk for lett overvektige. Studien er publisert 

i American Journal of Epidemiology.

Les mer:  www.forskning.no.

Antallet doktorgrader øker 
fortsatt

I fjor ble det avlagt 471 doktorgrader i 

medisin og helsefag. Antallet som disputerer, 

fortsetter å øke, opplyser Nordisk institutt for 

studier av innovasjon, forskning og utdanning 

(NIFU).

Det er nå lagt fram nye tall for 2012. I 

2011 var antallet doktorgrader i medisin og 

helsefag på 396, mens tallet for i fjor lå på 

471. For ti år tilbake var antallet bare 158. 

Konservativ behandling 
hjelper mot overvekt

Livsstilstiltak som kostholdsendring, fysisk 

aktivitet og atferdsterapi kan gi vektreduksjon 

hos personer med overvekt og fedme, men 

vekten øker etter endt behandling. 

Det viser en systematisk oversikt fra 

National Institute for Health Research (NHS), 

som Kunnskapssenteret nylig presenterte på 

sine nettsider.

Les mer: www.kunnskapssenteret.no

– For mange akillesoperasjoner

Trening etter hjertetransplantasjon

r 

d 

re 

g 

Sy-

me

Hjertetransplanterte pasienter får ofte en del treningsrestriksjoner, 

blant annet mot intervalltrening. 
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Danske Ugeskrift for Læger presen-

terte nylig en studie om behandling 

av stressinkontinens. Konklusjon: 

Operasjon er bedre enn fysioterapi. 

DEN nederlandske RCT-studien Surgery 

versus Physiotherapy for Stress Urinary 

Incontinence er publisert i New England 

Journal of Medicine, og 

gjelder kvinner med mo-

derat til alvorlig stress-

urininkontinens. 

90,8 prosent av kvin-

nene som ble operert og 

64,4 prosent av kvinnene 

i fysioterapigruppen opp-

levde bedring. 

Ulla Due, leder i Gy-

nekologisk og obstetrisk 

fagforum i Danske Fysioterapeuter, mener 

konklusjonen er misvisende.

– Fysioterapeuter forventer normalt ikke 

at kvinner med alvorlig inkontinens kan bli 

helt bra med bekkenbunnstrening. Men ved 

mild til moderat inkontinens er det doku-

mentasjon for at trening bør være førsteval-

get for behandling, sier Due. 

Les mer: www.fysio.dk.

Operasjon eller bekkenbunnstrening? Fysisk aktivitet og  
kognitiv terapi

Psykolog Anders Hovland ved Universi-

tetet i Bergen har utført den første studien 

som sammenlikner fysisk aktivitet med 

kognitiv atferdsterapi som behandling for 

panikklidelse. 

Han disputerte 17.oktober med avhand-

lingen «Panic disorder – Treatment outco-

mes and psychophysiological concomitants». 

Studien viser at fysisk aktivitet har stor 

effekt på sentrale symptomer og faktorer 

som opprettholder panikklidelse. Effekten 

vedvarer opp til ett år etter endt behandling. 

Kognitiv atferdsterapi har likevel større og 

mer varig effekt.

Behandlingsformen har eksistert lenge, 

men har vært lite tilgjengelig for de som 

trenger den. Det har derfor vært viktig å 

finne alternativer, skriver UiB. 

Les mer: www.uib.no 
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Selve kjernen i fysioterapien, 

det praktiske og kliniske arbei-

det, blir konsekvent nedvur-

dert ved høyskolene, mener 

Eline Thornquist, professor i 

fysioterapi ved Høgskolen i 

Bergen. 

TEKST Haakon Flemmen, Klassekampen
FOTO Odd Mehus 
e-post: fysioterapeuten@fysio.no

ETTER Thornquists mening fører jaget etter 

nye forskningsresultater til at praktisk kunn-

skap kommer i andre rekke. 

De skal publisere artikler på løpende 

bånd, de skal siteres så ofte som mulig av 

kolleger og hevde seg internasjonalt. Men å 

ivareta den praktiske og kliniske opplærin-

gen av våre vordende fysioterapeuter, det får 

mange fagansatte mindre tid til.

– Det høye forskningspresset er et kjem-

pemessig problem. Det pågår en omfattende 

dreining i retning mer teori og forskning i 

de praktisk-kliniske fagene, sier Thornquist. 

– Da jeg gikk på skolen, var det lærere 

nok til å gi den enkelte student konkret og 

tilpasset veiledning. Men hvor er lærerne 

i dag? Jo, de driver forskning og deltar på 

internasjonale kongresser. Mens de fast an-

satte forsker mer og mer, settes vikarer inn 

for å ta seg av den praktiske veiledningen av 

studentene, beklager Thornquist:

– Det er en livsfarlig utvikling. 

Disse endringene svarer til en større om-

veltning innen høyere utdanning som sam-

funnsforsker Rune Slagstad tidligere har be-

skrevet i Klassekampen. Tallmessige mål på 

hvor mange resultater forskerne skal levere, 

et voksende kontrollregime og økt makt til 

byråkrater og konsulenter truer fagligheten 

i en rekke fag, mener han.

Samfunnsoppdrag
Fysioterapeutenes viktigste oppgave er tross 

alt ikke å skrive artikler, slår professor Thorn- 

quist fast. 

– Vi har et samfunnsoppdrag: vi skal vur-

dere og behandle mennesker.Og vi skal dri-

ve forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Målet må derfor være å utdanne fysiotera-

peuter som blir gode praktikere og klinikere, 

sier hun. I dag jobber man hardt ved norske 

høyskoler for å klatre på forskningsstatistik-

ken – ofte med mål om å kunne bli omgjort 

til universitet.

– Jeg vil se studenter som kan gjøre godt 

håndverk, og som kan skrive en god journal 

uten standardformuleringer. Og vi trenger 

studenter som kan sette det lokale og mål-

bare inn i en større sammenheng. Da er det 

revnende likegyldig om dette er et universi-

tet eller en høyskole.

Thornquist ser med bekymring på hvor-

dan forskningsjaget legger føringer for hvem 

skolene ansetter.

– En spør ikke om hva lærerne kan, hvil-

ken praktisk kompetanse de har og hva de 

lærer bort til kommende generasjoner. Nei, 

Gjengitt med tillatelse fra Klassekampen, som 
trykket intervjuet 28. september. Intervjuet var 
en del av artikkelserien «Faglighet for fall».– Svikter fagets oppdrag

BEKYMRET Eline Thornquist, professor ved Høgskolen i Bergen, ser med bekymring på hvordan forskningsjaget legger føringer på hvem skolene ansetter.
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en spør hvor mange artikler de har publisert. 

Dette kan bli nådestøtet for de praktisk-

kliniske utdanningene i Norge, sier hun. 

Ifølge Thornquist kan man i dag bli lærer i 

fysioterapi så å si uten praktisk erfaring. 

– For meg er det helt uforståelig. 

Vil ha praksiskrav
Faren, mener Thornquist, er at studentene 

ikke utvikler en god nok selvstendig vurde-

ringsevne. 

– Forutsetningen for å vurdere pasientens 

problemer er at du har sterk klinisk kompe-

tanse, og den kommer ikke av seg selv. Det 

er uhyre viktig at man gjennom utdannin-

gen møter og vurderer mange mennesker, 

at man håndterer pasienter med ulike pro-

blemer – og at man opparbeider seg et stort 

repertoar av praktisk-kliniske erfaringer. 

For å få det til, trengs også lærere som er 

aktive praktikere, mener hun. 

– Vi må rekruttere lærere basert på prak-

tisk kompetanse. Og det bør stilles krav til at 

de ansatte har en viss andel praktisk-klinisk 

arbeid i sine stillinger. 

Feil forskning
Thornquist mener også at selve forskningen 

innen fysioterapi dreies bort fra det faget 

egentlig trenger.

– I dagens forskningsverden skal alt gjø-

res om til tall. Da legges vekten på det som 

er ytre observerbart. Å tro at en kan beskrive 

pasienters tilstand på denne måten, er feil-

slått, mener hun.

Det fokuseres mer på å tallfeste og sette 

pasienter i kategorier enn å forstå folks liv og 

plager, mener hun. 

– Forskningen preges av en positivistisk 

tenkning, det vil si at den legger vekt på det 

som kan observeres og telles: kroppen blir 

sett på som rein natur. Menneskekroppen er 

visstnok den samme i Tokyo som på Toten. 

Men alle klinikere vet at menneskers livser-

faringer, vaner og sosiale situasjon er helt 

avgjørende.

Proppfull utdanning
Når det kommer til fysioterapeutenes bac-

helorstudium, er det et utall emner som skal 

få plass. 

– Utdanningen har et sterkt innslag av 

naturfag som biomekanikk og fysiologi. Stu-

dentene skal også ha humanistiske og sam-

funnsvitenskapelige emner, og de skal ha 

opplæring i systematisk arbeid med å skrive 

journaler og epikriser. Men når alt dette skal 

presses inn i en treårig utdannelse, knekker 

den nesten sammen. Resultatet er en man-

gel på balanse mellom det terapeutiske og 

kliniske på den ene siden og teoretisering 

og dokumentasjonskrav på den andre, sier 

Thornquist.

Myndighetenes satsing på forskning og 

undervisning som krysser faggrenser er 

også et problem, mener hun. 

– Tverrfaglighet framstilles ofte som et 

mål i seg selv, men det er jo et middel. Et 

velfungerende helsevesen er avhengig av 

samarbeid mellom forvaltningsnivået, insti-

tusjoner og yrkesgrupper – det er klart. Men 

forutsetningen for at tverrfaglighet skal fun-

gere, er at de enkelte yrkesgruppene kan sine 

fagfelt og ikke er snevre i sin tilnærming. 

ERGOHUSET.NO
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VED døgnenheten på Voksenpsykiatrisk av-

deling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, 

er fysisk aktivitet og fysioterapi en viktig del 

av behandlingen.

Behovet for livsstilsintervensjoner oven-

for denne pasientgruppen er stort, både 

med tanke på å forebygge somatisk sykdom 

og bedre psykisk helse.  Statistisk har pasi-

entgruppen opp til 20 år kortere forventet 

levetid enn normalbefolkningen, der livss-

tilssykdommer er hovedårsaken.   

Langtidspasienter
– Når vi hadde nok ressurser og kunne drive 

tett oppfølging, så vi at flere av pasientene 

responderte svært godt på trening. Proble-

met var at det ikke var noen som fulgte dem 

opp på dette etter at de var skrevet ut, sier 

psykomotoriker og avdelingsfysioterapeut, 

Ane Borrebæk.

Bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner, 

som er de tre bydelene Diakonhjemmet Sy-

kehus yter tjenester til, organiserer en rekke 

lavterskeltilbud innen trening og fysisk akti-

vitet. Men ikke alle med psykiske lidelser og 

lavt funksjonsnivå klarer å nyttiggjøre seg 

disse tilbudene. Ofte er det snakk om pasi-

enter som har vært i behandlingssystemet i 

flere år.

– Vi spurte oss om hvem som kunne ha 

lyst og kompetanse til å videreføre et tre-

ningsopplegg for denne pasientgruppen, 

og kom frem til at fysioterapistudenter i 

fjerde semester har god kunnskap og forut-

setninger til å kunne veilede. Samtidig ville 

studentene selv ha faglig utbytte av å delta i 

prosjektet ved å lære om og få erfaring med 

mennesker med psykiske lidelser, sier Bor-

rebæk.

Matcher pasient og student
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tente 

på ideen. De landet på et konsept med tre-

ningskontakt utviklet i Førde, hvor mennes-

ker med psykiske lidelser og rusproblemer 

har støttekontakter med trening som formål.

– Vi fant raskt ut at prosjektet burde for-

ankres i bydelen, forteller høgskolelektor 

ved Fakultet for helsefag ved HiOA, Elisa-

beth Møyner.

– I 2010 begynte sykehuset dialogen med 

bydel Vestre Aker. Etter hvert kom vi frem 

til en modell hvor sykehuset bestemte hvilke 

pasienter som skulle få tilbudet, og matchet 

pasient og student både ut fra type og tre-

ningsinteresser. 

I starten ble studentene ansatt som støt-

tekontakter av bydelen i de tolv ukene 

prosjektet varte. Senere ble treningsveiled-

ningen prøvd ut som en del av den praksis-

perioden studentene skal gjennom, og det er 

denne organiseringen som vil bli videreført. 

Økt livskvalitet
De aller fleste av pasientene som har deltatt 

i prosjektet har en schizofrenidiagnose el-

ler en bipolar lidelse. De oppgir blant annet 

at de etter prosjektet føler seg i bedre form, 

at de sover bedre og har mindre problemer 

med å delta i sosiale aktiviteter. Tanken har 

vært å introdusere pasienten til en aktivitet 

de ønsker å fortsette med.

– Det at de har en personlig trener i ste-

det for en vanlig støttekontakt, gjør at de fø-

ler seg mer som alle andre. Trening sammen 

med en treningskontakt kurerer ikke syk-

dommen, men bedrer livskvaliteten, sier 

Møyner.

I 2012 fikk prosjektet samarbeidsmidler 

for bydel, sykehus og høgskole. Bydel Ul-

lern ble med i ordningen, og fra 2013 også 

Bydel Frogner. Det siste året har det i tillegg 

kommet i stand et samarbeid med fysiotera-

peutene på Vor Frue Hospital, der pasienter 

tilhørende Diakonhjemmet sektor blir over-

ført når de er i behov for langtids døgnbe-

handling.

Utgjør to ukers praksis
I løpet av tre år har 28 studenter vært tre-

ningskontakter for like mange pasienter. 

Treningskontaktperioden har gått over tre 

måneder mellom jul og påske, én gang per 

uke.

Før oppstart fikk studentene et dagskurs 

om fysisk aktivitet og psykiske lidelser, samt 

opplæring i motiverende intervju. I tillegg 

kommer to obligatoriske gruppeveilednin-

ger med psykolog og fysioterapeut og in-

dividuell veiledning ved behov underveis. 

Det er Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen 

som har stått for kurs og veiledning, i tillegg 

har også bydelene hatt noe veiledning.

Perioden med kurs og som treningskon-

takt teller som to av fire ukers praksis. Den 

resterende praksisperioden har vært gitt 

enten i bydelen eller på sykehuset, slik at 

studentene får oppleve ulike nivåer av hel-

setjenesten.

Ble vekket til liv
Mannen som sitter foran meg er en røslig 

kar med sine nesten to meter på strømpe-

lesten. Han har vært aktiv innen flere idret-

ter og hatt en fysisk krevende jobb. I 1998 

gikk han inn i en psykose og ble innlagt på 

Vinderen for første gang. Det skulle ikke bli 

den siste.

Medikamentene han fikk gjorde at han la 

på seg 40 kilo i løpet av tre måneder. I 2009 

fant legene frem til medisin som holdt psy-

kosene i sjakk, men bivirkningene var man-

ge, blant annet sov han 10 timer i døgnet. 

Den ivrige idrettsmannen fra tidligere år var 

passivisert. 

Et nytt og bedre preparat introdusert i 

2012 ble redningen. Han var ikke lenger 

sløv i våken tilstand, sov mindre og følte seg 

piggere. Etter noen måneder på ny medisin, 

Veileder psykisk syke i praksisperioden

FÅR DET BEDRE 
– Vi så at flere av 
pasientene våre 
responderte svært 
godt på trening, 
sier avdelingsfy-
sioterapeut ved 
Voksenpsykiatrisk 
avdeling Vinderen, 
Ane Borrebæk.

I et samarbeidsprosjekt mellom sykehus, bydel og høgskole har 

fysioterapistudenter hatt praksis som treningskontakter for 

psykiatriske pasienter. Nå blir ordningen permanent.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no
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foreslo Ane Borrebæk at han skulle prøve en 

treningskontakt. Han slo til med det samme.

– Jeg slet med fysiske plager, og skjønte at 

jeg måtte begynne å bevege meg igjen, for-

teller han.

Etter et første møte med treningskon-

takten på Vinderen hvor også Ane var med, 

møttes de to igjen på nærmeste treningssen-

ter. Her trente de sammen ukentlig i de neste 

tolv ukene. 

– Treningskontakten jeg fikk var glad i å 

løpe og trene vekter. Selv er jeg mest glad i 

ballspill og har aldri likt meg særlig godt på 

helsestudio, men han kunne apparatene ut 

og inn, så jeg kom godt i gang. Han peste 

meg ganske bra på tredemølla, og det ga re-

sultater, sier han.

Selv synes han én gang i uka var litt i 

snaueste laget. 

– Treningskontakten fikk vekket meg til 

live igjen. Jeg har ikke fortsatt på trenings-

studioet, men er mye mer aktiv enn jeg var 

før vi startet opp. Jeg går lange turer og nyter 

å være ute i naturen sammen med familien.

Gode relasjoner
Også studentene gir fine tilbakemeldinger 

etter å ha deltatt i prosjektet. Ikke minst læ-

rer de mye om seg selv, og psykiske lidelser 

er ikke lenger så skremmende.

Henrik Arnesen går tredje året på fysio-

terapi. Han var treningsveileder for en psy-

kiatrisk pasient våren 2013.

– Jeg ble med for å prøve noe nytt. Vi vet 

at fysisk aktivitet er vesentlig også for psy-

kiske pasienter, så det var spennende å se 

om jeg kunne være med på å forandre denne 

personens innstilling til trening, sier han.

Det var litt spent da de møttes for første 

gang. Arnesen så etter typiske tegn på schi-

zofreni. 

– Under trening var jeg også oppmerk-

som på at symptomene som vedkommende 

ville oppleve ved angst, til forveksling ligner 

på utslag av fysisk aktivitet som høy puls og 

svetting. Jeg var også nøye med å forberede 

han på hva vi skulle gjøre neste gang, fortel-

ler Arnesen. 

Etter hvert kom de godt overens og lo 

mye. De snakket om det meste, og pushet 

grensene gradvis. Det var likevel en utfor-

dring som treningsveileder å se hvilke per-

sonlige egenskaper hos treningskameraten 

som var et resultat av sykdommen og ikke, 

særlig med tanke på motivasjon.

– Den viktigste lærdommen jeg tok med 

meg som fysioterapeut, var hvor avgjørende 

det er å skape gode relasjoner mellom be-

handler og pasient. Man må se individet og 

ikke sette folk i bås, sier Arnesen.

Imponert over innsatsen
– Vanligvis vil studentene i et kull bli vilkår-

lig fordelt på de praksisplassene som finnes, 

men i dette tilfellet velger vi å gå ut å spørre 

hvem som er interessert. De må være selv-

stendige, kunne tåle noen utfordringer og ha 

lyst til å prøve denne formen for praksis, sier 

Møyner.

– Vi er virkelig imponerte over hva stu-

dentene har fått til.

Hun mener prosjektet har styrket samar-

beidet på flere plan mellom bydelene, syke-

huset og høgskolen.

– Det virker som det er tilfredsstillende 

for studentene å gå ut å gjøre en selvstendig 

jobb. Innsatsen blir satt stor pris på både av 

brukeren, sykehuset, bydelene og oss, sier 

Møyner. 

VINN-VINN Høgskolelektor Elisabeth Møyner og fysioterapistudent Henrik Arnesen ser at både pasient og student har hatt stort utbytte av treningskontakt-
prosjektet. 
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Prisen for beste bacheloropp-

gave gikk til Agnete Samuel-

sen og Solveig Kindlihagen fra 

fysioterapiutdanningen ved 

Universitetet i Tromsø.

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

TITTELEN på bacheloroppgaven deres er:  

«Den sensitive og reflekterende fysiotera-

peuten – en kvalitativ studie om tilnærming 

til pasienter hvor dissosiasjon kommer til 

uttrykk som klinisk fenomen».

– Vi hadde bestemt oss for å skrive opp-

gave sammen, men hadde ikke temaet helt 

klart, bortsett fra at vi begge var interessert 

i  kroppsfenomenologi og å se mennesket 

som helhet. Jeg var i praksis ved Åsgård 

psykiatriske sykehus, og kom i kontakt med 

pasienter med dissosiativ problematikk. Jeg 

syntes det var kjempeinteressant, fortel-

ler Samuelsen. Samtidig var Kindlihagen i 

praksis på sykehuset i Tromsø (UNN), hvor 

hun kom over begrepet funksjonelle pareser 

under en forelesning. Funksjonelle pareser 

kan også være en form for dissosiativ pro-

blematikk.

Påkjenninger og ubehagelige minner 
kan gi avspaltning 
Kindlihagen ringte Samuelsen etter fore-

lesningen og var kjempeinspirert. Var dette 

noe de kunne skrive oppgave om? Samuel-

sen, som var minst like interessert i temaet, 

tente på ideen, og med ett var de i gang. 

– Vi var ganske gira, følte vi bega oss inn 

på et område ikke så mange fysioterapeuter 

har dybdekunnskap om. Tenk om vi kunne 

finne ut noe nytt som fagfeltet kunne ha 

bruk for? Vi syntes det var veldig artig, for-

teller Kindlihagen.

«Hvordan tilnærmer fysioterapeutene 

seg pasienter hvor dissosiasjon kommer til 

utrykk som klinisk fenomen?» Dette ble 

problemstillingen de to studentene jobbet 

etter. De brukte fenomenologisk og bio-

logisk perspektiv for å forstå dissosiasjon, 

som i bacheloroppgaven forklares som en 

avspaltning på grunn av ubehagelige min-

ner og erfaringer. Dette kan gi forstyrrelser 

i forhold til bevissthet, identitet, minner og 

opplevelse av sanseinntrykk, og symptomer 

kan komme til utrykk gjennom kroppen.

Samuelsen og Kindlihagen ville intervjue 

to fysioterapeuter fra ulike fagmiljøer, som 

begge hadde erfaring med dissosiasjon som 

klinisk fenomen. De endte opp med en fra 

psykiatrien og en fra fysikalsk-medisinsk 

område i spesialisthelsetjenesten. Begge 

hadde lang erfaring og videreutdanning i 

psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. 

Flere typer dissosiasjon
– Mennesker har ulike måter å håndtere ut-

fordringer i hverdagen på, og er belastnin-

gene store, kan det gi dissosiasjon.  Ved dis-

sosiasjon kan man miste tilstedeværelsen, 

og ofte også funksjonen, i en kroppsdel, for-

teller Samuelsen, og kommer med følgende 

eksempel:

– En pasient jeg hadde følte seg lam i 

beinet. Hun klarte ikke gå, men ingen medi-

sinske tester kunne forklare hvorfor. Funk-

sjonsprøver viste at det var muskelaktivitet 

i beinet, men at hun ikke klarte styre beve-

gelsene. Det så ut til at koblingen mellom 

tankene hennes og beinet manglet.

– Vi la lite fokus på det hun ikke klarte, 

men støttet og trygget henne, og ba henne 

prøve å gå bort til for eksempel vasken for 

å vaske hendene, eller til vinduet for å se på 

utsikten. Etter noen dager var gangen hen-

nes tilnærmet normal, forteller Samuelsen. 

Det viste seg at denne damen blant annet 

hadde brukt mye tid og krefter på å ta vare 

på et eldre familiemedlem. Etter fysioterapi-

behandlingen forstod hun at hennes belas-

tende livssituasjon kunne ha sammenheng 

med hennes kroppslige plager, og gikk til 

samtaleterapi for å finne løsninger på hjem-

mebane.

– Men dissosiasjon kan også arte seg som 

andre symptomer, som smerter, anspenthet, 

ulike stresstilstander, eller sees ved at pasi-

enten i en gitt kontekst blir fjern i blikket og 

vanskelig å få kontakt med, forklarer Samu-

elsen.

Basalkunnskap er godt nok
Fysioterapeutene de to intervjuet var opptatt 

av å skape gjensidig forståelse og trygghet 

som grunnlag for behandlingen. De hadde 

NFFs studentpris 2013:

Dissosiasjon under lupen

LYKKELIGE Solveig Kindlihagen (tv) og Agnete Samuelsen er de heldige vinnerne av NFFs studentpris. 
Prisen ble overrakt i Tromsø 1. november av Ragnhild Håkstad, nestleder i Avdeling Troms. Foto: Privat
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Se produktet og video på www.rifton.com/videos/

I USA i juni 2013 ble TRAM kåret til «Medical Design 
Excellence Awards Gold Winner».

En GULLVINNER...
Som virkelig bidrar til en lettere hverdag 
(ingen løft) og tryggere situasjoner for 
pasienten.

Produktet «TRAM» fra Rifton, har tre funksjoner i ett og 
samme produkt:

sittende
Fra sitte til opp og stå 
Ganghjelpemiddel med 
vektindikator som viser 
hvor mye pasienten  
belaster sin egen  
kropp ved gange.

TRAM er super for institusjoner, en til en produkt, dvs. 
én arbeider betjener en pasient uavhengig av pasientens 
vekt (maks 160 kg).

Tlf. 51 58 87 81. Epost: at@ronda.no

fokus på ressurser hos pasientene, og la i behandlingen vekt på nor-

malisering av funksjon gjennom sansestimulering, økt kroppsbe-

vissthet, balanse, dynamikk, fleksibilitet, nyansering av kraftbruk og 

komplekse, meningsfulle bevegelser. 

De to studentene fikk flere aha-opplevelser da de jobbet med 

oppgaven. Her forteller Kindlihagen om en av dem:

– Jeg tenkte at man kanskje måtte ha videreutdanning for å kunne 

ta seg av disse pasientene på en god nok måte, det er jo et såpass 

kompleks felt. Da var det artig å oppdage at det vi lærer av tiltak og 

behandling på grunnutdanningen holder. Det er viktig å ha forståel-

se for hva dissosiasjon er, å kunne se hvordan pasienten responderer 

og reagerer på ulike undersøkelser og behandlinger og å ta hensyn til 

det i det videre arbeidet mot å normalisere funksjonen, slår hun fast.

Behov for mer forskning
Til slutt i oppgaven kom det fram at fysioterapeutene må vurdere 

fortløpende om det er hensiktsmessig for pasienten å nærme seg det 

avspaltede området for å få bedring i funksjon, eller om tiltak skal 

iverksettes på helt andre arenaer i pasientens liv. I den fortløpende 

diskusjonen ble fysioterapeutenes utsagn drøftet opp mot relevant 

teori og forskernes egne erfaringer og meninger. 

Konklusjonen påpekte at studien kan bidra til å gi fysioterapeuter 

økt forståelse for hvordan man kan tilnærme seg pasienter hvor dis-

sosiasjon kommer til utrykk som klinisk fenomen. Samtidig påpekes 

det at videre forskning på området, både innenfor forebygging og 

behandling, vil være av høy relevans for en mer dyptgående forstå-

else. 

– Skulle eksistert et bedre ord
Så til en annen aha-opplevelse:

– Det var spennende å få kunnskap om hvordan hjernen fungerer 

når det gjelder dissosiasjon. Det er ikke så svevende som man kan-

skje tror, faktisk er det slik at stressede situasjoner en person opple-

ver setter spor i hjernen, som igjen kan påvirke kroppsfunksjonen. 

Og da holder det ikke at legen sier: «Dette er bare psykisk». Kropp og 

psyke er en helhet, sier Kindlihagen, før Samuelsen avslutter:

– Foreløpig finnes det ikke noe godt ord som rommer både det 

fysiske og det psykiske. Et av begrepene man har kommet frem til er 

psykonevroendokrinoimmunologi. Jeg er spent på om noen klarer å 

finne noe bedre, sier hun.

– Hva gjør dere om 10 år?
– Da jobber jeg i kommunen eller i psykiatrien. Jeg har muligens 

tatt en videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Mitt fokus i be-

handlingssituasjonen vil være hjelp til selvhjelp. Jeg vil hjelpe pasien-

ten til å få forståelse av egen helse/sykdom hvor pasienten blir aktivt 

deltagende i behandlingen, sier Samuelsen. 

– Jeg har tatt en mastergrad i klinisk nevrologisk fysioterapi og 

har en jobb som både er givende, utfordrende og lærerik. Kanskje er 

jeg sulten på ny lærdom og vurderer å søke på en ny videreutdan-

ning, for eksempel manuellterapi i Bergen, sier Kindlihagen. 
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Flere yngre mottar 
omsorgstjenester 

De siste årene har andelen av de yngre som 

mottar omsorgstjenester økt, og utgjør nå 38 

prosent av det totale antallet mottakere.

Blant de totalt 271.530 personene som 

mottok omsorgstjenester ved utgangen av 

fjoråret, var 38 prosent yngre enn 67 år, ifølge 

Helsedirektoratet.

Omsorgtjenestene er mange og inkluderer 

blant annet dagsenter, praktisk bistand, hjem-

mesykepleie, støttekontakt, trygghetsalarm, 

sykehjemsopphold og rehabilitering.

Treningsprogrammer utviklet for å 

forebygge fall hos eldre ser også ut 

til å forebygge skader som følge av 

fall, ifølge en artikkel på bmj.com.

FALLRELATERTE skader er svært vanlig 

blant eldre mennesker og er en viktig årsak 

til langvarige smerter og funksjonssvikt. 

Franske forskere har undersøkt om fallfore-

byggende trening var forbundet med en la-

vere risiko for brudd og andre skader som 

følge av fall. Data ble samlet fra Cochrane 

Library, Pubmed, EMBASE og CINAHIL 

til juni 2013. Gjennomgangen inkluderte 

17 studier med til sammen 2195 deltakere 

i øvelsesgruppene og 2110 i kontrollgrup-

pene. Gjennomsnittsalderen var 76 år – og 

77 prosent var kvinner.

Forskerne antyder at fallforebyggende 

trening for eldre mennesker ikke bare redu-

serer antallet fall, men også hindrer skader 

som følge av fall. Effekten synes mest uttalt 

for de alvorligste fallrelaterte skadene. 

HSØ ønsker å inngå løpende avtaler med 

samarbeidspartnere innen psykisk helse-

vern. Tidligere har avtalene vært gjeldende 

for en fireårsperiode.

– Vi vil som vanlig legge vekt på faglig 

kvalitet, samtidig som prosessen blir gjen-

nomført på en ryddig måte. Det innebærer 

at vi følger krav om likebehandling, god 

forretningsskikk og gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet, forteller Stig Grydeland på 

helse-sorost.no

Han legger til at hensikten med løpende 

avtaler er å oppnå stabile samarbeidsfor-

hold, god kvalitet og forutsigbarhet, både for 

institusjonene, pasientene og Helse Sør-Øst.

Anskaffelsen og kriteriene som skal ligge 

til grunn for tildeling av avtale, vil bli offent-

liggjort i overgangen desember/januar 2014. 

 

Trening forebygger fallskader

Langsiktige avtaler for psykisk helsevern

Avtalene mellom Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og private samarbeidspartnere 

innen psykisk helsevern går ut 31. desember 2014. Nå har prosessen for å 

sikre nye avtaler fra 2015 startet.

Kortvarig doping –
langvarig effekt 

Selv kortvarig bruk av dopingmidler kan 

ha langvarig prestasjonsfremmende effekt, 

viser en norsk studie publisert i The Journal of 

Physiology. 

– Dersom mekanismene hos mennesker er 

like de vi finner hos mus, kan det være snakk 

om flere tiår med virkning, sier professor Kris-

tian Gundersen ved Institutt for biovitenskap 

ved Universitetet i Oslo, til forskning.no.

Det skjer ifølge Gundersen en akkumulering 

av cellekjerner når man bygger muskelmasse, 

og disse kjernene ser ut til å fremme muskel-

vekst ved fremtidig trening. 

Les mer: www.forskning.no

Trening like bra som piller?

Trening kan være en like god medisin som 

piller ved blant annet hjertelidelser, viser en 

stor studie publisert i British Medical Journal.

Flere hundre studier med nesten 340.000 

pasienter ble inkludert for å se hvilken betyd-

ning trening og medikamenter har når det 

gjelder å forebygge dødsfall. Fysisk aktivitet 

viste seg å være like bra som hjertemedisiner 

og utkonkurrerte medisiner mot slag.

– Dette viser at trening kanskje bør komme 

i tillegg til medisiner. Men pasientene må 

ikke uten videre kutte ut medisinene, sier 

forskerne bak studien.

Les mer: www.fysioterapeuten.no
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Sammendrag 

 Innledning: Pasienter med kronisk nyresykdom i hemodialyse (HD) utvikler komplikasjoner 

som påvirker tilnærmet alle organsystemene. Muskeltap og spesielt proksimal muskelsvak-

het er vanlig hos pasienter med kronisk nyresykdom i stadium 5 (dialysestadiet). Pasien-

tene har også betydelig lavere livskvalitet sammenlignet med aldersfriske. Flere studier 

har vist at  hemodialysepasienter har mange effekter av trening, men det er få studier som 

har evaluert effekt av trening som gjennomføres samtidig som pasienten får hemodialyse-

behandling (intradialytisk trening). Hemodialyse gjøres på sykehus tre-fire timer, minst tre 

ganger per uke.

Hensikt: Hensikten med denne fagartikkelen er å redegjøre for kunnskap om trening av 

pasienter med kronisk nyresvikt i stadiet 5 og å belyse evidensbasert kunnskap om ef-

fekter på fysisk yteevne og livskvalitet på intradialytisk trening.

Hoveddel: Styrketrening eller en kombinasjon av styrke- og kondisjonstrening er de mest 

studerte intervensjonene. Treningsprogrammene er mangelfullt beskrevet og dermed van-

skelig å sammenligne. Kondisjonstrening gjennomføres under hemodialysens påbegynte 

andre time, enten sittende på en ergometersykkel, eller halvt liggende i dialysestol i en 

spesialtilpasset sengesykkel. Styrketrening er hovedsakelig beskrevet som bruk av egen 

kroppsvekt eller ved bruk av theraband og ankelmansjetter.

Avslutning: Evidensgrunnlaget for intradialytisk trening av kroniske nyrepasienter er 

svakt. Det er etter vårt syn behov for større randomiserte studier som sammenligner for-

skjellige treningsmodaliteter før man kan anbefale den best egnede treningsform for kro-

niske nyrepasienter i HD. Fysioterapeuter har en viktig rolle med hensyn til tilrettelegging 

og trening av kronisk nyresyke og vil kunne spille en betydelig rolle i fremtidig behandling 

av dialysepasienter.

Nøkkelord: intradialytisk trening, fysisk trening, hemodialyse, kronisk nyresvikt.
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Introduksjon
Kronisk nyresvikt er en stille alvorlig syk-

dom og fører til en gradvis forverring av 

nyrefunksjonen. Forekomsten er økende på 

verdensbasis (1-3), og i Norge er forekomst 

av kronisk nyresvikt i den generelle befolk-

ning ti til elleve prosent (4). Hypertensjon er 

den viktigste årsaken til nyresvikt, etterfulgt 

av diabetes nefropati og glomerulonefritt 

(3). 

Nyresykdom deles inn i fem stadier, ba-

sert på i hvilken grad nyrefunksjonen (glo-

merulær filtrasjonsrate = GFR) er redusert 

(4, 5) (tabell 1).

Aktiv uremibehandling i form av hemo-

dialyse (HD), peritonealdialyse (PD) eller 

nyretransplantasjon (Tx) er nødvendig i 

stadium fem (GFR er omlag 5-10 ml/min) 

(4, 5).

Behandling av kronisk nyresyke består i å 

forsinke progresjon av nyreskaden, behandle 

grunnsykdom, samt å forebygge systemiske 

komplikasjoner (2, 5, 6) Dialysebehandling 

er krevende og tolereres dårligst av eldre og 

av personer med hjerte- og karsykdom (2, 

5). Pasientene er tilkoblet dialysemaskinen 

tre til seks ganger per uke, tre til fire timer 

per gang i stillesittende posisjon (5, 7, 8). 

Kronisk nyresyke med dialysebehov ut-

vikler komplikasjoner som påvirker tilnær-

met alle organsystemene (9). Muskelatrofi er 

beskrevet som en av de sterkeste prediktorer 

for mortalitet i denne pasientpopulasjonen 

(7). Pasientene har også halvert arbeids-

kapasitet sammenlignet med aldersfriske 

(10, 11). Til tross for medisinske fremskritt 

Intradialytisk trening av kroniske 
nyrepasienter
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innen nyreerstattende behandling, er pa-

sientenes funksjon, psykososiale status og 

helserelaterte livskvalitet betydelig redusert 

(11).

Det er god evidens for at kronisk nyre-

syke i predialysestadiene (stadium 1-4) for-

bedrer sin fysiske yteevne, muskelstyrke og 

livskvalitet med fysisk trening. Pasienter i 

PD, HD og nyretransplanterte har også vist 

forbedring og normalisering av fysisk form 

ved trening (5, 11). Til tross for dette er det,  

oss bekjent, ingen sykehus i Norge som til-

byr tilrettelagt trening for kroniske nyrepa-

sienter som behandles med HD. De fleste 

studier har evaluert trening på dialysefrie 

dager. Nyere studier har vist at trening på 

dialysefri dag har dårlig compliance (7, 12). 

For å frigjøre pasientens tid utover dialysen 

til arbeid, sosialt liv eller hvile, er det interes-

sant å evaluere hvilke effekter som kan opp-

nås ved intradialytisk trening. 

Denne artikkelen er et resultat av littera-

tursøk i forbindelse med planlegging av en 

pilotstudie for å evaluere sengesykling med 

forskjellig intensitet hos HD pasienter på 

Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hensik-

ten med artikkelen er å redegjøre for kunn-

skap om trening under HD og belyse evi-

densbasert kunnskap om effekter på fysisk 

yteevne og livskvalitet.

Årsaker til fysisk funksjonssvikt 
og symptomer
Nyrene har tre hovedfunksjoner: regulering 

av kroppsvæske og elektrolytter, utskillelse 

av avfallsstoffer og endokrin funksjon (pro-

dusere renin, erythropoietin, og å aktivere 

vitamin D) (2). Ved kronisk nyresykdom er 

pasientens hovedproblem betydelig redusert 

evne til å skille ut avfallsstoffer (6). Uremi er 

en katabol tilstand med mindre muligheter 

for kroppen til å kvitte seg med nedbryt-

ningsprodukter (karbamid eller urinstoff) 

fra proteinomsetningen, som sammen med 

metabolsk acidose, fører til muskelnedbryt-

ning og muskelatrofi (7, 13). 

Nyrenes manglende evne til å produsere 

erythropoietin, som følge av et suksessivt 

nyrefunksjonstap gir renal anemi (14). Re-

nal anemi og skjelettmuskel dysfunksjon er 

to av de viktigste årsakene til fysisk funk-

sjonstap. Flere studier har vist korrelasjon 

mellom maksimalt oksygenopptak (VO 
2max

) 

og totalhemoglobinet (15,16).

Flere studier fremhever det alvorlige 

skjelettmuskeltapet hos HD pasientene (8, 

10, 11), og årsakene er multifaktorielle: un-

derernæring, medikamenter, komorbiditet, 

aldring/oksidativt stress, inaktivitet og aci-

dose (2, 5, 7, 8, 11, 13, 14). Konsekvensene 

av dette muskeltapet innebærer fysiske-, 

psykologiske- og metabolske endringer 

(2, 5, 7, 8, 11). Psykologiske endringer kan 

medføre depresjon, angst, redusert vitalitet, 

redusert helserelatert livskvalitet, lav sosial 

funksjon og lav persepsjon av egen fysiske 

funksjon (5, 7, 8, 11, 17). De metabolske 

endringene kan medføre redusert perifer O2 

ekstraksjon, reduksjon i muskelmasse og økt 

fettmasse, muskulær fatigue, redusert meta-

bolsk funksjon og insulin resistens (7). De 

funksjonelle endringene kan være redusert 

arbeidskapasitet, vansker med dagliglivets 

aktiviteter, redusert deltakelse i fritidsaktivi-

teter og kronisk fatigue, (8-11). 

Flere studier har vist at HD pasientene 

har en lavere oksidativ energimetabolisme 

i skjelettmuskulaturen sammenlignet med 

friske. Muskelfiberkomposisjonen kan ha en 

forskyvning mot fibre med et høyere oksi-

dativt potensiale, type I- og II A fibre på be-

kostning av de anaerobe, type II B fibre (14).

Salt- og væskeretensjon samt påvirkning 

av renin-angiotensin systemet medfører ut-

vikling av hypertensjon og økt forekomst 

av kardiovaskulære komplikasjoner (5). 

Problemer med regulering av kalsium-fos-

fat-vitamin D-parathyroidehormon-aksen 

leder til beinskjørhet og utvikling av for-

kalkninger. Samlet vil ubehandlet uremi gi 

uttalt trøtthet, søvnforstyrrelser, kløe, mus-

kelkramper, muskelatrofi og etter hvert be-

tydelig nedsatt fysisk yteevne (2, 5).

Hemodialyse
Under HD filtreres blodet og renses for av-

fallsprodukter, og overskuddsvæske trekkes 

ut i en dialysemaskin. HD over tid krever en 

god «blodåretilgang», helst i form av en arte-

riovenøs fistel, der arterien er direkte koblet 

til venen (2). Når venen er ferdig utviklet, 

plasseres to nåler i venen ved hver dialyse 

(5, 6). Alternativt benyttes sentralt venøst 

dialysekateter som legges i en tunnel under 

huden (2). 

I noen tilfeller kan pasienten velge dia-

lysemodalitet, mens det i andre tilfeller må 

vurderes ut fra den medisinske tilstanden. 

Det er stadig flere pasienter som behandles i 

dialyse uten at det er aktuelt med eller indi-

kasjon for nyretransplantasjon (2, 5).

Median ventetid på nyre fra avdød giver 

Fysioterapeutens rolle i en dialyseavdeling er ifølge 
artikkelforfatterne av stor betydning, og vi som 
faggruppe bør være mer proaktive i dette arbeidet.

Kort sagt

Kliniske implikasjoner:

Kroniske nyresyke opplever en forverring 

av styrke- og utholdenhet i store proksi-

male muskelgrupper. Intradialytisk trening 

er derfor en viktig del av behandlingen av 

kronisk nyresyke og bør integreres som en 

del av den nyremedisinske behandlingen.

Litteraturen viser at kondisjonstrening 

og styrketrening øker fysisk yteevne, 

muskelstyrke og helserelatert livskvalitet 

hos pasienter i hemodialyse.

Resultatene fra denne litteraturstudien 

kan bidra til økt kunnskap om og forstå-

else for kronisk nyresyke pasienter og 

belyse effekter av fysisk yteevne og 

livskvalitet ved intradialytisk trening.

Stadium Glomerulær filtrasjonshastighet (ml/min/1.73m²)

1 Nyreskade >90 + skade

2 Lett redusert nyrefunksjon 60-90 + skade

3 Moderat nedsatt nyrefunksjon 30-60 + skade

4 Alvorlig nedsatt nyrefunksjon 15-30 + skade

5 Terminal nyresvikt < 15 + skade

TABELL 1 Gradering av kronisk nyresvikt.
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er åtte til ti måneder, men for immuniserte 

pasienter kan ventetiden bli flere år (1). I 

Norge transplanteres 30 til 40 prosent med 

nyre fra levende giver (3).

Metode
Studien baserer seg på ikke-systematiske 

søk i PEDro, Cochrane Library og PubMed 

Clinical Queries, samt gjennomgang av re-

feranselistene til relevante artikler. Første-

forfatter (HB-N) gjennomførte søkene og 

utvelgelsen av artiklene. Siste søk ble gjen-

nomført i mai 2013. Studier fra og med 1995 

ble vurdert.

Det ble identifisert 26 studier som evalu-

erte effekt av utholdenhets - og eller styrke-

trening for HD pasienter. Nitten studier var 

randomiserte kontrollerte studier (RCT). 

Det kom tydelig frem i ti studier at inter-

vensjonen var intradialytisk trening. I den-

ne artikkelen presenteres og diskuteres syv 

utvalgte RCT-studier med fysisk yteevne og 

livskvalitet som hovedeffektmål (tabell 2). 

Primært diskuteres studier av moderat til 

god kvalitet. Studier med lav kvalitet i hen-

hold til Cochrane´s Risk of Bias og PEDro 

skalaspørsmål er utelatt.

Hoveddel
Trening
Effekten av å trene kroniske nyresyke pasi-

enter i HD er av klinisk betydning. De fy-

siske utfordringene pasientgruppen har er 

av interesse for fysioterapeuter som jobber 

med denne pasientgruppen – en pasient-

gruppe med økende insidens. 

Kondisjonstrening
Painter og medarbeidere (18) randomiserte 

48 HD pasienter (27 kvinner og 21 menn) 

til en kontrollgruppe og en treningsgruppe. 

Treningsgruppen trente kondisjonstrening 

med stasjonær sykkel under HD tre ganger 

per uke i 22 uker. Intensiteten i trening ble 

dosert med Borg skala (17) (12-14). VO
2max

 

og helserelatert livskvalitet økte signifikant i 

intervensjonsgruppene sammenlignet med 

kontrollgruppen (tabell 2).

Den andre studien som inkluderte kon-

disjonstrening (19) randomiserte 13 HD 

pasienter (6 kvinner og 7 menn) til en kon-

trollgruppe og en treningsgruppe. Trenings-

gruppen trente med stasjonær sykkel under 

HD tre ganger per uke i åtte uker. Intensi-

teten i trening ble dosert med en subjektiv 

skala, intensitet 40-50 prosent av maksimal 

arbeidskapasitet. VO
2max

 ble målt under dia-

lyse, uten at det er beskrevet hvordan. Det 

ble ikke funnet noen endring i helserelatert 

livskvalitet mellom gruppene (tabell 2).

Forfatter N Alder Intervensjon Utfallsmål P <0.05*

Cheema et al . (2007a) 49  60 Styrke: 3 ganger pr. uke.10 øvelser (flex, abd, ext, rot, biceps ext, 
biceps flex, kne ext/flex, hofte flex/add. SLR. 2 set x 8 rep.
Intensitet: 15-17 Borg. Varighet: 12 uker

6 min gangtest
Fysisk funksjon
Total styrke
Vitalitet 

0,16
*
*
*

Chen et al. (2010) 44 71 Styrke: 2 økter/uke. 5 min oppvarming + 1 min nedkjøling til slutt. 
Ankelvekter. Progressiv økende fra 5 til 20 lbs. Quadriceps, Ham-
strings, hofte abd, tibialis ant, gastrocuenius, abdominal og nedre 
ryggmuskel. Intensitet: 50% av 1RM, 2 set x 8 rep. 1-2 min, hvile 
mellom set. Varighet: 24 uker.

ADL
Kneekstensor styrke
PASE skåre
HRQL mental 
HRQL fysisk 
SPPB skåre

*
*
*
0,6
*
*

Johansen et al (2006) 40 54 Styrke: 3 ganger pr. uke. Kneext, Hofteflex og abd, Ankel dorsal flex, 
plantar ext, 3 set x 10 rep.

Intensitet: 60% av 3RM. Varighet: 12 uker.

Ganghastighet
Hofteabduksjon 3RM 
Hoftefleksjon  3RM 
Isokinetisk kneekstensjon
Kneekstensjon 3RM
Oppreisning fra stol
Trappegang
HLQL fysisk

0,71
*
*
0,08
*
0,3
0,36
*

Ouzouni et al. (2009) 33 47 Styrke: 3 ganger pr. uke. 60-90 min pr. økt. Abdominal og nedre 
ryggmuskel. Theraband. Ingen info om rep eller set. 
Sykkel: 5 min oppvarming og 20 min på ønsket intensitet. Intensi-
tet: Borg 13-14. Varighet: 44 uker.

HRQL mental
HRQL fysisk 
VO2 peak (ml/kg/min)

*
*
*

Painter et al. (2002) 48 47 Sykkel: Stasjonær sykkel under HD x 3/uke. 10-15 min u/motstand. 
Progresjon: øke varigheten med 2-3 min per økt til oppnådd 30 min. 
Etter tolerert 20 min; 2-3 min intervaller spredd utover økten. 
Intensitet: 12-14 Borg/ 70% av max HR
Varighet: 22 uker.

VO2 peak (ml/kg/min)
HRQL (selvrapportert fysisk 
funksjon)

*
*

Parsons et al. (2004) 13 55 Sykkel: 3 x per uke i 15 min x 3 bolker per time av HD. Intensitet: 
40-50% av max arb.kapasitet.
Varighet: 8 uker.

HRQL Uendret

van Vilsteren et al. (2005) 103 52 Styrke: Pre HD styrke- 30-40 min, lav mostand. 5-10 min oppvar-
ming, 20 min calisthenics, step i trapp + lav motstand vekter. 5-10 
min nedtrapping.
Sykkel: 2-3 dager per uke 20-30 min. Intensitet: RPE: 60% av max 
kapasitet. Varighet: 12 uker.

Muskelstyrke
Fysisk funksjon
Reaksjonstid
Vitalitet
VO2 peak (ml/kg/min)

*
0,22
*
*
0,14

RM= Repetisjonsmaksimum P= verdien refererer forskjellen mellom intervensjon- og kontrollgruppe. PASE= Physical Activity Scale for Elderly. SPPB= Short Physical Performance Battery. HRQL= 
Helserelatert livskvalitet (SF-36). ADL = Activities of daily living/ dagliglivs aktiviteter.  HD= hemodialyse.

TABELL 2  Randomiserte kontrollerte studier som omhandler effekter av intradialytisk trening til kronisk nyresyke.
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Intervensjonens varighet var betydelig 

lenger i en studie (18), 22 uker versus åtte 

uker (19), noe som kan ha hatt betydning 

for resultatene i denne artikkelen. Interven-

sjonen i studien til Painter og medarbeidere 

(18) inkluderte intervaller på to til tre mi-

nutter, etter at 20 minutter kontinuerlig syk-

ling ble tolerert. Det er ikke beskrevet hvor 

mange intervaller pasientene gjennomførte 

totalt. Parson og medarbeideres (19) inter-

vensjon var stykket opp i bolker på tre pe-

rioder, hver med 15 minutters varighet og 

påbegynt i første, andre og tredje dialyse-

time. Treningsprotokollene viste at det var 

omtrent en tredjedel av pasientene som ikke 

fullførte siste 15 minutters bolk på grunn 

av hypotensjon. Hypotensjon er en vanlig 

komplikasjon i tredje og fjerde dialysetime. 

Det er videre økt risiko for kardiovaskulære 

komplikasjoner og kramper mot slutten av 

dialysetiden (19). Den relativt korte total in-

tervensjonstiden sammen med korte økter 

kan ha påvirket resultatet.

Styrketrening
Cheema og medarbeidere (7) randomiserte 

49 HD pasienter (15 kvinner og 34 menn) 

til en kontrollgruppe og treningsgruppe. 

Treningsgruppen trente styrkeøvelser for 

over- og underekstremiteter tre ganger pr. 

uke i 12 uker. Intensiteten i trening ble do-

sert med Borg skala (15-17). Kneekstensjon, 

total styrke og helserelatert livskvalitet økte 

signifikant i treningsgruppen sammenlignet 

med kontrollgruppen (tabell 2).

Chen og medarbeidere (20) randomiser-

te 44 HD pasienter (21 kvinner og 23 menn) 

til en kontrollgruppe og en treningsgruppe. 

Treningsgruppen trente styrke med ankel-

mansjetter og egen kropp som motstand i 24 

uker. Intensiteten i trening ble dosert med 

en subjektiv skala med et mål om moderat 

intensitet på seks (noe hardt) av ti (ekstremt 

hardt), ekvivalent til 60 prosent av 1RM. 

Kneekstensjon økte signifikant i trenings-

gruppen sammenlignet med kontrollgrup-

pen, samt en signifikant bedring i helserela-

tert livskvalitet.

Johansen og medarbeidere (8) rando-

miserte 40 HD pasienter (14 kvinner og 26 

menn) til en kontrollgruppe og trenings-

gruppe. Treningsgruppen trente styrke av 

underekstremitetene i 12 uker. Intensiteten i 

styrketreningen var dosert med en subjektiv 

skala med et mål ekvivalent til 60 prosent av 

tre repetisjons maksimum (RM) i serier på 

10 repetisjoner. Kneekstensjon økte signifi-

kant i treningsgruppen sammenlignet med 

kontrollgruppen. Videre fikk intervensjons-

gruppen en signifikant bedring i total mus-

kelstyrke og helserelatert livskvalitet sam-

menlignet med kontrollgruppen (tabell 2).

Pasientenes egne opplevelser er også av 

betydning, og resultatene i to av studiene 

viste bedring i komponenten fysisk funksjon 

i SF 36 (8, 21), som er pasientens selvrap-

porterte opplevelse i forhold til egen fysisk 

funksjon.

Samtlige studier som har hatt styrke-

trening alene som intervensjon, har vist 

signifikant bedre muskelstyrke i interven-

sjonsgruppen. Chen og medarbeideres 

(20) intervensjon var styrketrening med 

relativt lav intensitet av lang varighet (seks 

måneder). Lengden på intervensjonen kan 

ha hatt betydning for disse resultatene ved 

at muskulaturen har fått tid til å få reell ef-

fekt av treningen, og at det ikke bare er en 

styrkeadaptasjon drevet av restrukturering 

av det nevromuskulære system (21). På den 

annen side kan det tenkes at populasjonen 

i denne studien i utgangspunktet var sykere 

enn den i de andre studiene, slik at en lavin-

tensitets styrketrening gjorde større utslag 

på funksjon. Demografiske data lar seg van-

skelig sammenligne, med unntak av alder, 

hvor Chen og medarbeidere (20) hadde en 

høyere snittalder på både intervensjons- og 

kontrollgruppen enn de øvrige studiene. In-

tervensjonsgruppen i denne studien hadde 

i tillegg en trend til flere år i HD (p=0.08) 

sammenlignet med kontrollgruppen. Selv 

om forskjellen ikke var signifikant, er det 

tenkelig at det kan ha påvirket resultatene.

Kombinasjon av styrke- og 
kondisjonstrening
Ouzouni og medarbeidere (11) randomiser-

te 33 HD pasienter (6 kvinner og 27 menn) 

til en kontrollgruppe og en treningsgruppe. 

Treningsgruppen trente styrke med thera-

band for underekstremiteter og abdominal-

muskler, og kondisjonstrening med stasjo-

nær sykkel i 44 uker. Intensiteten i trening 

ble dosert med Borg skala (13-14). Direkte 

måling av VO
2max

 var hovedeffektvariabelen 

i denne studien.

VO
2max

 økte signifikant i treningsgrup-

pen sammenlignet med kontrollgruppen, 

og intervensjonsgruppen fikk en signifikant 

bedring i helserelatert livskvalitet i fysisk-, 

(men ikke i mental) komponent.

van Vilsteren og medarbeidere (10) ran-

domiserte 103 HD pasienter (35 kvinner og 

68 menn) til en kontrollgruppe og en tre-

ningsgruppe. Treningsgruppen trente styrke 

av underekstremitetene, abdominalmuskler 

og nedre ryggmuskler, samt kondisjonstre-

ning med stasjonær sykkel i 12 uker. Inten-

siteten i trening ble dosert med en subjektiv 

skala ekvivalent til 60 prosent av maksimal 

kapasitet. VO
2max

 ble målt indirekte i denne 

studien.

Total muskelstyrke økte signifikant i 

treningsgruppen sammenlignet med kon-

trollgruppen. Det var også en signifikant 

bedring i helserelatert livskvalitet; generell 

helsepersepsjon, vitalitet og helseendring 

(tabell 2).

Intervensjonen varte betydelig lenger i 

studien med signifikant økning i VO
2max 

(11) 

(ti måneder), sammenlignet med den andre 

studien (10). Optimalt sett bør flere studier 

ligge til grunn, helst fra studier vurdert til å 

være av høy metodisk kvalitet, for å belyse 

effekten av en kombinasjon av styrke- og ut-

holdenhetstrening under HD. Det er likevel 

av klinisk interesse at intervensjonsgruppen 

til Ouzouni og medarbeidere (11) trente på 

moderat intensitet (13-14 på Borg skala), og 

til tross for dette fikk en klinisk betydnings-

full bedring av VO
2max

 (4.4 ml/kg/min).

Risiko ved trening av pasienter i 
hemodialyse
Oss bekjent finnes det ingen studier som har 

evaluert risiko ved trening for hemodialyse-

pasienter. Tilgjengelig kunnskap om risiko 

kommer fra studier som har rapportert om 

hendelser i effektstudier av trening (13). Det 

er mulig at kronisk nyresyke har en høyere 

risiko for muskelskjelettskader som et resul-

tat av hyperparatyreoidisme og skjelettsyk-

dommer. Dialysepasienter har økt risiko for 

benbrudd, hele 440 prosent høyere risiko 

for hoftebrudd enn den generelle befolknin-

gen (22, 23). Det er også en større risiko for 

spontane senerupturer og senebetennelser 

for pasientgruppen (13). Når man skal til-

rettelegge trening for pasienter i HD, kan det 

være hensiktsmessig med en god oppvar-

ming på lav intensitet før intensitetsøkning, 

samt vektbærende øvelser for å forebygge 

skader. I den generelle befolkningen er mus-

kelskjelettskader den vanligste risiko ved 

trening (13), de mest alvorlige risikoer er de 

med kardiovaskulært opphav, som arytmier, 

iskemi eller plutselig død (13). Skaderisiko-

en øker også med økt intensitet på treningen 

(13). Kronisk nyresyke har høyere prevalens 

av kardiovaskulære sykdommer enn den 
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generelle befolkningen (13). Av den grunn 

synes det hensiktsmessig å arbeidsbelaste 

pasientene før oppstart av trening med tre-

ning på høy intensitet for å utelukke risiko 

for iskemi og eventuelt arytmi.

Konklusjon
Flere studier har vist at intradialytisk styr-

ke- og utholdenhetstrening kan gi pasienter 

med kronisk nyresvikt i endestadiet økt fy-

sisk yteevne og bedret helserelatert livskva-

litet. 

Til tross for økende evidens relatert til 

effekter av trening og publiserte data fra K/

DOQI (24) som stadfester at «alle dialysepa-

sienter bør bli veiledet og regelmessig opp-

fordret av nefrolog og personalet på dialyse-

avdelingen om å øke fysisk aktivitetsnivå», 

er trening ikke en del av behandlingen til 

dialysepasienter i Norge. Fysioterapeutens 

rolle i en dialyseavdeling er ifølge artik-

kelforfatterne av stor betydning, og vi som 

faggruppe bør være mer proaktive i dette 

arbeidet. Pilotstudien utført ved dialyseav-

delingen, Ullevål, i 1997 støtter opp under 

dette synet (25). I Sverige har flere dialyse-

avdelinger egne treningsrom i tilknytning 

til dialysen og pasientene oppfordres til, og 

det tilrettelegges for, at dialysepasientene 

kan være fysisk aktive under veiledning av 

fysioterapeut.
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Title: Intradialytic exercise in chronic kidney disease. 
Abstract 

 Introduction: Patients with chronic renal failure on hemodialysis (HD) develop complicati-

ons that affect almost every organsystem in the body. Muscle loss and especially proximal 

muscle weakness is common in patients with chronic renal failure in dialysis (stage 5). 

Patients in HD experience significantly lower health-related quality of life, compared with 

healthy individuals. The benefits of exercise training in patients in HD have been frequently 

reported, but few studies have evaluated the effect of exercise during dialysis (intradialytic 

exercise). 

Purpose: This article aims to discuss the current knowledge related to training of patients 

with chronic renal failure (stage 5) and summarise the evidence based knowledge related to 

effects on physical performance and health related quality of life of intradialytic exercise. 

Content: Strength exercise, or a combination of aerobic and strength exercise training are 

the most frequent design used in clinical studies. The exercise programs are difficult to 

compare and the descriptions are somewhat imprecise. Aerobic training are conducted during 

the second hour of HD either on a stationary ergometer bicycle or lying in the dialysis chair 

exercising on special designed bicycles. 

Conclusion: The evidence for intradialytic exercise is limited. We believe that larger rando-

mized controlled trials which compare different exercise modalities is needed to recommend 

the exercise training for chronic kidney disease patients in HD. Physiotherapists have an 

important role in organizing and training of renal patients and may play a significant role in 

the future treatment of dialysis patients.

Keywords: intradialytic exercise, hemodialysis, chronic renal failure.
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Commentary
Identifying the best treatment approach for an acute anterior 

cruciate ligament (ACL) injury is a holy grail for clinicians and 

researchers. ACL reconstruction has long been considered the 

treatment of choice for young, active people with an ACL injury. 

Surprisingly there are few randomised studies comparing the ef-

ficacy of surgery to other treatments. A recent systematic review 

suggests one in three people may not return to their previous level 

of sport after surgery (Ardern et al 2011). In the Frobell study a 

comprehensive assessment of knee impairments, activities, par-

ticipation, and contextual factors was completed. There was no 

difference at five years between people who had early ACL recon-

struction surgery and those who had rehabilitation with the op-

tion of delayed surgery, which echoed earlier positive results from 

the same cohort when they were assessed at two years (Frobell 

et al 2010). People who never had surgery also did just as well as 

people who had early or delayed surgery. Therefore, for a young, 

physically active adult with an acute ACL rupture, structured re-

habilitation with the option for delayed surgery may be an appro-

priate approach, and may help avoid unnecessary surgery without 

compromising short- to medium-term outcomes. Patients who 

had early surgery had more stable knees when compared to those 

who had rehabilitation with or without delayed surgery. Damage 

to the meniscus, rather than the ACL injury or treatment provi-

ded, may be a critical factor in the development of post-traumatic 

osteoarthritis (Oiestad et al 2009). There may be risk in delaying 

or avoiding surgery, because there is more chance for an unstable 

knee to sustain meniscal injury. While no differences were found 

in radiographic signs of osteoarthritis at five years, subtle changes 

associated with long-term disability and disease may not be vi-

sible on X-ray (Chu et al 2010). Five years follow-up may not be 

long enough to make judgements about the efficacy of operative 

or non-operative treatment in stalling the progression of osteo-

arthritis. 

Clare Ardern
Lower Extremity and Gait Studies Program, School of
Allied Health, La Trobe University, Australia
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Reconstruction surgery is not always necessary for active young 
people who rupture their anterior cruciate ligament

Synopsis
Summary of: Frobell RB, et al (2013) Tre-

atment for acute anterior cruciate ligament 

tear: five year outcome of randomized trial. 

BMJ 346: f232. doi: 10.1136/bmj.f232. [Pre-

pared by Nicholas Taylor, CAP Co-ordina-

tor.]

Question: Does early anterior ligament 

(ACL) reconstruction plus early rehabilitati-

on improve outcomes five years after injury 

in patients with an ACL ligament tear com-

pared with rehabilitation with the option of 

delayed surgery? 

Design: Randomised, controlled trial in-

cluded blinded outcome assessment. 

Setting: Two hospitals in Sweden. 

Participants: Adults aged 18 to 36 years 

with an ACL tear not more than four we-

eks old to a previously uninjured knee were 

included. Key exclusion were playing pro-

fessional sport, being less than moderately 

active, and having a full thickness meniscal 

lesion. Randomisation of 121 participants 

allocated 62 to the early ACL reconstruction 

group and 59 to a group having the option 

of delayed ACL reconstruction if needed. 

Interventions: Both groups received a si-

milar rehabilitation program supervised by 

physiotherapists in outpatient clinics with 

goals for attaining range of motion, muscle 

function, and functional performance. In 

addition, the intervention group had ACL 

reconstruction surgery within ten weeks of 

injury. The comparison group with the op-

tion of delayed reconstruction had ACL re-

construction surgery when presenting with 

symptomatic knee instability.

Outcome measures: The primary outcome 

was the change in the Knee Injury and Os-

teoarthritis Outcome score (KOOS) at five 

years. The KOOS comprises an overall score 

and five subscales (pain, symptoms, activi-

ties of daily living, sport and recreation, and 

knee related quality of life) scored from 0 

to 100 with higher scores indicating better 

results. Secondary outcome measures inclu-

ded the short-form health survey (SF-36), 

the Tegner Activity Scale, and radiographic 

osteoarthritis. 

Results: 120 participants completed 

the study. 30 participants (51%) in the de-

layed optional ACL reconstruction group 

proceeded to have reconstruction surgery: 

23 at a mean of 11.6 months after injury 

and the other seven at between two and five 

years. At five years, the change in KOOS 

in the early ACL reconstruction group was 

42.9 units and the change in the compari-

son group was 44.9 units (mean difference 

2.0 units, 95% CI –8.5 to 4.5 units). There 

were no between-group differences for any 

of the KOOS subscales, SF-36, numbers re-

turning to pre-injury activity level (n = 14 

in early ACL reconstruction, n = 12 in de-

layed optional ACL reconstruction group), 

or radiographic osteoarthritis (n = 9 in early 

ACL reconstruction group, n = 4 in delayed 

optional ACL reconstruction group).

Conclusion: After rupture of the ACL li-

gament early ACL reconstruction surgery 

did not provide better results than providing 

a program of rehabilitation with the option 

of having delayed surgery. Not all young ac-

tive adults who rupture their ACL ligament 

require ACL reconstruction surgery.
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Sammendrag 

 Bakgrunn: Få studier belyser intensiv trening for unge voksne med fysiske funksjons-

nedsettelser, men det er dokumentert at denne gruppen er mindre aktiv enn funksjons-

friske jevnaldrende. Hensikten med artikkelen er å beskrive og evaluere et utforskende, 

intensivt gruppetreningsprosjekt for denne målgruppen. 

Metode: Klinisk caseserie, der ni deltakere var sin egen kontroll. Seks uker intensiv, målret-

tet trening med test ved baseline og etter endt treningsperiode. Anvendte utfallsmål var; 

Gross Motor Function Measure B&C, Canadian Occupational Performance Measure, samt 

ulike standardiserte og kliniske tester ut ifra deltagernes målsetting og funksjon. 

Resultat: Testing etter den intensive treningsperioden viste bedret resultat for flere 

utfallsmål hos samtlige deltagere. Grunnet gruppens heterogenitet oppstod utfordringer 

ved både planlegging og gjennomføring. Flere deltakere hadde lite, eller ingen erfaring 

med fysisk aktivitet, og utprøving og tilpasning av øvelser var nødvendig og tidkrevende. 

Deltagerne viste likevel en rask utvikling, og åtte av ni deltagere ønsket en ny intensiv 

treningsperiode. 

Konklusjon: Endringene i utfallsmål indikerer bedring i funksjon, men uten kontrollgruppe 

kan en ikke med sikkerhet si at dette skyldes intervensjonen. Hensikten med prosjektet var 

å utforske et tilbud om trening i gruppe for unge med fysiske funksjonsnedsettelser. Grun-

net ulike målsettinger og funksjon, kan hensiktsmessigheten av gruppetrening diskuteres 

fremfor individuell trening i gruppe.

Nøkkelord: Fysioterapi, COPM, fysisk funksjonsnedsettelse, GMFM, intensiv trening.  
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Ingen interessekonflikter oppgitt.

Introduksjon
I Helsedirektoratets Handlingsplan for habi-

litering av barn og unge beskrives ungdom 

og unge voksne som satsingsområde, og i 

planen fremheves at det bør utvikles et (re)

habiliteringstilbud til unge voksne i regi av 

private opptrenings- og rehabiliteringsin-

stitusjoner (1). Gjennom en norsk doktor-

gradsavhandling påpekes det at unge voksne 

med fysiske funksjonsnedsettelser er min-

dre aktive enn funksjonsfriske på samme 

alder, og at både personlige og miljømessige 

faktorer spiller inn (2, 3). Litteratursøk på 

området gir begrensede resultater, og det er 

derfor ønskelig å dokumentere og formidle 

erfaringer fra et (re)habiliteringsprosjekt for 

denne målgruppen.

Det har tidligere vært gjennomført inten-

sive treningsgrupper for barn med cerebral 

parese (CP) med gode resultater (4, 5), og 

andre diagnose- og aldersgrupper har meldt 

behov for lignende tilbud. Varigheten og 

frekvensen på treningen fra tidligere studier 

varierer (4, 6), og en studie av voksne med 

inkomplett ryggmargskade indikerte at et 

intensivt program var best egnet for perso-

ner med lettere funksjonsnedsettelser, da de 

bedre kunne tolerere den høye intensiteten 

(7). Våren 2011 ble utviklingsprosjektet, in-

tensiv trening for unge voksne med fysiske 

funksjonsnedsettelser, gjennomført ved 

TURBO treningssenter i Bergen, og formå-

let med denne artikkelen er å formidle kli-

nisk erfaring og å utvikle ideer til forskning 

gjennom systematisk beskrivelse og evalu-

ering av prosjektet.

Tilnærmingen var tverrfaglig ut fra del-

tagernes ønsker, og bestod av individuelt 

tilpasset, intensiv motorisk trening i gruppe, 

informasjon fra hjelpemiddelsentralen an-

gående brukerpass, samarbeid med ortoped 

med henblikk på vurdering av eventuell 

operasjon, informasjon om kosthold og er-

næring knyttet til fysisk aktivitet, over- og 

undervekt, samt samarbeid med ortopedi-

ingeniører om ortoser og hjelpemidler til 

treningen. 

 Intensiv motorisk trening i gruppe
Unge voksne med fysiske funksjonsnedsettelser:
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I løpet av den seks uker lange prosjektperioden 
oppnådde samtlige deltagere flere av sine mål-
settinger med treningen.

Metode
Utviklingsprosjektet hadde caseserie design 

(8, 9) basert på kliniske forløp der deltager-

ne var sin egen kontroll. Standardiserte og 

kliniske tester ble utført før og etter endt tre-

ningsperiode. Da det var snakk om et kva-

litetsutviklingsprosjekt, var det ikke nød-

vendig med godkjenning fra regional etisk 

komité. Det ble likevel tatt etiske hensyn i 

form av anonymisering av deltagerne, samt 

sikker lagring av data på treningssenteret. 

Deltagerne ga informert samtykke til publi-

sering av resultatene fra prosjektet. 

Rekruttering
Deltagerne ble rekruttert gjennom fire opp-

slag i en lokal avis. I tillegg ble prosjektet 

formidlet til alle ledere i fysio- og ergote-

rapitjenesten i kommunen samt større fy-

sioterapiinstitutter. Tjueen personer viste 

i første omgang interesse, og tolv deltagere 

ble inkludert i prosjektet på bakgrunn av 

inklusjonskriteriene. Aktuelle deltagere 

måtte kunne fungere i en gruppe og ha en 

fysisk funksjonsnedsettelse på bakgrunn 

av medfødt eller ervervet skade. Årsaker til 

eksklusjon var komorbiditet som migrene, 

sansetap, nedsatt kognitiv funksjon eller 

mental kapasitet som medførte vansker med 

å motta og utføre instruksjoner i en gruppe, 

samt praktiske hindringer som skolefravær. 

Deltagerne
Det ble i alt inkludert åtte kvinner og fire 

menn med diagnosene CP, multippel skle-

rose, ataxi, ryggmargsbrokk, sequele etter 

polio og ervervet hjerneskade. Enkelte av 

deltagerne som meldte seg var eldre enn 

hva Helsedirektoratet definerer som unge 

voksne (19-26 år), men fikk likevel et tilbud 

i dette prosjektet. Flere av deltagerne hadde 

erfaring med fysioterapi og habilitering som 

barn, men de fleste hadde i dag et relativt 

lavt aktivitetsnivå og lite erfaring med fysisk 

aktivitet. En deltager var aktiv med kondi-

sjonstrening, to hadde selvstendig gang-

funksjon, to brukte krykker og åtte var rul-

lestolbrukere. En av deltagerne hadde med 

seg personlig assistent til treningen. 

Av de tolv deltagerne som deltok i pro-

sjektet, var det to som ikke fikk fullført 

treningsperioden grunnet sykdom, og en 

deltager som gikk ut av prosjektet da ved-

kommende fikk tilbud om opphold på et 

rehabiliteringssenter. Disse tre rapporterte 

likevel økt funksjon, og alle ønsket en ny 

intensiv treningsperiode senere. Deltagerne 

ble fordelt i to grupper etter når det pas-

set best for den enkelte å trene. I den første 

gruppen var det fire kvinner og to menn. 

I den andre gruppen var det tre deltagere 

som gjennomførte hele treningsperioden, 

to kvinner og en mann. Halvparten av del-

tagerne kom seg til og fra trening på egen 

hånd, mens de andre brukte taxi. Dette gav 

ingen store logistikkmessige problemer for-

uten enkelte forsinkelser i trafikken.

Utfallsmål 
Testingen ble foretatt av to fysioterapeuter 

før og etter den intensive treningsperioden. 

For hver deltager var det minst én av de to 

terapeutene som testet samme pasient. Det 

ble benyttet standardiserte testmanualer.

Canadian Occupational Performance 

Measure (COPM) (10) ble valgt, da delta-

gerne hadde ulike målsettinger for trenings-

perioden, samt at det var ønskelig med et 

individuelt tilpasset treningsprogram. En 

kortversjon av Gross Motor Function Mea-

sure (GMFM-B&C) (11) ble benyttet for å 

vurdere deltagernes grovmotoriske funk-

sjon. For å få et funksjonelt mål på delta-

gernes kapasitet ved gange ble seks minutter 

gangtest (12) valgt, eventuelt seks minutters 

håndsykkeltest for deltagerne uten gang-

funksjon. Timed up and go (TUG) (13) ble 

benyttet for deltagere med gangfunksjon for 

å evaluere mobilitet, og funksjonell balanse. 

I tillegg ble det for enkelte av deltagerne 

målt fremgang i styrke gjennom 10 RM (re-

petisjon maksimum) målinger. 

Intervensjon
Prosjektet ble innledet med et informa-

sjonsmøte hvor deltagerne og fysioterapeu-

tene ble kjent og utvekslet tanker og for-

ventninger. Det ble deretter utført kliniske 

tester og fastsatt individuelle målsettinger. 

Treningen foregikk tre ganger i uken av to 

timers varighet. Øvelsene ble i hovedsak 

valgt på bakgrunn av deltagernes målsetting 

og funksjon, samt de tilgjengelige fasiliteter. 

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Personer med fysiske funksjonsnedsettel-

ser har ofte behov for tilrettelegging ved 

fysisk aktivitet i form av fasiliteter, utstyr 

og spesialkompetanse.

Intensiv trening i gruppe er en fin mulighet 

for personer med fysisk funksjonsnedset-

telse til å trene målrettet og funksjonelt 

under veiledning av fysioterapeut, og 

gruppedynamikken oppleves som positiv.    

Treningsopplegget må være «skredder-

sydd» for hver deltager, og gruppesam-

mensetningen må vurderes nøye med 

hensyn til funksjonsnivå og målsetting 

med treningen. 

Test Utførelse Validitet og reliabilitet

GMFM B&C (11, 14) Testen ble scoret av to fysiotera-
peuter ved pre- og posttest

Utmerkede psykometriske egenskaper 
(11, 14)

COPM (10) Skjema ble utfylt av deltager og 
terapeut

God test-retest reliabilitet (15) og 
responsivitet (16)

6-minutters gangtest (12) Målt distanse i løpet av 6 minutter 
gang i selvvalgt tempo

Vurdert som godt egnet for klinisk 
praksis med gode psykometriske 
egenskaper (17)

TUG (13) To forsøk ved både pretest og 
retest, hvor beste tid ble benyttet i 
evalueringen

Utmerkede test-retest reliabilitet for 
traumatisk hjerneskade (18) samt 
god inter- og intra-rater reliabilitet og 
kriterievaliditet for ryggmargsskadde 
(19, 20)

TABELL 1 Oversikt over utfallsmål med utførelse, samt reliabilitets- og validitetsvurdering.
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Tre fysioterapeuter med erfaring og videreut-

danning innenfor nevrologi, slyngetrening, 

samt barne- og ungdomsfysioterapi stod for 

planlegging og gjennomføring. Det var i de 

første to ukene nødvendig med tre fysiotera-

peuter til å veilede deltakerne, og deretter to 

terapeuter de resterende fire ukene. Det var et 

sterkt fokus på funksjonell og smertefri tre-

ning med henblikk på høy overføringsverdi til 

dagliglivet og med et livsløpsperspektiv med 

tanke på å forebygge senskader. Deltagerne 

ble oppfordret til å forsøke seg på de funksjo-

nelle øvelsene hjemme som å forflytte seg fra 

seng til stol, fra stol til toalett og sittende eller 

stående bimanuelle oppgaver. To av øktene 

ble satt av til undervisning i avspenningstek-

nikker fra senterets fysioterapeut med kom-

petanse innen psykomotorisk fysioterapi. En 

av deltagerne fikk tilpasset en ankel-fotorto-

se, og for to deltakere ble det tilrettelagt med 

hanske og overtrekk for bedret grep på en-

kelte apparater. Deltagerne fikk undervisning 

fra studenter i klinisk ernæringsfysiologi ved 

Universitetet i Bergen vedrørende ernæring 

og fysisk aktivitet med kostholdsråd om både 

vektreduksjon og vektøkning. 

Beskrivelse av treningen
Gruppe 1: 
Oppvarmingen besto av 15-20 minutter på 

enten sittesykkel, håndsykkel, spinningsyk-

kel, tredemølle eller ellipsemaskin. Som al-

ternativ spilte deltagerne basketball, brukte 

rullebrett eller bokset på sekk. Ved bruk av 

rullebrett trakk deltagerne seg sittende eller 

mageliggende gjennom en oppsatt «slalåm-

løype». Ved boksing arbeidet deltagerne i 

intervaller med 40 sekunders arbeid og 20 

sekunders hvile. Det ble forsøkt å skape en 

variert form for oppvarming i tråd med So-

sial- og helsedirektoratets anbefalinger om 

fysisk aktivitet for mennesker med funk-

sjonsnedsettelser, hvor individuell tilpas-

ning og variasjon fremheves (21). Det ble 

også forsøkt å legge inn oppvarmingsøvelser 

med samarbeid, etter ønske fra deltagerne 

om en sosial dimensjon i treningen og for å 

fremme gruppedynamikken.

Felles stabilitetstrening: Trening av bol-

stabilitet i slynge, på matte, firkantpute eller 

terapiball. Utgangsstillinger ble valgt ut fra 

deltagernes funksjonsnivå. De første gan-

gene ble det brukt mye tid på innlæring av 

øvelsene, med mange repetisjoner. 

Eksempler på øvelser: 

Dips i slynge med strikk

Seteløft i slynge eller med ben på terapiball

Planke og sideplanke i slynge

Fremoverlening i slynge fra stående/

knestående/sittende i rullestol. Fokus på 

symmetri og stabilitet over hofter, samt 

nøytral stilling i columna

Sittebalanse og bekkenkontroll på fir-

kantpute. Deltageren strekker seg etter 

gjenstander og jobber med vektoverfø-

ring i sittende.

Individuell del: Dosering av styrkeøvel-

ser tok utgangspunkt i prinsipper om styr-

ketrening med 8-15 repetisjoner på serier av 

to eller flere (22). Hovedfokus var likevel på 

utførelse av øvelsen uten kompensatoriske 

bevegelser fremfor antall repetisjoner. Det 

var også ønskelig at treningen skulle være 

funksjonelt rettet, og det ble derfor arbeidet 

med øvelser som forflytning, samt å reise og 

sette seg på stol. I tillegg til å øke muskelstyr-

ken hadde enkelte av deltagerne ønske om å 

øke sin kondisjon, mens andre hadde fokus 

på utholdenhet. For deltagerne som ønsket å 

bedre kondisjonen ble det gjennomført kon-

disjonsøvelser etter intervallprinsipper med 

fire serier x fire minutter og kortere interval-

ler, mens deltagerne med ønske om bedret 

utholdenhet hadde fokus på å øke gangdis-

tansen i selvvalgt tempo. 

Eksempler på øvelser for en deltager er 

vist i tabell 2 og 3.

Gruppe 2
Oppvarmingen besto av 15-20 minutter der 

to av deltagerne bokset på en felles bokse-

sekk fra sittende i rullestol. To deltagere 

brukte håndsykkel og én deltager varierte 

mellom tredemølle, ellipsemaskin og spin-

ningsykkel. Som alternativ spilte deltagerne 

basketball, brukte rullebrett eller bokset 

med intervaller. 

Felles stabilitetstrening: Alle deltagerne 

jobbet med slyngetrening, rygghev på mat-

te eller ball, ryggøvelser i firfotstående og 

knestående ballkast i sirkel. Som alternativ 

jobbet deltagerne med rytmisk stabilisering 

med motstand fra terapeuten og ståtrening 

på forskjellige underlag.

Eksempler på slyngeøvelser: 

Fremoverlening fra stående/knestående/

sittende i rullestol med fokus på å holde 

nøytral stilling i columna.

Armhevinger i lav slynge.

Seteløft med et eller begge ben i lav slyn-

ge.

Plankestilling med bena i slynge.

Sideløft i slynge.

Resultater
Overordnet sett hadde samtlige deltagere 

god fremgang målt med de kliniske testene. 

Åtte av de ni deltagerne som gjennomførte 

hele treningsperioden ønsket en ny periode 

med intensiv trening. Én deltager ønsket 

individuell oppfølgning i tillegg til intensiv 

trening i gruppe, mens den siste deltageren 

ikke ønsket en ny intensiv treningsperiode 

på nåværende tidspunkt, da vedkommende 

syntes det av tidsmessige årsaker var vanske-

lig å kombinere med skole. De fleste delta-

gerne hadde liten kroppslig bevegelseserfa-

ring, og det var derfor uvant og krevende 

med den intensive treningen. Det ble likevel 

ikke rapportert om økt trettbarhet blant del-

tagerne. Etter endt prosjektperiode har flere 

av deltagerne fortsatt treningen på egenhånd 

på senteret, samt i grupper med lavere inten-

sitet. Deltagerne opplevde det som nødven-

dig med tilrettelagt trening i form av fysio-

terapifaglig kompetanse og fasiliteter som er 

tilrettelagt for rullestolbrukere og personer 

med funksjonsnedsettelse. 

Diskusjon
I løpet av den seks uker lange prosjektpe-

rioden oppnådde samtlige deltagere flere av 

sine målsettinger med treningen. De fleste 

ønsket også et nytt tilbud, og flere har fort-

satt med vedlikeholdende trening i påvente 

av en ny intensiv periode. 

Et vesentlig spørsmål ved dette prosjek-

tet er hvorvidt den intensive treningen var 

en gruppetrening, eller individuell trening i 

gruppe og hvilken form som burde vektleg-

ges. Deltagerne hadde svært ulikt funksjons-

nivå, målsetting og behov for tilrettelegging 

og hjelp. Dette førte til utfordringer med å 

velge treningsform og øvelser som passet 

hver enkelt deltager, men som likevel kunne 

fungere i en gruppesetting. Et alternativ ville 

være å fordele deltakerne i grupper etter 

funksjonsnivå eller målsetting. Få av del-

tagerne hadde erfaring med fysisk aktivitet 

før prosjektperioden, hvilket kan være en 

medvirkende årsak til den store fremgangen 

på de ulike testene. Et viktig element her er 

hvorvidt deltagerne fortsatte med trening et-

ter endt periode, og hvorvidt de vedlikeholdt 

den økte funksjonen. Det var dessverre ikke 

midler til en lengre oppfølgningsperiode, 

men dette vil være relevant i et forsknings-

prosjekt.

De fleste av deltagerne hadde en gene-

rell målsetting om bedret styrke, utholden-

het eller balanse, i tillegg til funksjonelle 
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mål knyttet til daglige aktiviteter. Før en 

ny intensiv periode ville det være ønskelig 

å arbeide mot flere, konkrete målsettinger 

med dertil egnede utfallsmål. For én av del-

takerne var treningsfrekvensen vanskelig å 

kombinere med studier, og vedkommende 

ønsket ikke en ny intensiv treningsperiode 

av den grunn. De øvrige deltakerne ga ikke 

uttrykk for at den intensive treningsperio-

den ble for tidkrevende, men det kan være 

vanskelig å kombinere intensiv trening med 

jobb eller studier, hvilket bør tas i betrakt-

ning ved planlegging av et lignende prosjekt. 

Oppmøtet blant deltagerne var likevel godt. 

Flere var til stede ved hver trening, og de øv-

rige hadde kun ett til tre ganger med fravær. 

Oppmøtet ble registrert hver gang, og delta-

gerne meldte fra hvis de ble forhindret fra å 

komme. Fravær var primært grunnet skole 

eller arbeid, legetimer eller sykdom.

Begrensninger
Det lave antallet deltagere og mangelen på 

kontrollgruppe gjør prosjektet til en case- 

serie. Dette betyr at vi ikke med sikkerhet 

kan vite om endringene etter treningsperio-

den skyldes intervensjonen. Det ville også 

vært ønskelig med oppfølgende målinger et-

ter endt trening for å undersøke en eventuell 

vedvarende endring, men dette var det dess-

verre ikke ressurser til. Et alternativ hadde 

vært å benytte et multiple single-subject-de-

sign (23) med flere baseline- og follow-up-

målinger. Dette kunne gitt et bedre grunnlag 

for å vurdere trender og effekt av treningen 

hos deltagerne. Vedrørende effektmål var 

tilbakemeldinger fra både fysioterapeuter og 

deltagere at COPM var besværlig å skåre, et-

tersom deltagerne syntes det var vanskelig å 

tallfeste tilfredsheten og viktigheten av ulike 

aktiviteter.

Implikasjoner for praksis
Dette utforskende utviklingsprosjektet har 

vist at intensiv trening i gruppe er en fin 

mulighet for personer med fysisk funk-

sjonsnedsettelse til å trene målrettet og 

funksjonelt under veiledning av fysiotera-

peut. Gjennom individuell trening i gruppe 

har man muligheter til å gi et tilbud til flere 

personer samtidig, og gruppedynamikken 

oppleves som positiv. Det vil likevel være 

nødvendig med en nøye planlegging før 

igangsetting av en intensiv treningsperiode. 

Treningsopplegget må være «skreddersydd» 

for hver deltager, og gruppesammenset-

ningen må vurderes nøye med hensyn til 

funksjonsnivå og målsetting med treningen. 

Vedlikeholdstrening utenom perioder med 

intensiv trening er også en viktig faktor. Det 

betyr at det er behov for systematisk sam-

handling mellom kommunehelsetjenesten 

og spesialisthelsetjenesten vedrørende indi-

viduelt tilrettelagte treningsmuligheter der 

fysioterapifaglig kompetanse er tilgjengelig i 

deltakernes dagligliv. For å kunne gjennom-

føre et slikt intensivt treningsprosjekt vil det 

i fremtiden være behov for ytterligere kom-

munale resurser, ettersom intervensjonen er 

arbeidskrevende og kostbar, og der en del av 

arbeidet ikke dekkes av verken kommunale 

driftstilskudd eller refusjon fra HELFO.

Konklusjon
Resultatene av dette prosjektet indikerer at 

Øvelse Beskrivelse Repetisjoner/serier Kommentar/progresjon

Forflytting i sittende Forflytting fra en blå firkantpute til 
en annen

10 x 3 Forflytting fra gulv til stol eller fra rullestol til annen stol

Firefotstående arm-
strekk

Firefotstående over blå firkantpute, 
strekke ut høyre og venstre arm

10 x 3 Gripe etter gjenstander, kaste ball

Sittende roing Ved trekkapparat på matte 10 x 3 Progresjon sittende på bosuball

Sittebalanse Sittende på tjukkas eller bosuball Bli sittende så lenge som mulig uten 
å støtte med hendene

Rytmisk stabilisering eller rekke ut etter gjenstander

Slynge Sittende dips med arm i slynge 10 x 3 Fra flekterte kne til strake bein

Håndsykkel Intervalltrening 4x4 minutter Høyere gir for tyngre belastning

TABELL 2 Individuelt program for deltager 1. Målsetting: Bedre sittebalanse, forflytting og øke fysisk form.

Øvelse Beskrivelse Repetisjoner/serier Kommentar/progresjon
Stående balanse Stående på to bein med og uten 

håndstøtte
Stå så lenge man klarer Stående på matte eller ustabilt underlag. Sidelengs 

gange med støtte i ribbe

Knebøy på ustabilt underlag Stående på Airex pute 10 x 3 Fokus på alignment 

Utfall Stående eller gående utfall 10 x 3 Stående på ujevnt underlag. Gående utfall

Beinpress I beinpressmaskin 10 x 3 Fokus på å unngå hyperekstensjon i kne

Tredemølle Gå sidelengs på tredemølle Forsøke å gå uten støtte med hendene, øke tempoet, 
øke distansen

Balansetrening Gå fra én Bosuball til en annen
Gå sidelengs opp på Bosuball

Nedtrekk Nedtrekksapparat 10 x 3 Fokus på symmetri i trunkus, trekke like mye med  
begge sider

Armhevinger På kne på matte 10 x 3 På strake ben eller med armer i slynge

Situps på ball Sittende på terapiball 10 x 3

Tredemølle med intervaller Gå på tredemølle i to ulike hastigheter 4 x 4 minutter Øke hastighet

Gangtrening Gå kontrollert mellom to streker

TABELL 3 Individuelt program for deltager 9. Målsetting: Bedret balanse, gangfunksjon, utholdenhet og styrke i mage og rygg.
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en seks ukers periode med intensiv, målret-

tet trening kan bidra til økt motorisk funk-

sjon og fysisk form hos unge voksne med 

fysiske funksjonsnedsettelser. Det vurderes 

som vesentlig at treningen er utviklet og 

veiledet av en erfaren fysioterapeut med 

henblikk på å planlegge og tilpasse trenin-

gen, slik at deltakerne unngår smerter eller 

uhensiktsmessige belastninger. Personer 

med fysiske funksjonsnedsettelser har ofte 

behov for tilrettelegging ved fysisk aktivitet 

i form av fasiliteter, utstyr og spesialkompe-

tanse, noe som er kostbart og ikke nødven-

digvis finnes i et alminnelig treningssenter. 

Prosjektet har fungert som et hypotesege-

nererende, lærerikt utviklingsprosjekt for 

planlegging av permanente treningstilbud 

til denne målgruppen og for forskning.

En stor takk 
Rettes til Helsedirektoratet og Johan Lud-

vig Mowinckels stiftelse som ga økonomisk 

støtte til å utvikle og gjennomføre prosjek-

tet, Helga Kaale i Bergen kommune som var 

med i prosjektgruppen som planla interven-

sjonen, deltagerne i prosjektet, samt de tre 

fysioterapeutene som gjennomførte trening 

og testing, Celine Christensen, Kamilla Ar-

nevik og Petter Dale. Økonomisk støtte til 

formidling av prosjektet er gitt av Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, 

og det rettes derfor en stor takk til Fondet 

som har gjort arbeidet med artikkelen mu-

lig. 

Tabell 4-12 
med beskrivelse av deltakernes utvikling 

vedlagt på www.fysioterapeuten.no 
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Doktorgrad:

Lavenergi laserbehandling i fysioterapi
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pen NorPhyPain, Høgskolen i Bergen/Universi-
tetet i Bergen. Disputas fant sted 15. august 
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Prøveforelesning: Tendon injury, tendinopathy, 
healing and repair: does current evidence sup-
port a role for Low-Level-Laser-Therapy as a 
component of management.

Originaltittel: Biophysical and biological ef-
fects from infrared Low-Level-Laser-Therapy.

Fysioterapeuter har siden tidenes morgen 

anvendt fysikalske behandlingsmetoder 

som behandlingstiltak ved mange lidelser. 

Et premiss for alle fysikalske behandlings-

metoder er at energien som tilføres kroppen 

kan påvirke biologiske prosesser i vevet. Hu-

den beskytter underliggende vev mot strå-

ling fra sollys og likeledes stråling fra lav- 

energilasere. Noe av energien fra lavenergi-

lasere absorberes og transformeres til varme 

i huden. Resten av energien går igjennom 

huden og kan påvirke biologiske prosesser i 

patologisk vev under huden.  

Det overordnede mål i PhD-avhand-

lingen var å undersøke noen biofysiske og 

biologiske effekter fra infrarøde lavenergi-

lasere som vanlig brukes av fysioterapeuter. 

I avhandlingen inngikk tre studier: Den 

første studien var designet som en blindet 

placebo-kontrollert studie med repeterte 

målinger. Studien inkluderte 40 personer 

i forskjellige aldersgrupper, hudfarge og 

begge kjønn. Den termiske effekten fra flere 

doser laserenergi fra to infrarøde lasere var 

undersøkt. Hudtemperaturen var evaluert 

med termografi. Den andre studien var ba-

salforskning, og var designet med repeterte 

målinger. Studien inkluderte 62 hudlap-

per fra rotter. I studien ble tidsprofilen for 

mengde energi som gikk gjennom huden 

under 150 sekunder med eksponering fra 

to infrarøde lasere undersøkt. Den tredje 

studien var designet som en dobbelt-blindet 

randomisert kontrollert studie. Studien in-

kluderte to grupper á åtte dyr. Effekten av 

en behandling med lavenergilaser i akutte 

akillesseneskader hos rotter ble undersøkt. 

Effekten ble evaluert ved sanntids ultralyd 

samt strekktest av senene. 

Prosjektet har påvist forskjell i biofysiske 

virkninger fra to vanlig anvendte lasere, 

l=810 nm og l=904 nm, ved betydelige for-

skjeller i termisk effekt i hud hos mennesker, 

og forskjellig evne til å gå igjennom rotte-

hud. Disse biofysiske virkninger fra infrarø-

de klasse 3B lasere er av vitenskapelig verdi 

siden ingen studier tidligere har belyst disse 

virkningene. Disse funnene støtter differen-

sieringen som er gjort i WALT sine anbefalte 

doser for disse to typer lasere (WALT, 2005). 

I dette prosjektet er det også påvist at 

lavenergi laserbehandling kan forverre den 

akutte inflammatoriske prosessen ved for-

økning av ødem. En mulig forklaring til det-

te noe overraskende funnet kan ligge i at en 

halv time etter skade kan være en for tidlig 

behandlingsstart eller at behandlingsdosen 

var for høy. Vi har gjort oppfølgingsstudier 

med behandlingsstart to timer etter skade 

samt med lavere behandlingsdose (0,5 J, 

som kan være egnet for små dyr som rotter). 

Det viste seg at både senere behandlingsstart 

og lavere behandlingsdose medførte mindre 

ødemdannelse (upublisert). 

Referanser:
– Joensen, J., Demmink, J. H., Johnson, M. I., Iversen, V. V., Lopes-
Martins, R. A. & Bjordal, J. M. (2011). The Thermal Effects of 
Therapeutic Lasers with 810 nm and 904 nm Wavelengths on 
Human Skin. Photomed Laser Surg.
– Joensen, J., Gjerdet, N. R., Hummelsund, S., Iversen, V., Lopes-
Martins, R. A. & Bjordal, J. M. (2012a). An experimental study of 
low-level laser therapy in rat Achilles tendon injury. Lasers Med 
Sci, 27, 103-11.
– Joensen, J., Ovsthus, K., Reed, R. K., Hummelsund, S., Iversen, V. 
V., Lopes-Martins, R. A. & Bjordal, J. M. (2012b). Skin penetration 
time-profiles for continuous 810 nm and Superpulsed 904 nm 
lasers in a rat model. Photomed Laser Surg, 30, 688-94.
– WALT. (2005). World Association for Laser Therapy, Dosage 
recommendations [Online]. WALT. Available: http://waltza.co.za/
documentation-links/recommendations/dosage-recommenda-
tions/ [Accessed date 6 October 2011].

LASERBEHANDLING Noe av energien fra lavenergilasere absorberes og transformeres til varme i 
huden. Foto: Jón Joensen
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Sammendrag av «ROS-studien» (Rehabilite-
ringsOpphold med oppfølgingsSamtaler).

Gunnhild Berdal, fysioterapeut MSc, stipen-
diat ved Det medisinske fakultet, Universitetet 
i Oslo og Diakonhjemmet sykehus, Nasjonal 
kompetansetjeneste for revmatologisk rehabi-
litering (NKRR).

Bakgrunn: Forskning viser at pasienter med 

inflammatoriske revmatiske sykdommer 

har god nytte av rehabilitering, men at ef-

fekten avtar raskt slik at de fleste er tilbake 

til sin opprinnelige helsestatus seks til tolv 

måneder etter utskrivelse fra rehabilite-

ringsopphold. 

Formålet med denne studien er å evalue-

re effekten av et nyutviklet, skreddersydd re-

habiliteringsprogram (kalt Rehabiliterings-

opphold med OppfølgingsSamtaler (ROS)) 

for pasienter med revmatisk sykdom. ROS-

programmet består av fire elementer som er 

designet for å forsterke og forlenge effekten 

av tiltak introdusert under rehabiliterings-

opphold: 

Strukturerte målplanleggingssam-

taler med helsepersonell ved inn-

komst og utskrivelse.

Bruk av motiverende intervjutek-

nikk for å støtte pasientene i å nå 

målene sine.

Selvhjelpsbok basert på kognitiv at-

ferdsterapi.

Fire oppfølgingssamtaler på telefon 

i løpet av de første fem månedene 

etter utskrivelse fra rehabiliterings-

opphold. 

Metode: Prosjektet er organisert som en 

trappetrinns-randomisert kontrollert multi-

senterstudie hvor effekten av ROS-opphold 

sammenlignes med ordinære, standardiser-

te rehabiliteringsopphold i forhold til pasi-

entenes måloppnåelse, livskvalitet, funksjon 

og kostnadseffektivitet. Data samles inn ved 

hjelp av semi-strukturerte samtaler med pa-

sienter og spørreskjemaer ved innkomst og 

utskrivelse, samt ved 6 og 12 måneder etter 

rehabiliteringsopphold.

Organisering: Studien utgår fra Regio-

nalt forskningsnettverk i revmatologi Helse 

Sør-Øst og hovedansvarlig for organisering 

og gjennomføring er Nasjonal kompetan-

setjeneste for revmatologisk rehabilitering 

ved Diakonhjemmet sykehus. Deltagende 

pasienter rekrutteres fra revmatologiske av-

delinger ved Sykehuset Sørlandet, Betanien 

Hospital, Martina Hansens Hospital, Rev-

matismesykehuset Lillehammer og Opptre-

ningssenteret Jeløy Kurbad. Brukerrepre-

sentanter fra Norsk Revmatikerforbund har 

bidratt både under utvikling av programmet 

og gjennomføring av prosjektet.  

Deltakere: Det ble i inklusjonsperioden 

fra august 2011 – juni 2012 inkludert 409 

pasienter i studien, og datainnsamlingen 

ble ferdigstilt i august 2013. Parallelt pågår 

arbeid med å utarbeide en systematisk over-

siktsartikkel som oppsummerer evidens for 

effekten av oppfølgings-intervensjoner etter 

behandling eller rehabilitering av pasienter 

med revmatisk sykdom. I studien inngår 

også en artikkel som beskriver innhold og 

stabilitet i pasienters rehabiliteringsmål 

gjennom et rehabiliteringsforløp. 

Studien vil gi økt kunnskap om hvorvidt 

et strukturert, målrettet rehabiliteringsopp-

hold med oppfølgingssamtaler kan øke og/

eller forlenge effekten av rehabiliteringsopp-

hold for personer med revmatisk sykdom. 

Programmet kan legges til allerede etablerte 

intervensjoner, og kan derfor ha stor over-

føringsverdi til andre tilbud og nivåer i hel-

setjenesten.

Studien avsluttes etter planen i 2014.

Planlagte titler på artikler:
1. A systematic review of the design and effectiveness of 
follow-up interventions after treatment or rehabilitation for 
patients with rheumatic diseases.
2. Content and stability of individualized patient generated 
goals in rheumatologic rehabilitation.
3. Effects of structured goal planning and tailored follow-up 
in rehabilitation for patients with inflammatory rheumatic 
diseases: A stepped wedge randomized controlled trial.

Effekten av et nyutviklet, skreddersydd rehabiliterings-
program for pasienter med revmatisk sykdom
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REHABILITERING ROS-studien prøver ut rehabiliteringsopphold tilpasset pasientenes egne mål, fulgt 
opp med støttende telefonsamtaler etter utskrivelse. Mange av de deltakende pasientene har økt 
fysisk aktivitet som mål. Foto: Nicolas Tourrenc 

FAG
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Denne bokas budskap er behovet for en moderni-

sering av faget arbeidsmedisin. De tre forfatterne 

er alle erfarne danske spesialleger i arbeidsmedi-

sin, med mangeårig erfaring fra virksomheter og 

arbeidsmedisinske klinikker.  Boka er skrevet for 

helseprofesjonene, men nok først og fremst for 

leger i videre – og etterutdanning.  Deres påstand 

er at hittil har det arbeidsmedisinske faget vært 

for opptatt å stille etiologiske diagnoser utfra 

eksponeringer i arbeidsmiljøet.  I stedet bør fokus 

dreies mot rehabiliteringen av pasienten og bistå 

virksomhetene med å skape sunne arbeidsplasser. 

Arbeidsmedisinen «begynner og slutter med 

pasienten og sykehistorien».  Dette innebærer at 

forfatterne er skeptiske til en for sterk vektleg-

ging av evidensbasert medisin alene i faget. De 

hevder det ville være katastrofalt om denne for-

trenger klassisk legekunst. De lanserer en «nar-

rativ arbeidsmedisin» som vektlegger pasientens 

fortellinger mer. Via hermeneutisk fortolkning kan 

pasient og lege reformulere pasientens fortelling 

og sykehistorie slik at denne gis ny mening. Mens 

diagnoseperspektivet er bakoverrettet, vil en 

bearbeidet og fortolket historie være fremtidsret-

tet ved å avklare forutsetninger for forebyggelse 

og arbeidsfastholdelse.

Begrepet «arbeidsfastholdelse» drøftes 

nærmere. Det oppsto i  80–årene blant andre 

begreper som TTA (Tilbage Til Arbejde), RTW 

(Return to Work), Back to Work mv. Det tilsvarer 

i Norge prosesser knyttet til oppfølging av syk-

meldte og arbeidsrettet rehabilitering. «Arbeids-

inkludering» er for 

øvrig begrep og tittel 

på en ny norsk bok 

på området (1). Om 

arbeidsfastholdelse 

sier boka at «syk-

melding ofte er verre 

enn sykdommen i 

seg selv». Det er i 

tråd med hovedfilo-

sofien om at arbeid 

er en avgjørende, 

positiv faktor i folks liv. Når den klassiske arbeids-

medisinen har vært med på å fjerne de alvorligste 

arbeidsbetingede sykdommer, må faget jobbe 

mer med arbeidsfastholdelse. Det er ikke vanske-

lig å støtte forfatterne i at denne dreiningen også 

er ønskelig i norsk arbeidsmedisin.

Boka gjennomgår danske sykmeldingsord-

ninger og instanser på sykmeldingsområdet, 

og innen arbeidsmedisinen. BST (bedrifts-

sundhedstjenesten) er i Danmark så å si borte, og 

erstattet med private arbeidsmiljørådgivere. De 

danske jobcentre ufører arbeidsevnevurderinger. 

Arbeidsplassbesøk og arbeidsplassvurderinger 

er omtalt, og kan gi nyttige tips. Noe er likt, noe 

betydelig annerledes enn i Norge. I Danmark blir 

folk hurtig sagt opp ved sykdom, og man blir min-

net på at mulighetene for arbeidsinkludering er 

konjunkturavhengige. 

Om forebyggingstiltak beskriver boka praksis 

rent klinisk for enkeltindivid, samt på arbeidsplas-

sen. Helsefremmende tiltak på individnivå i form 

av livsstilstiltak er nødvendige. Man problemati-

serer om dette vil kunne skyve miljørettede tiltak 

i bakgrunnen, men fremholder heller at økt fokus 

på det ene også gir økt fokus på det andre. Her 

kunne boka med fordel dradd inn mer rundt sosial 

ulikhet i helse – uten at den altså gjør det. 

Tilnærming til pasienter med «bevægeap-

paratbesvær» samt  tilpasnings- og belastnings-

reaksjoner på arbeidet (stressrelaterte lidelser) 

er nærmere omtalt. For den siste gruppen 

settes det opp en grundig plan i flere faser med 

forutsetninger for retur til arbeidet, og planen er 

god. Når det gjelder muskel-skjelettlidelsene, er 

boka lite kontroversiell, men gir da heller ikke mye 

nytt. Den «narrative» arbeidsmedisinen er i fokus 

her, hvor nøye gjennomgang av sykehistorie (og 

funn) sammen med pasienten er med å trygge 

pasienten og skape ny forståelse for hvilke tiltak 

som er nødvendige.  Sokratisk dialog er nevnt 

som verktøy, men det mangler mer utdypende 

henvisninger til veldokumenterte metoder som 

kognitiv terapi (CBT), metakognitiv terapi (MCT) 

mv. i behandling av bevegelsesfobi. 

15 prosent av konsultasjoner i legers almen-

praksis vedrører arbeidsrelaterte problemstillinger. 

I fysioterapeutisk praksis er vel ikke tallet mindre. 

Er dette da en nyttig bok for fysioterapeuter?  

Som nevnt er den primært skrevet for leger, og 

som en «vekker» i forhold til behov for dreining i 

et fag som fysioterapeuter tradisjonelt ikke har 

vært direkte involvert i – den klassiske arbeids-

medisinen. Deler av denne «debatten» har vel 

mindre interesse, mens den «moderniserte» 

arbeidsmedisinen vil utspille seg på områder som 

fysioterapeuter er svært aktive på. Boka fortjener 

sin plass som meningsytring i sitt felt, men er 

etter mitt skjønn mindre aktuell som lærebok for 

fysioterapifaget. 

1. Thorgeir Hernes, Ingar Heum, Paal Haavorsen (red.),  
Arbeidsinkludering – Om det nye politikk- og praksisfeltet i 
velferds-Norge

Per Fløystad
Spes. i arbeidsmedisin, overlege
Hernes Institutt
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Forfatter: Lars Gunnar Lingås

Forlag: Gyldendal Akademisk

ISBN: 978-82-05-39884-9

Store deler av den norske befolkning er yrkespassive. Norges helse- og sosialpolitikk, samt utdannings- og 

arbeidsmarkedspolitikken blir derfor i større og større grad rettet mot en aktivisering av flest mulig av de som 

står utenfor arbeidslivet. 

De ulike arbeidsrettede rehabiliteringstilbudene berører verdier som rett til samfunnsdeltakelse, bruker-

medvirkning, personvern og ikke minst respekt for menneskeverd og menneskelig mangfold. 

Forfatter diskuterer betydningen av disse verdiene og for yrkesutøvere som skal arbeide tverrfaglig med 

habilitering og rehabilitering. Både NAV-reformen og Samhandlingsreformen blir omtalt. 

Ansvar for likeverd: Etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering
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MOSELEY er professor i klinisk nevroviten-

skap og er tilknyttet fysioterapiutdanningen 

ved University of South Australia i Adelaide. 

Han har en omfattende katalog av forskning 

og publiseringer bak seg og legger stor vekt 

på formidling. Mosleys forskningsgruppe 

undersøker hjernen og psykens rolle i kro-

nisk smerte. Gruppen holder til på to steder: 

UniSA og Neuroscience Research Australia, 

begge i Sydney. 

Hvor farlig er det – egentlig?
I september hadde Lorimer Moseley kurs i 

Oslo, Trondheim og Tromsø.  Etter å ha vært 

til stede på kurset Understand & Explain 

Pain i Oslo i 19.-20. september, arrangert av 

NFF og Rikshospitalets fysioterapiavdeling, 

kunne vi levende forestille oss hvordan no-

ciceptorene roper advarsler opp til hjernen 

om farer som truer.  

«Hey, thalamus! There’s danger on the 

back of the leg on the right side in the 

skin!!!»

«The nociceptors must have been 

screaming up the spinal cord!»

«But how dangerous is it – really?»

Smertelige historier
Moseley krydrer hele tiden sine kurs og 

forelesninger med historier som illustrerer 

fenomenet smerte. Det har resultert i en ny 

bok, «Painful Yarns» – der mange av histori-

ene han bruker i behandlingen av pasienter 

er samlet. 

– En historie som gjorde dypt inntrykk 

på meg utspant seg i mottakelsen på et sy-

kehus. Jeg var fysioterapeutstudent på tredje 

året og så plutselig en mann som gikk rundt 

med en hammer som satt fast bak i nakken 

hans. Han var nesten helt uaffisert av ham-

meren, og kjente ingen smerte. Hvordan 

kunne det ha seg?  Han så jo ikke hamme-

ren, og dermed gikk det heller ingen umid-

delbare faresignaler opp til hjernen, fortalte 

Moseley til kursdeltakerne – med et stort 

skuespillertalent.

Misjon
I et intervju med Lorimer Moseley spør vi 

om han har formidling av kunnskap om 

smerte som en nesten lidenskapelig ambi-

sjon?

– Det spørsmålet har jeg aldri fått før! Jeg 

vil ikke betegne det som min private misjon/

ambisjon. I det private er jeg mye mer opp-

tatt av familie, venner og de nære ting. Men 

i et jobbperspektiv, kan det nok stemme. Jeg 

har alltid vært fasinert av mennesker – deres 

erfaringer og utfordringer. Og smerte er en 

svært tøff menneskelig erfaring. Samtidig 

mener jeg det er viktig for et sivilisert sam-

funn å ivareta mindre ressurssterke grupper 

i befolkningen. Og mennesker med kroniske 

smerter hører dessverre ofte til i den grup-

pen.

– Er din satsing på kommunikasjon og for-
midling en del av forklaringen på din suksess 
som forsker?

– Det er godt mulig. Jeg er svært opp-

tatt av formidling og jobber kontinuerlig 

sammen med mine kolleger for å finne nye 

måter å kommunisere forskningsresulta-

tene våre på. Etter min mening er vitenskap 

bare så nyttig som den kan kommuniseres 

ut. Det er dessverre mange forskere, også på 

dette feltet, som gjør fantastisk arbeid, uten 

at det blir kjent. De har ikke lært hvordan de 

skal formidle det de gjør. Jeg tar dette veldig 

alvorlig, og jeg elsker å fortelle historier som 

kan knytte vitenskapen og det virkelige livet 

sammen.

Smertelige forklaringer
Lorimer Moseley, som skrev Explain Pain sammen med David Butler, har 

tilnærmet stjernestatus blant mange som er opptatt av smertebehandling. 

I høst har han vært på Norges-turne. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Smertedefinisjoner

Lorimer Moseley: Smerte er en ube-

hagelig, bevisst opplevelse som oppstår 

i hjernen, når summen av all tilgjengelig 

informasjon tyder på at du trenger å 

beskytte en spesiell del av kroppen. (Pain 

is an emergent conscious experience that 

serves to evoke a behavioral protective 

response.)

The International Association for 
the Study of Pain (IASP): Smerte er en 

ubehagelig sensorisk og emosjonell opple-

velse assosiert med aktuell eller potensiell 

vevsskade, eller beskrevet som slik skade. 

(Merskey & Bogduk 1994)

Vanlige misforståelser 
om Explain Pain (EP):

EP er IKKE råd om å være aktiv, men å 

forklare fordelene med aktivitet.

EP er IKKE råd om at smerter ikke er lik 

skade, men å forklare hvorfor smerte 

ikke er lik skade.

EP er IKKE å si at smerten nå er en del 

av ditt nervesystem, og at du må leve 

med det.

Det er å forklare at nervesystemet 

overbeskytter, og at smertemestring er 

nyttig mens du trener systemet til å bli 

mindre beskyttende.

Kilde: Lorimer Moseley.

Les mer: www.bodyinmind.org
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Bratt læringskurve
– Hvor langt har smerteforskningen kommet 
siden Explain Pain kom ut for ti år siden?

– Jeg vil heller gå 20-30 år tilbake i tid. 

I løpet av disse årene har vi kommet veldig 

langt i å forstå at smerte ikke er så enkelt 

som vi kanskje trodde det var. Store meng-

der forskning har identifisert forholdet mel-

lom smerte, tankesett, miljø, psykologiske 

tilstander og andre forhold. (immune medi-

ators?) Vi har fått mer kunnskap om MRI- 

og CT- funn, og vi er inne i en bratt lærings-

kurve når det gjelder hjernens nevral- og 

immunmekanismer, som ser ut til å være en 

viktig underliggende faktor for smerte. Jo 

mer jeg lærer, desto mer overbevist blir jeg 

om at smerte er et fenomen som det vil være 

vanskelig å forstå fullt ut. Men vi vil kunne 

forstå hva som modulerer smerte hos men-

nesker. 

– Australia er kjent for forskning på smer-
te.  Betyr det at dette forskningsfeltet priorite-
res når det gjelder forskningsmidler? 

– Det er like vanskelig å få støtte til forsk-

ning i Australia som i mange andre land, 

men jeg tror at trenden er i ferd med å snu. 

Årsaken er at smerte er et så stort helsepro-

blem på verdensbasis. I fjor ble det publisert 

en studie i The Lancet om de mest kostbare 

helseproblemene i verden, målt i blant an-

net produktivitet og sykefravær. Kroniske 

ryggsmerter toppet listen. Kostnadene ved 

diabetes og kreft blir lave i forhold til rygg-

smerter. Samtidig er kronisk smerte sterkt 

underfinansiert, både når det gjelder forsk-

ning og behandling.

– Har dere lykkes med å få metodikken og 
forskningen bak Understand & Explain Pain 
ut i klinikken?  

– Det er et langsiktig og hardt arbeid! Det 

er dokumentert at mange klinikere, fysiote-

rapeuter inkludert, ikke driver evidensbasert  

ETTERTRAKTET Lorimer Moseley har i høst holdt kurs om å forklare og forstå smerte i Oslo, Trondheim og Tromsø. På kurset i Oslo, arrangert av NFF og Riks-
hospitalets fysioterapiavdeling, var det 180 deltakere. NFF har aldri hatt flere deltakere på et kurs.
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praksis. Explain Pain ligger nå på nivå 1A 

når det gjelder effektdokumentasjon og er 

mye mer anerkjent nå enn for ti år siden. 

Det er mange grupper forskere som publise-

rer gode studier, ikke bare vår egen. Og alle 

studier viser at dette er veien å gå når det 

gjelder smertebehandling.

Tverrfaglig tilnærming
Mosley understreker at «Understand & Ex-

plain Pain» er en tverrfaglig tilnærming, når 

det gjelder behandling og forskning. Det er 

ikke fysioterapispesifikt.

– Dette er ikke noe én profesjon har ei-

erskap til, og det bør det heller ikke være. 

Det er en måte å tenke på – klinisk reflek-

sjon på tvers av profesjonsgrenser. Samtidig 

tror jeg at fysioterapeuter står godt til å innta 

en ledende rolle på dette området. De er ofte 

gode på relasjoner og kommunikasjon, noe 

som er helt avgjørende for å lykkes. Fysio-

terapeuter har lov til å ta på folk, og de har 

kompetanse og autoritet innen fysisk skade. 

De er også billigere enn legene! Mange av 

kursene fysioterapeuter tar inneholder mye 

nevrofysiologi, nevrovitenskap og psyko-

logi. De har ennå ikke nok smertevitenskap 

på grunnutdanningen i fysioterapi, men 

universiteter over hele verden er i ferd med 

å endre på det, sier Moseley.

Han legger til at ved australske univer-

siteter er det annerledes. Ved University of 

South Australia går fysioterapistudentene ut 

med minst 100 timer smertevitenskap. An-

dre universiteter i Australia ligger omtrent 

på samme nivå. 

ÅTTE norske fysioterapistudenter i Nederland 

kom ens ærend til Oslo for å delta på kurs 

med Lorimer Moseley. De var alle kjent med 

Moseley’s teorier fra studiet. Fysioterapeuten 

møtte tre av dem.

NFF lot studenter delta på dette kurset for 

nesten halv pris, en mulighet de ikke ville gå 

glipp av. 

– NFF bør fortsette å gi redusert kurspris 

til studenter, og ikke stoppe med kurset Un-

derstand & Explain Pain!

Det er budskapet fra Øystein Jørgensen fra 

Lørenskog (tv), Magnus Aanonsen fra Seljord 

og Maja Sigerset fra Molde som nå går tredje 

året på fysioterapi ved Saxion i Enschede. 

Fra Nederland for å høre Moseley
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– Lorimer Moseley’s innsikt i smer-

teproblematikk har mye til felles 

med psykomotorisk fysioterapi, når 

det gjelder teorier og til dels også 

behandlingsmetoder, skriver leder i 

Faggruppen for psykomotorisk fysio-

terapi, Gro Marit Hellesø i en e-post 

til Fysioterapeuten:

Det gjelder blant annet at 

«kroppen husker», og det å se 

på smerte som en opplevelse ut 

fra levd liv og relasjoner – i til-

legg til de signaler som smertereseptorer gir. 

Sammenheng er viktig i psykomotorisk 

fysioterapi, og at det er mye annet enn det 

fysiske som påvirker smerte.  Dersom pa-

sienten har et ufunksjonelt spennings- og 

pustemønster, må terapeuten sammen med 

pasienten lete etter årsaker og hjelpe fram 

bedre funksjon. 

Fysioterapeuter må jobbe for å forklare 

pasientene hvordan hjernen prosesserer 

smerte. Nocioceptorer som fyrer raskt, ver-

sus sakte, dominerer selv om vevsskade ikke 

lengre er aktuelt. Hjernen tolker likevel sig-

nalene som en trussel om vevsskade, og vi 

opplever smerte. 

God kommunikasjon, trygghet i situa-

sjonen, nærvær og kroppslig opplevelse av 

dette, er viktig for mange pasienter. Psyko-

motorisk fysioterapi har flere innfallsvinkler 

til dette.  Moseley’s teorier blir slik en av 

mange måter å hjelpe pasienten til endring 

og bedring. Moseley’s forklaringsmodell er 

god, og godt egnet innen psykomotorisk fy-

sioterapi, hvor langvarig smerte er sentralt. 

Dette har vært et flott kurs! Lorimer Mo-

seley legger vekt på god kommunikasjon og 

trygget i forhold til pasientene. Det åpner 

for å bygge ned forsvarsverk og skape mulig-

het for endring.  Det har vært inspirerende å 

høre hvordan han møter sine pasienter, han 

tar dem på alvor.

Jeg anbefaler alle å lese boka! Jeg vet at 

flere av mine kolleger har god erfaring med 

Explain Pain, og de få psykomotorikerne 

som deltok på kurset, var også svært for-

nøyde. 

Psykomotorikeren: 
– Mye til felles med psykomotorisk fysioterapi

PÅ KURSET Gro Marit Hellesø.
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Manuellterapeuten:

– Smerter er resultat av en hjernefunksjon

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!

PÅ KURSET Sigurd Mikkelsen. 

Lorimer Moseley’s viktigste budskap 

er at smerter alltid er et resultat av 

hva hjernen tolker, skriver Sigurd 

Mikkelsen i en e-post, som svar på 

spørsmål fra Fysioterapeuten. 

– SMERTER er med andre ord ikke en ting, 

men resultatet av en hjernefunksjon. Smer-

ter er noe hjernen gjør. Mange sidestiller 

imidlertid nocisepsjon og smerter, men no-

cisepsjon i seg selv er hverken tilstrekkelig 

eller nødvendig for å oppleve smerte. Dette 

budskapet er også helt i tråd med definisjo-

nen til IASP, som understreker at aktivitet i 

nociseptorer eller nociseptive baner ikke er 

smerter. 

Denne tilsynelatende lille, men viktige 

distinksjonen mellom nocisepsjon og smer-

ter betyr at målet om å redusere nocisepsjon 

i perifere strukturer i mange tilfeller ikke er 

nok. Hjernens evaluering av smerten bør 

også adresseres. Alle tiltak som endrer hjer-

nens evaluering av fare kan derfor potensielt 

redusere smerter. Dette åpner for mange fle-

re strategier og tiltak i det terapeutiske rom 

enn manuelle behandlingsteknikker alene.

– Hvor langt har norske manuellterapeu-
ter kommet når det gjelder å bruke denne 
metodikken i klinikken?

–  Det er det nok ingen som har oversikt 

over, men jeg har inntrykk av at mange nor-

ske manuellterapeuter har hørt om Explain 

Pain og vært på kurs med Moseley eller 

Butler. Når det er sagt, så er det heller ingen 

enkel oppgave for hverken terapeuter eller 

pasienter å overføre moderne kunnskap om 

smerter til praktisk handling. For både tera-

peut og pasient handler det ofte om å endre 

på både vaner og tidligere forestillinger om 

årsaksforhold for smertene. Det kan være 

utfordrende for begge parter. 

– Er det enighet om disse metodene og for-
klaringsmodellene, eller finnes det gode «kon-
kurrenter»?

– Fra et vitenskapelig perspektiv og på 

tvers av fagfelt, er det bred enighet om at 

nervesystemet fra perifert til kortikalt nivå 

endres funksjonelt ved langvarige smerter. 

Det er også bred enighet om at disse endrin-

gene er relativt ulike fra individ til individ, 

på samme måte som at håndsignaturer er 

ulike mellom individer. 

– Jeg vil våge å si at vitenskapen aner-

kjenner kompleksiteten av smerter og andre 

fenomener som utfordrer helsen og dermed 

også begrensningene ved endimensjonale 

løsninger. Den ene reelle «konkurrenten» til 

dette er at mennesket i seg selv har et ibo-

ende ønske og håp om enkle og spesifikke 

løsninger. Tar man med i betraktningen at 

dette også er preget av historiske og kultu-

relle aspekter, så varierer også metodene og 

forklaringsmodellene deretter, både innad 

i samme behandlergruppe og mellom de 

ulike behandlergruppene.

– Hvordan vil du oppsummere det viktig-
ste fra kurset til kolleger som ikke var der? 

– Det er at smerte alltid er et utgangs-

produkt fra hjernen. Alle tiltak som kan re-

dusere hjernens oppfatning av fare eller feil 

fra kognitive, affektive og sensoriske hjer-

nenettverk, kan potensielt redusere smerte-

opplevelsen. Å rekonseptualisere en feilak-

tig forståelse av smerteårsak hos pasienten 

kan i mange tilfeller være starten til mindre 

smerter. Vis at du alltid er på lag med pa-

sienten, snik helsefremmende informasjon 

inn under «radaren» og sørg for at alle ord 

og manuelle tiltak har som mål å stimulere 

pasientens interne «kontroll-lokus».

Kontroll-lokus vil si menneskets oppfat-

ning av hvilken mulighet det har for å på-

virke og kontrollere sitt eget liv. Mennesker 

med intern kontroll-lokus har tro på at de 

kan påvirke sitt eget liv med egne tiltak, 

mens mennesker med eksternt kontroll-

lokus tillegger i større grad ansvaret for eget 

liv til ytre omstendigheter.

Følg også Sigurd på hans fagblogg (www.

sigurdmikkelsen.no) og på Twitter (http://

twitter.com/SigMik).
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Apparater med tilgang for alle 
- uansett funksjonsevne

 Konvergerende/divergerende 
bevegelsesakse

 Justeringsmekanisme 
kan begrense bevegelighet

 Informative treningsplakater. 
med illustrasjoner

 Gule og svært synlige 
justeringshåndtak

 Sidelasting av vektmagasin 
(100kg) med 2,5kg 

 mellomvekter

 Enhåndsbetjent 
swingaway-sete

Kontakt oss for hele vårt sortiment av 
treningsapparater og treningsutstyr til trimrom og klinikker

fitness@beach-mountain.no. www.beach-mountain.no

DET går mot høst i Trondheim, 

noe som betyr at alle tre årskul-

lene ved fysioterapiutdanningen 

ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 

(HiST) allerede er godt i gang 

med et nytt skoleår. 

Høsten er vanligvis forbun-

det med blanke ark, friskt på-

gangsmot og optimisme – men 

i år, som tidligere år, har en sky 

av usikkerhet kommet sigende 

innover oss og preget samtalene 

i klasserommet, i kantinen og 

på fritiden. 3. klasse har nem-

lig mottatt det årlige skrivet fra 

fylkesmannen i Hordaland, som 

også er sendt ut til Høgskolen i 

Bergen, som informerer om at 

det også i år er mangel på tur-

nusplasser i region Midt-Vest. 

Det blir stadig kommentert 

fra lærernes side at det er flott 

at vi er et såpass 

stort kull – hele 

67 studenter har 

tatt fatt på sitt 

tredje og siste år 

på fysioterapiut-

danningen ved 

HiST, noe som 

er flere enn på 

mange år. Dette, 

som egentlig er 

et gledens bud-

skap til framtidas 

helse-Norge, hvor 

mangelen på hel-

sepersonell ser ut 

til å bli større og 

større, blir i stedet 

en evig kilde til bekymring for 

studentene. 

Hvor lang blir ventelista? 

Hvor mange må sette livet på 

vent et helt år? Hvor mange må 

ta seg en deltidsjobb i stedet for 

å få brukt kunnskapene og fer-

dighetene man har tilegnet seg? 

Hvor mange kommer til å føle 

at tid og penger som er brukt i 

løpet av tre år har vært bortkas-

tet? Hovedbudskapet fra Trond-

heim er klinkende klart: DET 

MÅ KUNNE SKAFFES NOK 

TURNUSPLASSER! Selvfølge-

lig gjøres det allerede mye for å 

sikre oss dette, men så lenge det 

mangler turnusplasser, er det 

ikke nok. Dersom man allerede i 

august 2013 ser at dette kommer 

til å bli et problem i mars 2014, 

er det ikke for sent. Her må noe 

gjøres! 

Ingvild Gisnås, fysioterapistudent,

Høgskolen i Sør-Trøndelag

– Det må skaffes nok turnusplasser!

FRA LESERNE

BLANKE ARK Vanligvis er det dette vi forbinder med 
høst, men i år har en sky av usikkerhet kommet inno-
ver oss, skriver fysioterapistudent Ingvild Gisnås.
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settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

Før man går ut på glattisen så er det 

lurt å vite om den holder eller ikke. Å 

si at mindfulness er fysioterapi kre-

ver kunnskap om hva mindfulness 

er. For de som ikke vet, er det derfor 

lurt å lese videre.

Hva er mindfulness?
Mindfulness eller oppmerksomt 

nærvær er en bestemt form for 

nærvær.  Det handler om å være til 

stede i utfoldelsen av øyeblikket, 

fra øyeblikk til øyeblikk, med en 

ikke-dømmende holdning og aksept. 

Det handler om med vilje å innta 

en vennlig aksepterende holdning 

til det som skjer både i ens indre 

og ens ytre miljø. For eksempel kan 

jeg være klar over at jeg er irritabel, 

men det er ikke det samme som 

at jeg er helt til stede med min 

irritabilitet. For å være oppmerksom 

i mindfulness forstand, må jeg være 

målrettet til stede overfor meg 

selv. Jeg må fullt ut anerkjenne meg 

selv slik jeg er i dette øyeblikket, 

ikke kun vagt og vanemessig være 

klar over det som skjer. For å kunne 

være til stede på denne måten, 

kreves det mot. Mot til å møte meg 

selv, for gjennom dette å forstå min 

irritabilitet. 

Mindfulness øves gjennom 

teknikker som har ulike formål og 

forutsetninger. Disse kan grupperes 

i fire primære kategorier: 1) selv-

regulering av oppmerksomheten, 

2) oppnå innsikt, 3) dyrke et godt 

hjerte, 4) utforske virkelighetens 

natur og gjennom dette oppnå vårt 

fulle potensiale.

Hva er Oppmerksomhets-
trening?
Evnen til mindfulness utvikles ved 

hjelp av ulike meditasjonsteknik-

ker som stammer fra buddhistisk 

praksis for 2500 år siden. Den mest 

brukte metoden er å la oppmerk-

somheten hvile i pustebevegelsen. 

Ved å holde oppmerksomheten på 

pusten (1) faller sinnet til ro og vi 

blir gradvis mer oppmerksom på det 

som oppstår i oss av sanseinntrykk, 

kroppsfornemmelser, tanker og 

følelser. Smerter i kroppen som 

hodepine eller følelsen av avvisning 

og skam blir til fenomener som vi 

gradvis kan forholde oss til mer 

nøytralt. Vi inntar en holdning av 

ikke-dømming, vennlighet og aksept 

ovenfor det vi erfarer (2).  Det kan til 

tider være smertefullt å stå ovenfor 

sin egen lidelse. Derfor inneholder 

mindfulness også øvelse i selvmed-

følelse (3), en innstilling av omsorg, 

varme og vennlighet mot en selv 

og etter hvert overfor andre. Både 

oppmerksomhetsdimensjonen (1), 

holdningsdimensjonen (2) og den 

etiske dimensjonen (3) må være til 

stede for at vi kan snakke om mind-

fulness. Mindfulness skal derfor ikke 

forveksles med konsentrasjonsø-

velse eller en avspenningsteknikk. 

Er mindfulness fysioterapi?
Fysioterapi handler strengt tatt 

om kropp og bevegelse. Så selv om 

oppmerksomhetstrening inkluderer 

både yoga og gående meditasjon, 

så er det selve holdningen som 

er kjernen i mindfulness. Svaret 

er da enkelt: mindfulness er ikke 

synonymt med fysioterapi, men hvis 

terapien blir utført av en fysiotera-

peut som lever denne holdningen 

og som bruker den i sitt arbeid, vil 

også fysioterapi kunne gjennomsy-

res av mindfulness.

Oddbjørg Erla Jonsdottir

Spesialfysioterapeut

Akershus Universitetssykehus

Er mindfulness fysioterapi?

debatt
Den mest brukte metoden er 
å la oppmerksomheten hvile i 
pustebevegelsen.

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

GRIP DAGEN MED ET USLÅELIG TILBUD!
Ny generasjon prisgunstige benker:  
Follo Corpus SX. 
Priser fra kr.     eks mva 9 990,-
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Tittel
Det er ventet 
at faggrup-
pene blir 
et tema på 
Landsmøtet.

NFF og faggruppene

informasjon fra NFF
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Elin Engeseth
nestleder

Forslaget til ny organisasjonsmodell legges om kort tid frem på NFFs Landsmøte. 
Det er ventet at endring av NFFs beslutningsstruktur sentralt og de lokalpolitiske 
organisasjonsleddene blir vedtatt. Målet er å bli en mer effektiv og fremtidsrettet 
organisasjon, med særlig vekt på profesjonalitet, økt politisk handlekraft og høyt 
servicenivå mot medlemmene. 

Politisk påvirkningsarbeid krever dokumentasjon av fysioterapeutenes faglige 
tenkning og handling. Medlemmenes interesse for fag og fagutvikling har kommet 
tydelig fram i forbindelse med organisasjonsgjennomgangen. Forbundets faglige ak-
tiviteter og tilbud er viktig for medlemmene. Halvparten av NFFs yrkesaktive med-
lemmer er med i en faggruppe, og de er fornøyde med faggruppen. Styringsgruppen 
i organisasjonsprosjektet valgte derfor å ikke foreslå endringer i faggruppenes rolle 
og plassering i NFF. Det er likevel ventet at faggruppene blir et tema på Landsmøtet.  
Kan faggruppene bidra til at faglig aktivitet i lokalmiljøene og rundt arbeidsplassene 
styrkes? Kan faggruppene bidra enda sterkere i NFFs politiske påvirkningsarbeid?

Faggruppene er oppstått ut fra ønske om fordypning innen et avgrenset fagom-
råde. De arbeidsoppgavene fysioterapeuter har, innebærer imidlertid ofte faglige 
utfordringer som ikke er avgrenset til ett fagfelt. Mange fysioterapeuter har et bredt 
ansvarsområde innen helsetjenesten. Som terapeuter er det viktig å se pasientenes 
samlede helseutfordringer. For eksempel viser forskning at god fysisk og psykisk 
helse henger sammen – og tilsvarende – at muskel- og skjelettlidelser og psykiske 
lidelser kan ha sammenfallende årsaker. Dermed kan det bli svært utfordrende å 
inndele fysioterapikompetansen i mange avgrensede fagområder. 

Medlemmene ønsker seg faglige møteplasser som bidrar til faglig påfyll og styr-
king av identiteten som fysioterapeut. Faggruppene hver for seg kan ikke dekke 
medlemmenes behov for faglige nettverk nær fagutøvelsen. Og brukerne trenger 
høyt kompetente fysioterapeuter med bredde- og dybdekompetanse. Kompetanse-
utvikling handler derfor ofte om å anvende fordypningsområder i en sammenheng. 
Hvordan ivareta medlemmenes ønsker og behov – både for fordypning og bredde, 
og en faglig tenkning som setter pasientens utfordringer i sentrum?  

Vi som nå har jobbet med organisasjonsutvikling i NFF ser frem til at faggrup-
pene studerer sin rolle i forhold til resten av organisasjonen. Organisasjonsutvikling 
skal være en kontinuerlig prosess. På samme måte som vi trenger forskning i prak-
sisfeltet, trenger vi at ny kunnskap og fagforståelse når ut til fysioterapeutene der 
de bor og jobber. Her trenger vi å lete videre etter det beste samspillet mellom det 
enkelte medlem og NFFs organisasjonsledd.
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Pensjonist i NFF
Du har mange fordeler av å fortsette 

medlemskapet ditt i NFF selv om du ikke 

lenger er yrkesaktiv. Pensjonister i NFF har 

gratis medlemskap. Om du velger å abonnere 

på Fysioterapeuten, får du den til medlems-

pris, som i 2013 er kr 768. Bare medlemmer 

av NFF kan være medlem i NFFs faggrupper 

eller forum, og i NFFs Seniorforum. Melder du 

deg ut av forbundet, får det også konse-

kvenser for forsikringene dine, og du mister 

muligheten til å få bistand fra NFF i alle typer 

saker.

Engasjement på 
pensjonistvilkår i KS

Timelønn ved engasjement på pensjonist-

vilkår er kr 175 per faktisk arbeidet time, 

samt eventuelle tillegg. Alderspensjonister 

som er engasjert etter ny bestemmelse (nytt 

pkt. 12.5 i hovedtariffavtalen om pensjonist- 

avlønning), skal ikke meldes inn i den tariff-

avtalte pensjonsordningen som gjelder i KS-

området. Løpende pensjon blir dermed ikke 

redusert som følge av inntekt etter denne 

nye bestemmelsen, som gjelder fra  

1. oktober 2013. For øvrig gjelder hoved- 

tariffavtalens bestemmelser.

NFF har et faglig ansvar for å støtte kompetan-

seutvikling som tar utgangspunkt i refleksjon 

over seg selv som fagperson og erfaringsbasert 

kunnskap. NFFs fagseksjon og Fag- og spe-

sialistrådet ønsker derfor å videreutvikle NFFs 

kollegaveiledningstilbud og gjøre det tilgjengelig 

for alle fysioterapeuter. Vi vil gjøre alle fysio-

terapeuter og fysioterapeuters arbeidsgivere 

oppmerksomme på at deltakelse i kollegavei-

ledningsgruppe er kompetanseheving, på lik 

linje med fagkurs, som styrker fysioterapeutens 

relasjonskompetanse. Ved å delta i kollegavei-

ledningsgruppe skal man få hjelp til å se – og 

nøste opp i – utfordringer knyttet til ens egen 

fysioterapifaglige virksomhet.

NFF har hatt tilbud om kollegaveilednings-

grupper siden 1996. NFF  engasjerer mange 

flinke og erfarne fysioterapeuter med videreut-

danning i veiledning til å lede kollegaveilednings-

gruppene. De siste årene har det vært 100–110 

deltakere årlig, fordelt på grupper rundt omkring i 

Norge. Deltakerne opplever at de har mange fel-

les utfordringer på tvers av fagfelt, selv om noen 

ytrer ønske om særskilte/lukkede grupper, for 

eksempel for psykomotorikere eller ledere.

Målsetningen med kollegaveiledningsgrup-

pene er følgende: 

Refleksjon over praksis

Vokse som fagperson

Utvikle endringskompetanse

Oppdage muligheter og valg i ulike 

utfordrende situasjoner 

Bli bevisst egne verdier og ressurser

Bli bevisst hvordan man er i møtet med 

andre

Kollegaveiledning foregår over 17 timer, som 

oftest fordelt på åtte ettermiddager i løpet av 

6–9 måneder. Alternativt arrangeres to samlinger 

à to dager. Det utlyses jevnlig grupper rundt om-

kring i Norge som alle kan melde seg på. Det skal 

være minst fem deltakere for at en gruppe iverk-

settes. Dersom det er ønske om særskilte/lukkede 

grupper, kan fagseksjonen legge til rette for kolle-

gaveiledning for denne gruppen. Det kan være 

grupper for arbeidssteder, innen et fagområde, 

nyutdannede, spesialister, masterstudenter eller 

hva som helst. Ta kontakt med Áslaug Skúladóttir, 

as@fysio.no,  for nærmere informasjon. 

 Skal du delta på Landsmøtet i NFF 27.–29. november? Forbundet og NFF avdeling Hedmark 

ønsker deg hjertelig velkommen til Hamar! Vi minner delegatene om å ta med seg landsmøte-

bilaget og utskrifter av presentasjoner på www.fysio.no av kandidater på valg. For alle dem som 

ikke er på Landsmøtet disse dagene: Vi legger ut vedtak, bilder og annet fra Landsmøtet på  

NFFs nettsider og Facebook-side. Så følg med!

NFFs kollegaveiledningstilbud

Informasjon til helse- og 
omsorgskomiteen

NFF sendte i oktober en informasjons- 

pakke til Stortingets helse- og omsorgsko-

mité for perioden 2013–2017. I en serie på 

ni informasjonsark med fakta og NFFs stand-

punkter dekkes et stort spekter av helse- og 

fagpolitiske spørsmål som gjelder fysioterapi 

og fysioterapeuter. Du finner informasjons-

pakken på NFFs nettsider (artikkel publisert 

25. oktober).
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

Tlf. 22 93 30 50

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

SENTRALSTYRET

Forbundsleder: Eilin Ekeland

Fossilveien 13B, 3034 Drammen 

Tlf.  415 59 030, eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth

Granheimtunet 15, 1406 Ski

Tlf. 905 29 033, ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 992 44 815

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 901 47 513

Seniorrådgiver: Kari Bente Sørlie, 482 25 205

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 951 13 662

Rådgiver: Eivind Trædal, 930 52 226

Rådgiver: Maren Helene Berntsen (i permisjon)

Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358

Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Malene Haneborg, 908 83 213

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde (i permisjon)

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 934 12 066

Rådgiver: Siri Nergård, 977 43 418

Rådgiver: Mona Raddum Loe, 969 04 042

Kurssekretær: Monica Haugen, 943 24 777

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef:  

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840

Advokat: Lena Fagervold, 416 17 649

Advokat: Irja Anthi, 950 26 665

Advokat: Thea W. Jørgensen, 913 45 224

Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021

Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 990 30 661

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Daglig leder: Eline Rygh. Tlf. 22 93 30 90

I OKTOBER gjennomførte NFF et tredagers 

kurs om drift av privatpraksis, for selvstendig 

næringsdrivende med og uten driftstilskudd. 

Kurset var gratis for NFFs medlemmer, og det 

var 90 påmeldte.

Regelverket for selvstendig næringsdriv- 

ende er omfattende, og i stadig endring. Tema-

ene på kurset var blant annet helsepersonell-

loven, internkontroll (herunder krav fra Normen), 

ASA 4313 og takstforskiften. Etter gjennom-

gangen sa en av deltakerne at det var «trygt å 

høre at vi driver på en god og forsvarlig måte, 

samtidig som vi blir kjent med nye metoder og 

punkter å være bevisste på».

Elisabeth Lindstrøm Hansen holdt et 

informasjons- og inspirasjonsforedrag om å 

drive uten driftstilskudd, mens revisorfirmaet 

RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen blant annet 

tok for seg regnskap og skatt. NFFs forsikrings-

kontor fortalte om NFFs tilbud når det gjelder 

forsikring og pensjon. NFF hadde også bedt 

programleverandører komme for å gi deltakerne 

mulighet til å gjøre seg kjent med utviklingen og 

nye muligheter på området elektronisk pasient-

journal (EPJ). En god EPJ er viktig for å drive etter 

reglene som gjelder til enhver tid.

Etter endt kurs skrev en av NFFs kontakt-

personer følgende: «Med dette kurset føler jeg 

at jeg er mye tryggere på regelverket og det vil 

gjøre det enklere å samarbeide i SU og jobbe 

med oppgaver og utfordringer som kommer opp. 

Håper dere fortsetter med dette tilbudet, dette 

bør alle selvstendig næringsdrivende få med 

seg!» 

Drift av privatpraksis

Lokale forhandlinger i Virke Spesialist
Lokale forhandlinger i spesialisthelsetjenesten i Virke er nå avsluttet. Alle virksom-

hetene kom i mål, og NFF har ingen brudd.

Hovedavtalene i KS og Virke
Begge hovedavtalene er sagt opp. NFF forbereder krav til 

innhold i nye hovedavtaler, og det er forventet at forhandlingene 

på begge tariffområdene skjer tidlig i 2014. 

Overgangsordningen – spesialist MNFF
ØNSKER DU å bli spesialist etter overgangsordningen? Da må du merke deg at 2014 er det 

siste året du kan opparbeide deg fagspesifikk kompetanse ved utdanning. Du skal ha ett års 

praksis i spesialistfeltet etter gjennomført fagspesifikk utdanning. Annen etter- og videre-

utdanning kan gjennomføres parallelt med siste årsverk praksis. Les mer om dette på NFFs 

nettsider under «FAG/Spesialistordningen/Overgangsordning».
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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.

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

Hverdagsrehabilitering er etablert i mange norske kommuner 
og stadig flere følger etter. 

NFF mener fysioterapeuter har en viktig rolle i hverdagsrehabilitering. Fysiotera-
peuters kompetanse om funksjonsvurdering og rehabilitering er helt avgjørende 
for å opprettholde eller gjenvinne funksjon. 

I fjor arrangerte NFF en temadag om fysioterapeutenes rolle i hverdagsrehabilite-
ring. I år ønsker vi å fokusere på, blant annet, endringsprosesser og synliggjøring 
av fysioterapeuters helt nødvendige kompetanse for å bidra til bedret funksjon og 
hverdagsmestring. 

Tid: 2. desember 2013 kl 9–17
Sted: Rica Hotel Gardermoen

Foreløpig program:
Hvor langt har vi kommet med hverdagsrehabilitering i Norge?
Fremtidens fysioterapeuter – utfordringer og forventninger.
Gode eksempler fra kommuner.
Hvordan bestemme målgruppe?
Daglig fysisk aktivitet og fysisk funksjon.
Endring/motivasjon 

Påmelding: www.fysio.no/kurs
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Pris: kr 1500 for medlemmer, kr 3000 for ikke-medlemmer

Velkommen!

Temadag om hverdagsrehabilitering
– fysioterapeutens kompetanse er viktig!
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KURSOVERSIKT 2014

Kursdato Påmeldingsfrist Kurstittel Sted

13.-17. januar Fullt! Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem Oslo

13.-15. januar og 19.-21. mai Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi og traumer Stavanger

20.-24. januar Fortsatt ledige plasser! Basal Kroppskjennskap II (BK II) Svarstad

22.-24. januar og 3.-4. april Fortsatt ledige plasser! MT basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, 
thoracal og skulder

Oslo

27.-29. januar og 31. mars-  
1. april

Fortsatt ledige plasser! Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

3.-7. februar Fortsatt ledige plasser! Helse- og miljøarbeid  – fysisk arbeidsmiljø Oslo

3.-7. februar Fortsatt ledige plasser! Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens Oslo

5.-7. februar Fortsatt ledige plasser! Praktisk kurs i Norsk Psykomotorisk Fysioterapi (NPMF) Oslo

17.-18. februar og 26.-27. mai Fortsatt ledige plasser! Fysioterapi for eldre - grunnkurs Trondheim

17.-21. mars Fullt! Advanced course based on the Bobath concept Akerhus/AHUS

31. mars-2. april  
og 26.-27. mai

10. januar Smertebehandling for fysioterapeuter - teoretisk forståelse og 
praktisk anvendelse

Oslo

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

23.-25. april og 5.-6. juni 23. januar MT basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

Oslo

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

5.-8. mai 5. februar Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon Trondheim

5.-9. mai 5. februar Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø Oslo

5.-9. mai, 2.-6. juni, 
22.-26. sept.

5. februar Undersøkelse og behandlding av voksne med nevrologiske  
lidelser - Bobath konseptet

Ikke bestemt

19.-23. mai 16. februar Terapiridning trinn II Valnesfjord

25.-29. august 1. juni Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelse-
perspektiv

Oslo

1.-3. september 1. juni Fysioterapi i palliasjon Bergen

1.-3. september 1. juni Fysioterapi for eldre - forebygging av funksjonssvikt og fall Oslo

1.-5. september 1. juni Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs Trondheim

4.-5. sept. og 20.-21. nov. 4. juni Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter Oslo

8.-10. sept. og 27.-28. nov. 8. juni Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser Oslo

8.-12. september 8. juni Fysioterapi i skolehelsetjenesten Oslo

10.-12. september  
og 13.-14. november

10. juni MT basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, 
thoracal og skulder

Trondheim

17.-19. september 
og 30.-31. oktober

17. juni MT basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

Oslo

13.-16. okt. og 10.-11. nov. 15. juni Fysioterapi til barn med hjerte- og lungesykdommer Oslo

20.-24. oktober 20. juni Helse- og miljøarbeid  - fysisk arbeidsmiljø (HM 1) Oslo

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

10.-11. november 15. august Fysioterapi for eldre - alderspsykiatri Oslo

Det tas forbehold om endringer

Det planlegges flere kurs i 2014, se www.fysio.no/kurs

Se kurs sortert etter fagområder på www.fysio.no/kurs
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KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger Oppstart høst 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Bergen  Oppstart høst 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Kongsvinger Oppstart høst 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Trondheim Oppstart høst 2013 (forutsatt mange nok deltakere)
Kristiansand  Oppstart vår 2014
Hamar   Oppstart vår 2014
Oslo  Oppstart vår 2014
Bodø  Oppstart vår 2014
 
Grupper som vil gå på dagtid (2 x 2 dager):
Gruppe for ledere, Oslo    Oppstart januar 2014
Oslo                                      Oppstart vår 2014

Evne til å skape trygghet og en god relasjon er 
viktig for et godt resultat av fysioterapibehand-
lingen. Gjennom deltakelse i kollegaveilednings-
gruppe vil du kunne videreutvikle din kom-
petanse på dette området. Kollegaveiledning 
er en pedagogisk og relasjonell prosess hvor 
deltakere i gruppen deler – og reflekterer over 
erfaringer fra sin arbeidshverdag. Det kan være 
arbeidssituasjonen, samarbeid med kolleger, pa-
sientkontakt eller hva som helst annet. Å delta 
i kollegaveiledning blir en slags kvalitetssikring 
av egen yrkesutøvelse.

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhen-
gig av etterspørsel. Det må være minimum 
5 deltakere i en region for å starte opp en 
gruppe. Gruppene går over 17 timer, fordelt 
på 6-8 samlinger på ettermiddagstid eller 
to samlinger á to dager, over en 6-9 mnd 
periode. NFF har veiledere som kan lede kol-
legaveiledningsgrupper i nesten alle fylker. 
Hvis du ønsker gruppe der du bor, få med 
deg minimum fire kolleger og 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. 

Påmelding til planlagte grupper: 
www.fysio.no/veiledning

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 2014
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø  3.-7. februar Oslo
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 5.-9. mai  Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 25.-29. august HiOA, Oslo 
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 20.-24. oktober 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
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
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
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.
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Torsdag 23.01.2014
Togtider: 
Bergen-Geilo: Alt. I:  kl. 07.58/10.54. Alt. II: kl. 11.59- 15.08     
Oslo-Geilo: Alt. I: kl. 08.05/11.34. Alt. II: kl. 12.01/15.48. 
(Med forbehold om ruteendringer)
1200-1400 Miniseminar
 II: Teknikkurs langrenn (Skøyting eller klassisk)
 III: Teknikkurs alpint (carving/telemark)
1430 Registrering
 Skulderproblematikk i fokus
1500- 1630 The Shoulder and its Myofascial Connections to the  
 rest of the Body: the Anatomy Trains in Function. 
 Foreleser: James Earls
1630-            Pause m/utstillere. 
1700-1830 The Shoulder and its Myofascial Connections forts.
1830-1900 Pause m/utstillere
1930 Middag 

Fredag 24.01.2014
Tema for dagen: Praktisk skulderseminar
0815 Åpning
0830-1030 Skulderskader innen alpint. Harald Lystad 
 (fastlege i Hemsedal)
1030-1100 Pause m/utstillere
1100–1230 Implementering av neurac ved skulder og skulderrela-
 terte problemer. Foreleser: Henrik Pay, Redcord
1230-1500 Ski-lunsj 
1500-1600 Praktisk skulderundersøkelse. Foreleser: Tom Røsand 
1600-1700 Skulder. Differensialdiagnose
1700-1730  Pause m/utstillere

1730-1830 Fysioterapi og nye markeder, m/representant fra 
 Inventura
1830-1900 ”Frisk” rygg: En praktisk håndbok for pasienter 
 (presentasjon)
2000 Middag.

Lørdag 25.01.2014 
0845 Åpning
0900-1030 Kirurgi
 Del I:  Nødvendig eller for tidlig?
 Del II: Likheter og forskjeller; ulike treningsterapeutiske  
 tilnærmelser ved subakromiale smerter/ tendinose...  
 hva er viktig og hva er riktig?  Foreleser: Jens Ivar Brox
1030-1100 Pause m/utstillere
1100-1230 Skulderpresentasjon I: Therese Hansen 
 (Bergen Body Work)
1230-1430 Lunsj/skilunsj/utstillere
1430-1600 Skulderpresentasjon II: Tom Røsand (Spesialist i Klinisk  
 Ortopedisk Medisin)
1600-1630 Pause m/utstillere
1700-1900  Årsmøte PFG (Reg. fra kl 16.45)
2000 Vorspiel
2030 Middag

Søndag: 26.01.2014
0900-0930 Forbundsleder/presentasjon av ny leder
0930-1130 Treningslære i praksis (Jan Helgerud) 
1130-1230 Utsjekk/lunsj
1230-1430 Treningslære i praksis (Jan Helgerud) 
1445 Avreise (obs togtider) Øst: kl. 15.12/Vest: kl. 15.53

PFGs vinterseminar 2014

23.-26. januar på Holms Hotell, Geilo

Foredragsholdere:
James Earls: Writer, lecturer and bodyworker specialising in 
Myofascial Release and Structural Integration.
Therese  Hansen: Grunder, daglig leder og massasjeterapeut på 
Bergen Body Work.
Tom Røsand: Spesialist i ortopedisk medisin. Internasjonal lærer i  
Ortopedisk Medisin.
Jan Helgerud: Professor ved Institutt for sirkulasjon og bilde-
diagnostikk.
Harald Lystad: Fastlege ved Hemsedal Legekontor.
Jens Ivar Brox: Professor/overlege OUS.
Leif O. Sunde: Inventura.

Pris torsdag 23. - søndag 26. januar:
Per person dobbeltrom torsdag - søndag kr 5680,-.
Enkeltrom torsdag - søndag kr 6.280,-. 

Pris fredag 24. - søndag 26. januar:
Per person i dobbeltrom kr 3.890,-.
Enkeltrom kr 4.290,-.
 

 Pensjonsprisen inkluderer:
- Overnatting med fullpensjon
- Fredag: Fjellets festbord
- Lørdag: frokost, lunsj og dagens 4-retters middag, 3 glass vin.
- Søndag: frokost og lunsj
- Fri tilgang til velværeavdelingen
- Svømmehall, tyrkisk dampbad, sauna, og boblebad
- Fri internettilgang for kursdeltakere
- Fri parkering 

Pris ikke boende:
- Dagpakke per dag kr 550,-, dekker lunsj og kaffepasuer.
- Middag torsdag og fredag kr 515,-
- Middag lørdag med vinpakke kr 990,-
 
Kursavgift - Early bird:
- Student kr   700,-
- Medlem PFG kr 2.050,-
- Ikke-medlem kr 2.550,-
Etter 1. desember øker prisene med kr 500,- per kategori.

Påmelding: http://eventus.trippus.se/pfg2014/earlybird
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Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
3.-5. april 2014 på Halvorsbøle.  

Du blir kjent med de siste forskningsresultater på stress og 
avspenning, instrueres i både yoga og meditasjon og lærer om 
ulike avspenningsmetoder. Du lærer teknikker du kan praktisere 
selv, instruere i eller gi råd til andre om. 
Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 16,5 timer 
innen deler av etter- og videreutdanning.

Pris; kr 5.450,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og 
kursavgift.  

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

For mer info: www.fagakademiet.no eller www.acem.no
Ring 41 78 64 00 eller 23 11 87 00 for info/påmelding

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

www.atliusgruppen.no

info@altiusgruppen.no
tlf: 40 00 70 08

I samarbeid med professor Stuart McGill har Altuis Gruppen AS 
gleden av å invitere til praktisk og teoretisk ryggseminar

Stuart McGill Ryggseminar

Tid og sted: 19. og 20. februar 2014, Scandic Hotell Hamar 
Dag 1: kl. 0830 – 1630  Dag 2: kl. 0900 – 1630 

Påmelding: www.altiusgruppen.no
Bindende påmelding  

Avgift:  Før 20. des- 3.900,-  Etter 20. des-  4.500,- 
Inkluderer lunsj og forfriskninger begge dager 

Overnatting: Scandic hotell Hamar tilbyr overnatting med frokost 
i enkeltrom til 1090,- og 1290,- i dobbeltrom
Gi beskjed ved påmelding om du ønsker overnatting 
sammen med påmeldingen, så tar vi oss av det 
Oppgjøret for overnatting gjøres på hotellet

 

Spørsmål: info@altiusgruppen.no  
Darren Stainsby  Tlf. 40 00 70 08 

Forbehold:  Altius Gruppen AS kan ikke stilles til ansvar dersom 
kurset må avlyses som følg av sykdom eller andre 
forhold som ligger utenfor vår kontroll  

  

19. og 20. februar 2014

THE

Faggruppen for ergonomi
Inviterer til det 35. Fagseminar

Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger 19.-21. mars 2014

Tema: Kunnskap – vurdering – tiltak – forbedring

Ergonomisk risikovurdering 
Svend Erik Mathiassen, professor, Universitetet i Gävle
Nytt om arbeid som årsak til muskel skjelett lidelser, 
Stein Knardahl, prof.dr.med., STAMI
Framtidens kontor? 
Oddvar Skjæveland, arkitekturpsykolog, ROM
Risikoutsatte grupper 
Sigve Knudsen, fagleder arbeidsmiljø, Petroleumstilsynet
Universell utforming 
Linda Ask, ergoterapeut, Rogaland Fylkeskommune
Nytteverdi av ErgoRisk som verktøy for ergonomisk risiko-
vurdering 
Sten Glenn Håberg, ergonom i Statoil
Hvordan formidle ergonomiske krav?  
Adam Balfour, ergonom, Human Factors Solutions
Arbeidstilsynet   Fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!
Parallellsesjoner med eksempler fra praktisk ergonomi
Tverrkulturell kommunikasjon 
Pellegrino Riccardi, et fyrverkeri av en foredragsholder!

 
… og flere godbiter følger!
Fullstendig program med påmelding kommer i desember.

Første kvelden inviterer vi til en stor kulturell opplevelse og 3-ret-
ters middag i Stavanger Konserthus, byens nye storstue.
Årets Spellemann og Prøysenprisenvinner; Tønes synger egne 
underfundige viser. Siste kveld blir det festmiddag i Atlantic Hall 
med underholdning og dans.

Dette blir en begivenhet som vi er stolte av å kunne tilby 
og som ingen bør gå glipp av! Sett av dagene allerede nå, og 
inviter med deg gode kollegaer!

Hilsen fra oss i programkomiteen
Magnar Jørpeland, Randi Bugge, Reidun Larsen, Hilde Heber,  
Brit Gullesen, Eldri Kolltveit
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Basal Kroppskjennskap (BK) i klinisk praksis  
– nærværets betydning for endringsprosesser

Målgruppe: Fysioterapeuter som har erfaring med BK fra 
kurs og klinisk arbeid
Tema:  
- Fordypning i BK praksis 
- Søkelys på teori og nyere forskning innen BK 
- Drøfting av pasientrelaterte problemstillinger
Tid:  12.-14. februar 2014 (Starter onsdag 12. feb. kl.18.00) 
Sted: Gavelstad Gjestegård, Svarstad 
Kursledere:  Anne Christensen Backe og Mary-Anne Sundal 
Kursavgift: kr. 2900 
Påmelding innen 06.12.13 til a-ch-bac@online.no 
For mer informasjon tlf. 957 74 8 62/977 42 958, 
og www.nibk.org

Moaiku

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

moaiku@brantbjerg.dk  www.moaiku.dk

Ressurseorientert Kroppspsykoterapi 

Kurs i ressursorientert kroppspsykoterapi

styring, tilknytning og bevidst målretning
Dette kursus tilbyder psykomotorisk og systemisk fær
dighedstræning, der kan udvide samarbejdet hos det en
kelte menneske mellem lyststyring og bevidst målretning. 

tilknytning. Hvilken betydning har disse 2 slags lyst for 

Kurset har relevans både i forhold til behandlerrollen og i 

Pris: kr 3.300 - ved påmelding før 13.dec.– derefter kr 3.600

Prof dr Ann Cools, PT, PhD

SHOULDER REHABILITATION – WHAT’S NEW 
FROM A BIOMECHANICAL AND CLINICAL POINT 
OF VIEW?
Fredag 21.-lørdag 22. mars 2014, Oslo
 
Prof. Dr. Andry Vleeming

Lumbo pelvic Pain: Mechanisms and Evidence 
Based Diagnosis & Treatment
4.-6. april 2014, Oslo
 
Dr. Robert Schleip

Hands-on workshop
Fascia as a sensory organ – Research update and 
clinical implications
13.-14. juni 2014, Oslo

Introduksjonskurs DRY NEEDLING
Oslo, 6.-8. desember

www.smertebehandling.info – knut@smertebehandling.info
tlf. 936 52 043

arbeidsmarkedet

SKODJE KOMMUNE

Det er ledig 75% driftstilskot for fysioterapeut i 
Skodje kommune. For meir informasjon kontakt 
einingsleiar Camilla Almås, tlf. 70 24 40 58.

Søknadsfrist: 6.12.13.
Fullstendig kunngjering: www.skodje.kommune.no

Nordre Land kommune
Åpen-Offensiv- Ansvarlig
Vil du være med å skape et ekte 

Landsbyliv i Nordre Land? 

MANUELLTERAPEUT – DRIFTSAVTALE (616/13)

Fakta om stillingen
Det er ledig 50 % driftsavtale som manuellterapeut ved Sevilhaug 
Fysikalske Institutt fra 01.01.2014, med overdragelse av praksis etter 
ASA 4313.  Instituttet holder til i lokaler sentralt beliggende på Dokka. 
Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Ønskede kvalifikasjoner
- Autorisert fysioterapeut
- Videreutdanning med mastergrad i manuellterapi
- Personlig egnethet vil bli vektlagt

For informasjon om stillingen, forhold og betingelser, ta kontakt med 
Enhetsleder Laila Nereng tlf. 61 11 61 20/ 922 52 728.
Vi ønsker at du benytter elektronisk søknad på vår hjemmeside: 
www.nordre-land.kommune.no.
Trenger du hjelp til dette, ta kontakt med: Faggruppe HR og Lønn - 
tlf. 61 11 60 24/ 25.

Søknadsfrist 09.12.2013.

Se også www.fysioterapeuten.no 
for ledige stillinger!
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bransjeregisteret

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

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

Kontakt oss for 
årets kurs!

MID-Laser

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

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

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING RANDI - 62 94 69 76

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

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

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

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!

Trykkbølge

Super pulsert laser

Biofreeze

3DRX

Behandlingsbenker

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

info@altiusgruppen.no

Elektroterapi

Kinesiotape

Ortoser

Treningsutstyr

Sirex treningsmatter

E-butikk
www.fysioett.no

by

w

Du har kompetansen  
 –vi har redskapene!

alere.no

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

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

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

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er landets 

største og beste annonseorgan for 

fysioterapeuter, både når det gjelder 

produktannonser, stillingsannonser og 

annonser for møter, kurs og konferanser. 

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

Ledig plass!

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

Priser:

Liten modul, 57x20
 11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

Ta kontakt med Randi Oppegård 

i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

Ledig plass!
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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

NOVEMBER
17.-24. Ein Bokek, Israel
Dødehavskonferansen 2013: 

Multidisiplinær rehabilitering 

og medisinsk klimaterapi ved 

kronisk sykdom.   

Arr: Dødehavsstiftelsen 

Info: www.dodehavstiftelsen.no

20. Værnes 

Innovasjonskonferansen 2013  

Arr.: InnoMed 

Info: www.innomed.no

25. Oslo 

Tverrfaglig kurs om 

bindevevssykdommer 

Arr.: Tverrfaglig team tilknyttet 

revmatologisk avdeling ved Oslo 

Universitetssykehus 

Info: rwalleha@ous-hf.no

27.-29. Hamar 

NFFs landsmøte 2013

DESEMBER
3.-4. Oslo
Demensdagene. Fra kunnskap 

til handling 

Arr.: Nasjonalt kompetanse-

senter for aldring og helse 

Info: www.aldringoghelse.no 

6. Odense, Danmark 
Rehabiliteringsseminar: 

Målsætning i 

rehabiliteringspraksis 

Arr.: Syddansk Universitet 

Info: www.sdu.dk/

11. Oslo 

Antidopingkurs for leger, 

fysioterapeuter, trenere og 

støttepersonell 

Arr.: Antidoping Norge 

Info: www.antidoping.no 

JANUAR
7.-9. Linköping, Sverige 

3. nordiske konferansen om 

arbeidsrettet rehabilitering 

Arr.: Rehabiliteringssenteret AiR 

Info: www.air.no

14.-16. Drammen 

Arbeid og helse – Åpen arena 

2014 

Arr.: Rehabiliteringssenteret AiR 

Info: www.air.no

FEBRUAR
10.-11. Elverum 

Åpningskonferanse 

Arr.: Hernes Institutt 

Info: www.hernesinstitutt.no

12.-14. Bodø 

Ledersamling for fysioterapi-

ledere i spesialist og i 

kommunehelsetjenesten

13.-14. Oslo 

2. Nasjonale konferanse om 

hjertet og hjernen 

Info: www.hjertetoghjernen.no

APRIL
3. Oslo 

Kollegasamling for 

manuellterapeuter 

Arr.: Manuellterapeutenes 

Servicekontor 

Info: www.seminar2014.no

4.-6. Oslo 

Tverrfaglig seminar 

for manuellterapeuter, 

fysioterapeuter, leger og annet 

helseersonell 

Arr.: Manuellterapeutenes 

Servicekontor 

Info: www.seminar2014.no

 

3.-5. Halvorsbøle 

Stressmestringskurset Arbeid 

og avspenning 

Arr.:  Fagakademiet i samarb. 

Med Acem og Norsk Yogaskole 

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 2013/14

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

11    25/11 29/11 20/12

1/14   16/12 19/12 24/12

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

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

www.sjokkbolge.no @

Veil. priser fra 98.750,-  mva

Leasing fra 1.989,-   mva/ pr. mnd 

TA KONTAKT FOR MER INFO OG TILBUD!


