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Det finns knapt noen saker som får mer oppmerksomhet enn fortvilte pasienter med alvor-

lige sykdommer som ikke får den behandlingen de forventer og/eller trenger. Et direkte og 

brutalt utslag av medisinsk og økonomisk prioritering.

Men prioritering er nødvendig. Ingen samfunn har råd til absolutt alt. I juni i fjor oppnevnte 

daværende helseminister Jonas Gahr Støre et nytt prioriteringsutvalg, det tredje i rekken. 

Innen 15. september skal utvalget overlevere en rapport (NOU) til helse- og omsorgsminis-

ter Bent Høie. 

Ole Frithjof Norheim, professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen, er leder i Prio-

riteringsutvalget. I en kronikk i Dagens Medisin i februar skrev han blant annet at priorite-

ring ikke bare handler om «mest mulig helse for pengene».  

Det handler om prinsipper, kriterier og virkemidler. Hvordan alvorlighetskriteriet kan pre-

siseres, og hvordan man skal forstå nyttebegrepet i livets sluttfase.

Er det overhodet mulig å nå fram med andre budskap? Som at forebygging og økt fysisk 

aktivitet hos voksne faktisk kan hindre både sykdom og død, og at riktig trening kan minske 

behovet for ortopediske operasjoner? Det siste er riktignok ikke dødelig, men det er veldig 

dyrt. Prioritering av slike tiltak kan spare samfunnet for store helseutgifter – som eventuelt 

kan brukes til andre, mer akutte medisinske formål.

I Dagens Medisin hadde Norheim med en illustrerende liten quiz:

1. Hvordan vil du rangere følgende fire tiltak?

A: Dialyse på sykehus for kronisk nyresvikt grad 5, sammenlignet med palliativ behandling 

(koster cirka 1 million kroner per kvalitetsjustert leveår).

B: Ipilibumab som tilleggsbehandling for føflekkreft med spredning (cirka 800.000 per kva-

litetsjustert leveår).

C: For fastleger: korte målrettede motiverende samtaler for å øke fysisk aktivitet hos voksne, 

sammenlignet med dagens praksis (koster cirka 18.000 per kvalitetsjustert leveår).

D: For fastleger: MR og en foreløpig ortopedisk avtale for pasienter med vedvarende kneproble-

mer, sammenliknet med ortopedisk henvising alene (cirka 60.000 per kvalitetsjustert leveår). 

2. Hvilket av disse fire tiltakene tror du ikke er prioritert i 

Norge?

– Det finnes ennå ingen fasit for hva som er riktig svar på 

spørsmål 1, men riktig svar på spørsmål 2 er C, skrev Nor-

heim. 

Altså – målrettede motiverende samtaler for å øke fysisk 

aktivitet hos voksne. Han betegner det som et paradoks at 

forebygging ofte er mer effektivt enn behandling, men at 

mange likevel er enige med tidligere helsedirektør Torbjørn 

Mork i at «forebygging er å ta fra de syke og gi til de friske».

Norheim – kan Prioriteringsutvalget få gjort noe med dette? 
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Er det overho-
det mulig å nå 
fram med andre 
budskap?

LEDER

Å ta fra de syke og gi 
til de friske?
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aktuelt

Under De paralympiske leker 
(PL) stilte nordiske land for 
første gang samlet i alpint som 
«Five Nations – One Team».  
Danske Dorthe Bjerre Krogh 
var fysioterapeut for hele 
laget.  

TEKST og FOTO Per Vinther, Sotsji 
fysioterapeuten@fysio.no

HUN KAN IKKE stå helt stille. Hun speider 

oppover den bratte alpinbakken som ender 

her nede ved målområdet. Stemningen og 

støyen fra tilskuerne stiger adskillige desi-

bel i takt med at skiløperne kjemper seg ned 

bakken. 

Først de synshemmede, som har en ledsa-

ger foran seg. Deretter er det de stående og 

de amputerte. Til slutt kommer de sittende - 

sitskierne, mange med ryggmargsskader. En 

av dem er en av to norske deltakere, Thomas 

Jacobsen.

Han kommer i mål til stor jubel fra tilsku-

erne. For å gi litt ekstra hilser han til publi-

kum – og faller overende. 

Dorthe Bjerre Krogh tenker med en gang: 

«Shit, bare det ikke har skjedd noe alvor-

lig». Hun er fysioterapeut for de nordiske 

alpindeltakerne i Sotsji, inkludert Thomas 

Jacobsen. Hun hjelper ham med en gang for 

å finne ut hva som må gjøres.

– Jeg står i målområdet og venter på at de 

nordiske utøverne skal komme ned. Thomas 

falt overende rett etter målstreken. Da lærte 

jeg at jeg først kan slappe av når de står helt 

stille ved siden av meg, sier hun.

Resten av dagen brukte hun på å få ham 

fra bakken til poliklinikken, gjennom CT-

scanning, m.m. Han har slått noen ribben 

og har en forslått skulder, men det er ingen 

brudd.

Felles nordisk fysioterapeut i Sotsji

SITSKIER – Alle verdens beste er her. Å være med å høre 15.000 tilskuere heie på deg er helt vilt, sier 
Thomas Jacobsen, som håper på hjemmebanegull i Oslo i 2022.
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AKTUELT

Supert samhold
«Five nations – One Team» er et samarbeid 

mellem alpinlagene fra Norge, Danmark, 

Sverige, Finland og Island. I alt ni utøvere 

deler fysioterapeut, lege, trenere, smørere og 

teknikere. Ambisjonen er å gi de 31 nordiske 

alpinistene og lederne best mulig støtte og 

service. 

41-årige Dorthe Bjerre Krogh har vært 

med til PL som fysioterapeut siden Athen i 

2004, og for henne er det nye nordiske sam-

arbeidet veldig positivt og givende.

– Dette er skikkelig bra. Hvis vi skulle 

dratt til PL hver for oss, kunne det fort bli 

trangt. Det å utveksle ressurser er fantas-

tisk. Våre bannere med «Five Nations – One 

Team» har fått stor oppmerksomhet fra an-

dre land, som ser det som en unik idé. Vi 

har hatt et supert samhold, bodd i samme 

bygning og har innredet et fellesrom med tv, 

kjøleskap og andre ting vi trenger. Der har vi 

møttes hver dag, og både det faglige og det 

sosiale har fungert bra.

Hun har for det meste behandlet de to 

norske og de to danske alpinutøverne. Det 

har vært travle dager, med flere besøk på 

poliklinikken hos de russiske legene og sy-

kepleierne. 

For Thomas Jacobsen har hun vært 

uunnværlig:

– Det har vært fantastisk å ha Dorthe her. 

Hun har hatt nok å gjøre med alle deltaker-

ne. Det at hun er her, gjør at jeg ikke trenger 

å fokusere så mye på skader og behandling. 

Mitt fokus har vært å kjøre på ski. Jeg falt 

stygt under trening, og hun ga meg behand-

ling flere ganger om dagen. Uten denne be-

handlingen, kunne jeg ikke ha kjørt Super 

G. Dorthe er uerstattelig, understreker Ja-

cobsen.

PL er det største
For Thomas har «One Team» gitt en bedre 

PL-opplevelse. 

– Opplevelsen ville ikke ha vært den sam-

me uten «One Team». Herfra kan vi utvikle 

det til noe enda større. Som utøvere gjør det 

oss sterkere, fordi laget er sterkere, sier han.

Thomas Jacobsen er 26 år gammel.  I 

2008 ble han taklet hardt bakfra i en inne-

bandykamp, og han ble lam fra livet og ned. 

Han debuterte på det norske landslaget i 

kjelkehockey i oktober 2009, og laget vant 

bronse ved PL i 2010 i Vancouver. I 2011 ble 

han skadet i en landskamp mot USA, og han 

ble lam fra halsen og ned.

Med stor vilje har han trent seg opp og 

begynt med sitski. I Sotsji deltok han i tre 

disipliner. 

– Alle verdens beste er her. Vi bor og spi-

ser sammen, og vi får det beste. Å være med 

og høre 15.000 tilskuere heie på deg er helt 

vilt. Etterpå skriver man autografer og blir 

intervjuet. PL er en boble, et vakuum av det 

beste i idrettsverdenen. Men når du kommer 

hjem, er det helt tomt. Der er det ingenting. 

PL i Sotsji 
De 11. paralympiske vinterleker: 

1.600 utøvere, trenere og ledere 

45 nasjoner deltok 

8.000 ansatte og frivillige

72 medaljer i fem disipliner

Resultater
Sammenlagt kom Norge på en delt 

11. plass sammen med Sverige. Norske 

utøvere fikk tre medaljer. 

Gull: Mariann Martinsen, langrenn, 1 km 

klassisk kvinner, sittende. 

Sølv: Nils Erik Ulset, skiskyting, 12.5 km 

menn, stående 

Sølv: Nils Erik Ulset, skiskyting 15 km 

menn, stående 

Kilde: Wikipedia

Sitski
 Sitski, eller sitteski, ble «oppfunnet» 

i Nord-Amerika tidlig på 1960-tallet, og 

ble etter hvert populært for utøvere med 

beinskader. Den ble forsøkt som prøve-

gren i Paralympics i 1984. Fire år senere 

kom sitski fast inn på det paralympiske 

programmet. Teknologien og utstyret har 

utviklet seg mye siden starten.

Kilde: nrk.no/sport

PARALYMPICSVETERAN Fysioterapeut Dorthe Bjerre Krogh har opparbeidet seg mye fagkunnskap 
gjennom erfaring. – Å få lov til å være fysioterapeut på denne måten er helt fantastisk, sier hun.
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Det kan være vanskelig, sier han.

Thomas ser nå framover mot PL i Sør-

Korea om fire år, men hans helt store drøm 

er et eventuelt PL på hjemmebane i Oslo i 

2022.

– Oj, oj. Drømmen om hjemmebanegull 

i Oslo, den tanken er farlig. Mye kan skje på 

fire år, men jeg er ikke gammel i 2022. Vi får 

se, sier han med et stort smil.

Kjenn din funksjonshemming
Som fysioterapeut må du selvsagt ha erfa-

ring med funksjonshemmede for å bli med 

til PL. Det har Dorthe. Både fra sommer- og 

vinter-PL.

– Jeg har opparbeidet meg mye fagkunn-

skap gjennom erfaring. I tillegg til de faglige 

grunnkunnskapene, må man lære å analy-

sere spesifikke funksjonshemninger, og hva 

de betyr for utøverne. Dette må kombineres 

med skadeprofilen for de enkelte idrettene, 

understreker Dorthe Bjerre Krogh.

Man skal også  ha kjennskap til forskjel-

lige skadeprofiler og hva de typiske skadene 

er. 

– For stående utøvere er det skader i 

knærne og beina, mens sitskierne sliter med 

skader i skuldre, kravebein og armer. Er 

man lammet fra brystet og ned, må jeg ha 

kunnskap om symptomer, fordi de er anner-

ledes enn hos andre utøvere.

Foruten fysioterapispesifikke grunn-

kunnskaper og erfaring, har hun tatt flere 

kurs innen idrettsfysioterapi, kombinert 

med kunnskap om funksjonshemninger og 

skadeprofiler. Dessuten deltar hun på kurs 

og konferanser i regi av Den Internationale 

Paralympiske Komite’s (IPC).

– IPC gjør en del forskning på blant an-

net skader, og der henter jeg mye kunn-

skap. De har også konferanser om skader 

og andre temaer under lekene, sier Dorthe 

Bjerre Krogh.

Tett på sporten
Hun kom inn i PL-verdenen ved å være på 

riktig sted til rett tid. 

– Jeg jobbet på en klinikk for ryggmargs-

skadde. De trengte en fysioterapeut, og jeg 

sa ja. Så blir man jo engasjert. Og det å mer-

ke at folk har bruk for kunnskapene dine er 

en veldig god følelse!

I dag jobber hun på Nordsjællands 

Hospital, avdeling for nevrorehabilitering. 

Før det var hun ti år i en privatklinikk for 

idrettsskader. Det er sin egen ferie hun bru-

ker på PL, mot en mindre godtgjørelse. 

– Det er det verdt! Å få lov til å være fy-

sioterapeut på denne måten er helt fantas-

tisk. Det å være så tett på sporten, å stå nede 

i målområdet. Jeg får helt frysninger. Det er 

ubeskrivelig, sier Dorthe Bjerre Krogh.

Med seg hjem har hun en kjempeopple-

velse – sportslig, sosialt, faglig og kulturelt 

fra Russland. Nå ser hun fram til nye faglige 

opplevelser med idrett for funksjonshem-

mede, gjerne med enda mer samarbeid på 

tvers av de nordiske grensene. 

Våre bannere med «Five Nations – 
One Team» har fått stor oppmerk-
somhet fra andre land, som ser det 
som en unik idé.

MANGE TILSKUERE Stor stemning på tribunene under de 11. paralympiske vinterleker i Sotsji i mars.
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En av de største utfordringene 
for studentene på studiet 
Fysisk aktivitet og funksjons-
hemming, er å møte funk-
sjonshemmede som likever-
dige partnere. 

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

STUDIET ble etablert for mer enn 30 år siden 

som et samarbeid mellom Norges Idretts-

høgskole (NIH) og Beitostølen Helsesports-

senter (BHSS). 

– Tilbudet møtte et behov for å utdanne 

idrettspedagoger som kunne noe spesifikt 

om tilpasset fysisk aktivitet.  Siden da har 

det vært en stabil interesse for studiet, sier  

Gro Rugseth, førsteamanuensis ved seksjon 

for kroppsøving og pedagogikk ved NIH. 

Studiet er et tverrfaglig påbyggings-stu-

die til en treårig bachelor som gir tittelen 

Idrettspedagog i fysisk aktivitet og funk-

sjonshemming. Studiet er åpent også for 

studenter utenfor NIH. 

– Vi har med jevne mellomrom fysiotera-

peuter, ergoterapeuter, vernepleiere, kropps-

øvingslærere og studenter med bachelor i 

folkehelse som studenter. Motivene for å 

søke kan være et ønske om å jobbe bedre i 

en type praksis hvor funksjonshemmede er 

inkludert, for eksempel i skolen. Fysiotera-

peutene som tar studiet jobber ofte på reha-

biliteringsinstitusjoner, forteller Rugseth.

Blir pedagoger
Studentene jobber både teoretisk og prak-

tisk. Basert på forskningsbasert kunnskap, 

skal studentene gjennomgå tematisert funk-

sjonshemming, inkludering og fysisk aktivi-

tet. I tillegg går det pedagogiske som en rød 

tråd gjennom hele studiet. 

– Vi reflekterer mye rundt hjelperollen 

som pedagog, sier Rugseth. 

Fokus er på hvordan man lærer, og hvor-

dan man lærer bort. 

– Vi bruker fenomenologi som et gjen-

nomgående perspektiv, en praktisk orientert 

filosofi som handler om relasjoner mellom 

mennesker og hvordan disse skapes, sier 

Rugseth.

Gjennom hele studiet jobber studentene 

med holdninger, og må gå inn i sine egne 

forestillinger om funksjonshemmede. En 

vanlig misforståelse er at det å være funk-

sjonshemmet er trist og tragisk, og at funk-

sjonshemmede nesten alltid er lei seg fordi 

de helst ville vært funksjonsfriske. 

– Vi kan ikke utdanne pedagoger som 

opprettholder en slik forestilling, sier Rug-

seth.

Bratt kurve
Det første halve året av studiet bor studente-

ne på Beitostølen. All undervisning foregår 

på Beitostølen Helsesportssenter. Her kan 

funksjonshemmede i alle aldere og med alle 

kategorier funksjonshemming, både fysisk 

og psykisk, søke opphold, og bli introdusert 

for variert fysisk aktivitet. Elevene får teore-

tisk undervisning i hovedsak fra lærere ved 

NIH, og har i tillegg to perioder med prak-

sis på helsesportssenteret i til sammen seks 

uker. 

– Studentene får jobbe i tverrfaglige team, 

og går inn i den daglige driften av rehabili-

teringspraksisen. Mange av studentene har 

aldri tidligere jobbet med funksjonshem-

mede, og læringskurven er bratt det første 

halvet året, sier Rugseth.

Det andre halvåret foregår all undervis-

ning på NHI, og studentene har i løpet av 

denne perioden to uker praksis innen psy-

kiatrien.

Lever normale liv
Rugseth bruker blant annet programmet 

«Ingen grenser» i undervisningen som et 

eksempel på hvordan samfunnet ofte ser 

funksjonshemmede.

– Ved å la en gruppe funksjonshemmede 

ta seg frem gjennom ødemarken, legger pro-

gramserien opp til at deltakerne skal gå fra 

å være ubetydelige til å bli våre helter. Al-

likevel er det gjerne funksjonshemmingen 

og dens begrensninger som vies mye plass. 

Denne tilnærmingen fra samfunnet og i 

mediene finner vi også i dekningen fra Para-

lympics, hvor idrettsutøverne ofte må svare 

på spørsmål om hvilken funksjonshemming 

de har og hvordan de eventuelt ble skadet, 

fremfor å fokusere på idrettsprestasjonen. 

Ofte overforklarer vi også det de gjør og får 

til fordi de har en funksjonshemming, sier 

Rugseth.

Når studentene kommer ut i praksis, be-

gynner de å forstå og anvende det de har 

gjennomgått i teorien. De møter funksjons-

hemmede som lever likeverdige liv med 

funksjonsfriske, som har jobb, ektefelle og 

barn, og lever vanlige liv med sin funksjons-

hemming. 

– Det skjer mye med studentene på dette 

året, og det er en fin prosess å være vitne til. 

Funksjonshemmede er like forskjellige som 

alle andre. Selv om det finnes ytre rammer 

og strukturer som kan være til hjelp, må til-

passingen alltid skje individuelt. Den enkelte 

må motiveres på riktig måte, sier Rugseth. 

Lærer å skape menneskelige relasjoner

Læringskurven er bratt det første 
halve året.

IKKE HELSEPERSONELL – Studentene blir peda-
goger, sier førsteamanuensis Gro Rugseth.
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Kunnskapssenteret har fått 
fem norske eksperter til å prio-
ritere de viktigste tiltakene 
som kan bedre behandlings-
kvaliteten og øke overlevelsen 
etter hoftebrudd. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

RESULTATET er en tiltakspakke som presen-

teres i publikasjonen «Tiltak for økt over-

levelse etter hoftebrudd». Her beskrives de 

viktigste tiltakene som fem norske eksperter 

på området mener er viktigst å sette i system 

for å bedre behandlingskvaliteten og øke 

overlevelsen etter hoftebrudd, skriver kunn-

skapssenteret.no.

– Publikasjonen er ment å være til nytte 

for sykehus som ønsker å arbeide systema-

tisk med å øke overlevelsen etter hoftebrudd, 

sier førsteforfatter og avdelingsdirektør 

Anne Karin Lindahl i Kunnskapssenteret.

30 dagers overlevelse
Sentralt i tiltakspakken står et planlagt pasi-

entforløp og lokale prosedyrer som beslut-

tes i fellesskap av ortopeder, anestesileger og 

geriatere. Tiltakene er valgt på bakgrunn av 

forskningsbasert kunnskap og ekspertenes 

egne erfaringer.

Publikasjonen har hovedsakelig fokus på 

tiltak som kan bedre 30-dagers-overlevelsen 

etter hoftebrudd. Men både forskningen og 

ekspertene anbefaler flere tiltak som kan 

bedre behandlingskvaliteten for disse pasi-

entene.

– Tiltak som kan ha innvirkning på funk-

sjon, komplikasjoner, livskvalitet og risiko 

for senere brudd og fall kan også være viktig 

å innføre, understreker Anne Karin Lindahl.

Prioriterte tiltak
Sykehuset bør lage en behandlingslinje/ret-

ningslinje for behandling av pasienter med 

hoftebrudd. Ortopeder, anestesileger og ge-

riatere bør samarbeide om å lage disse.

Sykehuset bør ha et system som måler 

om retningslinjen/behandlingslinjen 

følges.

Pasienter må komme raskt til opera-

sjon, helst innen 24 timer og senest 

innen 48 timer.

Før operasjon bør pasienten optimali-

seres for eventuelle ledsagende tilstan-

der, ha god væske- og elektrolyttbalan-

se og ha god smertelindring

Det anbefales å bruke Trygg kirurgi-

sjekklisten, som inkluderer riktig bruk 

av antibiotika og tromboseprofylakse.

Postoperativt er det viktig med god 

smertelindring, mobilisering og ernæ-

ring.

Ved utreise må informasjon fra syke-

huset følge pasienten, slik at trombo-

seprofylaksen fortsetter og slik at pa-

sienten får hjelp og støtte til gåtrening, 

uavhengig av omsorgsnivå etter syke-

husoppholdet. 

Overlevelse etter hoftebrudd – ny tiltakspakke

Navy-X er elastiske og luftige ryggbelter i ekstra stødig og slitesterkt materiale.
Navy-X LAV er et stabilt sakroiliakalt belte som har kraftige drabånd for 
ekstra støtte og plast-skinner bak i ryggen.
Høyden bak er 18,5 cm og foran 12 cm. 
Ryggbeltet finnes i fargene grå og blå og i størrelse fra X-Small til XX-Large.
Navy-X LAV brukes med fordel mot ryggsmerte og rygginsuffisiens.

SAKROILIAKAL 
STØTTELAV

www.camp.no For ytterligere informasjon kontakt oss på tlf.: 23 23 31 20 eller mail.norway@camp.no
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NORSK pasientskadeerstatning (NPE) har 

for første gang fremmet krav om tilbakebe-

taling fra private helseaktører.

Et av kravene gjelder fysioterapi 

og en erstatning på 326.000 kroner.  

I tre til fem saker der NPE har gitt erstat-

ning til pasienter etter feilbehandling, viser 

det seg at den private virksomheten ikke har 

betalt obligatorisk tilskudd til NPE. 

-Alle som tilbyr helsetjenester i Norge, 

offentlige og private, er forpliktet til å betale 

tilskudd til NPE. I de fleste tilfellene har vi 

blitt oppmerksomme på manglende beta-

ling fordi vi har fått inn erstatningskrav fra 

en pasient, opplyser direktør Rolf Gunnar 

Jørstad i NPE i en pressemelding. 

NPE har de siste par årene tatt kontakt 

med ca. 75 virksomheter fordi de ikke har 

betalt tilskudd. I 2013 mottok NPE 479 er-

statningskrav fra private helsetjenester. Mer 

enn hver tredje søker får medhold. 

I 2015 skal regjeringen legge fram en stor-

tingsmelding om kommunehelsetjenesten. 

Det kunngjorde helseminister Bent Høie 

under et besøk ved Sunnfjord Medisinske 

Senter i Florø 18. mars. Ifølge Høie er tanken 

å bygge opp mer tverrfaglige helsetjenester, 

noe han betegnet som et paradigmeskifte. 

– Vi mener det er behov for å bygge opp 

mer robuste, tverrfaglige helsetjenester i 

kommunene, der ikke minst mennesker 

med psykiske helseutfordringer, rusavhen-

gige og skrøpelige eldre kronikere får god 

hjelp, sa helse- og omsorgsministeren.

Høie pekte på flere områder som han 

mente kan bli bedre.

– Det som mangler er å se på primærhel-

setjenesten som en helhet, tverrfaglig. Den 

forrige store endringen var fastlegeordnin-

gen. Jeg mener at legene i kommunene har 

behov for flere kolleger, men de behøver ikke 

nødvendigvis å være leger. De kan også være 

sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter og 

ergoterapeuter. Vi må ta utgangspunkt i hva 

som er pasientens behov, sa Høie.  

MANGE pasienter burde bli henvist til tre-

ningssenter istedenfor til ortopedisk avde-

ling ved sykehus, ifølge administrerende 

direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universi-

tetssykehus 

Han sa dette på et møte 20.mars om prio-

ritering i helsevesenet. Møtet ble arrangert 

av Dagens Medisin. 

– Ventetider og fristbrudd er hovedfoku-

set for helseministeren. Vi har ryddet, samt 

hatt en viss kapasitetsøkning – og redusert 

antallet som har ventet mer enn ett år fra 

11.800 til 3.000, sa Erikstein. 

– De tre tusen er i hovedsak ortopedi. 

Det sier kanskje også noe om hvilke pasi-

enter som blir prioriterte, og særlig innen 

ortopedi. Mange burde aldri vært henvist 

til oss, men blitt sendt på treningssenter, sa 

Erikstein. Han viste til at det er god doku-

mentasjon på at trening er beste tiltak for 

enkelte ortopediske tilstander. 

Les mer: www.dagensmedisin.no

Flest frikort i Hedmark 

I 2013 ble det utstedt 1.176.000 frikort 

for helsetjenester. 28 prosent, mer enn 

hver fjerde innbygger, fikk dermed frikort. 

Hedmark topper statistikken.

HELFO har sammenlignet antallet 

utstedte frikort med antallet innbyggere i 

de forskjellige fylkene. Med 33 prosent har 

Hedmark høyest andel frikort per innbygge-

re, etterfulgt av Østfold og Nord-Trøndelag. 

Lavest andel frikort per innbyggere har 

Rogaland og Oslo, med 24 prosent. Statens 

refusjonsutgifter på frikortområdet var på 

3,7 milliarder kroner i 2013.

Kompetansetjeneste 
rehabilitering 

Regional kompetansetjeneste rehabi-

litering (RKR) er en ny tjeneste for hele 

rehabiliteringsfeltet i Helse Sør-Øst, på 

tvers av diagnoser, pasientgrupper, helse-

foretak og institusjoner.

Hovedoppgavene er å formidle kunn-

skap og erfaringer innen rehabilitering 

til brukere og fagmiljøer. RKR er lagt til 

samhandlingsavdelingen på Sunnaas 

sykehus, men vil ha kontorer i Samhand-

lingsarenaen på Aker sykehus.

NPE-krav til private helseaktører

– Flere bør henvises til treningsentre

Framtidas kommunehelsetjenesteTurnustjeneste
Fysioterapistudentene i Bergen er sterkt 

bekymret for ventelistene, skriver Ingrid 

Eggen i turnuskomiteen ved HiB i FYSIOs 

studentblogg.

Sykefravær
Fysioterapeutens fagredaktør diskuterer 

utfordringene knyttet til psykososiale 

forhold i arbeidslivet. Hvilke tiltak kan 

iverksettes?

Følg med på www.fysioterapeuten.no!
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KOMMUNIKASJON mellom helseforetak, 

kommuner og legekontor skjer fortsatt stort 

sett på papir, melder Riksrevisjonen i en 

rapport om elektronisk meldingsutveksling 

i helse- og omsorgssektoren.

Resultatet viser at det meste fremdeles 

skjer på papir. Årsaken er at tekniske løs-

ninger for å kunne avvikle sending av papir, 

ikke er utviklet eller tatt i bruk. Den elek-

troniske samhandlingen er kommet klart 

lengst mellom helseforetak og legekontor.

– Det gjenstår en betydelig innsats for å 

nå Stortingets mål om at alle aktørene skal 

ha kommet i gang med meldingsutveksling 

innen utgangen av 2014, sa riksrevisor Per-

Kristian Foss da rapporten ble lagt fram 25. 

mars.

Riksrevisjonens rapport viser at Helse- 

og omsorgsdepartementets styring og virke-

middelbruk ikke er god nok. 

Arbeidstid påvirker helsa 
 En ny studie viser at det er sammen-

heng mellom hyppig overtidsarbeid og 

risiko for helseproblemer.

En systematisk litteraturstudie 

publisert i Scandinavian Journal of Work 

Enivironment & Health har analysert 17 

artikler fra perioden 1995 til 2012, og 

sett på sammenhengen mellom helse og 

arbeidstid. 

Overtidsarbeid hadde i denne studien 

en sterk sammenheng med depresjon, 

angst, søvnforstyrrelser og hjerte- og 

karsykdommer. 

Helse og omsorg – en papirmølle Farlige rollekonflikter

Psykisk krevende arbeid gir økt risiko for 

smerter i nakke, rygg og hode, ifølge en 

avhandling fra Psykologisk Institutt, UiO.

Jan Olav Christensen (STAMI) inkluderte 

3.500 arbeidstakere i sin studie. Høy-

este risiko så man blant de som opplevde 

stadige rollekonflikter og hadde liten 

innflytelse over egen arbeidssituasjon. 

Det var langt viktigere enn «tradisjonelle» 

faktorer som arbeidsmengde og tidspress.

Det etiske hjørnet
Problemstillinger til ettertanke og diskusjon fra NFFs etiske utvalg

Hvilken takst er det greit å ta?

Når du er selvstendig næringsdrivende fysioterapeut med driftsav-

tale, er takstene du kan ta vedtatt i egen forskrift (takstplakaten). 

Hvis du ikke har avtale med kommunen, kan du selv fastsette prisen 

pasientene skal betale. Dette kan det være vanskelig for pasienter 

å forstå. I NFFs yrkesetiske retningslinjer står det at fysioterapeu-

ter skal informere pasienten om hva en behandling koster før den 

begynner.

Med driftsavtale skal takstplakaten følges, og den enkelte fy-

sioterapeut er som autorisert helsepersonell personlig ansvarlig for 

å følge lover og forskrifter.  Etisk utvalg mener det er sentralt å ha 

kjennskap til og følge lover og avtaler. Hvis en i et arbeidsfellesskap 

velger å gå sine egne veier, angår det flere enn den som ikke følger 

loven.  Hvis en kollega tar for høye takster eller misligholder lover 

på andre måter, vil det gå ut over omdømmet til hele instituttet. I 

neste omgang vil det kunne ramme omdømmet til hele fysioterapi-

tjenesten.  

Er det greit å ødelegge omdømmet til en arbeidsplass ved å ta 

høyere takst enn forskriften sier?

Hvordan lovverket følges opp og håndteres handler om verdier. 

Diskusjoner på arbeidsplassene kan være nyttige for å få kjennskap 

til lovverket. Det kan også skape økt bevissthet om egne verdier, 

holdninger og forpliktelser. Det er også viktig for å bli kjent med 

hverandres holdninger og hvordan vi vil ha det på arbeidsplassen. 

Etisk utvalg mener at verdispørsmål bør tas opp til diskusjon 

med jevne mellomrom. For eksempel følgende spørsmål:

Hvilke verdier gjelder i mitt arbeid som fysioterapeut? 

Hvilke verdier ønsker vi at vår arbeidsplass skal kjennetegnes 

med? 

Hvilke interne spilleregler har vi på vår arbeidsplass? 

ikke er utviklet eller tatt i bruk. Den elek-

troniske samhandlingen er kommet klart 

og omsorgsdepartementets styring og virke-

middelbruk ikke er god nok. 
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NFFs avdeling i Sør-Trøndelag 
er snart historie. La oss høre 
hvilke planer påtroppende 
leder i Region Midt har, og hva 
dagens avdelingsleder mener 
er den største utfordringen.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

PÅTROPPENDE i NFF Region Midt er Ann 

Elin Myklebust, og avtroppende leder i Av-

deling Sør-Trøndelag er Jan Harry Størksen. 

Fysioterapeuten møter de to på et historisk 

sted, samme adresse som stiftelsesmøtet for 

«Trondhjems sykegymnasters forening» ble 

holdt; Prinsens gate 27.

Fra møtereferatet: «Til tirsdag 5 mai 1931 

kl. 8 1⁄2 efterm. Var der berammet et möte 

av samtlige byens autoriserte sykegymnas-

ter. Hensikten var i henhold til det gamle ord 

som sier at: enighet gjör sterk å søke dannet 

en forening, hvor man fremtidig kunde gå 

sammen og löfte i flok for sine interesser.»

I 1931 het stedet Trønderheimen. Huset 

er for lengst revet; nå ligger det et hotell her. 

Og akkurat her bor Ann Elin Myklebust nå, 

når hun er på besøk for å delta på årsmøtet 

for NFF avdeling Sør- Trøndelag, onsdag 12. 

mars. Det aller siste årsmøtet i avdelingen, 

for øvrig. 

En riktig vei å gå
– Jan Harry Størksen: I kveld er det siste or-

dinære årsmøtet i Avdeling Sør-Trøndelag, før 

sommeravslutningen dere skal ha i juni. Er 

det vemodig? 

– Nei, jeg mener dette er en helt riktig vei 

å gå. Tradisjonelt har vi hatt 21 ledere som 

har sittet på hvert sitt sted og prøvd å jobbe 

for å bli mer synlige, uten egentlig å ha nok 

tid til det. Nå får vi fem regionledere på hel-

tid. NFF vil bli mer slagferdig med fem pro-

fesjonelle som har dette som heltidsjobb. De 

vil få en helt annen mulighet til å jobbe med 

de viktige sakene, sier Størksen, og fortset-

ter:

– Det skjer nå en profesjonalisering inn-

ad i NFF, og medlemmer som søker hjelp i 

forhold til jus og arbeidsliv blir sikret rask og 

kompetent hjelp. Det blir også en forbedring 

fra tidligere. De har jo fått slik hjelp før også, 

men denne omorganiseringen gjør det mye 

tydeligere hvem som jobber med de ulike 

sakene som medlemmene er opptatt av, el-

ler trenger hjelp i forhold til. Det blir klarere 

for dem hvor de skal henvende seg, sier den 

avtroppende lederen.

Imagebygging viktig
– Har du noe du vil si til Ann Elin, før hun går 

inn i jobben som regionleder?

– Når man skal jobbe for å bli lagt merke 

til på en positiv måte, er det lett først å tenke 

mediefremstøt. Men jeg tror det er enda 

viktigere hvordan hver enkelt fysioterapeut 

fremstår i forhold lokale myndigheter. Fy-

sioterapeuter må tenke imagebygging, ikke 

bare enkeltvis, men også som gruppe. Det er 

viktig å skape positive vibrasjoner, så omgi-

velsene ser at vi er gode å ha, sier Størksen, 

som for øvrig har kjent Myklebust lenge.

– Jeg har stor tro på henne. Hun har de 

kvalifikasjonene som trengs. Nå blir det 

spennende å se hvem hun får med seg i regi-

onstyret. Jeg tror engasjement, interesse og 

glød er viktige egenskaper for de som skal 

være med der. At det i mange tilfeller kan 

erstatte erfaring, sier Størksen.

Gleder seg
På NFFs landsmøte i november ble det valgt 

fem regionledere, som begynner i jobben 1. 

juni. Den dagen Fysioterapeuten møter på-

troppende leder i NFF Region Midt, Ann- 

Elin Myklebust, har hun gått litt rundt i 

Trondheim for å gjøre seg kjent.

– Jeg har vært her en del før, men det blir 

nok enda flere turer nå, smiler sunnmørin-

gen, som gleder seg til å ta fatt på lederver-

vet.

– Hva vil den nye organisasjonsformen 

bety for NFF og for norsk fysioterapi, tror du?

– At vi har mulighet til å ha en mye større 

politisk påvirkningskraft. Vi jobbet med vi-

sjon og mål for NFF i fjor vår, og endte opp 

med visjonen sterk, stolt og synlig. Når vi nå 

får fem regionledere og forbundsleder som 

heltidspolitikere, blir muligheten til klare å 

bli nettopp det mye større, sier Myklebust. 

33-åringen har vært leder for NFFs av-

deling på Sunnmøre fra 2009, og for NFF i 

Oppland fra 2005 til 2009.

– Det er et deltidsverv, noe du gjør i til-

legg til annen jobb, og det blir ikke så kraft-

fullt da. Man har begrenset tid, og mye av 

Ny æra i midtnorsk fysioterapi

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

Ann-Elin Myklebust (33)

Bor i Ålesund. HMS-rådgiver/
fysioterapeut.

Har hatt ulike verv i NFF fra 2005, 

både sentrale og regionale.

Bachelor i Fysioterapi, Hanzehoge-

school Groningen, Nederland 1996 

–1999.

Har utdanning i helserett, Høgskolen i 

Lillehammer, 2005-2006, samt utdan-

ning i personalutvikling og ledelse, 

Høgskolen i Lillehammer, 2006/2007 

og 2008/2009.

Har jobbet i kommunehelsetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og i privat 

sektor.



FYSIOTERAPEUTEN  4/14     13

tiden går med på å følge opp henvendelser 

fra lokale medlemmer. Å være regionleder 

er en heltidsjobb, og jeg tente veldig på å få 

muligheten til å gjøre mer for NFF, jobbe 

med større ting, slår hun fast.

Flere stillinger
Den nye organiseringen betyr at alle hen-

vendelser fra enkeltmedlemmer om jus, 

avtaler og slikt skal rettes til NFF sentralt et-

ter 1. juli. Dermed får regionlederne andre 

oppgaver enn avdelingslederne har hatt før.

– Hva er det viktigste å ta fatt på som leder 

i Region Midt? 

– Vår hovedoppgave som heltidspoliti-

kere i NFF må være å skaffe arbeid til alle. 

Mange unge, nyutdannede fysioterapeuter 

har ingen jobb å gå til. Det blir viktig å på-

virke arbeidsgivere til å velge å ansette fy-

sioterapeuter. Vi må gjøre kompetansen vår 

kjent, bli mer synlige. Her er media en arena 

jeg håper vi blir flinkere til å bruke. Jeg er 

sikker på at jeg sammen med regionstyret vil 

lykkes med mange av de hovedmålene som 

landsmøtet har bestemt at vi skal jobbe etter, 

sier 33-åringen.

Men aller først vil hun prioritere å bli 

kjent med regionen. 

– Sunnmøre kjenner jeg godt fra før, men 

det blir nok en del turer fremover, ikke bare 

til Sør-Trøndelag, men også til Nordmøre, 

Romsdal og Nord-Trøndelag. Det finnes 

mye kunnskap i de eksisterende avdelin-

gene, som jeg vil prøve å dra nytte av, sier 

Myklebust.

Støttespiller for de tillitsvalgte
Den påtroppende lederen poengterer at hun 

ønsker å være en støttespiller for tillitsvalgte 

og kontaktpersoner fremover.

– Jeg vil være med på å gjøre de gode. Det 

vil alltid dukke opp saker, og da skal jeg være 

der for de tillitsvalgte og støtte opp. For øv-

rig vil jeg også prioritere å skape relasjoner 

til beslutningstakere. Nettverksbygging blir 

viktig i denne jobben, sier Myklebust.

Som ser visjonen sterk, stolt og synlig 

som en fyrlykt hun kan rette seg etter.

– Jeg kan virkelig stå inne for visjonen. 

Den trigger meg. Fysioterapeuter har mye å 

være stolte av. Og med den nye organiserin-

gen har vi mulighet til å bli enda sterkere og 

mer synlige enn før.

Sier den nye regionlederen, som nå er 

med på å starte en ny epoke i midtnorsk 

fysioterapi, 83 år etter at stiftelsesmøtet for 

«Trondhjems sykegymnasters forening» ble 

avholdt. Men dette gjelder fortsatt: At det er 

viktig å stå sammen for å bli sterke. 

VIKTIG Å GJØRE SEG KJENT Ann Elin Myklebust, leder i Region Midt, mener det er mange ressurser ute i de nåværende avdelingene, som hun gleder seg til  
å bli kjent med. 
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Leder for NFF Region Oslo-
området synes beslutningsta-
kerne i helsevesenet har mye 
å lære når det gjelder effekten 
av fysioterapi. Det tar hun som 
en utfordring.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

– DET FINNES de som fremdeles tror at fy-

sioterapeuter bare masserer, du vet det?

Barnefysioterapeut Karianne Bruun 

Haugen skulle gjerne begynt i stilingen som 

regionleder i går. Hun har riktignok rukket å 

ta et par oppdrag ute med sin nye tittel alle-

rede, men må vente til 1. juni før hun tiltrer 

formelt.

– Min viktigste oppgave blir å synliggjøre 

fysioterapien, fortelle hva vi kan, og hvordan 

vi kan brukes til beste for pasienten og sam-

funnet. Allerede nå får jeg innspill fra med-

lemmer som forteller at kommunen eller 

bydelen skal spare penger og derfor kutter i 

fysioterapitilbudet. De spør meg hva de skal 

gjøre og hvilke argumenter de skal bruke, 

sier Bruun Haugen.

Politikk på fulltid
Nylig gikk hun av som leder for Faggruppe 

for barne- og ungdomsfysioterapi, et verv 

hun har hatt i fem år. Det var gjennom fag-

gruppas arbeid med den nye organisasjons-

modellen i NFF, at ideen om å stille til valg 

som regionleder dukket opp. 

– Etter hvert som jeg så hvordan den nye 

modellen tok form, ble jeg klar over mulig-

hetene denne stillingen gir. Det fagpolitiske 

arbeidet jeg har gjort i faggruppa har vært 

både interessant og givende, men i 20 pro-

sent stilling er det begrenset hva du får tid 

til. Fra 1. juni kan jeg jobbe fagpolitisk hele 

dagen fra mandag til og med fredag. Det er 

supermotiverende! 

– Fra før har du ledet en faggruppe for 

spesialister, nå skal du jobbe for alle fysiotera-

peutene i din region. Hvordan blir det?

– Gjennom arbeidet i faggruppa har jeg 

jobbet tett med de private, og etter å ha vir-

ket i en liten kommune i mange år, har jeg 

god oversikt over rehabiliteringsfeltet. Poli-

tisk står fysioterapeuter stort sett overfor de 

samme problemene. Til sammen er vi fem 

regionledere med bred erfaring, så hvis jeg 

lurer på noe, har jeg folk som kan hjelpe 

meg, ikke minst i Forbundsstyret.

– Hva skal du prioritere i jobben som re-

gionleder?

– Jeg vil gjøre meg så tilgjengelig som 

mulig for medlemmene. Ikke serve dem 

som avdelingslederne har gjort til nå, men 

hjelpe dem i å synliggjøre problemene de 

står i.

– En stor del av arbeidet vil bli å påvirke 

politikere og beslutningstagere direkte?

– Ja, men ikke bare. Jeg skal være på 

banen der beslutningene tas, men jeg skal 

også gi medlemmene gode argumenter de 

selv kan bruke når de opplever at kommu-

nen kutter i antallet fysioterapistillinger. Stå 

sammen med dem i kampen. Det mener jeg 

er god politisk påvirkning, og det vil være 

de tillitsvalgte og kontaktpersonene som blir 

mine nærmeste samarbeidspartnere. Jeg kan 

ikke påvirke rådmenn, helseforetak og an-

dre beslutningstagere uten å ha god kontakt 

med medlemmene.

– Har du en strategi for hvordan du skal 

nå frem med budskapet til politikerne? 

– Jeg har mange tanker, men først skal 

jeg lage en handlingsplan sammen med re-

gionstyret når det er på plass. Media blir så 

klart viktig, ikke minst når det gjelder å få 

ut de gode historiene om fysioterapi. Vi må 

synliggjøre hva fysioterapi betyr i den store 

sammenhengen med tanke på å holde folk 

friske og i jobb.

Bruun Haugen har liten tro på å skille fag 

og politikk, og er opptatt av det foreslåtte 

samarbeidet mellom regionene og faggrup-

pene.

– Faggruppene er så forskjellige, noen 

jobber kun faglig, mens andre jobber fagpo-

litisk i tillegg. Hvordan vil dette se ut nå som 

regionene overtar for avdelingene, og det 

legges opp til at faggruppene og regionene 

skal ha noen felles mandater? For å lykkes, 

må vi snakke sammen. Det er kjempeinte-

ressant å tenke seg hvordan regionene kan 

bruke faggruppene og omvendt. Jeg tror 

ikke vi har sett hele organisasjonen ennå, 

det er fremdeles noen streker igjen å trekke, 

sier hun.

Motivert for oppgaven
Leder av Region Oslo-området begynte i sin 

tid på fysioterapistudiet i Skottland, men 

sluttet etter to år.

– Utdanningen i Skottland la liten vekt på 

trening og forebygging, de tingene som had-

Karianne Bruun Haugen 
(37)
 
Bor i Askim, gift, tre barn.
Barnefysioterapeut ved Familiens 
Hus i Askim.

Fysioterapiutdanning ved The Robert 

Gordon University, Aberdeen, Skott-

land, 1996-1998.

Fysioterapiutdanningen ved Høgsko-

len i Tromsø, 1999-2001.

Skolefysioterapeut Eidsberg kom-

mune, 2003-2008.

Barnefysioterapeut i Askim kommune, 

2007-dd 

– Vi må framsnakke fysioterapifaget

Postboks 128, 1309 Rud
Telefon 67 17 74  17 74 74

og oppbevaringsrør
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Valg av regionstyre

Valg av regionstyrer skal gjennomføres elektro-

nisk i løpet av juni.

Regional valgkomité skal finne kandidater til 

valgstyrene.

Styret skal bestå av fem til syv medlemmer, inkludert leder.

Det bør tilstrebes at både selvstendig næringsdrivende og ansatte, 

begge kjønn og ulike geografiske områder er representert. 

Regionleder forbereder og forestår valget sammen med regional 

valgkomité.

de motivert meg til yrket. Jeg var så heldig å få fullføre i 

Tromsø, og var ferdig utdannet i 2003. Da fikk jeg jobb 

som skolefysioterapeut, og har jobbet med barn siden.

Hun er i dag ansatt som eneste barnefysioterapeut i 

Askim kommune med sine 15 000 innbyggere. 

– Du kan trygt si at jeg er vant til å måtte sloss om res-

sursene også fra egen praksis, sier Bruun Haugen.

De fem regionlederne har hatt sine første møter, og 

handlingsplanen for Forbundsstyret er snart klar. Re-

gionlederne er på jobb fra 1. juni, selv om hele region-

strukturen neppe er på plass før litt utpå høsten.

– Jeg gleder meg veldig til å få være med på å forme 

noe helt nytt. Det er som kollegaene mine sier: Du vet det 

Karianne, nå er du historisk! 

PÅ BANEN Regionleder for Oslo-området, Karianne Bruun Haugen, vil synliggjøre problemene medlemmene står i.
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Sammendrag 

 Hensikt: Pasienter med lymfødem beskriver subjektive plager. I Norge har objektive 

mål vært mest benyttet for å registrere behandlingseffekt. Med bakgrunn i dette så 

vi et behov for å studere hva som finnes og identifisere spørreskjema som registrerer 

subjektive symptomer.  

Metode: Gjennomgang av kjent litteratur og litteratursøk i PubMed, Embase, BNI, 

Ovid Nursing Database og CINAHL. Litteraturen og artiklene ble gjennomgått for å 

få oversikt over hvilke symptomer som ble registrert, måleegenskaper, om spør-

reskjemaene var klinisk anvendbare, og annet som var relevant for kartlegging av 

lymfødem og endring av symptomer gjennom behandling av lymfødem.

Resultat: Fjorten artikler tilfredsstilte inklusjonskriteria, og 16 spørreskjema ble 

identifisert. Hevelse eller følelse av hevelse, tyngdefornemmelse, nummenhet, 

spreng og smerte var registrert hyppigst. Fire spørreskjema beskrev ikke måleegen-

skapene. De øvrige hadde ulik grad av validitet og reliabilitet. Flere metoder for 

skåring ble benyttet. Ulike tidsakser ble benyttet. Fem skjema hadde 50 eller flere 

spørsmål totalt. 

Konklusjon: LYMFQOL arm og LYMFQOL ben kartlegger de hyppigste rapporterte 

subjektive symptomer.  Begge disse spørreskjemaene er gode kartleggingsverktøy 

for lymfødem og er egnet til bruk i pasientbehandling.  En norsk versjon av begge 

spørreskjema er pilottestet. 

Nøkkelord: lymfødem, spørreskjema, subjektive symptomer.  

Søkedetaljer for hver database, se nettversjonen av artikkelen på  

www.fysioterapeuten.no
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Innledning
Lymfødem er en opphopning av protein-

rik væske i ekstracellulær vev som følge av 

redusert lymfedrenasje. En av årsakene til 

redusert lymfedrenasje kan være både kreft-

sykdommen og behandlingen. Det kan være 

innvekst eller trykk fra tumorvev, fjerning 

av lymfeknuter og strålebehandling. I Norge 

er det ca. 28.000 nye krefttilfeller pr år (1). 

Behandlingen blir mer omfattende, og flere 

overlever med seneffekter. En av disse pla-

gene er lymfødem. Uten adekvate tiltak kan 

et lymfødem forverres over tid og kan føre 

til fibrose i bløtvevet, infeksjoner, ubehag og 

redusert funksjon (2). Forskning viser også 

at lymfødem kan gi psykologiske og sosiale 

konsekvenser (2-5), og at lymfødem påvir-

ker helserelatert livskvalitet (2, 6-9).

Nasjonalt og internasjonalt er det ikke 

konsensus om hvordan lymfødem defineres 

eller måles. Dette gjør det vanskelig å stude-

re både forekomst og behandlingseffekt og å 

sammenligne ulike studier på lymfødem (2, 

5, 10, 11).

I Norge er det primært fysioterapeuter 

med spesialkompetanse i lymfødem som 

behandler pasientgruppen. Måling av om-

krets og/eller volum, samt funksjon, har 

vært normen for å registrere behandlings-

effekt. Subjektive plager som oppleves av 

pasienten brukes også.  Engeset og Petlund 

(12) poengterer at registrering av pasientens 

opplevelse av bedring i løpet av behandling 

er en forutsetning for å kunne gi adekvat be-

handling og oppfølging. Spørreskjema som 

kartlegger subjektive symptomer kan i så 

Registrering av subjektive symptomer ved lymfødem: 

Finnes det et spørreskjema med gode 
måleegenskaper?

FAGARTIKKEL
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Det finnes gode kartleggingsverktøy for lymfødem 
som er egnet til bruk i pasientbehandling.

måte være et hjelpemiddel. 

Ut fra denne bakgrunnen så vi et behov 

for å undersøke hva som fantes av spørre-

skjema som er testet for måleegenskaper 

(validitet og eventuelt reliabilitet) og regis-

trerer subjektive symptomer hos pasienter 

med lymfødem. Skjema bør ha en gradert 

skala for å kunne registrere alvorlighetsgrad 

av symptomer, og dermed evne til å vise 

endringer i en behandlingsperiode. Skjema 

som anvendes i klinisk virksomhet må være 

enkelt og raskt å fylle ut og ha spørsmål som 

er forståelige. 

Metode
For å få en oversikt over subjektive sympto-

mer som både beskriver og vurderer graden 

av lymfødem, studerte vi kjent litteratur og 

supplerte med et grundig søk for å inkludere 

aktuelle studier.

Følgende litteratur ble gjennomgått:   

Pensumlitteratur og tilleggslitteratur i 

utdanning av fysioterapeuter i Norge i 

Komplett Lymfødembehandling.

Internasjonale konsensusdokumenter 

innen diagnostisering og behandling av 

lymfødem.

Diagnosespesifikke livskvalitetsskjema 

utarbeidet av European Organisation 

for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC) (13) og Functional Assessment 

of Chronic Illness Therapy (FACT) (14).

Litteratursøk ble utført i januar 2012. Det 

ble søkt i følgende databaser; PubMed (som 

inkluderer MEDLINE), Embase, BNI (Bri-

tish Nursing Index), Ovid Nursing Databa-

se, CINAHL (Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health Literature). Både fritekst 

og thesaurustermer (MeSH, EMtree osv) ble 

benyttet som emneord. Bare publikasjoner 

på engelsk eller norsk ble vurdert. 

Referanselistene til relevante artikler ble 

også gjennomgått. Enkelte forfattere ble 

kontaktet for å få tilgang til eller oppklaring 

i aktuelle spørreskjema (3, 15-26).

Inklusjonskriterier for valg av 
publikasjoner
1. Oversiktsartikler   

2. Artikler der spørreskjema som regis-

trerer subjektive symptomer ble be-

nyttet i validerings- og/eller kliniske 

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

LYMFQOL arm og LYMFQOL ben kartleg-

ger de hyppigste rapporterte subjektive 

symptomer, registreringstidspunkt er 

brukerbestemt og skjemaene benytter 

en 4-delt Likert skala for gradering av 

alvorlighetsgrad av symptomer, noe 

som gjør disse egnet til klinisk bruk.  

Disse skjema registrerer helserelatert 

livskvalitet som kan hjelpe behandlende 

fysioterapeut å velge adekvate tiltak. 

En norsk versjon av disse skjema er nå 

pilottestet og klar til bruk.  

Abstrakt identifisert gjennom databasesøk
(N=1063)

Abstrakt etter duplikatene er fjernet
(N=660)

Forkastet etter lesing av tittel/abstrakt 
(N=629)

Duplikater
(N=403)

Fulltekstartikler selektert etter 
databasesøk

(N=31)

Andre fulltekstartikler identifisert gjennom 
litteraturlister/referanser

(N=38)

Fulltekstartikler gjennomgått
(N=69)

Fulltekstartikler ekskludert (N=55):
- Ikke selvrapportert
- Ikke oppgitt hvilke symptomer som ble  
 undersøkt.
-  Ikke beskrevet hvordan symptomer ble  
 registrert.
-  Forfatter ikke svarte på oppklarende   
 spørsmål om spørreskjema.

Fulltekstartikler vurdert for inklusjon 
(N=14):
- Oversiktsartikler (N=2)
- Artikler der spørreskjema som regis-
 trerer subjektive symptomer ble benyt-
 tet i validerings- og/eller kliniske studier.  
 Der samme skjema ble benyttet i flere  
 studier, ble kun den studien som ga best  
 innsikt i spørreskjema inkludert. (N=9)
-  Artikler som beskrev utvikling av   
 lymfødem-spesifikk livskvalitetsskjema.  
 (N=3)

-  Studier som benytter skjema som regi-
 strerer subjektive symptomer (N=14)
-  Spørreskjema (N=16)

FIGUR 1 Seleksjonsprosess artikler.
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studier. Der samme skjema ble benyttet 

i flere kliniske studier, ble kun en artik-

kel inkludert.  

3. Artikler som beskriver utvikling av 

livskvalitetsskjema for lymfødem.  

Subjektive symptomer kan defineres som 

sensoriske, funksjonelle, psykiske/psykolo-

giske og sosiale symptomer. Men i oversik-

ten er kun skjema som registrerer sensoriske 

symptomer inkludert. «Hevelse» ble i denne 

sammenhengen oppfattet som subjektivt 

symptom siden opplevelse av hevelse, og 

grad av hevelse og dens påvirkning angis av 

pasienten. 

Eksklusjonskriterier 
1. Er ikke selvrapporteringsskjema. 

2. Ikke oppgitt hvilke subjektive sympto-

mer som ble undersøkt. 

3. Ikke beskrevet hvordan symptomer blir 

registrert. 

4. Dersom forfatter ikke svarte på oppkla-

rende spørsmål om spørreskjema.

Resultater 
Til sammen ble 69 fulltekstartikler gjen-

nomgått. Femti-fem artikler ble ekskludert i 

henhold til kriteriene. De øvrige 14 artikler 

ble gjennomgått for å få oversikt over hvilke 

symptomer som ble registrert, måleegenska-

pene, klinisk anvendbarhet og annet som 

var relevant for kartlegging av endring av 

lymfødem. Metoder for skåring som grader-

te symptomer og dermed fanget opp endrin-

ger over tid ble også vurdert.   

Bakgrunnsdokumenter
Som vi ser i Tabell 1 gir Engeset og Petlund 

(12) eksempler på subjektive symptomer 

og foreslår hvordan registrering kan gjøres. 

Földi (27) eksemplifiserer uten forslag til 

hvordan registrering utføres. The Interna-

tional Society of Lymphology’s (ISL) forslag 

(28) vises i Tabell 1. Konsensusdokumentet 

til The International Lymphoedema Frame-

work (29) omtaler eksempler på mulige tid-

lig symptomer uten forslag til gradering.  

EORTC QLC-C30 (European Organisa-

tion for Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life – Cancer 30) er et spørre-

skjema som kartlegger livskvalitet hos kreft-

pasienter (30). Av de 15 diagnosespesifikke 

moduler som brukes sammen med EORTC 

QOL C30, har fire moduler spørsmål rela-

tert til lymfødemsymptomer (Tabell 2). 

FACIT (Functional Assessment of Chro-

nic Illness Therapy) (14) er et sett med spør-

reskjema som kartlegger livskvalitet. Tabell 

3 viser de seks modulene med spørsmål re-

latert til lymfødemsymptomer. 

Artikler
I alt 14 artikler oppfylte kriteria for seleksjon 

med til sammen 16 spørreskjema.  

Av spørreskjemaene i tabell 4 var: 

Fire utviklet spesifikt for å identifisere 

lymfødem (LBCQ, adaptert LBCQ, 

GCLQ, Tanaka).

Tre designet for bruk i spesifikke studier, 

og identifiserte forekomst av lymfødem 

som sekundær-effektmål (Bergmark, 

Henningsohn, Tanaka).

Ett utviklet for å kjennetegne lymfødem 

(Adaptert MSAS). 

Ett utviklet for undersøkelse av arm og 

skulderproblematikk hos brystkreft over-

levere (KAPS). 

Ett livskvalitetsskjema utviklet for de 

med brystkreft (FACT-B).

Seks utviklet for å kartlegge livskvalitet 

for de med lymfødem (LYMQOL arm, 

LYMQOL leg, LQOLI, ULL-27, FACT-

B+4, FLQA-l og FLQA-lk). 

Blant disse spørreskjemaene ble 15 ulike 

subjektive symptomer registrert. Se tabell 5.

Bergmark (3) utviklet et omfattende 

spørreskjema med 77 lymfødemrelaterte 

spørsmål som omhandlet hevelse og tyngde-

fornemmelse. Dette spørreskjemaet er testet 

for begrepsvaliditet. Henningsohns skjema 

(31) hadde 135 spørsmål der tre handlet om 

hevelse og tyngdefornemmelse. Tanaka (23) 

hadde seks spørsmål, der alle omhandlet he-

velse. Måleegenskapene er ikke beskrevet i 

verken Henningsohns eller Tanakas artikler.  

Armer er en pionér innen lymfødemforsk- 

ning og har blant annet utviklet Lymphe-

dema Breast Cancer Questionnaire (LBCQ) 

(10, 15). Blant de åtte undersøkte sympto-

mene, var tyngdefornemmelse og hevelse på 

undersøkelsestidspunktet identifisert som 

de hyppigst rapporterte symptomene. Ved 

test/re-test viste skjemaet høy grad av relia-

bilitet og tilfredsstillende indre konsistens.    

LBCQ ble tilpasset for bruk i studiene 

til både Goldberg (17) og McLaughlin(21). 

Denne versjonen vurderer de samme symp-

tomene som LBCQ, men antall spørsmål 

totalt er redusert. Måleegenskapene er ikke 

beskrevet.  

Carter et al har også brukt LBCQ ved 

utarbeidelse av sitt spørreskjema, Gyneco-

logic Cancer Lymphedema Questionnaire 

(QCLQ) (32). QCLQ identifiserte hevelse, 

tyngdefornemmelse og nummenhet som de 

mest problematiske symptomene. Skjemaet 

viste god sensitivitet og spesifisitet.

Norman et al (22) utviklet et spørre-

skjema basert på Memorial Symptom As-

sessment Scale (MSAS). Hevelse, tyngde-

fornemmelse og smerter var inkludert som 

subjektive symptomer. Skjemaet er testet og 

viser høy til middels kriterievaliditet, og høy 

reliabilitet.  

Kwan’s Arm Problem Scale (KAPS) ble 

utviklet til undersøkelse av arm- og skul-

derproblematikk hos brystkreftoverlevere. 

Hevelse, tyngdefornemmelse og nummen-

het ble vurdert. Spørreskjemaet er testet for 

reliabilitet og validitet og viser høy reliabili-

tet og betydelig sammenfallende og diskri-

minerende validitet (33). 

FACT-B registrerer hevelse og ømhet. 

FACT-B+4 er samme skjema men med fire 

lymfødemspesifikke spørsmål om hevelse, 

nummenhet, smerter og ømhet. Disse skje-

maene har vist god intern konsistens og sta-

bilitet, og er sensitive for symptomendringer 

over tid (34).  

Lymphoedema Quality of Life 

(LYMQOL) arm, og LYMQOL ben kartleg-

ger helserelatert livskvalitetsmål, spesifikt 

for pasienter med lymfødem (19). Begge 

har samme utforming, men henholdsvis for 

arm og ben. De subjektive symptomene som 

registreres er hevelse, tyngdefornemmelse, 

nummenhet, spreng, smerte, opplevd re-

dusert styrke og prikking. Begge skjema er 

testet for validitet og reliabilitet. Planlegging 

av utvikling av et skjema for «midtlinje lym-

fødem», definert som lymfødem i thoraks, 

hode/hals og genitalia, er beskrevet.  

ULL-27 (Upper Limb Lymphedema) ble 

utviklet av Launois et al som livskvalitetsmål  

for pasienter med brystkreftrelatert lymfø-

dem (35). Spørreskjemaet registrerer hevel-

se, tyngdefornemmelse, spreng og kribling/

brennende følelse. Det er validitets- og relia-

bilitetstestet, og funnet både reliabelt, valid 

og sensitiv for symptomendringer.      

Lymphedema quality of Life Inventory 

(LQOL1) er et livskvalitetsskjema utviklet til 

bruk hos de med ulike typer lymfødem (20). 

Det registreres hevelse, tyngdefornemmelse, 

nummenhet, spreng, smerte, verking, prik-

king, ubehag, kribling, varmefølelse og fylde. 

Testing av den svenske versjonen viste til-
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Utgiver/forfatter/publiseringsår Subjektive symptomer Skåring Annet
Engeset A, Petlund CF, 2000 Gir eksempler: tyngdefornemmelse, 

spreng, trykkømhet og stivhetsfølelse. 
Foreslår bruk av Visuell Analog Skala 
(VAS) for å gradere symptomer. 

Evaluering bør inkludere pasientens 
egne utsagn og fysioterapeutens 
objektiv evaluering. 

Földi M, Földi E, 2006 Angir spreng som eksempel på et 
subjektivt symptom.

Ingen beskrevet. Foreslår å spørre om kløe, smerte og 
hypersensitivitet. 

Consensus Document of the Interna-
tional Society of Lymphology (ISL), 
2009 

Pasientens oppfatninger. Foreslår psykososial indeks for eva-
luering av behandlingseffekt, og VAS 
for å registrere hvordan pasienten 
oppfatter symptomer. 

Ingen forslag til hvilke psykososial 
indeks som kan benyttes. 
Ingen spesifisering av «pasientoppfat-
ninger» gis. 

International Lymphoedema Frame-
work: Best Practice for the Manage-
ment of Lymphoedema, 2006

Tyngdefornemmelse, spreng, fylde 
eller stivhet
Ubehag
Synlig hevelse 
Klær som blir stramme

Ingen

TABELL 1 Oversikt lærebøker og konsensusdokumenter.

TABELL 2 Oversikt over EORTC diagnosespesifikke livskvalitetsmoduler med LØ-symptomer. 

Diagnose Spørreskjema:
EORTC modul 

Kroppsdel Antall spm 
totalt/Antall 
om LØ-relatert 
subjektive 
symptomer

Subjektive 
symptomer 

Skåring Annet Måleegenskaper

Alle EORTC QOL-C30 30/0 Ingen Domener:
Fysisk, rolle-, kogni-
tiv-, emosjonelt og 
sosial fungering. 
Fysiske symptomer 
2 globale spm

Alle testet for 
validitet og 
reliabilitet. 

Cervix EORTC QOL – CX34 Ben 34/1 Hevelse 
1= ikke det hele tatt 
2= litt
3= ganske mye 
4= veldig mye

Endometria EORTC QOL - EN24 Ben, mage 24/ 4 Hevelse
Tyngdefornemmelse

Prostata EORTC QOL - PR25 Ben, mage 25/2 Hevelse 

Bryst EORTC QOL - BR23 Arm, hånd, 
bryst

23/3 - 4 Hevelse 
Hypersensitiv 

Smerter 
Bevegelsesproblemer 
Hudproblemer

LØ = lymfødem, spm =spørsmål

TABELL 3 Oversikt over FACT diagnosespesifikke livskvalitetsmoduler med LØ-symptomer.  

Diagnose Spørreskjema:
benevnelse av 
modul

Kroppsdel Antall spm totalt/
Antall LØ-relatert  
symptomer

Subjektive symptomer,  
LØ eller mulig LØ-relatert

Skåring Måleegenskaper

Alle FACT-G Ingen
0 = ikke i det hele tatt 
1 = litt 
2 = noe 
3 = ganske mye
4 = veldig mye 

Alle testet for validi-
tet og reliabilitet.

Endometria FACT-En
(ikke på norsk)

Mage
Bekken

43/2 Hevelse 
Ubehag eller smerter 

Vulva FACT-V
(ikke på norsk) 

Ben
Vulva
Lysken

47/3 Hevelse 
Ubehag
Smerte eller nummenhet

Prostata FACT-P Ingen representative for LØ

Bryst FACT-B Arm 37/1 Hevelse eller ømhet

Bryst, 
med LØ.

FACT-B+4 
(ikke på norsk) 

Arm 42/3 Hevelse eller ømhet 
Nummenhet
Stivhet

Ovaria FACT-O Mage 39/1 Hevelse

LØ = lymfødem, spm =spørsmål. Dersom norsk versjon fantes, ble den benyttet.  
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Skjema Kroppsdel Antall spm totalt/
Antall LØ-relatert 
subjektive symp-
tomer

Skåring: Svaralternativer for symptomer Tidsrom skåring 
gjelder for

Klinisk anvendbarhet 

Bergmark Ben/nedre 
abdomen

136/77 6–7 verbale svaralternativer; ingen til alvorlige 
symptomer

Ikke tidsbestemt For omfattende

Henningsohn Ben/nedre 
abdomen

139/3 Ja/nei I løpet av siste seks 
månedene. 

For omfattende. 

Tanaka Ben 6/6 Ulike spm; To lukkede, tre med svaralternativer, ett 
åpent. 

Forskjellige tidsakser Ikke spesifikke nok ifht 
subjektive symptomer. 

LBCQ Arm 58/21 Ja/nei.  
Beskrivelse av hevelse skal registrere endringer i ulike 
kroppsdeler med tre svaralternativer. 

«Nå», eller 
«i løpet av siste året»

Uegnet. Svaralternativer 
ikke gradert.

Adapted 
LBCQ

Arm 32/12 Ja/nei Et spm «nå», øvrige «i 
løpet av siste året»

Uegnet. Svaralternativer 
ikke gradert.

GCLQ Basert 
på LBCQ

Ben 20/14 Ja/nei I løpet av de siste fire 
ukene 

Uegnet. Svaralternativer 
ikke gradert.

Adaptert 
MSAS

Arm 45/3 Hyppighet: 1-4. Sjeldent til nesten hele tiden. 
Alvorlighetsgrad: 1-4. Lite til veldig alvorlig. 
Grad av fortvilelse eller bry: 0-4. Ingen ting til veldig 
mye. 

Siste tre månedene For omfattende. 

 KAPS Arm 13/4 1-5. Ingen symptom, eller samme som før operasjon, 
til alvorlig symptom. 

«Nå» Kortfattet, lett å bruke.
 

FACT-B Arm 37/2 0-4; ikke i det hele tatt til veldig mye Siste sju dagene Ikke spesifikke nok spm 
om symptomer.

FACT-B+ 4 Arm 41/3 0-4; ikke i det hele tatt til veldig mye Siste sju dagene Registrerer ikke tyngde-
fornemmelse.

LYMQOL arm Arm 34/5 «Ikke i det hele tatt», «litt», «ganske mye», «mye».
1 spm: VAS skala 0-10 om total livskvalitet.

For symptom spm, 
bestemmes av bruker 
av skjema.

Kortfattet, lett å bruke.   

LYMQOL ben Ben 26/5 «Ikke i det hele tatt», «litt», «ganske mye», «mye».
1 spm: VAS skala 0-10 om total livskvalitet.

For symptom spm, 
bestemmes av bruker 
av skjema.  

Kortfattet, lett å bruke.   

ULL – 27 Arm 27/4 1–5. 
Aldri, sjeldent, av og til, ofte, alltid 

Siste fire ukene Registrerer hyppighet, ikke 
alvorlighetsgrad. 

LQOLI Alle 
kropps-
deler

61 x3 
+4/11 

Ulike svaralternativer i ulike delene av skjemaet. 
61 spm: ingenting, lite, en del, mye
61 spm: ingen, få,en del mange 
61 spm: ikke, noe, veldig , ekstremt vanskelig. 
2 spm: 0 – 10 
0 = dårlig, 10 = best mulig
1spm: kategorisk ja/nei
1spm: Fem svaralternativer mye verre, verre, bedre,  
mye bedre eller vanlig. 

Siste fire ukene. For mange spm.  

FLQA-l Arm og ben 96/11 Ulike svaralternativer. 
43 spm: Likert skala, fem svaralternativer om symp-
tomhyppighet.
42 spm: Likert skala, fem svaralternativer om alvorlig-
hetsgrad. 
4 spm: VAS skala 0 til 10 om alvorlighetsgrad.
7 spm: ja/nei.  

Siste uken. Registrerer hyppighet, ikke 
alvorlighetsgrad. 

FLQA-lk Arm og ben 33/6 Ulike svaralternativer. 
18 spm: Likert skala, fem svaralternativer om symp-
tomhyppighet.
12 spm: Likert skala, fem svaralternativer om alvorlig-
hetsgrad. 
3 spm: VAS skala 0 til 10 om alvorlighetsgrad.

Siste uken. Registrerer hyppighet, ikke 
alvorlighetsgrad. 

TABELL 4 Spørreskjema fra litteratursøket. 

LØ = lymfødem, spm = spørsmål
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fredsstillende validitet og moderat reliabilitet.   

Freiburg Life Quality Assessment-

lymphedema (FLQA-l) ble utviklet til bruk 

hos de med lymfødem uansett årsak. FLQA-

lk er en forkortet versjon. Begge skjema 

registrerer tyngdefornemmelse, spreng, 

smerte, opplevelse av svakhet, kribling og 

kløe. Den tyske versjonen av FLQA-l er både 

reliabilitets- og validitetstestet (36). Den vi-

ser også tilfredsstillende intern konsistens, 

er valid og sensitiv for endringer over tid. 

Testing av FLQA-lk er ikke beskrevet.   

Metoder for skåring
Ulike skjemaer benytter forskjellige svaral-

ternativer (Tabell 4), kategoriske svaralter-

nativer, ja/nei, forskjellige Likert graderings-

skalaer med tre til fem mulige svar, ulike 

svarkategorier (om et symptom er til stede, 

om alvorlighetsgrad av symptom, hyppighet 

av symptom) og VAS skala i et skjema for et 

spørsmål.   

De ulike skjemaene benytter ulike tidsak-

ser, se tabell 4.  

Klinisk anvendbarhet
Klinisk anvendbarhet ble vurdert med hen-

syn til om skjemaet er enkelt, rask å fylle ut 

og om spørsmålene er lett å forstå.  

Andre relevante spørreskjema
Seks helserelaterte livskvalitetsskjemaer er 

utviklet spesifikt for lymfødem; LYMQOL 

arm,  LYMQOL ben, ULL-27, LQOL1, 

FLQA-l og FLQA-lk (Tabell 4). Disse kart-

legger subjektive symptomer, fysiske og 

psykiske velvære samt hvordan pasienten 

fungerer sosialt. Å benytte helserelatert 

livskvalitetsskjema aktualiseres når det er 

belegg for at det objektive målet, omfanget 

av hevelse, ikke er korrelert med bedret livs-

kvalitet (4, 25, 37). 

Diskusjon 
Lymfødem kan i prinsippet oppstå i alle 

kroppsdeler, men av de identifiserte spørre-

skjema er kun et skjema, LQOLI, kroppsdel-

uavhengig. FLQA-l og FLQA-lk fokuserer 

på arm og ben, mens LYMQOL arm og 

LYMQOL ben er nesten like og kartlegger 

henholdsvis arm og ben. Videre har noen av 

de enkelte diagnosespesifikke livskvalitets-

skjema, FACT-En og EORTC QOL - EN24 

(endometria kreft), FACT-V (vulva kreft), 

EORTC QOL PR25 (prostata kreft), EORTC 

QOL–BR23 (bryst kreft) enkelte spørsmål 

som er rettet mot flere kroppsdeler.  De øvri-

ge er utviklet enten for arm eller ben. «Midt-

linje lymfødem» (thoraks, hode/hals og ge-

nitalia) kan forekomme alene eller sammen 

med lymfødem i en arm eller ben. Et skjema 

utviklet for arm og «midtlinje», eller ben og 

«midtlinje» kan dermed være ønskelig.  

Blant de registrerte symptomene var det 

variasjon i hvilke symptomer og antall som 

ble registrert på hvert skjema. De hyppigste 

symptomene som ble registrert var hevelse 

(eller følelse av hevelse), tyngdefornemmel-

se, nummenhet, spreng og smerte. Det kan 

være en pekepinn om at disse symptomene 

er sentrale og at et godt spørreskjema bør 

inneholde spørsmål om disse symptomene. 

LYMQOL arm, LYMQOL ben og LQOLI 

tilfredsstiller dette kriteriet. Kategoriske 

svaralternativer er uegnet for å kunne re-

gistrere alvorlighetsgrad av symptomene. 

KAPS, FACT-B, FACT-B+4, LYMQOL arm, 

LYMQOL ben har graderte skala som gjør 

at endringer vil kunne registreres over tid. 

Data bør registreres med dato fortløpende 

når pasienten er under behandling. KAPS 

registrerer symptomene «nå», mens FACT-

B og FACT-B+4 registrerer «de siste 7 dage-

ne». Ved bruk av LYMQOL kan bruker selv 

definere når skjema gjelder for, unntatt de 

siste seks livskvalitetsspørsmål som gjelder 

den siste uken.     

Et spørreskjema som skal brukes i klinisk 

virksomhet bør være både enkelt å forstå og 

ikke inneholde for mange spørsmål. Av de 

identifiserte skjema, inneholdt fem skjema 

Måleegenskaper 

Testet for begrepsvaliditet.  

Ikke beskrevet.

Ikke beskrevet. 

Testet for begrepsvaliditet. 
Utmerket grad av reliabilitet ved test/re-test, og 
tilfredsstillende indre konsistens. 

Ikke beskrevet. 

God sensitivitet og spesifisitet. 

Høy til middels kriterievaliditet, og høy reliabi-
litet.  

Høy reliabilitet og sammenfallende og diskrimi-
nerende validitet.

God intern konsistens og stabilitet. 
Sensitivt til endringer over tid.  

God intern konsistens og stabilitet. 
Sensitivt til endringer over tid.  

Reliabilitets- og validitetstestet med høy 
begreps- og kriterievaliditet og god til utmerket 
indre konsistens.

Reliabilitets- og validitetstestet med høy 
begreps- og kriterievaliditet og god til utmerket 
indre konsistens.

Reliabel, valid og sensitiv til endringer. 

Valid og moderat reliabilitet (svensk versjon). 

Reliabilitets- og validitetstestet. Viser tilfreds-
stillende intern konsistens, er valid og sensitiv til 
endringer over tid. 

Ikke beskrevet.  

Symptom Antall 
skjema 

Hevelse
Følelse av hevelse

17
1

Tyngdefornemmelse 11

Nummenhet 8

Spreng 8

Smerte 8

Opplevd redusert styrke/svakhet 6

Ømhet 4

Verking 4

Prikking 3

Ubehag 3

Kribling/brennende følelse 3 

Varmefølelse 2

Kløe 2

Fylde 1

Hypersensitivitet 1

TABELL 5 Subjektive symptomer som ble  
registrert.
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50 eller flere spørsmål totalt (Bergmark, 

Henningsohn, LBCQ, LQOLI, FLQA-l).  

Blant de identifiserte skjema var det ikke 

alle som var testet for reliabilitet og validitet.  

LYMQOL arm og LYMQOL ben oppfyl-

ler flest krav i forhold til de vurderte symp-

tomer, når registrering gjaldt, benyttet gra-

deringsskala og antall spørsmål. I tillegg er 

begge reliabilitets- og validitetstestet med 

høy begreps- og kriterievaliditet og med 

utmerket indre konsistens.  Det beskrives 

også planlegging av utvikling av et skjema 

for «midtlinje lymfødem», noe ingen andre 

identifiserte artikler beskrev.  

Forskningsmiljøet i Storbritannia, som 

har stått for utvikling av LYMFQOL arm og 

LYMFQOL ben, etterlyser innspill og sam-

arbeid med andre behandlings- og forsk-

ningsmiljøer. De har etablert et system for 

å oppdatere aktive brukere om skjemaene. 

Konklusjon 
Det er utviklet flere validerte spørreskjema 

som registrerer ulike subjektive symptomer 

hos pasienter med lymfødem. Noen peker 

seg ut som gode kartleggingsverktøy for 

lymfødem og er egnet til bruk i pasientbe-

handling, både i intensive behandlingspe-

rioder og vedlikeholdsfaser.  

LYMFQOL arm og LYMFQOL ben 

oppfyller de fleste kravene til slike skjema. 

Begge spørreskjema registrerer helserelatert 

livskvalitet og kan dermed hjelpe fysiotera-

peuten til å velge adekvate tiltak. 

Det er ønskelig at disse spørreskjema er 

tilgjengelig for bruk i Norge. Både LYMQOL 

arm og LYMQOL ben er oversatt fra engelsk 

til norsk etter EORTCs retningslinjer for 

oversettelse (38), og pilottesting av den nor-

ske versjonen er utført.

Takk
Arbeidet med artikkelen fikk økonomisk 

støtte fra Klinikk for kliniske servicefunk-

sjoner ved St.Olavs Hospital, Trondheim, 

Faggruppa for Onkologi og Lymfologi og 

Norsk Lymfødemforening. 
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Title: Registering patient reported symptoms in patients with lymphoedema – is there a 
validated questionnaire with good psychometric properties?  
Abstract 

 Purpose: Patients with lymphoedema report various symptoms. In Norway objective 

treatment measures have primarily been utilized. Hence we saw a need to study avai-

lable questionnaires and identify those which register patient reported symptoms. 

Method: Standard text books were reviewed and searches made in PubMed, Embase, 

BNI, Ovid Nursing Database and CINAHL. Text books and the identified articles were 

reviewed to get an overview of registered symptoms, clinical viability of the question-

naires, their psychometric properties and other relevant factors for registering lympho-

edema and evaluating treatment. 

Result: Fourteen articles met the inclusion criteria, and 16 questionnaires were iden-

tified.  Swelling or a feeling of swelling, heaviness, numbness, tightness and pain were 

most frequently registered. Four questionnaires did not describe the psychometric 

properties and the remaining 12 had varying levels of validity and reliability. Several 

methods of scoring were utilized; categorical yes/no, various Likert scales and VAS. 

Several time scales were used. Five questionnaires had 50 questions or more. 

Conclusion: Several validated questionnaires which register subjective symptoms in 

patients with lymphoedema were identified. Some provide the means to ensure a more 

accurate assessment. LYMFQOL arm and LYMFQOL leg assess the most frequently 

reported subjective symptoms on a user-determined time scale. A 4-part Likert scale 

for grading the severity of the symptoms is used. Both questionnaires are tested for 

validity and reliability with satisfactory results. LYMFQOL arm and leg register health 

related quality of life and can help the physiotherapist to select appropriate treatment. 

A Norwegian version of both questionnaires has been pilot tested.  

Key words: lymphoedema, questionnaire, subjective symptoms.

Rollene til forfattere: 
IR har utført søkene og bistått med 
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og ekstrahert data. Alle forfattere har 
bidratt til artikkelskriving. Oversettelse 
og pilottesting av LYMQOL arm og ben er 
gjennomført av HP.
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Abstracts til verdenskongressen 2015

Det er nå åpnet opp for innsendelse av abstracts til verdens 

største kongress for fysioterapeuter, arrangert av World Confe-

deration for Physical Therapy. Siste frist for innsendelse er den 

31. oktober 2014.

Programmet for verdenskongressen omfatter dessuten 

25 symposier, der professor Jan Magnus Bjordal figurerer med 

eneste norske bidrag.

Kongressen blir avholdt i Singapore fra 1.-4. mai 2015.

Les mer: www.wcpt.org/congress 
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Commentary
The application of non-invasive brain stimulation in rehabilita-

tion has received considerable attention recently. Repetitive trans-

cranial magnetic stimulation (rTMS) has been shown to enhance 

upper and lower extremity functions and/or modulate cortical ex-

citability (Gonzalez-Garcia 2011, Khedr et al 2003, Lefaucheur et 

al 2004, Lomarev et al 2006). Yang et al (2013) are the first to com-

bine rTMS and treadmill-walking training and reported electrop-

hysiological and functional changes in patients with Parkinson’s 

disease (PD). They found that the experimental group had sig-

nificantly more lengthening of the silent period, increase in re-

sting motor threshold and gait speed than the sham group. These 

findings suggest that both functional improvement and possible 

cortico-motor plastic changes occur after combined rTMS and 

task-specific training. While the positive results from Yang et al 

(2013) and previous studies seem promising, the optimal dosage 

and stimulation protocol of rTMS are yet to be determined. Yang 

et al (2013) used high frequency rTMS of 5 Hz and stimulated the 

more affected side of the brain for 12 sessions. Previous studies 

employed high frequency rTMS stimulation ranging from 5 Hz to 

25 Hz, and stimulated both hemispheres for a total of 8–15 sessio-

ns (Gonzalez-Garcia 2011, Khedr et al 2003, Lomarev et al 2006). 

Two studies reported that the improvement in gait performance 

lasted for one month (Khedr et al 2003, Lomarev et al 2006), hen-

ce the treatment effect beyond one month is not known. Although 

meta-analysis reported a positive trend of high frequency rTMS 

on reducing PD-specific impairment and disability level (Elahi et 

al 2009), most of the studies had a small sample size (n = 10–36). 

It is time to carry out large scale randomised controlled trials to 

determine the stimulation frequency, stimulation site and total 

pulse, and the number of treatment sessions. Further study is also 

needed to examine the long-term effect of rTMS in enhancing 

motor function and electro-physiological changes in PD.

Margaret KY Mak
Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong
Polytechnic University
Hong Kong, China

References
Elahi B et al (2009) Mov Disord 24: 357–363.
Gonzalez-Garcia N et al (2011) J Neurol 258: 1268–1280.
Lefaucheur JP et al (2004) Clin Neurophysiol 115: 2530–2541.
Lomarev MP et al (2006) Mov Disord 21: 325–331.
Khedr EM et al (2003) Eur J Neurol 10: 567–572.
Yang YR et al (2013) Neurorehabil Neural Repair 27: 79-86.

Repetitive transcranial magnetic stimulation combined with treadmill  
training can modulate corticomotor inhibition and improve walking 

performance in people with Parkinson’s disease

Synopsis
Summary of: Yang Y-R, et al (2013) Com-

bination of rTMS and treadmill training 

modulates corticomotor inhibition and im-

proves walking in Parkinson disease: a ran-

domized trial. Neurorehabil Neural Repair 

27: 79–86. [Prepared by Marco YC Pang, 

CAP Editor.]

Question: Does adding repetitive trans-

cranial magnetic stimulation (rTMS) to 

treadmill training modulate cortical excita-

bility and improve walking in people with 

Parkinson’s disease (PD)? 

Design: Randomised controlled trial with 

blinded outcome assessment. 

Setting: A medical centre in Taiwan. 

Participants: Individuals with Parkinson’s 

disease (Hoehn and Yahr Stage 2–3), and 

ability to walk independently were key in-

clusion criteria. Absence of motor evoked 

potential in response to rTMS, history of 

seizure, and use of cardiac pacemaker were 

key exclusion criteria. Randomisation of 22 

participants allocated 11 to each of the expe-

rimental and control groups.

Interventions: Both groups underwent 12 

treatment sessions over 4 weeks. In each ses-

sion, the experimental group received rTMS 

(5 Hz) applied over the leg area of the motor 

cortex in the hemisphere contralateral to the 

more affected leg for 6 minutes, immedia-

tely followed by 30 minutes of treadmill 

training. The control group received sham 

rTMS in addition to the 12 sessions of tre-

admill training. 

Outcome measures: The primary outco-

mes were indicators of corticomotor exci-

tability – motor threshold, silent period, 

short-latency and long-latency intracortical 

inhibition – measured in both cerebral he-

mispheres. The secondary outcomes were 

comfortable and fast walking speeds, and 

the timed-up-and go test. The outcomes 

were measured at baseline and after the 

4-week intervention period. 

Results: 20 participants completed the 

study. At the end of the 4-week intervention 

period, the increase in motor threshold of 

3.5% and silent period of 14.0% of the con-

tralateral hemisphere relative to the more 

affected leg was significantly more in the 

experimental group than the control group. 

Significantly more reduction of short-la-

tency intracortical inhibition in the same 

hemisphere was also found in the experi-

mental group relative to the control group 

10.9%. The experimental group also had 

significantly more improvement than the 

control group in fast walking speed (by 10.1 

cm/s) and in the timedup-and-go test (by 

2.0 s). No significant differences between 

the groups were reported in other outcomes. 

Conclusion: Repetitive transcranial mag-

netic stimulation can enhance the effects on 

corticomotor inhibition and improvement 

of walking function induced by treadmill 

training in patients with Parkinson’s disease.
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I nummer 2, 2014 av Fysioterapeten er det 

en reportasje på side 5 (1) hvor Redcord 

stimula/neurac beskrives som en meget ef-

fektiv metode og dobbelt så effektiv metode 

som vanlig fysioterapi. Det henvises i repor-

tasjen til 20-30 studier som bekrefter dette. 

Utsagnet står i sterk kontrast til resultatene 

som er publisert fra de fire klinisk kontrol-

lerte studiene som opp gjennom årene har 

evaluert metoden. Resultatene er direkte 

nedslående, hvor forskningen  helt entydig 

viser at metoden ikke har tilført noe nytt og 

bedre enn andre metoder vi bruker. 

Systemet het i utgangspunktet Trim-

Master. Over en 20-årsperiode har metoden 

skiftet navn fra TrimMaster til TerapiMaster 

til Sling Exercise Therapy (SET) og Redcord 

stimula/neurac.

Den første kliniske studien ble publisert 

i 1997 (2), hvor TrimMaster ble sammenlig-

net med et enkelt hjemmetreningsprogram 

for pasienter med ryggsmerter. Effektmålet 

var tilbakeføring til arbeid, og forskerne fant 

i studien ingen forskjell mellom gruppene. 

Den andre studien (3-5) inkluderte pasi-

enter med bekkenrelaterte smerter. Studien 

kan ikke brukes som dokumentasjon for at 

Sling Exercise Therapy (SET) er en klinisk 

effektiv metode. Forfatterne av studien har 

selv tydelig gitt utrykk for dette (6); 

«Selv om det ble fokusert på stabiliseren-

de øvelser, studerte vi effekten av et behand-

lingssystem som bestod av flere elementer, 

som leddmobilisering, motorisk kontroll, 

muskelkraft, kroppsbevissthet og trygghet». 

(…) «Vårt behandlingsopplegg bestod av 

både en funksjonell og en kognitiv kompo-

nent der informasjon, håp og trygghet ble 

vektlagt. Kognitive elementer, som endring 

av tankemønster i forhold til smerte, aktiv 

deltagelse i egen behandling, samt å sette 

pris på framgangen og optimisme, var en del 

av behandlingsopplegget». 

Denne informasjonen fra forfatteren var 

oppklarande for å forstå den kliniske effekt 

som hun oppnådde med sin behandling i 

eksperimentgruppen. En effekt som igjen 

kan forklares utfra helt andre mekanismer 

(7-8), enn å bruke treningsapparatet SET/

Redcord. 

Den tredje kliniske studien ble publisert 

i 2007 (9) og er en multisenterstudie på ef-

fekten av SET-systemet for pasienter med 

whiplash. Her fant forskerne ingen effekt av 

SET-systemet, og resultatet var så dårlig at 

ikke en eneste pasient innad i gruppen ble 

bedre. Helt vanlig behandling på fysikal-

ske institutter var i denne studien likverdig 

SET. At studien viste såpass dårlige resulta-

ter var oppsiktsvekkende, særlig i lys av alle 

«solskinnshistorier» som nestoren innen 

SET/Redcord-systemet Gitle Kirkesola mar-

kedsførte i ulike medier. For å sikre seg at 

studien på whiplashpasienter skulle vise po-

sitive resultater, gjennomførte Kirkesola før 

studieoppstart internundervisning i SET for 

fysioterapeutene som utførte behandlingen.  

Den fjerde og siste kliniske studien ble 

publisert i 2010 (10), og er gjennomført på 

pasienter med langvarige ryggsmerter. Her 

ble Redcord sammenlignet med to andre 

behandlingsmetoder; spesifikk trening gjen-

nom bruk av ultralydveiledet trening av de 

dype bukmusklene eller et enkelt trenings-

program på treningssenter som bestod av 

matteøvelser. Til manges store overraskelse 

fant forskerne ingen forskjell mellom grup-

pene. 

En reportasje (1) om behandling av en 

pasient er alltid nyttig informasjon hvor for-

skjellige aspekter hos pasienten og metoden 

kan beskrives i detalj. I reportasjen i Fysio-

terapeuten står det at pasienten trente hver 

dag, og at han satte seg som mål å komme 

tilbake til arbeid. Det tyder på at pasienten 

hadde en sterk indre kraft om å få tilbake 

sitt liv, en viktig psykologisk faktor som sier 

noe om personens tiltro til egne evner (self-

efficacy). En faktor som i seg selv er en me-

get sterk prediktor for utfall og uavhengig av 

selve behandlingsmetoden. At fysioterapeut 

Ingrid Nielsen har hjulpet pasienten Kjell 

Kversøy er det ingen tvil om, men effekten 

kan forklares utfra helt andre mekanismer 

enn Redcord/Neurac-metoden (7-8).

Jeg tror at vi alle søker en forståelse av 

den kompleksitet som vi daglig møter i kli-

nisk praksis. En dypere forståelse for hva det 

er som gir et godt behandlingsresultat. Da 

vi ikke kan skille behandleren fra metoden 

er det på tide at vi flytter fokus bort fra me-

toden og foksuerer mer på hvilke egenska-

per det er som gjør deg og meg til en god 

fysioterapeut. Det hadde vært interessant 

å høre hva Kjell Kversøy syntes om å kom-

me til fysioterapeut Ingrid Nielsen. Hvilke 

egenskaper hos Ingrid var det Kjell satte pris 

på (7-8). I stedet blir det fokus på Redcord/

Neurac-metoden som løsningen på proble-

met. 
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Redcord stimula/neurac – en effektiv behandlingsform?
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Avhandlingen er i hovedsak basert på data fra 
The Delaware-Oslo ACL Cohort Study, et sam-
arbeidsprosjekt mellom NAR og Universitetet i 
Delaware. Prosjektet er finansiert av National 
Institutes of Health i USA. Deler av avhandlin-
gen er også finansiert av Helse Sør-Øst.

Disputas fant sted 28. januar 2014 ved Nor-
ges idrettshøgskole.
Originaltittel: Knee function and sports partici-
pation after nonoperative and operative treat-
ment of anterior cruciate ligament injuries.

Rundt 4000 mennesker skader fremre kors-

bånd i Norge hvert år. De fleste pasientene 

er unge og driver med idretter som setter 

store krav til vridning i kneet, som fotball, 

håndball og alpint. Skaden har alvorlige 

konsekvenser i form av redusert knefunk-

sjon, redusert idrettsdeltagelse, økt risiko for 

nye kneskader og økt risiko for tidlig utvik-

ling av artrose. I Norge gjennomgår rundt 

halvparten av alle pasienter med korsbånd-

skade operasjon, der korsbåndet rekonstru-

eres med enten en del av patellarsenen eller 

hamstringssenene. Aktiv rehabilitering er en 

essensiell del av behandlingen, uansett om 

pasientene opereres eller ikke.

Det overordnede målet i PhD-avhandlin-

gen var å evaluere knefunksjon og idretts-

deltagelse etter ikke-operativ og operativ 

behandling av pasienter med fremre kors-

båndskader. Avhandlingen besto av fire 

studier: Den første studien var en parmat-

chet sammenligning av retur til tidligere ho-

vedidrett hos 138 ikke-opererte og opererte 

pasienter. Den andre studien var en under-

søkelse av validitet og reliabilitet av en inter-

nettbasert metode for å registrere månedlig 

deltagelse i idrett hos 90 pasienter. Den tred-

je studien var en prospektiv kohortestudie 

av 143 ikke-opererte og opererte pasienter 

med 2 års oppfølging. I den fjerde studien 

undersøkte vi om hinketester utført tidlig 

etter skade kunne predikere knefunksjonen 

etter ett år hos 91 ikke-opererte pasienter.

Prosjektet har vist at få pasienter blir ope-

rert på grunn av problemer med dynamisk 

knestabilitet. Hovedgrunnen for korsbånds-

rekonstruksjon er derimot at pasienten øn-

sker å drive med vridningsidretter, de ope-

rerte pasientene er dermed betydelig yngre 

og deltok i mer knebelastende idretter før 

skade. Til tross for at operasjon blir foretatt 

med tanke på å hjelpe pasientene til å opp-

rettholde deltagelse i idretter som håndball 

og fotball, har vi ikke funnet høyere idretts-

deltagelse, bedre knefunksjon eller lavere 

risiko for en ny kneskade som følge av kors-

båndsrekonstruksjon. Etter to år hadde en 

av fem pasienter dårligere knefunksjon enn 

uskadede mennesker, en av fem hadde på-

dratt seg en ny kneskade og en av tre pasien-

ter hadde redusert styrke i quadriceps eller 

hamstrings på skadet side.

Videre fant vi at tidlig funksjonstesting 

med en enkel hinketest kan identifisere 

ikke-opererte pasienter som har høy sann-

synlighet (88 %) for å ha god knefunksjon 

etter ett år. Et hovedmål i videreføringen av 

prosjektet er å identifisere flere faktorer som 

hjelper oss til å stille nøyaktige prognoser på 

lengre sikt (2 og 5 år) etter både ikke-opera-

tiv og operativ behandling.
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«Placebodefekten» er en bok som forsøker 

å besvare hvorfor mennesker som velger 

alternativ terapi føler bedring av symptomer 

på tross av at vitenskapelige studier gang på 

gang viser at behandlingene ikke i seg selv har 

effekt. Boka gjør dette grundig ved å komme 

innom temaer som den vitenskapelige metode, 

kritisk tenkning, forskning på placebo og men-

neskelig psykologi. Ni alternativklisjeer som 

for eksempel «det virker for meg» og «det blir 

verre før det blir bedre», blir eksemplifisert 

og forklart ut fra et vitenskapelig ståsted. 

Forfatteren går detaljert inn i tre alternative 

behandlingsformer: homeopati, akupunktur og 

kiropraktikk. Disse er valgt ut for å ta for seg 

bredden av alternativ terapi, hvor forfatteren 

rangerer homeopati lengst vekk fra en fors-

kningsbasert medisinsk behandling, til kiro-

praktikk som ligger nærmest, men likevel godt 

innenfor det alternative. Akupunktur rangeres 

et sted midt imellom disse. Leseren tas gjen-

nom gode eksempler på hvor lett vi mennesker 

lar oss lure, og eksempler på tankefeil. 

Et eksempel på dette er kognitiv disso-

nans, som er et ubehag vi mennesker føler 

når våre grunnoppfatninger om et tema blir 

utfordret av ny kunnskap. Vi mennesker har 

da en tendens til å falle ned enda sterkere 

på opprinnelig standpunkt fremfor å ta til oss 

den nye kunnskapen. Boka lærer oss til å bli 

oppmerksomme på disse tankefeilene. Forfat-

ter Tjomlid ønsket å skrive denne boka for å gi 

leseren verktøy slik at vi kan vurdere påstan-

der på en mer kritisk måte og få kunnskap om 

den vitenskapelige metode. Dette lykkes han 

absolutt med!

Forfatter Gunnar R. Tjomlid er mest kjent 

som skeptiker gjennom bloggen Saksynt, 

tidligere Unfiltered Perception. Selv skriver 

han at det som skiller en skeptisk og en 

overtroisk person, er evnen en skeptiker har 

til å innse at selv om noe føles riktig, så er det 

ikke sikkert det er det. Han har IT-bakgrunn 

med varierte interesser innen kreative felt 

som diktskriving, musikk og entreprenørskap. 

Det at forfatteren ikke har helsebakgrunn, 

gjør hans ønske om å skrive denne boken 

troverdig. Hans kunnskapsnivå 

er virkelig imponerende. Det 

viser at kritisk tenkning og 

vitenskapelige prosesser er 

tilgjengelig for alle og kan tas 

i bruk i hverdagen uavhengig 

av bakgrunn. Boken er også 

aktuell for fagpersoner innen 

helse. Boken vil hjelpe fagper-

soner til å bli mer oppmerksom 

på egne tiltak og behandling 

og hvordan disse hele tiden 

påvirkes av placeboeffekten 

og våre egne kognitive bias. Jeg liker hvordan 

Tjomlid gir eksempel på hvordan placeboef-

fekten bør brukes til det beste for terapeut og 

pasient - innenfor de vitenskapelige og etiske 

rammene. 

Som manuellterapeut med interesse for 

mennesker med muskel- og skjelettrelaterte 

plager, føler jeg at boken noen steder blir 

uklar rundt hva smerte er. Placebodefekten 

inneholder mye om smerter fordi smerte er en 

subjektiv opplevelse, typisk et symptom, som 

placeboeffekten har vist seg å påvirke. Smerte 

er ifølge International Association for The 

Study of Pain (IASP) en ubehagelig sensorisk 

og emosjonell opplevelse assosiert med fak-

tisk eller potensiell vevsskade, eller beskrevet 

i form av slik skade. Boken hevder at smerten 

har to komponenter og viser til eksempel med 

vondt i ei tann, hvor den ene komponenten er 

det fysiske nervesignalet fra tanna (nocicep-

sjon) og den andre er selve opplevelsen av 

smerte. Men smerte kan oppleves uten nocice-

psjon, noe IASP også nevner i sin definisjon av 

nocicepsjon. Det er mulig å være skutt i beinet, 

uten å oppleve smerte. Det er gjentatte 

eksempler på dette i litteraturen. Kompleksite-

ten i smerteproblematikken kommer ikke godt 

frem, og etter min mening viderefører boka en 

feilaktig fremstilling av smerte som noe som 

sitter i kroppen eller er psykisk. Forsknings-

messig har det aldri vært mindre skille mellom 

kropp og psyke enn nå. Smerte er noe hjernen 

gjør uavhengig av om smerten er akutt eller 

kronisk. Smerte er subjektivt og ikke bare noe 

som har en stor subjektiv komponent. Den kan 

bare måles utfra om mennesket som opplever 

den sier det. Smerte er komplekst og noe som 

kanskje ikke kan kvantifiseres.

Til tross for dette liker jeg Placebodefekten 

veldig godt, og mener alle fysioterapeuter 

bør lese denne. Det er vel vanskelig å ikke like 

denne boken når forfatteren gir 

manuellterapeuter og fysiotera-

peuter følgende beskrivelse og 

dertil ansvar: 

«Vi trenger ikke kiropraktorer. 

Vi trenger ikke naprapater. Vi 

trenger ikke osteopater. Det vi 

trenger er dyktige fysioterapeu-

ter og manuellterapeuter som 

behandler sitt spekter av lidelser 

hvor de er større eksperter enn all-

mennleger.»

Dette er godt sett av Tjom-

lid. Det viser at han har satt seg grundig 

inn i historien til fysioterapien. Fysioterapi 

skiller seg fra tilstøtende profesjoner ved å 

ha utviklet seg som egen fagretning utfra 

sykepleien og de ortopediske miljøene under 

første verdenskrig, mens de andre har oppstått 

utfra enkeltpersoner sine mer eller mindre 

fornuftige ideer, altså guru-basert. Ansvaret 

og tilliten boken gir vår profesjon håper jeg vi 

tar, og vi må fortsette den videre utviklingen 

av faget innenfor de vitenskapelig rammene 

og kunnskapsbasert praksis, samt tørre å 

legge bak oss metoder som ikke lenger holder 

vann. Dette er boken god til å vise historiske 

eksempler på. Styrken til systematisk forskning 

er nettopp dette, alternative terapiformer som 

gjennom systematisk testing viser seg å ha ef-

fekt, blir da ikke lenger alternativ medisin, men 

vitenskapelig medisin.

Tjomlid er etter min mening ganske mild i 

sin kritikk av de alternative terapiformene han 

tar for seg, kanskje bortsett fra mot homeopati 

og vaksinemotstand. Men her kommer også 

styrken hans som Norges mest kjente skepti-

ker godt frem. Han åpner for at det kan være 

deler av verktøyene som benyttes av kiro-

praktorer og akupunktører som kan ha effekt, 

siden noen få studier på spesifikke tilstander 

har vist noe effekt. Han er likevel klar på at 

totalpakken er alternativ. Dette nesten over-

raskende mildt i forhold til skeptikere i USA og 

Storbritannia, noe han også selv nevner i boka.

Med noen enkle forbedringer som nevnt 

over, samt en mer fagpersonvennlig og stan-

dardisert referanseliste, sitter jeg igjen med et 

ønske om at denne boka burde være obligato-

risk lesning både i grunnskoler, høyskoler og 

universitet.

Vegard Ølstørn, manuellterapeut

En anbefalt bok om placeboeffekten og alternativ behandling

ker hvordan lid Det vise

ANMELDELSE FAG
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I denne fagkronikken presenteres de viktig-

ste resultatene fra en randomisert kontrollert 

klinisk studie utført ved Norsk forsknings-

senter for Aktiv Rehabilitering (NAR). Hen-

sikten med studien var å evaluere effekten 

av to ulike intervensjoner; pasientunder-

visning etterfulgt av et 12-ukers veiledet 

treningsprogram eller pasientundervisning 

alene, for pasienter med hofteartrose med 

milde til moderate smerter. Femtini kvinner 

og 50 menn med hofteartrose med en gjen-

nomsnittsalder på 57.8 år, samt 27 alders-

matchede friske kontroller, ble inkludert i 

studien i perioden 2005-2007. Langtidsopp-

følging av pasientene pågår fortsatt. 

To doktorgradsavhandlinger omhand-

lende funksjonelle, kliniske og selvrappor-

terte utfallsmål er utarbeidet fra studien. 

Linda Fernandes forsvarte sin avhandling 

«Functioning, disability, and management 

of patients with hip osteoarthritis» i januar 

2011, og rapporterte utfallsmål fra opp-

følging de første 16 månedene av prosjek-

tet, mens Ida Svege leverte sin avhandling 

«Long-term effects of exercise therapy and 

patient education in patients with mild to 

moderate hip osteoarthritis» i februar 2014, 

med rapportering fra foreløpig langtids-

oppfølging av pasientene. Ved oppstart av 

studien i 2005 ble det også gjennomført en 

datainnsamling i form av biomekanisk 3D-

bevegelsesanalyse for gange og bevegelsen 

fra sittende til stående (sit-to-stand). Disse 

dataene er ikke inkludert i noen av de øv-

rige doktorgradsprosjektene, men dannet 

grunnlag for et postdoc-prosjekt som ble 

gjennomført av Ingrid Eitzen i 2011-2013.

Funksjon og gangmønster
Inntil vår studie ble realisert hadde eksis-

terende studier omhandlende funksjon og 

gangmønster hos pasienter med hoftear-

trose primært hatt fokus på pasienter i sene 

stadier av sykdommen; ofte med hensikt å 

kartlegge funksjonsnivå og gange før og et-

ter innsetting av protese.  Det var derfor lite 

kjent i hvilken grad pasienter i en tidligere 

sykdomsfase hadde etablert funksjonsned-

settelse og gangavvik. 

I en tverrsnittstudie hvor vi sammenlig-

net pasienter med mild til moderat hoftear-

trose med aldersmatchede friske kontroller 

(1), fant vi at pasientene hadde redusert 

maksimal konsentrisk kneekstensjons-

styrke og 75 meter kortere gangdistanse un-

der seks minutters gangtest.  Videre hadde 

pasientene 9-21 grader redusert passiv 

hoftebevegelighet for de ulike bevegelses-

retningene, med unntak for adduksjon. Vi 

fant imidlertid ingen statistisk signifikante 

forskjeller mellom pasientene og kontrol-

lene i maksimal isokinetisk muskelstyrke i 

hverken hoftefleksjon, hofteekstensjon, eller 

knefleksjon. Vi undersøkte også hvorvidt de 

spesifikke kliniske testene var assosiert med 

både selvrapportert og observert funksjon.  

Vi fant da at pasienter med redusert mus-

kelstyrke i underekstremitetene oppnådde 

kortere gangdistanse under seks minutter 

gangtest, og at nedsatt bevegelighet i hof-

tefleksjon og hofteabduksjon var assosiert 

med dårligere selvrapportert funksjon.

De biomekaniske analysene viste at ar-

trosepasientene gikk langsommere enn kon-

trollene, og at de hadde reduserte leddutslag 

i ekstensjon i både hofte og kne i den siste 

halvdelen av standfasen (2). Dette passer 

godt inn i det kliniske bildet vi har av denne 

pasientgruppen, men vår studie gjorde det 

mulig å kvantifisere avvikene, og i tillegg 

spesifikt beskrive hvilken del av standfasen 

de var mest uttalt. Ekstensjonen var videre 

mest redusert hos pasienter med mer alvor-

lig radiologisk artrose – men vi fant ingen 

forskjell i selvrapportert smerte og funk-

sjon mellom de som hadde store og min-

dre gangavvik. Samme tendens fant vi da vi 

undersøkte sit-to-stand ved bruk av en stol 

uten armlener (3). Mens kontrollene reiste 

seg med vekten helt likt fordelt på høyre og 

venstre ben, la hofteartrosepasientene i snitt 

18 prosent mindre vekt på affisert side. Men 

heller ikke dette var relatert til nivå av selv-

rapportert smerte. Fra et klinisk ståsted blir 

gjerne bevegelsesavvik hos pasienter med 

hofteartrose forklart ut fra at det er et for-

søk på å avlaste for å unngå smerteprovoka-

sjon. Våre funn støttet imidlertid ikke opp 

om dette – snarere fant vi indikasjoner på at 

den strukturelle endringen i leddet kan ha 

mer å si for graden av bevegelsesavvik enn 

opplevde symptomer.  Dette er imidlertid 

en hypotese som må undersøkes videre før 

man kan si at det er en sikker sammenheng.
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Trening og pasientundervisning kan 
utsette behovet for hofteprotese
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Veiledet treningsprogram i tillegg til pasient-
undervisning kan redusere behovet for  
protesekirurgi.

Utvikling av treningsprogram
Det ble som en del av studien utviklet et 

treningsprogram spesifikt rettet mot denne 

pasientgruppen med mild til moderat hofte-

artrose (4). Målsetningen med programmet 

var å bedre funksjon og øke muskelstyrke 

og bevegelighet. Det ble utarbeidet en øvel-

sesbank bestående av 26 øvelser, og effekten 

av programmet ble evaluert ved bruk av et 

randomisert kontrollert studiedesign (5). 

Alle de 109 pasientene som ble inkludert i 

studien deltok først i et pasientundervis-

ningsprogram spesielt utviklet for hoftear-

trose (6), for deretter å bli randomisert til 

enten et 12 ukers veiledet treningsprogram 

(treningsgruppe) eller ingen videre be-

handling (kontrollgruppe). Pasientene som 

ble randomisert til treningsgruppen skulle 

gjennomføre 2-3 ukentlige treningsøkter i 

12 uker. Programmet ble individuelt tilpas-

set, og pasientene ble ukentlig veiledet av en 

fysioterapeut som assisterte hver enkelt i å 

velge øvelser fra programmet, samt bestem-

me og justere belastning og progresjon. 

Effekt av veiledet trening
Kort- og langtidseffekter av behandlingsin-

tervensjonene ble vurdert ved bruk av bio-

mekaniske utfallsmål (4 mnd), kliniske og 

funksjonelle tester (4, 10, og 29 mnd), spør-

reskjemaet Western Ontario and McMasters 

Osteoarthritis Index (WOMAC) (4, 10, 16 

og 29 mnd) og tid til protesekirurgi (3.6-6.1 

år). De biomekaniske analysene viste ingen 

endringer i gangmønster, hverken hos tre-

nings- eller kontrollgruppen. Vi fant heller 

ingen forskjell i selvrapportert smerte målt 

ved WOMAC (predefinert primært effekt-

mål) over en 16 måneder oppfølgingspe-

riode mellom pasientene som hadde fått 

veiledet trening og pasientundervisning og 

pasientene som kun hadde fått pasientun-

dervisning. Derimot hadde treningsgrup-

pen signifikant bedre WOMAC funksjon 

enn kontrollgruppen (5), og disse resulta-

tene vedvarte over hele oppfølgingsperioden 

på 29 måneder (7). 

Siden de fleste tidligere studier som nevnt 

har inkludert pasienter med langtkommen 

artrose, vet vi lite om det naturlige forløpet 

av hofteartrose. Det viste seg imidlertid at 

relativt mange pasienter hadde fått innsatt 

totalprotese i hoften allerede ved tidspunktet 

for 16-måneders oppfølging, til tross for at 

de ved inklusjonstidspunktet ikke ble sett på 

som kandidater for kirurgi. Basert på at det 

er generell konsensus om at proteseopera-

sjon kun bør tilbys pasienter med fremskre-

den sykdom med uttalt smerte og funksjons-

nedsettelse, kan proteseoperasjon tolkes som 

et uttrykk for sykdomsprogresjon. Derfor 

ønsket vi å evaluere langtidseffekten av vei-

ledet trening på behov for proteseoperasjon. 

Vi fant da at kumulativ seks års overlevelse 

uten protesekirurgi var signifikant høyere 

hos pasientene som fikk veiledet trening. Ha-

zardraten for protesekirurgi var 0,56 mellom 

treningsgruppen og kontrollgruppen, hvilket 

betyr at risikoen for protese var redusert med 

44 prosent i treningsgruppen. Totalt fikk 22 

pasienter i treningsgruppen og 31 pasienter 

i kontrollgruppen protese i løpet av oppføl-

gingstiden, med en median tid til operasjon 

på henholdsvis 3.5 og 5.4 år. Disse funnene 

tyder på at veiledet trening i tillegg til pasi-

entundervisning kan redusere eller utsette 

behovet for protesekirurgi (7). 

Oppsummert viser våre funn at et veile-

det treningsprogram i tillegg til pasientun-

dervisning kan ha effekt på selvrapportert 

funksjon og kan utsette eller redusere beho-

vet for protesekirurgi i denne populasjonen 

av hofteartrosepasienter, som har milde til 

moderate symptomer.  Veiledet trening gav 

imidlertid ikke en signifikant effekt på smer-

ter eller negative adaptasjoner under gange. 

Våre funn kan tyde på at bedre funksjon er 

av større betydning enn smerte når behovet 

for hofteproteseprotese vurderes.

Kliniske implikasjoner
Vår studie er en av svært få som har kartlagt 

funksjon og gangmønster hos pasienter med 

mild til moderat hofteartrose.  Våre funn vi-

ser at disse pasientene sammenlignet med 

friske kontroller har noe redusert funksjon 

og avvik i gangmønster, til tross for at de kun 

har milde til moderate symptomer, og ikke 

uttalt smerte. Veiledet trening i tillegg til pa-

sientundervisning ble vist å gi en signifikant 

forbedring i selvrapportert funksjon, sam-

menlignet med kun pasientundervisning. 

Videre viste vi, som de første noensinne, 

at veiledet trening kan utsette behovet for 

protese hos pasienter med hofteartrose – et 

funn som kan ha stor betydning for klinisk 

praksis.  Vår studie støtter dermed opp un-

der oppdaterte internasjonale retningslinjer 

(8-10), som anbefaler pasientinformasjon og 

veiledet trening som en førstelinjebehandling 

for pasienter med både kne- og hofteartrose. 
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FORSKERNE er Ida Svege og Ingrid Eitzen, 

fysioterapeuter og forskere ved Ortopedisk 

avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, 

Oslo Universitetssykehus. Begge er tilknyttet 

et forskningsprosjekt som evaluerer effekten 

av pasientundervisning og aktiv rehabilite-

ring for pasienter med hofteartrose. Prosjek-

tet ble startet av Norsk forskningssenter for 

Aktiv Rehabilitering (NAR) i 2003.  

En unik studie som utgår fra dette pro-

sjektet viser at behovet for hofteprotese kan 

reduseres med 44 prosent for pasienter som 

har fulgt et 12 ukers treningsopplegg under 

veiledning av fysioterapeut.  (Se kronikk 

side 28). 

Ida Svege leverte sin doktorgradsavhand-

ling «Long-term effects of exercise therapy 

and patient education in patients with mild 

to moderate hip osteoarthritis» i februar. 

Doktorgradsstipendet er gitt av det tidligere 

vitenskapsrådet ved Ullevål Universitets-

sykehus. Ingrid Eitzen har studert biome-

kaniske karakteristika for disse pasientene 

i sitt postdoc-prosjekt, som ble finansiert 

med støtte fra Norges Forskningsråd.

Lite kunnskap
Generelt handler mye av forskningen på 

hofteartrose om pasienter i et sent sykdoms-

stadium, opplyser Ida Svege og Ingrid Eitzen 

i et felles intervju med Fysioterapeuten. 

Inntil NAR-prosjektet ble startet fantes 

det svært lite forskning på effekt av aktive 

intervensjoner – og i særdeleshet for pasien-

ter i en tidlig fase av sykdommen, og med 

milde til moderate symptomer. Anbefalin-

gene vedrørende valg av behandling har 

derfor i stor grad vært basert på studier av 

pasienter med kneartrose; selv om pasien-

ter med hofteartrose kan ha andre behov. 

Hensikten med prosjektet var derfor å bedre 

evidensgrunnlaget for aktiv rehabilitering 

og trening spesifikt for pasienter med hof-

teartrose. Den manglende interessen for å 

studere effekter av ikke-kirurgiske interven-

sjoner i en tidlig sykdomsfase kan til en viss 

grad skyldes at pasientene etter hvert kan 

tilbys hofteproteseoperasjon. Det anses for å 

være et meget godt alternativ for pasienter 

på et senere stadium av sykdommen. 

Ingrid Eitzen påpeker at artrosen kan 

ha kommet ganske langt når disse pasien-

tene oppsøker lege på grunn av smerter eller 

funksjonssvikt. 

– Det kan ta en god stund før pasientene 

opplever smerter. Når pasienten først kom-

mer inn i behandlingskjeden, henvises de 

ofte raskt til kirurgi hvis artrosen vises tyde-

lig på røntgen, selv om de ikke har betyde-

lige smerter eller funksjonssvikt, sier Eitzen. 

Da det kan være dårlig samsvar mellom 

røntgenfunn og kliniske symptomer ved 

hofteartrose, er det imidlertid viktig at pasi-

entenes smerte og grad av funksjonsnedset-

telse vektlegges ved valg av behandling. 

Hofter og knær
– Hva er årsaken til at hoftepasienter tilsyne-

latende venter lenge før de tar kontakt med 

sin fastlege?

– En mulig årsak kan være at pasienter 

med hofteatrose er en litt annen gruppe enn 

pasienter med kneartrose, sier Ida Svege. 

– Siden idrettsrelaterte kneskader er en ri-

sikofaktor for fremtidig kneartrose, har tro-

lig en større andel av kneartrosepasientene 

bakgrunn fra idrett og er vant til å trene og 

være fysisk aktive. Mitt inntrykk er at denne 

gruppen, med sin idrettsbakgrunn, er mer 

«på» for å bli bedre, fordi artrosen påvir-

ker aktivitetsnivået. Treningsbehandling av 

hofteartrosepasienter har tradisjonelt ikke 

vært frontet og etterspurt like sterkt, verken 

fra behandlere eller fra pasientene selv. Men 

også hoftepasientene blir ivrige når de først 

får veiledning og hjelp til å komme i gang, 

sier Svege.

Trening – raskt
– Denne studien viser 44 prosent nedgang i 

behovet for hofteprotese. Det er mye, også i 

samfunnsøkonomisk sammenheng. Hvilke 

konsekvenser bør dette få i klinikken? 

Det primære budskapet er, understreker 

Ida Svege:

– At pasienter som oppsøker fastlege, 

fysioterapeut eller ortoped på grunn av 

Godt nytt for pasienter med 
Mindre fokus på passiv symptombehandling. Over til aktiv 
intervensjon med skikkelig trening. Det er budskapet fra 
forskere når det gjelder hofteartrose i tidlig stadium.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Anbefalinger
Tenk mer frisktrening, og mindre sykdom, symptomer og smertereduksjon. 

Gjør treningen mer funksjonsrettet enn symptomrettet.

Gi mye informasjon – særlig i startfasen. Hvis pasientene skal gjøre mye selv over 

lengre tid, må de forstå hvorfor det er viktig. 

Gi pasientene jevnlig veiledning i øvelser, belastning og progresjon.

Styrketrening med fokus på «skikkelig» styrketrening for lår og sete.  

Funksjonelle øvelser med fokus på funksjonell styrke og balanse, for eksempel 

utfall og knebøy. Øvelser som er overførbare til aktiviteter i hverdagen. 

Bevegelighetstrening i form av aktive slyngeøvelser og tøyninger. Deltakerne i 

studien hadde relativt god bevegelighet, men Svege og Eitzen påpeker likevel at 

slike øvelser kan være viktig for pasienter med nedsatt bevegelighet. 

Kilde: Ida Svege og Ingrid Eitzen
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 hofteartrose

smerter og funksjonstap, som ikke har trent 

systematisk og ikke oppfyller kravene til 

protesekirurgi, raskt må få tilbud om vei-

ledet trening. Det tror jeg mange ikke får i 

dag. 

– Hva skyldes det? At det ikke finns noe til-

bud i hjemkommunen, eller at fastlegen ikke 

er opptatt av trening som behandling?

– Mange er nok ennå ikke klar over ef-

fekten av trening for denne pasientgruppen. 

Der har vi forskere en formidlingsjobb å 

gjøre. Men det finnes nok både leger og fy-

sioterapeuter som ikke informerer om eller 

igangsetter aktive behandlingstiltak. Hold-

ningen har kanskje vært for avventende, og 

behandlingstiltakene har først og fremst ret-

tet seg mot å lindre symptomer i påvente av 

operasjon. 

Ingrid Eitzen fortsetter: 

– Det er nok behov for en holdningsend-

ring. Pasientene må få mulighet til å prøve 

en aktiv intervensjon med trening, skikkelig 

trening. Da kan man kanskje utsette opera-

sjon i noen år, og behovet for operasjon kan 

faktisk også forsvinne for enkelte. Et annet 

viktig poeng med veiledet trening er at pa-

sienter som oppnår et bedre funksjonsnivå 

preoperativt, sannsynligvis kommer raskere 

i gang postoperativt, sier Eitzen.

Mange kan bli bedre
Når det gjelder hvor gode fysioterapeuter og 

leger er til å ta tak i disse utfordringene, tror 

Ida Svege at dette varierer en del. 

– Dette har vi ikke så mye dokumentasjon 

på, men det er nok mange, både fysiotera-

peuter, leger og pasienter, som kan bli bedre.  

Vi kommer med noen klare anbefalinger ba-

sert på denne studien. Det bør særlig legene 

og ortopedene ta til seg, og informere pasi-

entene og henvise dem til veiledet trening 

hos fysioterapeut. I tillegg bør fysioterapeu-

tene inkorporere anbefalingene i sin praksis. 

Og til syvende og sist er de avhengige av at 

pasientene faktisk gjennomfører og er inn-

VEILEDET TRENING – Pasientene må få mulighet til å prøve en aktiv intervensjon med skikkelig trening. Da kan man kanskje utsette operasjonen i noen år, 
sier forskerne og fysioterapeutene Ida Svege og Ingrid Eitzen.
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stilt på å gjøre en innsats selv, påpeker Svege. 

Ikke alle pasienter er toppmotiverte for tre-

ning og aktivitet, og da er det ekstra viktig at 

fysioterapeuten gir grundig informasjon og 

veiledning og motiverer til egeninnsats. 

– Sies det tydelig nok at hvis du gjør dette 

intenst nok, så kan du slippe å bli operert, el-

ler i alle fall utsette operasjon så lenge at det 

får en reell betydning?

– Nei, det tror jeg ikke. Men det har jo 

heller ikke vært dokumentert før nå at tre-

ning kan ha så stor betydning.

Aktiv rehabilitering – raskt
Når det gjelder organisering av helsetilbudet 

til denne pasientgruppen, understreker for-

skerne følgende:

– Disse pasientene går som regel rett til 

fastlegen, uten å ha vært hos fysioterapeut 

først. Da bør legen henvise dem til fysiote-

rapi med en gang, og det bør settes i gang et 

treningsopplegg av en viss varighet. Hvis det 

ikke fører fram, kan man gå tilbake til fastle-

gen for henvisning til ortoped. Men fysiote-

rapi og et aktivt rehabiliteringsprogram bør 

alltid settes i gang så fort som mulig. Hvis de 

skal vente til de får time hos ortoped, tar det 

for lang tid, sier Svege.

Ingrid Eitzen peker på at dette er en stor 

pasientgruppe, både i samfunnet og ved fy-

sikalske institutter. 

– Å gjøre pasientene mer selvstendige og 

ansvarlige, vil derfor være hensiktsmessig på 

mange nivåer. Hoftepasienter trenger ikke 

nødvendigvis å gå til fysioterapeut to ganger 

i uka over lengre tid. De trenger veiledning 

for å komme i gang med riktig treningsopp-

legg, og de trenger oppfølging med jevne 

mellomrom for å få tilstrekkelig progresjon 

og intensitet i treningen. Mange kan trene 

på egenhånd, mener Eitzen. 

Ida Svege understreker betydningen av 

informasjon. 

– Fysioterapeuten må formidle til pasien-

ten at det ikke er farlig å trene. Mange får 

høre at de har slitasje og at leddet er «sli-

tent». Da tenker mange at de må være for-

siktige. Slitasjegikt er et ubrukelig uttrykk! 

– Er det fortsatt en del bruk av passive be-

handlingstiltak i norsk fysioterapi? 

– Det er det vanskelig for oss å si noe om. 

Men tradisjonelt har artrosebehandling vært 

symptomrettet, derfor er det grunn til å tro 

at det fortsatt benyttes en del passive tiltak. 

Man behøver ikke nødvendigvis tenke helt 

svart-hvitt på dette, at det enten er passive 

eller aktive tiltak som er det eneste rette. 

Men det er uansett et behov for et skifte –

over til en mer aktiv tilnærming. Dette har 

blitt framhevet også i internasjonal litteratur 

Lars Tafjord syns det er artig 
å være forskningsobjekt. Han 
er en av de 109 deltakerne i 
prosjektet hofteartrose i tid-
lig fase.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

ALLEREDE på slutten av 1990-tallet be-

gynte Lars Tafjord (47) å få symptomer 

på hofteartrose. Han bor i Oslo, har vært 

fysisk aktiv hele livet og sykler hver dag 

fram og tilbake til jobb i IT-bransjen. Han 

møter oss i full sykkelmundur ved Ullevål 

sykehus.

– Jeg fikk stadig større plager, uten at jeg 

visste hva det var. Jeg gikk til kiropraktor 

på grunn av andre problemer, blant annet 

med ryggen. Der fikk jeg tips om at det 

kanskje kunne dreie seg om hofteartrose, 

og fikk etter hvert kontakt med NIMI. I 

2005 ble jeg spurt om å delta i dette forsk-

ningsprosjektet.

Tafjord forteller at artrose for hans del 

trolig er arvelig. Hans mor har også vært 

plaget med hoftene i mange år. 

– Hvordan har du merket effekten av 

treningsprogrammet og deltakelsen i dette 

prosjektet?

– Forskjellen er ikke så veldig stor for 

min del. Men jeg kunne jo ha hatt mye 

større plager i dag, uten denne treningen. 

Det viktigste for meg har vært bevisstgjø-

ringen om hva hofteartrose er og å lære 

hvordan jeg skal trene på egenhånd. I min 

hverdag hadde det ikke vært mulig med 

regelmessig veiledet trening hos fysiotera-

peut. Gjennom dette prosjektet har jeg blitt 

mer bevisst på hva jeg gjør og hvordan jeg 

gjør det. I perioder bruker jeg en person-

lig trener, som også er fysioterapeut, sier 

Tafjord.

Han er overbevist om at han hadde hatt 

mye større problemer med hoftene, der-

som han hadde vært 20 kilo tyngre og ikke 

var vant til å trene regelmessig.

– Plagene med hoftene går opp og ned, 

men fram til nå har det holdt seg stabilt. 

Jeg har ikke blitt noe verre de siste årene. 

Mitt håp er å unngå operasjon, og i alle fall 

utsette det så lenge som overhode mulig.

– Har du noen personlige mål? 

– Problemfrie fjellturer – uten stokk! 

Og selvsagt håper jeg å slippe smerter om 

natta. Fram til i dag har jeg klart meg uten 

smertestillende, sier det aktive forsknings-

objektet. 

Mål: Problemfrie fjellturer – uten stokk

Jeg kunne hatt mye større plager i dag, 
uten denne treningen.
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de siste årene, og det er på agendaen i det 

internasjonale artrosemiljøet. Mindre fokus 

på passiv behandling og medikamenter, over 

til aktiv tilnærming i rehabiliteringen, sier 

Eitzen. 

To år – stor betydning
Med dagens levealder vil de som får protese 

når de er ca 60 år med stor sannsynlighet 

måtte opereres på nytt 20-25 år senere. En 

utsettelse av operasjon i for eksempel to år 

høres kanskje lite ut. Men det kan ha stor 

betydning for den enkelte pasient, i tillegg 

til det samfunnsøkonomiske, påpeker de to 

forskerne. 

Resultatet er nemlig ikke like bra for re-

visjoner som for første gangs innsettelse 

av protese. Inngrepet er større, pasientene 

er eldre, og de er ikke like godt rustet til å 

komme seg igjen etter inngrepet. Utsettelse 

av primæroperasjon kan derfor bety færre 

fremtidige revisjoner, fordi en del pasien-

ter vil dø av naturlige årsaker før protesen 

må skiftes ut. Fordi det er snakk om en stor 

pasientgruppe, betyr det reduserte antallet 

operasjoner lavere kostnader for samfunnet. 

For den enkelte pasient betyr resultatene at 

de kanskje kan unngå revisjonskirurgi, med 

den risikoen det medfører. 

Smerte og funksjon
Det ble ikke funnet behandlingseffekt på 

selvrapportert smerte blant de 109 delta-

kerne i denne studien. Ida Svege opplyser at 

det ble lagt stor vekt på funksjon i trenings-

opplegget.

– Vi har tillatt noe smerte under trening. 

For oss har det vært viktig å avmystifisere 

smerte. Pasientene har rapportert at de har 

fått bedre funksjon av treningsopplegget, 

men ikke mindre smerte. Det kan bety at 

smerte for denne pasientgruppen er noe 

mindre viktig enn å fungere bra. Enkelt-

pasienter kan også oppleve at smerten blir 

mindre eller forsvinner gjennom trening, 

men vi finner ikke dette igjen på gruppenivå 

i vår forskning. Derfor kan ikke vi si at tre-

ningsprogrammet vårt har effekt på smerte, 

sier Svege. Det er også viktig å presisere at 

disse pasientene kun hadde milde til mode-

rate smerter ved studiestart.

Ingrid Eitzen legger til: 

– Hvis du føler at du fungerer bedre totalt 

sett, tåler du kanskje smerten bedre. Det er 

ikke så lett å måle. Kanskje handler det mye 

om mestring, bli sterkere og dermed trygge-

re. Smerten ble kanskje ikke redusert, men 

den ble heller ikke verre. Og jeg kan gjøre 

mer enn før. Mange vil oppleve det som ver-

difullt! 

AKTIV – Fram til i dag har jeg klart 
meg uten smertestillende, sier 
Lars Tafjord. Han har vært plaget 
av hofteartrose siden slutten av 
1990-tallet.
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FRA LESERNE

EN ting vet jeg ganske visst:

Hver av oss blir pensjonist.

I hvert fall dem som det er givet

å unngå det premature alternativet.

Men tenk å lage slikt rabalder

kun på grunn av kronologisk alder!

Her går 40 år med empiri

rett i glemmeboken, fordi

man som uerfaren pensjonist

(og dette synes jeg er trist)

oppfattes som utgiftspost.

Og - som gammel løvetann, forblåst,

er fratatt fordums fargeprakt 

har jeg verdi lik bedervet slakt!

TENK om vi i stedet kunne vinne

respekt som ressurssterk mann og kvinne, 

der vi av vår visdom kunne øse

i stedet for å vettlaust sløse

med en unik realkompetanse:

Vår tids ultimate dekadanse!

Vel kommer vi i alle genre

fra gretne gubber til lystige sangere.

Vitenskapen kan fortelle at på livets scene

finnes knapt no’n grupper mer heterogene!

MED slikt mangfold vil det meg forundre

om man ei blant dem på trekvart hundre

kunne finne dem som kunne gjøre nytte

og således de eldres renomme` beskytte.

Noe jeg selv tror kunne fremstått stilig 

var om denne innsats var frivillig

Ikke noe alle måtte gjøre som en plikt

(arbeidslivet var jo fullt av slikt)

Nei, premissene måtte være

egne, om enn så sære

INDIVIDUELT tilrettelagt, som moten krever

ville dette skille oss fra dem som strever

med stress, belastning og nevrose.

I stedet kunne vi hemningsløst kose

Pensjonisten Ode av Odd Magne Lundby
oss med mestringsrelaterte aktiviteter

væpnet med en kompetanse mange leter

etter med lys og lykte

blant yrkesfolk, fortrykte

av regulativer og statutter

som alene kan være grunn til at folk slutter!

Forskningsautoriteter vet

at frivillig aktivitet

har helsemessige resultater

lik de vi fremhever, vi som prater

om effekten av fysisk trening:

Det gir god helse, og livet mening!

Og dette synes jeg er av det veneste:

Du gjør ei kun andre, men og deg selv en tjeneste!

Du vedlikeholder det du har i toppen

og det virker positivt på kroppen.

I TILLEGG får du «cred» fra staten

og den kommunale frivillighetsetaten,

NFF vil sikkert synes det vil passe

å få aktivert en til nå så dormant masse

Pensjonistforeningen vil vel også glede

seg med slikt engasjement til stede?

Barnebarn vil være stolte

av at bestemor kan mer enn plukke molte

Er vi heldige, så kan vi vifte

med et paradigmeskifte

DER alderdommens sal, som før var tom

og kun betraktedes som «Dødens venterom»

nå er fylt med mennesker som kreativt vil male

og gjøre salen om til festlokale!

Man er sin egen lykkes smed, men vil du smi en lenke

som bolter deg til passivt liv ved destruktivt å senke

forventninger til egen aldring, og til andre,

så har jeg ei mandat til det å klandre

Men har du brent for no’, og fortsatt føler du har gnisten

og mener du vil satse litt for ikke helt å mist’n,

og har en humoristisk sans som ikke helt har dabb’a’

så dans med meg, gratis, til Rolling Stones og ABBA
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Tittel
Det må sikres at 
rehabiliteringen 
blir en integrert 
del av pasient-
forløpet.

Kommunehelsetjenesten 
i endring

Fred Hatlebrekke
forbundsleder

informasjon fra NFF
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Helse- og omsorgsminister Bent Høie snakket om et paradigmeskifte da han ny-
lig varslet en egen stortingsmelding om kommunehelsetjenesten. Denne skal legges 
fram for Stortinget våren 2015. Han vektla behovet for en mer robust og kompetent 
primærhelsetjeneste og var opptatt av at man må styrke de områdene som oppleves 
som dårlige i dag. Han fremhevet rehabilitering, kronisk syke, rus, psykiatri, barn 
og unge samt de skrøpeligste eldre. Dette vil berøre fysioterapitjenesten og NFF ble 
invitert til å delta i arbeidet. 

Meldingen vil omfatte finansiering av helseprofesjonene, organisering av oppga-
ver og bedre bruk av helsepersonell med tilhørende kvalitets- og kompetansekrav. 
Høie har tidligere uttalt at «jeg er sikker på at fastlegene vil ha flere kolleger i framti-
den, men jeg er usikker på om det skal være fastleger». Han mener blant annet at det 
er behov for mer tverrfaglighet. Helseprofesjonene må også brukes på en bedre og 
smartere måte og kompetansen må utnyttes bedre. Helseministeren har også uttalt 
at «fysioterapeuter må være innstilt på forandring. De som tror at fysioterapeuter 
også i framtiden kan holde seg på instituttet og vente på pasientene, vil bli skuffet».

Her ligger både muligheter og utfordringer. Det kan bety større faglig autonomi 
og selvstendig ansvar i hele behandlingsforløpet, men også krav til nytenking om 
hvordan vi organiserer vår arbeidsplass. Høie har allerede signalisert at det må satses 
på sterke lokale helsesentra for å styrke et mer helhetlig pasientforløp. Høie peker 
i denne sammenheng på at fastlegene bør samarbeide bedre med andre helseper-
sonellgrupper slik som sykepleiere, psykologer fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Regjeringen har tidligere varslet en opptrappingsplan innen rehabilitering. Den-
ne vil få en viktig plass i stortingsmeldingen. Overfor regjeringspartiene har jeg 
understreket at finansieringsordninger og faglige retningslinjer må være på plass 
når mer behandling og rehabilitering overføres fra spesialisthelsetjenesten til kom-
munehelsetjenesten. I det videre arbeidet med utvikling av rehabiliteringsfeltet i 
kommunene må det sikres at rehabiliteringen blir en integrert del av pasientforlø-
pet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Stortinget må sette 
fokus på rehabiliteringsfeltet allerede nå slik at det blir synlig på statsbudsjettet for 
2015. I dette arbeidet må Stortinget hindre nedbygging i spesialisthelsetjenesten før 
gode tilbud er på plass i kommunehelsetjenesten. 

Når NFFs innspill til stortingsmeldingen skal utformes må vi se på virkemidlene 
regjeringen vil bruke for å effektivisere kommunehelsetjenesten. Finansiering og or-
ganisering er to områder hvor det er behov for ytterligere avklaringer. Det vil derfor 
bli utarbeidet en plan for NFFs videre arbeid med stortingsmeldingen. Forankring 
og dialog innad i organisasjonen blir viktig. Sikkert er det at NFF må stå fram med 
all sin kompetanse for at vi sammen med Høie skal nå målsettingen om et paradig-
meskifte i kommunehelsetjenesten! 
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Nå nærmer det seg slutten for 
overgangsordningen, og vi min-
ner om at fagspesifikk utdan-
ning i hovedsak må være på 
plass i løpet av 2014. 

FRAM TIL 31. desember 2015 er det fortsatt 

mulig å bli spesialist i overgangsordningen. Det 

vil si at det er mulig å bygge opp spesialistkom-

petanse via kurs, kortere videreutdanninger og 

minimum tre års praksis innen spesialistfeltet. 

Siste søknadsfrist for overgangsordning er 1. 

september 2015.

 I all hovedsak må den fagspesifikke delen 

av utdanningen være på plass i løpet av 2014 

(inntil 40 timer kan gjenstå i 2015). Grunnen er 

at det siste årsverket med spesialistpraksis skal 

gjennomføres etter at det fagspesifikke utdan-

ningskravet er fullført. Det vil si at eksempelvis 

videreutdanning for eldre må være ferdig i 

desember 2014, for at du skal rekke ett års 

praksis før overgangsordningen avsluttes 31. 

desember 2015. 

Kravene til spesialist i overgangsordningen 

er slik:

1. Utdanning innen spesialistområdet,  

2–2 1/2 år

2. Kollegaveiledning, 17 timer

3. Spesialistpraksis, 3 årsverk 

Les mer på NFFs nettsider under «FAG/Spesia-

listordningen/Overgangsordning».

Ny spesialistordning

Fra 31. desember 2015 må alle ha en mas-

terutdanning for å bli spesialister. Det kreves 

masterutdanning i fysioterapi, eller en tverrfag-

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

fullført master, og et 24 timers nettbasert vei-

ledningskurs. Dette skal hjelpe den kommende 

spesialisten til å nå de forhåndsdefinerte 

kompetansemålene for den enkelte spesialitet. 

Les mer på NFFs nettsider under «FAG/Spesia-

listordningen/Ny ordning».

 

Veiledet praksis – ny ordning

Hensikten med veiledet praksis er å bidra til at 

spesialistkandidaten når kompetansemålene 

som er definert for den enkelte spesialitet.

Med spesialist mener NFF en fysioterapeut 

som:

har avansert kompetanse i fysioterapi og 

dybdekunnskap innen spesialistområdet;

har dybdekunnskap i å fremme helse, 

forebygge, undersøke, vurdere og behandle 

plager knyttet til bevegelsessystemet innen 

spesialistområdet;

er en kunnskapsformidler som kan veilede 

og informere pasient/bruker, pårørende, an-

net helsepersonell og samarbeidsparter; og

er en pådriver for fagutvikling innen spesia-

listområdet.

Spesialistordning – overgangsordning

INFORMASJON FRA NFF

Illustrasjonsfoto: iStockphoto
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Tariffrevisjonen 
2014
ETTER forutgående interne prosesser har NFF 

sendt inn krav til vår hovedsammenslutning 

Unio i anledning hovedtariffoppgjøret. Forhand-

lingene skjer koordinert innenfor Unio, og de 

respektive forhandlingsutvalgene starter nå 

arbeidet med å detaljere felles krav. Forbunde-

nes krav vil bli overlevert ved forhandlingsstart i 

de respektive tariffområder uken før påske. NFF 

er representert i Unios forhandlingsutvalg, og 

deltar i kravsarbeidet og i forhandlingene.

Forhandlingene vil pågå fram mot fristutløp 

natt til 1. mai. NFFs medlemmer vil bli holdt 

løpende orientert på NFFs nettsider om status i 

forhandlingene, enighet og eventuelle brudd. Fra åpningen av tarifforhandlingene på KS-området i april 2013. Arkivfoto

Lønnsundersøkelse
Også i 2013 gjennomførte NFF en lønnsundersøkelse. Svarene kom inn i 

løpet av januar måned. Dataene bearbeides nå, og resultatet skal være klart 

til presentasjon for Forbundsstyret på dets møte i april. Deretter vil det bli 

presentert i Fysioterapeuten, og det vil som tidligere år også bli lagt ut på NFFs 

nettsider.

Kurs for 
tillitsvalgte

Det har vært gjennomført grunnkurs for 

tillitsvalgte i tariffområdene KS og Spekter 

med to samlinger, hver på tre dager. 

Første samling var i midten av mars, mens 

andre samling var i begynnelsen av april. 

Begge samlingene ble holdt i Trondheim. 

Det var et stort kurs med 22 deltakere fra 

KS og 16 deltakere fra Spekter.

I tariffområdet Oslo kommune er det 

gjennomført grunnopplæring i mars, med i 

alt 12 deltakere.

DERSOM du sender noe rekommandert til NFF, så må du 

sette NFF som adressat. Eventuelt med en linje under, av 

typen «v/Kari Nordmann». Setter du navnet til en person i 

NFFs sekretariat på adressatlinjen, får ikke postombringeren 

vår sendingen utlevert. Da må den personen som sendingen 

er stilet til, selv gå til postkontoret og hente. Det vil vi svært 

gjerne unngå, så takk for at du hjelper oss med det! 

Viktig om rekommandert post

 Det forberedende arbeidet i forbindelse 

med fastsettelse av ny takstforskrift er i full 

gang i NFFs politiske organer og i sekretaria-

tet. Det vil bli fortløpende informert på våre 

nettsider.

NFF har overfor Helse- og omsorgsde-

partementet uttrykt ønske om at forhandlin-

gene gjennomføres som felles forhandlinger 

der involverte organisasjoner deltar med 

separate delegasjoner. Dette har vært 

vår konklusjon i etterkant av at de andre 

organisasjonene ikke ga sin tilslutning til 

NFFs tanker om en felles delegasjon med 

felles krav.

NFF legger til grunn at delegasjonenes 

størrelse vil avspeile organisasjonenes med-

lemstall blant selvstendig næringsdrivende 

fysioterapeuter.

Takstforhandlinger
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FORHANDLINGSSEKSJONEN mottar tidvis 

spørsmål vedrørende ferie, så som feriens 

lengde, plassering, virkninger av sykdom i 

ferien og utbetaling av feriepenger. Vi gir i det 

følgende en kortfattet orientering om enkelte 

hovedpunkter. Fremstillingen er ikke uttøm-

mende. 

Lov om ferie av 29. april 1988 regulerer 

rett til ferie og feriepenger i arbeidsforhold. 

Ferieloven gjelder for enhver som utfører 

arbeid i annens tjeneste, deltidsansatte som 

heltidsansatte. Loven gjelder imidlertid ikke for 

selvstendig næringsdrivende som faller utenfor 

definisjonen å utføre arbeid i annens tjeneste.

Hensynet bak ferieloven er å sørge for at 

arbeidstakere årlig får arbeidshvile. Det er 

arbeidsgivers plikt å sørge for dette. Ferieloven 

er en vernelov, og lovgiver har bestemt at den 

som utgangspunkt ikke kan fravikes ved avtale 

til skade for arbeidstaker. Bare dersom loven 

åpner for det, er det adgang å inngå avvikende 

avtaler, og disse må i så fall gjøres skriftlige.

Ferieloven skiller mellom feriefritid og ferie-

penger. Feriefritid er tiden en kan være borte 

fra arbeidet på grunn av ferie, mens feriepenger 

er den økonomiske ytelsen som skal dekke 

inntektsbortfallet når ferie avvikles. 

Den alminnelige feriefritid er i henhold til 

ferieloven 25 virkedager (4 uker pluss 1 dag). 

Ansatte i tariffbundne virksomheter har 5 uker 

ferie, nemlig den lovbestemte ferien pluss 4 

virkedager som er fremforhandlet og nedfelt 

i tariffavtaler. Etter hvert er det blitt vanlig 

også i mange ikke-tariffbundne virksomheter å 

praktisere 5 ukers ferie. Hvis du er ansatt i en 

virksomhet uten tariffavtale, er det viktig at 

du får en evt. rett til 5 ukers ferie nedtegnet i 

arbeidsavtalen. 

En ekstra ferieuke tilkommer i henhold til 

ferieloven de arbeidstakere som fyller 60 år i 

løpet av ferieåret. 

Lengden av feriefritiden beregnes i virke-

dager. Søndager, helge- og høytidsdager faller 

utenfor og regnes ikke med. Når også deltids-

ansatte omfattes av loven, er det viktig å være 

oppmerksom på at virkedager i ferien som etter 

arbeidstidsordningen ville vært fridager, regnes 

med som feriedager i beregning av feriefritiden. 

Det er anledning til å ta ut ferie som enkelt-

dager i stedet for hele ferieuker hvis arbeids-

giver aksepterer å inngå slik avtale. Hvis man 

ønsker å dele opp ferien på denne måten, bør 

man imidlertid være oppmerksom på at også 

fridager som faller umiddelbart før eller etter 

den feriedagen man tar ut, vil gå til fradrag i 

feriekvoten. Et eksempel: En arbeidstaker som 

arbeider 80 prosent, og dermed har fri hver 

NFFs forhandlingsseksjon informerer 

om arbeidslivsspørsmål som berører 

medlemmene.Juss og arbeidsliv

Rett til ferie og feriepenger
Ruth-Line Walle-Hansen, forhandlingssjef i NFF

Illustrasjonsfoto: iStockphoto
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fredag og lørdag, ønsker å ta ut en feriedag 

på torsdag. I dette tilfellet vil uttak av en 

feriedag på torsdagen regnes som uttak av tre 

virkedager ferie, fordi arbeidstakeren hadde 

to virkedager fri umiddelbart etter torsdagen. 

Uttak av en feriedag på onsdagen vil i dette 

eksempelet derimot bli regnet som én virke-

dag ferie, fordi vedkommende skal arbeide 

den påfølgende virkedagen.

Plassering av ferie

Ferieloven bestemmer at plassering av ferien 

er gjenstand for drøfting mellom arbeidsgiver 

og arbeidstaker. Slik drøfting skal skje i god 

tid før ferien. I praksis brukes gjerne ferielister 

der de ansatte kan gi uttrykk for sine ønsker. 

En klok arbeidsgiver legger naturligvis til rette 

for å imøtekomme ansattes behov. Der ikke 

alle ønsker kan imøtekommes, vil det være 

fornuftig å tilstrebe en fordeling som fremstår 

rettferdig over tid.

Hvis det ikke oppnås enighet om når 

ferien skal avvikles, fastsetter arbeidsgiver 

tidspunkt. Varsel om plassering av ferie skal 

etter loven gis senest to måneder før feriens 

start, om ikke særlige grunner er til hinder for 

dette. Noen viktige modifikasjoner gjelder i 

forhold til arbeidsgivers rett til plassering av 

feriefritiden: 

Selv om arbeidsgiver etter forutgå-

ende drøftelser har styringsrett på feriens 

plassering, kan arbeidstaker kreve at 

hovedferie på 18 virkedager gis i den såkalte 

hovedferieperioden som er 1. juni til 30. sep-

tember. Dette gjelder med unntak av arbeids-

takere som tiltrer etter 15. august i ferieåret. 

Arbeidstaker kan også kreve at restferien (det 

som er igjen etter avvikling av hovedferie) gis 

samlet i løpet av ferieåret.

Når det gjelder den ekstra ferieuken for 

arbeidstakere over 60 år, bestemmer arbeids-

taker selv tidspunktet for plasseringen, men 

må varsle minst to uker før ferien tar til.

Ferieloven skiller mellom feriefritid og 

feriepenger. Opptjening av feriepenger skjer 

kalenderåret før ferieåret. til å av-

vikle feriefritid gjelder fullt ut uavhengig av 

opptjente feriepenger. Hva angår  til å 

avvikle ferie er bildet mer nyansert:

I henhold til ferieloven skal arbeidsgiver 

å sørge for at arbeidstaker benytter retten til 

feriefritid. Den ansatte plikter å gjennomføre 

ferie, likevel ikke lenger enn feriepengene 

dekker inntektsbortfallet. Dette er en fornuf-

tig regel, idet ferieavvikling ellers kunne bli en 

urimelig økonomisk belastning. (Hvis driften 

innstilles fullt ut i ferien, for eksempel pro-

duksjonsstans i en industrivirksomhet, gjelder 

ikke unntaket om at feriepengene må dekke 

inntektsbortfallet.)

Sykdom

Hvis arbeidstaker er uheldig og blir syk før 

ferien, kan han kreve ferien utsatt til senere i 

ferieåret. Husk at krav om dette må fremset-

tes senest siste arbeidsdag en skulle hatt før 

ferien, og i tillegg at det må dokumenteres 

med legeerklæring.

Skulle arbeidstaker bli helt arbeidsufør 

mens ferien avvikles, er det mulig å kreve 

ny ferie senere. Dette er betinget av at det 

dreier seg om minst seks dagers arbeidsufør-

het. Kravet må videre dokumenteres med 

erklæring fra lege, noe som innebærer at man 

må konsultere lege når sykdommen inntreffer. 

Dessuten må kravet fremsettes uten ugrun-

net opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. 

Der arbeidsuførhet medfører at ferie ikke 

blir avviklet innen ferieårets utløp, kan -
taker kreve å få overført inntil 12 virkedager 

ferie til neste år. Hvis ikke arbeidstaker krever 

dette, kommer lovens bestemmelse om utbe-

taling av feriepenger for den ikke avviklede 

ferie første lønningsdag etter ferieåret til 

anvendelse.

EØS-avtalens overvåkningsorgan (ESA) 

slo i februar i år fast at kravet til seks dagers 

arbeidsuførhet er i strid med EUs arbeids-

tidsdirektiv. Ifølge ESA sikrer ikke dagens 

regelverk arbeidstakers rett til fire ukers ferie 

i løpet av et år. ESA mener også at lovens krav 

om at kun 12 av virkedagene kan overføres til 

året etter, er i strid med arbeidstidsdirektivet. 

Dersom Norge ikke følger opp ESAs uttalelse 

innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken 

Feriepenger

Feriepenger beregnes som en prosentsats 

på grunnlag av det arbeidsvederlag som 

er utbetalt i opptjeningsåret. Med arbeids-

vederlag menes i tillegg til vanlig lønn også 

arbeidsfortjeneste som overtidsgodtgjørelse, 

funksjonstillegg og stedfortredergodtgjørelse. 

Feriepenger som ble utbetalt i opptjenings-

året, inngår derimot ikke i feriepengegrunn-

laget. Feriepengegrunnlaget vil fremgå som 

en egen post på fjorårets lønns- og trekkopp-

gave. Arbeidstakere har ifølge ferieloven rett 

til feriepenger tilsvarende 10,2 prosent av 

arbeidsvederlaget, eventuelt 12,5 prosent 

hvis man er over 60 år. Hvis man er omfattet 

av en tariffavtale som gir rett til fem ferieuker, 

er prosentsatsen 12 prosent, eventuelt 14,3 

prosent hvis man er over 60 år. 
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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

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 – 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.



FYSIOTERAPEUTEN  4/14     41

KOLLEGAVEILEDNINGSGRUPPER

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger, Bergen, Kongsvinger, Trondheim, Hamar, 
Kristiansand, Oslo, Bodø, Skien, Molde  

Grupper som vil gå over 2 x 2 dager:
Gruppe for ledere, Oslo 

Evne til å skape trygghet og en god relasjon er viktig for et godt resultat av fysioterapibe-
handlingen. Gjennom deltakelse i kollegaveiledningsgruppe vil du kunne videreutvikle din 
kompetanse 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, pasientkontakt eller hva som helst 
annet. Å delta i kollegaveiledning blir en slags kvalitetssikring av egen yrkesutøvelse.

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig 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 kollegaveiledningsgrup-
per 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, skal kunne få et tilbud innen rimelig tid. 

KURSOVERSIKT 2014

Kursdato Påmeldingsfrist Kurstittel Sted

5.-7. mai og 28.-29. august Fortsatt ledige plasser! Gunnkurs i fysioterapi og psykisk helse Oslo

19. mai Fortsatt ledige plasser! Temadag om hverdagsrehabilitering - fysioterapeutens bidrag! Oslo

28. mai 16. mars The brain in pain - the novel clinical application Oslo

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

17.-19. september og
to dager i november

17. juni Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi Oslo

6.-10. oktober 6. august Terapiridning trinn 1 Oslo

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

13.-16. oktober 13. juni Grunnkurs i kroppsorientert psykologi Oslo

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

23.-24. oktober og 
8. desember

24. august Grunnkurs i motiverende samtale Oslo

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

3.-7. november 3. august Elektiv ortopedi Oslo

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

14. november 14. september Temadag om fysioterapi til kreftpasienter Oslo

21.-22. november 1. september Fordypningskurs i undersøkelse og behandling ved  
kjeveleddsproblematikk

Oslo

24.-28. november 24. august Ortopedi for barn 0-18 år Oslo

3.-7. desember 15. juni Advanced course based on the Bobath concept Gjøvik

Det tas forbehold om endringer

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

Fysioterapeutens bidrag i et  
hverdagsrehabiliteringsteam
Grensene mellom rehabilitering  
og hverdagsrehabilitering
Fallforebygging og fysisk  
aktivitet hos hjemmeboende  
eldre

Påmelding: 
www.fysio.no/kurs/ 
kurskalender

Fortsatt ledige plasser!

Pris: kr 1500 for medlemmer,
 kr 3000 for ikke-medlemmer

Velkommen!

Temadag om hverdagsrehabilitering 
– fysioterapeutens bidrag!

Fysioterapeuter har en viktig rolle innen hverdags-
rehabilitering og er godt representert i de ulike hver-
dagsrehabiliteringsteamene rundt om i hele landet. 
Fysioterapeuter har kompetanse om funksjonsvur-
dering, tidlig intervensjon og rehabilitering som er 
helt avgjørende for å opprettholde eller gjenvinne 
funksjon. 

Vi fortsetter suksessen med å arrangere temadag 
om hverdagsrehabilitering for fysioterapeuter. I år 
inviterer NFF til en dag med fokus på hvordan fysio-
terapeuter kan bidra med sin spesialiserte kunnskap i 
hverdagsrehabilitering og som veiledere av pårørende 
og støttepersonell. Andre tema er grensene mellom 
rehabilitering og hverdagsrehabilitering, fallforebyg-
ging og fysisk aktivitet hos hjemmeboende eldre 
basert på nye nasjonale retningslinjer. 

TID: 19. mai 2014 kl 9–17
STED: KSagenda møtesenter,  
Haakon VII’s gate 9, Oslo

Fagseksjonen i NFF søker kursledere til følgende kurs:
 

MT – basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical,  
kjeve, thoracal og skulder
MT – basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal,  
bekken og hofte
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø
Fysioterapi for eldre – grunnkurs
Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjonssvikt og fall
Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose
Fysioterapi for eldre – alderspsykiatri

Er du den vi leter etter?
Se informasjon om hvert kurs og det å være kursleder
på www.fysio.no/kurs

Søknadsfrist 27. april 2014.

sjonen i NFF søker kursledere til føføføfølglglglgende kurs:

basiskurs i undersøkelse og behandling ggg avavavav ccervical, 
e, thoracal og skulder
basiskurs i undersøkelse og behandling gg avavavav lumu bal,
en og hofte
e- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø
e- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmimimim ljljljljøøø
oterapi for eldre – grunnkurs
oterapi for eldre – forebygging av funksjoooonsnsnsnssvsvikikt og fall
oterapi for eldre – ortogeriatri og osteopppororororososososee
oterapi for eldre – alderspsykiatri

masjon om hvert kurs og det å være kursssleleledded r
fysio.no/kurs

frist 27. april 2014.

SKRIFTTLIG PÅMELDING PÅ WWW.FYSIO.NO/KURS
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Irradia Norge og SLMS (Svenske Laser Medisinske Selskap)
vil holde 2 dagers kurs med presentasjon av et spennende fagfelt 

bak medisinsk laserbehandling.
Foredragsholder er Lars Hode, president i SLMS, fysiker og forsker. 

Hode er forfatter av bøkene LASER THERAPY : *Clinical Practice 
and Scientific Background, *The new laser therapy handbook.

Kursprogrammet samt påmelding kan man lese mer om på 

www.irradia.no
Ønsker man mer info ta kontakt med 

Irradia Norge/Jan Aarsby, 928 31 651.

KURS  i Laser 
23. og 24. mai i Oslo

Med fokus på pusten 
– lungeproblematikk hos personer med 

muskelsykdommer 

16. og 17. juni 2014 
For fysioterapeuter i habiliteringstjenesten, på sykehus eller i 

kommunen som følger pasienter med nevromuskulære sykdommer 
og andre interesserte. 

Sted: Vika konferansesenter, Nye Ingeniørenes hus. 
Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo 

Kursavgift på NOK 700,- dekker faglig program, kaffe og te, frukt 
og lunsj begge dager. I tillegg er det hyggelig hvis deltakerne har 
anledning til å delta på middag på SudÖst mandag kveld. Denne 

koster 300,-. Drikke til middagen, reise og opphold dekkes av den 
enkelte. Påmelding etter 1.mai NOK 1000,- pluss evt middag. 

Påmelding: www.pust.axaco.se 
Frist: 1. mai 2014 

OBS: en del av forelesningene vil foregå på engelsk. 
Kontaktperson: Irene Lund irene.lund@unn.no eller Brit Hov 

brit.hov@ous-hf.no 
Arrangører: 

Nevromuskulært kompetansesenter – NMK 
Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator – NKH 

i samarbeid med 
NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi 
European Respiratory Care Assosiation - ERCA

Kurs i Fysio-Pilates

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

Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester

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

Tid: 17-19 oktober 2014, 20-22. februar 2015, 12-14 juni 2015

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

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

Påmeldingsfrist: først til mølla

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

MEDIYOGA

Utdannelse for helsepersonell
OSLO - STAVANGER - BERGEN - BODØ
TRONDHEIM - TROMSØ

mediyoga.no  +46 85 40 882 80

- medisinsk yoga

MARTINA–SEMINAR 2014

Velkommen til årets seminar. Vi har fylt med programmet med 
fagområder fra hverdagen vår og håper det er av interesse for 
flere.
  
Dato: 26 mai 2014
Tid: 8.15–15.30 på «Bærum Sykehus», Auditoriet

08.00-08.30 Registrering 
08.30 - 09.45 Velkommen! 
 Smerteforståelse/fysiologi formidlet til pasienter
 v/allmennlege PhD Erik L Werner
09.45–10.00 Spørsmål/ diskusjon 
10.00–10.15 Inne pause
10.15–10.45 Smerteundervisning til pasienter v/fysioterapeut 
10.45-11.00 Spørsmål/ diskusjon
11.00-11.30 Trening ved artrose v/ fysioterapeut/
 PhD Kristi E Heiberg
11.30-11.40 Spørsmål/ diskusjon
11.40-12.05 Trening ved håndartrose v/ergoterapeut 
 Toril Hennig
12.05-12.15 Spørsmål/ diskusjon
12.15-13.00 LUNSJ
13.00–13.40 Artrose v/avdelingsoverlege i revmatologi 
 Olav Bjørneboe
13.40–13.50 Spørsmål/ diskusjon
13.50-14.00 Inne pause
14.00–14.30 Trening ved hofteleddsartrose v/fysioterapeut/  
 stipendiat Ida C Svege
14.30–14.40 Spørsmål/ diskusjon
14.40-14.50 Inne pause
14.50-15.30 Nytt fra Martina:

1. Rotatorcuffrupturer; naturlig forløp v/fysiotera-
peut Anne Gãrtner
2. Status 3 mndr etter skulderoperasjoner v/fysio-
terapeut Linn Haugland
3. Fysioterapi og teknologi vfysioterapeut MSc/
Benjamnin Haldorsen

15.45 Avslutning – VEL HJEM!

Påmelding og betaling:
Bindende påmelding ved epost til unni.seljom@mhh.no. 
Påmeldingen skal inneholde; navn på deltager/e og fakturaa-
dresse. Faktura blir sendt ut i etterkant av seminaret.
Seminaret koster kr. 750,-.

Vi legger abstrakter/presentasjoner ut på MHH’s hjemmeside 
www.mhh.no/kurs.aspx

Vi forbeholder oss retten til enkle endringer av programmet!  
Det vil bli servert en enkel lunsj, litt drikke, frukt og kjeks.

Martina Hansens Hospital
Fysioterapiavdelingen1936



44      FYSIOTERAPEUTEN  4/14

M.D Jay P. Shah:  New Frontiers in Chronic Myofascial Pain 
and Sensitization: Integrating  Objective Physical Findings with Pain 
Mechanisms and Treatment Strategies. Dry Needling and Other Phy-
sical Medicine Approaches for Treating Myofascial Pain and  Desensi-
tizing the Sensitized Segment: Neuro-modulating the Pain Matrix.   
Hands-on workshop: 17-18 oktober, Oslo  

Dr. Robert Schleip:  Fascia as a sensory organ:  
Research update and clinical implications. 
Hands-on workshop: 13-14 juni, Oslo

www.smertebehandling.info - mob 936 52 043.

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

The randomised controlled trials on PEDro are rated for quality 
to help you discriminate quickly between trials that are likely to 
be valid and interpretable and those that are not. These ratings 
help you to judge the quality and usefulness of trials to inform 
clinical decision making.

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

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

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

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

www.vinnvinn.org

Kurs i lymfødembehandling 2014 - 2015 
arrangeres av Skandinavisk Forum For Lymfologi. Informasjon og 
påmelding www.lymfologi.no
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www.fagpressen.no

info@altiusgruppen.no

Intelect Mobile RPW

For behandling bl.a.:

 

- Muskelsmerte
- Forkalkninger i skuldre
- Skulder
- Later
- Løperkne
- Hælspore
- Akillest
- Beinhinnebetennelse
- Hopperkne
- Patellofemoralt 

 smertesyndrom
- Plantar

Fakta:
- Pulsfrekvens: 1 - 15 Hz
- Arbeidstrykk: 1-4 bar

 
 

- Innebygget lu kompressor

Pris: 79.500,-
Leasing fra: 
1.609,- pr.mnd 

Finansiering:
Enkelhet
Handlefrihet

Forutsigbarhet
Fleksibilitet

- Gebyrfri leasing -

Fagrikt fellesskap

- først og fremst på sitt område 

Den Norske Fagpresses Forening er interesseorganisasjonen for seriøse fagblader og tidsskrifter i Norge. 
230 blader tilfredsstiller de strenge kravene for medlemskap.

Det bladet du holder i hånden er ett av dem. 
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ARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-

avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedetARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-

avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

Fullstendig utlysning på www.malselv.kommune.no. Vi ønsker 
søknadene elektronisk. Søknadsskjema finnes via annonseteksten 
på Målselv kommunes heimesider.

Familieenheten:

Driftstilskudd fysioterapeut 
St.nr. 13/14:  80 % driftstilskudd i midtre/nedre del av kommunen.

Søknadsfrist: 21.04.14.

Mulighetslandet – et aktivt og spennende sted med flott natur. 
Vi er en kommune med vel 6600 innbyggere. Kommunen 
ligger strategisk til – midt i Troms fylke med gode kommunika-
sjonsmuligheter.

Søker fysioterapeuter til

Vi søker faglig engasjerte og strukturerte personer med helhetlig 
tankegang rundt våre brukere. Vi byr på utfordrende og interes-
sante stillinger i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett 
sammen med andre samarbeidspartnere i tverrfaglig team, samt med 
eksterne samarbeidspartnere. 
Personlig egnethet vektlegges. 
Stillingene inngår i turnus med jobb hver 4. helg.
Lønn etter tariff.

: Off. godkjent fysioterapeut. 
: 02.06.2014

: www.namdalrehab.no  eller på tlf. 74 32 21 00
: 15.04.2014

 sendes Namdal Rehabilitering IKS, 7977 Høylandet 
eller post@namdalrehab.no

Ledig    
i Halden kommune fra 01.09.2014.

Søknad sendes elektronisk via kommunens        
hjemmeside . Eidsvoll kommune  har ledig  50 % avtalehjemmel  for fysioterapeut 

i privat praksis. Hjemmelen  er i dag knyttet til Råholt Fysioterapi. 
Praksisen skal drives iht Helse- og omsorgstjenesteloven og på de 
vilkår som framgår av ASA 4313. 

 :
Har allsidig kompetanse og erfaring innen allmenn fysioterapi
Har særskilt kompetanse innen rehabilitering
Er løsningsfokusert

:
Skal utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens 
øvrige helsepersonell
Skal delta i nødvendige tverrfaglige møter
Skal gi behandling i pasientens hjem dersom dette er hensikts-
messig.

I tråd med samhandlingsreformen ønsker Eidsvoll  kommune å øke 
fokus på rehabilitering og gruppebehandling. 
Det kreves offentlig godkjent autorisasjon som fysioterapeut. Ved 
tildeling vil det bli lagt vekt på en samlet vurdering av kompetanse, 
erfaring og personlig egnethet i forhold til kommunens behov.
Det stilles krav om politiattest.

: Rådgiver Elly Olsen, tlf. 66 10 70 53.
: 2.5.2014. Søknad skjer på elektronisk skjema. 

www.eidsvoll.kommune.no

Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no

 
30 timer driftsavtale ledig fra 01.11.14. Driftsavtalen er rettet mot 
allmennfysioterapi.

Informasjon fås ved henvendelse til avd.leder fysioterapi, Talette 
Borsheim Halstensen, tlf. 90 83 55 20.

: 05.05.14.

STILLING LEDIG

Servicetorget 69 30 60 00
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Kongsvinger kommune har ledig to 100% driftstilskudd fra hhv 
01. juli og 01. august 2014 pga hjemmelsinnehaverne går av med 
pensjon. De ledige hjemlene er knyttet til henholdsvis Fysio Syd 
v/Grete Svennevig og Mette Andvik Johnsen og Bankgården fysikal-
ske institutt v/Terje Nyland.

:
Viktige oppgaver er å drifte et aktivt tilbud for forskjellige  
pasientgrupper
Pasientbehandling på institutt og i hjemmet
Bidra til å optimalisere fremtidens helsetjeneste i samsvar med 
samhandlingsreformen
Bidra til utviklingen av den helhetlige fysioterapitjenesten i  
kommunen
Privat fysioterapipraksis i henhold til gjeldende lover, avtaleverk 
for fysioterapeuter, og planer og retningslinjer for helse- og 
omsorgssektoren i Kongsvinger kommune

:
Autorisert fysioterapeut med norsk autorisasjon
Du bør ha arbeidserfaring fra privat fysioterapipraksis og kunn-
skap/erfaring med å samarbeide med annen kommunal helse-
tjeneste
Det er ønskelig med bred erfaring og kunnskap om allmenn 
fysioterapi for alle aldersgrupper – gjerne med fordypning innen 
hjerte- og lunge og/eller nevrologi
Det er ønskelig med kunnskap om og erfaring med hjemme-
rehabilitering
Du må ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner, i tillegg  
til god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for å holde  
gruppetimer

Personlig egnethet og samarbeidsevner blir særskilt vektlagt.
For nærmere informasjon om hjemlene, ta kontakt med hjemmels-
innehaverne Mette A. Johnsen og Grete Svennevig tlf. 62 82 67 
20, og Terje Nyland tlf. 62 81 7422, eventuelt leder for Helse- og 
rehabiliteringsenheten i Kongsvinger kommune, Anne Christine 
Ringstad-Nerli tlf. 62 80 83 56, eller teamleder for fysioterapitjenes-
ten Iris Jensen Bringedal tlf. 489 59 255.
Fysioterapeut som tildeles driftstilskuddet skal drive sin virksomhet i 
henhold til vilkår i ASA 4303 og ASA 4313, samt kommunens behov 
og planer for fysioterapitjenester.
Eventuelt oppgjør for praksisoverdragelse er kommunen uvedkom-
mende og må avtales med hjemmelsinnehaver.
Søknad med CV sendes Kongsvinger kommune, Helse- og rehabilite-
ringsenheten, 2226 Kongsvinger.

:  25.04.2014 

Ledig driftstilskudd ved Sentrum Fysioterapi ANS, Telegrafalleen 2, 
3510 Hønefoss, www.sentrum-fysio.no, i Ringerike Kommune.  

Avtalen er på 75 %, og er ledig omgående.

:
Allsidig kunnskap og erfaring innen fysioterapi.
Særlig interesse for kvinners helse og kvinner med innvandrer- 

 bakgrunn.
Kvinnelige fysioterapeuter oppfordres spesielt til å søke.

:
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Personlig egnethet vektlegges.
Erfaring, interesse og evne til å drive privat praksis.
Avtalehjemmelen og ansettelse skjer på vilkår som fremstår av  

 ASA 4313.

Du må være faglig interessert og engasjert i pasientene samt i 
miljøet på og driften av instituttet. 
Det forutsettes at fysioterapeuten kjøper seg inn som medeier av in-
stituttet.  Instituttet har et hyggelig miljø i gode lokaler, har ordnede 
forhold og god pasienttilgang sentralt i Hønefoss. Instituttet har 5 
fysioterapeuter. 
Søkere ønskes velkommen på besøk og omvisning etter avtale.

: Virksomhetsleder Christine Myhre Bråthen, 
tlf. 95 16 16 50.
Spørsmål vedrørende lokaler og drift rettes til Tom Thorstensen,  
tlf. 988 11 262.

. Tilskottet vert lyst ut på bakgrunn av nedtrapping.
Utlysinga gjeld 40 % driftstilskot fom 01.09.2014 med utviding til 
100 % seinast  01.09.17

Kvalifikasjonskrav er off.godkj. fysioterapeut. 
Arbeidsfelt både barn og voksne.

For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknad, sjå vår heime-
side: www.forde.kommune.no  ledige  stillingar.
Avtaleheimlar regulerast  av til kvar tid gjeldande ASA-4313.

.
For nærmare informasjon kontakt einingsleiar for legeteneste og 
rehabilitering Mona Kidøy Svalheim, 905 37 710 eller nedtrappande  
fysioterapeut telefon  957 82 420/57 82 75 69.
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bransjeregisteret
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

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING RANDI - 62 94 69 76 ELLER MAIL: RO@HSMEDIA.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

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

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

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

Irradia MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

Vår kunnskap - din sikkerhet
Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss 
for kurs!

DORCAS
Alt innen kulde- og varmeterapi

NorMedical AS - tlf. 32 16 17 90

Ledig plass!
Ta kontakt med Randi Oppegård i 

HS Media, mail: ro@hsmedia.no

www.skanlab.no

69 35 20 80

info@skanlab.no
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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 informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sik-
rer du deg oppmerksomhet på ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

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

30 år som totalleverandør av 
TRENINGSUTSTYR

 Tidsskriftet Fysioterapeuten er 

landets største og beste annonseor-

gan for fysioterapeuter, både når det 

gjelder produktannonser, stillingsan-

nonser og annonser for møter, kurs og 

konferanser. 

Ta kontakt med Randi Oppe-

gård i HS Media, tlf. 62 94 69 76, 

mail: ro@hsmedia.no

2014
Her finnes opplysninger om frister og utgivelser, tekniske 
opplysninger og priser. 

Ta kontakt på fysioterapeuten@fysio.no og få den tilsendt eller 
gå inn på www.fysioterapeuten.no/Annonsere

Fysioterapeutens 
medieplan

Trening

VO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testing

Kroppsanalyse

T: 23 05 11 60  |  www.fysiopartner.no

Ledig plass!
Ta kontakt med Randi Oppegård i 

HS Media, mail: ro@hsmedia.no
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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

APRIL
29. Stavanger 

Fagkonferanse: Møtet med sorg 

og krise hos barn og unge 

Arr.: Bratland Helsekompetanse

Info: www. Bra-

helsekompetanse.no

MAI
6. Stjørdal 
MS-konferansen 2014 

Arr.: MS-forbundet Region Midt 

Info: www.ms.no 

7.-9. Kolmården, Sverige 

3. nordiske konferansen om 

arbeidsrettet rehabilitering 

Arr.: National Centre for Work 

and Rehabilitation og HELIX 

Vinn Excellence Centre, 

Linköping University, Sverige

Info: http://www.liu.se/

workrehabilitation?l=sv

14.-16. Bergen
25th Scandinavian Hand 

Society Meeting

Arr.: Norsk forening for 

håndterapi m.fl.

19. Oslo 

Temadag om 

hverdagsrehabilitering 

Arr.: NFF 

Info: www.fysio.no/kurs/

kurskalender

19.-23. Holmsbu 

Forskning ved fjæra 

Arr.: Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten 

Info: www.kunnskapssenteret.

no

22. Molde 

MS-konferansen 2014 

Arr.: MS-Forbundet Region Midt 

Info: www.ms.no

25.-28. Gøteborg 

Kongressen «Age Well - 

Challenges for Individuals and 

Society». 

Arr: Nordisk Gerontologisk 

Forening 

Info: http://22nkg.com

JUNI
5. Oslo 

Årskonferansen 2014 

Arr.: Nasjonalt kunnskapssenter 

for helsetjenesten 

Info: www.kunnskapssenteret.

no

SEPTEMBER
18. Stiklestad 
MS-konferansen 2014 

Arr.: MS-forbundet Region Midt 

Info: www.ms.no

26. Oslo
Redcordkonferansen 2014 

Arr.: Redcord AS 

Info: www.redcord.no

2015

MARS
4.-6. Lillestrøm 

Fysioterapikongressen 2015 

Arr: NFF 

Info: www.

fysioterapikongressen.no

 

MAI 

1-4. Singapore
Verdenskongressen for 

fysioterapeuter 

Arr: WCPT, World Confederation 

for Physical Therapy 

Info: http://www.wcpt.org

Årsabonnement 2014

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 – 2014

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: Kr. 43.

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. 32.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.200.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.200. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2014

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

5   21/4 25/4 16/5

6   19/5 23/5 13/6

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

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.

Utfallende: 

OPPLAG 

9.200 

TRYKK 

Merkur-Trykk AS



Vi inviterer alle som har publisert forskning i internasjonale 
tidsskrift innen nevnte tema fra siste halvdel av 2012 til og 
med 2014 om å skrive sammendrag fra sin(e) publikasjon(er) på 
norsk. 

Retningslinjer for sammendrag: Maks. antall tegn uten mellom-
rom: 4500. Dette tilsvarer ca. 1 side i tidsskriftet. Start med en 
kort og inviterende overskrift og dernest en kort presentasjon 
av forfatter(e). Deretter følger hovedtekst, før dere avslutter 
med referanse til den gjeldende publikasjonen. Se presentasjon i 
Fysioterapeuten nr. 9, 2013.

I utgangspunktet er alt av forskning som har med fysioterapi i 
primærhelsetjenesten av interesse. Redaksjonen forbeholder 

seg retten til å prioritere innsendte bidrag.
Vi tar også imot essays, kasusrapporter, kronikker, fagartikler 
og vitenskapelige artikler på nevnte tema. Fagartikler og viten-
skapelige artikler skal fagfellevurderes, og må derfor sendes inn 
senest 1. mai for at de skal kunne vurderes til nr. 9. Innsendelse 
av essays, kasusrapporter, kronikker må være oss i hende innen 
1. juni, mens norske sammendrag fra internasjonale publikasjo-
ner må være oss i hende senest 1. september. 

Ny fagutgivelse i 2014
Vi i Fysioterapeuten har bestemt oss for å utgi en ren fagutgivelse av tidsskriftet 

også i 2014, nærmere bestemt nr. 9 med utgivelse 17. oktober. Tilbakemeldingene 

fra fjorårets utgivelse med tema muskel og skjelett var meget gode!

Årets tema: 
Fysioterapi i primærhelsetjenesten

Se www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap for forfatterveiledning. 
Ta gjerne kontakt med fagredaktør ved spørsmål: js@fysio.no. 

Fagartikler og vitenskapelige artikler – Frist: 1. mai
Essays, kasusrapporter og kronikker– Frist: 1. juni
Sammendrag fra internasjonale publikasjoner – Frist: 1. september
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