
5.14 Årgang 81                                                                 www.fysioterapeuten.no  

Brudd i forhand-
lingene med KS

Diskuterer ny 
turnustjeneste

Pensjonist og 
fremdeles nyttig?

Fysisk trening  
og demens

Svimmelhet 
skaper debatt
Side 31-34





FYSIOTERAPEUTEN  5/14     3

innhold

AKTUELT
5 Privat og maskinfri sone  

på Ski

8 Vil bli primærkontakter

9 Kommuneoppgjøret til  

mekling

12 – Det viktigste grepet NFF 

har tatt

14 – Vi må spisse budskapet

18 Hele turnustjenesten kan bli 

overført til kommunene

20 Pensjonering – 40 års empiri 

rett i søppelkassen?

FAG
22 Effekt av landbasert tre-

ningsterapi for pasienter med 

hofteleddsartrose

30 Blikk på forskning

31 Svimmenhet – «lære å leve 

med» – eller få den under 

kontroll?

33 Kommentar: – Oppfordring om 

dokumentasjon

34 Doktorgrad: Svimmelhet 

– symptomer, funksjon og 

livskvalitet

35 Cochrane-oppsummering fra 

Kunnskapssenteret

REPORTASJE
37 Diagnose på direkten med 

ultralyd

FASTE 
SPALTER

41 Nytt fra NFF

44 Møter og kurs

47 Arbeidsmarkedet

48 Bransjeregisteret

50 Kalender

GLEDER SEG Regionleder Vest, Aslaug Terese Kleiveland og regionleder Sør-Øst, Bas van den Beld, ser med spenning 
frem til 1. juni da de offisielt tiltrer i sine nye roller. Begge mener NFF har tatt et langt steg i riktig retning med den 
nye organisasjonsmodellen. 

KROPP OG SINN – Psykomotorisk 
fysioterapi er ressursorienter. Vårt 
fokus er pasienten selv, sier Elin 
Engeseth.

HOFTELEDDSARTROSE Effekten av 
landbasert treningsterapi forsvin-
ner gradvis etter endt intervensjon. 
Vitenskapelig artikkel.

Kanskje kommunen ikke ser 
problemet slik vi gjør. Side 6

22

12 37

5

SPARER TID OG PENGER Fysiotera-
peutene ved Västmanlands sykehus 
undersøker skulderpasienter med 
ultralyd.



fysioterapeuten
Stensberggt. 27

P.B. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Tlf. 22 93 30 50. 

E-post: fysioterapeuten@fysio.no

www.fysioterapeuten.no

UTGIVER 

Norsk Fysioterapeutforbund

FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri 

informasjons- og opinionsformidling bidra 

til at fysioterapifaget utvikler seg i samsvar 

med samfunnets og befolkningens behov. 

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, 

fag- og organisasjonspolitiske, utdannings-

politiske og helse- og sosialpolitiske forhold.

(Paragraf 16.2 i NFFs lover). 

Fysioterapeuten redigeres etter Vær 

varsom-plakaten og Redaktørplakaten

Fagredaktør 

MSc fysioterapeut 

John Henry Strupstad

tlf. 926 24 206

js@fysio.no

Redaktør

Dagrun Lindvåg

tlf. 976 71 248

dl@fysio.no

Layout

Kirsten Stiansen

tlf. 413 18 188

ks@fysio.no

Journalist

Tone Galåen

tlf. 969 03 116

tg@fysio.no

Fysioterapeuten nr. 5.2014/81

Redaksjonen avsluttet: 5. mai 2014

ISSN 0016-3384

Forside: Bildet illustrerer artikler og inn-

legg om svimmelhet på sidene 31-34.

Forsidefoto: Colourbox.com

Foto uten byline: Colourbox.com

4     FYSIOTERAPEUTEN  5/14

Stadig flere føl-
ger oss på mobil 
eller nettbrett.

LEDER

Hvor leser du 
Fysioterapeuten?
DU HAR HELT SIKKERT hørt om det, og kanskje også sett konsekvensene av det i din egen 

postkasse. Papiravisene sliter på grunn av kraftig nedgang i annonseinntekter og abonnen-

ter, i tillegg til konkurransen fra mobil og nettbrett. Derfor spørsmålet; på hvilken plattform 

leser du Fysioterapeuten?

Hva i all verden har disse store aktørene med oss å gjøre?  Svaret er at vi befinner oss i den 

samme hengemyra som papiravisene – bare i den andre enden av skalaen. Annonseinntek-

tene ser ut til å ha stabilisert seg på et lavere nivå, mens kostnadene øker. Kostnadsøkningen 

gjelder spesielt distribusjon av Fysioterapeuten. Stadig flere av leserne følger oss på mobilen 

eller nettbrettet mens annonsørene enn så lenge er mest glad i papir. Det siste gjelder for 

øvrig en god del av oss.

Om lag halvparten av Fysioterapeutens inntekter er årlige bidrag fra utgiver NFF – det vil 

si fra din medlemskontingent. I 2014 utgjør dette bidraget 2,6 millioner kroner. Den andre 

halvparten har vært annonseinntekter. Men slik er det dessverre ikke lenger. De siste årene 

har Fysioterapeuten gått med underskudd av varierende størrelse.

Hva skal NFF gjøre med det? Det var også temaet på forbundsstyrets møte 3. april. Og hva 

mener dere – Fysioterapeutens lesere på papir og nett? 

For å få vite mer, gjennomfører vi i mai en leserundersøkelse blant NFFs medlemmer. Du 

har kanskje fått skjemaet fra IPSOS MMI på e-post allerede? Vi ville sette stor pris på om 

du tar deg tid til å svare. Dette er viktig informasjon når vi skal avgjøre Fysioterapeutens 

utvikling de nærmeste årene. 

Trenden i vår bransje går i retning av økt satsing på digitale løsninger, selv om holdningene 

varierer fra utgiver til utgiver. Tidsskriftet Sykepleien jobber allerede med langsiktige planer 

for en slik omlegging, men hvor langt de vil gå og hvor raskt gjenstår å se. 

Kostnader og teknologiutvikling vil med stor sannsynlighet føre til endringer også hos oss. 

Kan du se for deg et digitalt Fysioterapeuten – uten blader som dumper ned i postkassen 

med jevne mellomrom?  Eller en mellomting – færre papirutgivelser og enda mer på nett? 

I et notat til forbundsstyret 3. april stilte vi følgende retoriske spørsmål:

– Ønsker NFF å beholde Fysioterapeuten slik det er i dag, med 11 utgivelser i året, og ta de 

kostnadene dette innebærer?

– Ønsker NFF å redusere antallet papirutgivelser og satse 

mer på nettet?

– Ønsker NFF å planlegge for en heldigital framtid for 

Fysioterapeuten?

Selv om inntektene sikkert vil variere noe framover, er utvi-

klingstrekkene klare. Gapet mellom produksjonskostnader 

og inntekter er en stor utfordring. Samtidig er vi inne i en 

rivende teknologisk utvikling. Våre medievaner likeså. Det 

kan derfor være nyttig å stoppe opp og tenke seg om: 

Hva vil NFF og medlemmene med tidsskriftet? Status 

quo eller nytenkning? 
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ELIN Engeseth og Birgitte Drogseth driver 

instituttet Follo Fysioterapi i Ski kommune 

sammen med to andre kolleger. Mens Elin er 

spesialist i psykomotorisk fysioterapi, er Bir-

gitte ikke helt ferdig med sitt spesialistløp. 

Begge mener det er en stor utfordring for 

psykomotorisk fysioterapi (PMF) at denne 

behandlingsformen ofte tar lengre tid enn 

andre tiltak.

Elin Engeseth er nok bedre kjent for le-

serne som nestleder og styremedlem i NFF. 

Hun gikk av på Landsmøtet i november i 

fjor, etter 12 år som nestleder. Nå er hun til-

bake i privat praksis på heltid. 

Hvordan opplever hun og kollegene si-

Privat og maskinfri sone på Ski
– Som psykomotorikere får vi ofte høre at vi «aldri blir kvitt pasientene». 
Men i det store regnskapet bidrar vi til å holde folk i gang, framfor å bli 
enda et kasus i uførestatistikken.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

MASKINFRI SONE – Det er kroppen din som er treningsinstrumentet. Den skal lære å bære deg, både fysisk og psykisk, sier spesialist i psykomotorisk fysiote-
rapi, Elin Engeseth (til høyre) og fysioterapeut Birgitte Drogseth, sistnevnte godt i gang med sitt spesialistløp. 
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tuasjonen for privatpraktiserende fysiotera-

peuter i Ski kommune? Det er totalt 22 fy-

sioterapeuter med driftsavtale og 11 ansatte 

i kommunen.

Maskinfri sone
Follo Fysioterapi er maskinfri sone. Foruten 

en enslig behandlingsbenk, matter, diverse 

baller og småutstyr til bruk i gruppeaktivi-

teter, var treningssalen nesten tom da Fy-

sioterapeuten var på besøk.  Ikke et eneste 

treningsapparat i sikte. 

– Det er helt bevisst, understreker Elin, 

og forklarer:

– Psykomotorisk fysioterapi er ressurs-

orientert. Vårt fokus er pasienten selv - det 

er deg det handler om. Du får ikke et skriv 

med hjem fra meg med øvelser du skal gjøre, 

men du får oppgaver og forslag til øvelser og 

treningstiltak. Kroppen din er treningsin-

strumentet. Den skal lære å bære deg, både 

fysisk og psykisk. For mine pasienter er det 

dette som gjelder. Men du kan gjerne gå på 

et treningssenter i tillegg! 

Viser liten interesse 
På spørsmål fra Fysioterapeuten om hvor-

dan samarbeidet med Ski kommune funge-

rer, virker både Elin og Birgitte litt oppgitte. 

De syns kommunen viser liten interesse for 

fagmiljøene og den virkeligheten fysiotera-

peutene opplever. 

– Etter vårt syn har administrasjonen for 

liten oversikt over hva fysioterapeuter i pri-

vat praksis gjør. Det har etter hvert blitt en 

økt bevissthet om utlysninger av driftsavta-

ler og kompetansekrav, men det er et pro-

blem at man ikke ser helheten i kommunens 

totale fysioterapitjeneste. Ventelister er for 

eksempel et gammelt problem, men vi mø-

ter lite forståelse i kommunen for det, sier 

Birgitte.

Ventetiden ved Follo Fysioterapi er av-

hengig av prioritering og hvilke pasienter 

som har størst behov for psykomotorisk fy-

sioterapi.  Det kan dreie seg om en uke, to 

måneder og opp til ett år på venteliste for 

enkelte pasienter.

Birgitte legger til: 

– Kanskje kommunen ikke ser problemet 

slik vi gjør? De ansatte fysioterapeutene for-

holder seg jo mest til barn og eldre, mens 

pasienter i arbeidsfør alder ikke kommer 

til fysioterapeutene i kommunen. Mange av 

våre pasienter kan stå i jobb nettopp fordi 

de får oppfølging fra oss. Jeg hadde en ung 

jente med migrene som pasient i to år. Hun 

gikk fra å være fulltids sykmeldt til å være 

tilbake i jobb!

En stor utfordring
– Som psykomotorikere får vi ofte høre at vi 

«aldri blir kvitt pasientene». Men i det store 

regnskapet bidrar vår behandling og oppføl-

ging til å holde folk i gang framfor å bli et 

kasus i uførestatistikken, sier Elin.

Begge er enige om at det er en stor ut-

fordring for psykomotorisk fysioterapi at 

denne behandlingsformen tar lang tid. De 

fleste av pasientene har ulike typer traumer; 

relasjonstraumer, traumer etter ulykker og 

traumer som følge av overgrep. En del inn-

vandrere og asylsøkere har med seg traumer 

fra krig og overgrep i hjemlandet. 

Elin opplyser at de har et utstrakt sam-

arbeid med Follo DPS, og at de får henvist 

mange pasienter derfra. Pasientene kommer 

også fra andre kommuner, og det faller ikke 

alltid i god jord hos administrasjon og poli-

tikere i Ski kommune.

– Det er vår plikt å prioritere de som har 

størst behov for helsehjelp, uansett hvor de 

bor, men det har kommunen vanskelig for å 

forstå. Slik må det være fordi senteret dekker 

hele Follo, sier hun. 

Birgitte understreker at det ikke er slik at 

for mange henvises til psykomotorisk fysio-

terapi; Follo DPS vurderer dette nøye. 

En problemstilling som Elin ønsker at 

kommunen skal ta mer alvorlig er forholdet 

til NAV.

– Vi ønsker at sykefraværsarbeid skal in-

kluderes i fysioterapeutenes samarbeid med 

kommunen. Men kommunen ser tydeligvis 

ikke dette som sitt ansvar. 

Differensiert gruppetakst
– Har dere noen synspunkter på takstfor-
handlingene – som starter i slutten av mai?

– Ja, blant annet at det er viktig med dif-

ferensiering på gruppetakst. Nå tjener man 

mer jo flere det er i gruppen. Mindre grup-

per, der mange har stort behov for indivi-

duell oppfølging underveis i timen, er lite 

lønnsomme. Kvantitet teller, mens tiltakets 

innhold og kvalitet overses. Direkte kontakt 

med den enkelte pasient er særlig viktig i 

PMF, også i sammenheng med øvelsesbe-

handling i gruppe, sier Elin.

Og understreker: 

– Økonomien i PMF er avhengig av time-

takster, fordi det må være individuell kon-

takt mellom terapeut og pasient. Vi ønsker 

derfor en høyere grunntakst for selve tiltaket 

psykomotorisk fysioterapi.  

– Det er veldig viktig for oss at 60-minut-

terstaksten ikke rokkes ved, understreker 

Birgitte.

Når det gjelder andre kommunale tiltak, 

viser Elin til at Ski kommune satser på både 

Frisklivssentral og andre tiltak på gruppe-

nivå.

– Og det er veldig bra! Men våre pasien-

ter trenger individuell oppfølging og veiled-

ning over tid. De klarer ikke alltid å forholde 

seg til en gruppe. 

Flåsete utsagn
Som nok synes det blir sagt mye flåsete om 

psykomotorisk behandling blant andre fy-

sioterapeuter. Utsagn som at «dere har jo 

bare seks pasienter om dagen».

– Ja, kanskje det, men disse pasientene 

krever en helt annen type tiltak og oppføl-

ging. Manuellterapi befinner seg i den andre 

enden av skalaen. Psykomotorisk fysioterapi 

er mer konkret enn mange tror. Det handler 

om tyngdelinjen i kroppen. Biomekanikk er 

grunnleggende også her, sier Elin Engeseth. 

Etter fire treårsperioder som nestleder er 

hun svært fornøyd med å være tilbake i kli-

nikken på fulltid. Nå kan hun konsentrere 

seg om faget og pasientene! 

Forhandlinger – ikke høring
 – Det skal gjennomføres forhandlinger for fastsetting av driftstilskudd og takster for 

fysioterapeuter i 2014. Organisasjonene er informert om dette, opplyser statssekretær 

Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til Fysioterapeuten.

Hvordan forhandlingene skal foregå var imidlertid ikke avklart da Fysioterapeuten gikk i 

trykken. Delegasjonenes størrelse er særlig viktig for NFF, med nesten 10.000 medlemmer.

NFF mistet i fjor sin årelange enerett til å føre forhandlinger på vegne av privatprak-

tiserende fysioterapeuter. Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende 

fysioterapeuters forbund (PFF) krevde å få delta på lik linje med NFF.
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– Jeg er en levende reklame for 
psykomotorisk fysioterapi, sier 
Randi Wehn Hegnes (64) fra 
Ski. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

HUN startet sin første behandlingsperiode 

hos Elin Engeseth for godt over 20 år siden.

– I løpet av livet har jeg hatt mange sterke 

opplevelser. Min mor og bror døde med 

kort mellomrom, og det ble svært vanskelig 

å takle. Det satte seg i kroppen, i ryggen og 

i pusten. Jeg gikk til behandling hos Elin i 

en periode, og det hjalp meg veldig. Jeg har 

holdt meg i jobb hele livet og har hatt en 

god familie rundt meg. Livet har vært fint! 

Hjelpen jeg fikk her var likevel uvurderlig, 

forteller hun.

Nytt tap
Et nytt stort tap skjedde for to og et halvt år 

siden, da hun mistet mannen sin i kreft. 

– En bekjent oppfordret meg da til å ta 

kontakt med Elin igjen. Og det gjorde jeg. 

Hun hadde lange ventelister, men likevel 

ringte hun tilbake.

Elin Engeseth bryter inn: – Det handlet 

om å koble deg på igjen. Det var ikke behov 

for et lengre individuelt behandlingsforløp, 

der vi måtte begynne helt fra grunnen av. 

– Det er utrolig hvordan Elin klarer å få 

ting til å løsne, slik at jeg finner igjen balan-

sen og tryggheten. Hun løfter meg opp, slik 

at jeg kan komme videre på egenhånd, sier 

Wehn Hegnes.

Hun følger Fysioterapeuten inn på tre-

ningsrommet.

Få det ut!
– Jeg får behov for å strekke på meg – oppo-

ver. Få det ut! Sørge for at det vonde ikke 

setter seg fast. Her må man være med på 

prosessen og jobbe med seg selv.

Randi Wehn Hegnes har vært i jobb hele 

livet, helt til hun ble pensjonist i juni i fjor. 

Blant annet i barnevernet i Akershus, som 

avdelingsleder i en barnehage og de siste 

årene innen eldreomsorgen. 

Hun understreker hvor viktig det er med 

gode kolleger og et godt nettverk, og mener 

også at flere som får problemer i livet bør 

tenke alternativer til medikamenter. Selv har 

hun klart seg uten medisiner.

– Jeg er en levende reklame for psykomo-

torisk fysioterapi. Her er det plass til både 

kroppen og sinnet. Dette henger sammen! 

Plass til kropp og sinn

I BALANSE Randi Wehn Hegnes har hatt mange sterke opplevelser gjennom livet. Hun beskriver hjelpen 
hun har fått fra Elin Engeseth og psykomotorisk fysioterapi som uvurderlig.
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Gro Marit Hellesø er leder i 
Faggruppen for psykomotorisk 
fysioterapi. Hva er hennes 
forventninger til årets takst-
forhandlinger?

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– VI ARBEIDER for å få en utvidet rolle med 

direkte adgang til spesialister i psykomoto-

risk fysioterapi, sier Hellesø. 

Hun peker også på at Samhandlingsrefor-

men stiller krav til mer og bedre samarbeid, 

både med andre fag innen kommunehelse-

tjenesten og med spesialisthelsetjenesten. 

– Hvilke krav stiller dette til de økonomis-
ke rammene for privat praksis og psykomoto-
risk fysioterapi?

– Et stadig økende behov for utredninger 

til NAV tar mye tid, og fysioterapeutene som 

gjør dette trenger økonomisk kompensasjon 

for arbeidet. Møter om pasienter, for ek-

sempel utskrivingsmøter, før det foreligger 

rekvisisjon, er det uklart hvem som betaler, 

sier Hellesø.

Faggruppelederen understreker at psyko-

motorisk fysioterapi er en behandlingsform 

der det trengs inntil en times behandling. I 

en utvidet rolle for psykomotorikere kan det 

imidlertid være oppgaver med andre tidsas-

pekt enn en vanlig behandlingstime.

– Har faggruppen oversikt over hvor lang 
ventetid det er for pasienter som trenger psy-
komotorisk fysioterapi?

– Vi vet at mange har lang ventetid, men 

har ikke detaljert kunnskap om situasjonen. 

I faggruppen har vi diskutert hvordan vi kan 

få bedre oversikt. Ett eksempel på hvordan 

det kan gjøres er Trondheim, der de har 

tatt i bruk prioriteringskategorier. De regis-

trerer om de klarer å følge dem og melder 

fra til kommunen om avvik når pasientene 

må vente lengre enn angitt tid. I et slikt sys-

tem vil det bli en 

annen og bedre 

oversikt over om 

de klarer å følge 

prioriteringene, 

sier Hellesø.

F a g g r u p p e n 

har som mål at 

psykomotorikere 

skal få status som 

primærkontakter, 

som manuelltera-

peutene allerede 

har.

– Da må vi ha 

plass til å ta inn 

pasienter til vurdering på kort varsel. I den 

kollegabaserte veiledningen i tilknytning til 

faggruppens årsmøte i år, kom det fram at 

terapeutene er klare for å endre sin timeplan 

for å få det til. Takster og rammer må tilpas-

ses dette, understreker Gro Marit Hellesø. 

Vil bli primærkontakter

LEDER i Faggruppen for 
psykomotorisk fysiote-
rapi, Gro Marit Hellesø.
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Onsdag 30. april ble det brudd 
i forhandlingene mellom 
partene i kommuneoppgjøret. 
Årsaken er den store avstan-
den i tilbudet om lønn.

TEKST Tone Galåen
tg@fysio.no 

– UNIO kommune gikk til brudd i lønnsfor-

handlingene fordi det økonomiske tilbudet 

fra KS ligger klart under resultatet i frontfa-

get. Vi krever en ramme på 3,8 prosent. Det 

betyr at lønnsøkningen for høgskolegrup-

pene i snitt vil ligge på 20.000 kroner, sier 

Kirsti Glad, seniorrådgiver i Forhandlings-

seksjonen i NFF.

Unio kommune og NFF har også frem-

met krav om en garantibestemmelse for 

høgskolegruppene, der ingen med 20 års 

ansiennitet og høyere utdanning skal tjene 

mindre enn 440.000 kroner. 

– Dagens minstelønnssystem slutter på 

ti års ansiennitet, noe som medfører liten 

lønnsutvikling for våre medlemmer utover 

ti år, sier Glad.

Lønnsundersøkelsen 2013
Lønnsundersøkelsen som er foretatt blant 

medlemmene i NFF for 2013 viser at fysio-

terapeuter i likhet med øvrige utdannings-

grupper i offentlig sektor, lønnes svært lavt i 

forhold til sammenlignbare grupper i privat 

sektor. Undersøkelsen viser også at 53 pro-

sent av fysioterapeutene og 90 prosent av 

spesialfysioterapeutene i kommuner og hel-

seforetak har mer enn 10 års lønnsansienni-

tet, samtidig som de med lang lønnsansien-

nitet har dårligst lønnsutvikling.

– Størrelsen på lønnstilleggene til de med 

høyere utdanning og for fysioterapeutene er 

for lave. Det er nødvendig med heving av 

lønnsnivået for fysioterapeutene og andre 

for at kommunesektorene skal være en at-

traktiv arbeidsplass for yrkesgrupper med 

høyere utdanning, sier Kirsti Glad.

Et vanskelig oppgjør
Da bruddet var et faktum onsdag 30. april, 

betegnet forhandlingsleder Ragnhild Lied i 

Unio kommune tilbudet fra KS som uaksep-

tabelt.

– Vi har hele tiden vært klar over at dette 

ville bli et vanskelig oppgjør. Vi har hatt god 

fremgang i forhandlingene, men innenfor 

flere temaer er avstanden fortsatt for stor til 

at vi kom frem til en forhandlingsløsning, 

sier Lied til unio.no.

Unio har lagt resultatet i frontfaget til 

grunn for sine økonomiske krav, noe som 

med etterslepet i kommunal sektor betyr en 

ramme på 3,8 prosent. KS har erkjent at det 

er et etterslep. Lied mener derfor det er helt 

uakseptabelt av KS å gi et økonomisk tilbud 

som ligger klart under frontfaget.

– En skulle nesten tro at KS har bommet 

og trukket fra etterslepet i stedet for å legge 

det til, sier hun.

 
Gode forhandlinger
Heller ikke forhandlingsleder i KS, Per Kris-

tian Sundnes, er særlig overrasket over at 

partene ikke greide å finne en løsning alene.

– Vår sektor har spesielt store utfordrin-

ger i dette oppgjøret, sier han til ks.no. 

– I tillegg til det ordinære hovedtariffopp-

gjøret som er krevende nok, skal vi denne 

gang også bli enige om en ny arbeidstidsav-

tale for lærerne, et nytt lønnssystem, samt en 

ny hovedavtale. Vi må derfor konstatere at vi 

trenger hjelp fra Riksmekleren for å komme 

i mål, sier han.

Sundnes understreker at det har vært ført 

reelle og gode forhandlinger, og at alle parter 

har arbeidet for en løsning uten mekling. 

Andre viktige forhold i lønnsoppgjøret 

er sentral arbeidstidsavtale for lærerne og 

forhandlinger om ny hovedavtale. Oppgjø-

ret i kommunesektoren går til mekling med 

oppstart 5. mai. Meklingsfristen er 25. mai 

kl. 24.00.

Den 30. april ble det også brudd i for-

handlingene mellom Unio og Staten. Det 

samme gjaldt Oslo, som er et eget tariffom-

råde. Både i Staten og Oslo var kravet på 3.8 

prosent, og begge disse oppgjørene går også 

til mekling. 

Kommuneoppgjøret til mekling

Fakta
KS’ forhandlingsområde omfatter alle 

landets kommuner og fylkeskommu-

ner, med unntak av Oslo, samt over 

500 bedrifter. 

KS forhandler med 42 fagforeninger 

tilsluttet LO kommune, Unio Kom-

mune, YS kommune og Akademikerne 

kommune. 

Totalt er antallet stillinger i kommune-

sektoren ca. 470 000, og den totale 

lønnsmassen er på 206 milliarder 

kroner.

Det er Unio som forhandler på vegne 

av Norsk Fysioterapeutforbund.

VIL HA MER Forhandlingsleder Ragnhild Lied i Unio kommune karakteriserer tilbudet fra KS som uak-
septabelt. 30. april ble det brudd i forhandlingene. Foto: Unio
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Når menn snakker om mus-
kelsmerter, har historien en 
begynnelse og en slutt, og 
smerten har gjerne en uten-
forliggende årsak, ifølge 
fysioterapeut og PhD Birgitte 
Ahlsen.

AHLSEN har nylig disputert med en avhand-

ling om kroniske muskelsmerter og hvordan 

kjønn preger pasientenes fortellinger om 

smertene

– Kvinnenes fortellinger om egen smerte 

var ofte mer springende og abstrakte, mens 

mennene beskrev smerten som noe som 

plutselig rammet, forårsaket av ytre omsten-

digheter, sier Birgitte Ahlsen i et intervju 

med Sykepleien (5/2014).

Ble overrasket
Ahlsen forteller at hun alltid har sett på dette 

som en kvinnesykdom, og ble derfor over-

rasket da hun oppdaget at kroniske mus-

kelsmerter ikke er en typisk kvinnelidelse. I 

sitt doktorgradsarbeid har Ahlsen intervjuet 

seks kvinner og ti menn.

– Mennenes historier begynte ofte helt 

konkret med en dato og en ytre hendelse 

som forårsaket smerten. I tillegg snakket 

de om smerten på en annen måte, ikke som 

en del av dem selv, men som en konkret 

kroppslig hendelse; et spesifikt sted i krop-

pen. Mens kvinnene fortalte om smertene 

med utgangspunkt i seg selv og hva det gjor-

de med dem, sier Ahlsen.

Mennene ga inntrykk av å jobbe målret-

tet for å finne en løsning og snakket om å 

reparere skaden. De hadde klare forventnin-

ger til at helsevesenet skulle hjelpe dem med 

å løse problemet. Kvinnene formidlet i stør-

re grad motløshet og sårbarhet, og at det var 

opp til dem selv å gjøre noe med problemet.

Diagnose viktig
Birgitte Ahlsen understreker i intervjuet at 

det er viktig for pasientene å få en diagno-

se. Hun mener at hennes funn kan fortelle 

noe om hvilke diagnoser vi gir menn versus 

kvinner.

– En diagnose er viktig. Det gir legitimi-

tet som syk. Det kan se ut som om menn i 

større grad enn kvinner får en sikker diag-

nose. Dette kan handle om måten de fortel-

ler om sykdommen på, sier Birgitte Ahlsen.

Les Ahlsens doktorgradssammendrag, 

publisert på fysioterapeuten.no 25.04.14. 

Kjønn og fortellinger om smerte 

Kjeveleddsproblemer 
Pasienter med alvorlige kjeveleddspro-

blemer bør vurderes for henvisning til Hau-

keland universitetssykehus. Dette er viktig 

for å sikre at pasientene får en grundig 

utredning, opplyser Helsedirektoratet.

I fjor ble det etablert et omfattende 

tverrfaglig utredningstilbud ved Haukeland 

for pasienter med invalidiserende temporo-

mandibulær lidelse (TMD).

Sterkere forbrukervern
Forbrukerombudet og Helsetilsynet har 

gjennomført en kontrollaksjon av 250 

alternative behandlere. 

Hovedfokuset var markedsføring av 

akupunktur og healing, som et stort antall 

nordmenn benytter seg av hvert år. Kon-

trollen avdekket effektpåstander knyttet 

til lidelser som allergi og migrene og også 

alvorlige sykdommer som ME, reumatisme, 

HIV og kreft, opplyser forbrukerombudet.

no.

Etter aksjonen er det sendt brev til 20 

behandlere, mens Statens helsetilsyn vil 

følge opp ti. Forbrukerombud Gry Nergård 

etterlyser nå et sterkere forbrukervern ved 

bruk av alternativ behandling.

Svar om «relativt kort tid»?
 Spørsmålet om dobbel autorisasjon for 

manuellterapeuter – eller offentlig spe-

sialistordning for alle fysioterapeuter, har 

stått uavklart i mange år. Fysioterapeuten 

har spurt Helse- og omsorgsdepartementet 

(HOD) om det snart kommer en avklaring. 

Her er svaret vi fikk fra statssekretær Ceci-

lie Brein-Karlsen:

«Kort tid før regjeringsskiftet, sendte 

den forrige regjeringen på høring et forslag 

om å gi manuellterapeutene autorisa-

sjon. Høringsfristen var 13. januar 2014. 

Vi har hatt behov for å se denne saken i 

sammenheng med de andre autorisasjons-

søknadene som også er til behandling i 

departementet. Vi vil om relativt kort tid 

konkludere i saken».

OVERRASKET Fysioterapeut og PhD Birgitte 
Ahlsen. Foto: Susanne Dietrichson, Sykepleien.

Bare spør!

Den nye håndboken Bare spør! fra Pasientsikkerhetsprogrammet prøves nå ut blant 

sykehuspasienter og deres pårørende. Dette er ett av flere tiltak for å redusere risikoen 

for feil. 

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» har i samarbeid med Vestre 

Viken HF satt i gang et nasjonalt pilotprosjekt ved Kongsberg sykehus for å få tilbake-

meldinger på den nye håndboken. Bare spør! testes også ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge (UNN), opplyser Kunnskapssenteret.no.
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Far

facebook.com/madeformovementgroup

Egenmeldingsrett i Mandal 

Egenmeldingsrett i inntil ett år for ansatte i Mandal, med 

tett oppfølging av sykmeldte, førte til at sykefraværet i 

kommunen gikk ned.

– Det handler om å løpe 

mye og lytte til kroppen, 

ingenting annet. Verdens-

rekordholderen i maraton, 

Wilson Kipsang, bør vite 

hva han snakker om.

I DAGENS NÆRINGSLIV fortel-

ler 32-åringen om hva han tror 

gjør kenyanske løpere så gode. 

– Man bør være interessert i 

trening og litt fysiologi for å for-

stå hvordan kroppen fungerer. 

Ikke vær for aggressiv, god form 

er et resultat av hvor smart du 

er, ikke hvor mye du trener, sier 

han til DNs løpende journalist.

Selv er Kipsang tilhenger av å 

skille mellom hardt og rolig, og 

lytte til kroppen fremfor klokka. 

Er han ute på rolig tur, så løper 

han på lav intensitet hele veien. 

Men dette gjør han for lettere å 

kunne absorbere hard trening, 

som det er nok av i løpet av en 

uke. 

Abraham Kapsis, en annen 

god kenyansk løper, mener alle 

kan bli gode.

– Bare løp, så blir du god. Tre 

ganger om dagen. Løp og løp. 

Det er oppskriften! 

EN NY STUDIE viser at sykefra-

været i Mandal er blitt 25 pro-

sent lavere, sammenlignet med 

29 lignende kommuner, som 

følge av at ansatte siden 2008 har 

fått sykmelde seg selv og har fått 

tett oppfølging. 

Ti virksomheter i Norge, der-

iblant flere kommuner, er nå satt 

i gang med lignende prosjekter 

av Arbeidsdepartementet, skri-

ver Aftenposten.

Det såkalte «Tillitsprosjektet» 

i Mandal innebærer at den syk-

meldte kan justere hvor mange 

prosent sykmeldt vedkommen-

de skal være ut fra egne vurde-

ringer. Samtidig er arbeidsgivers 

oppfølging av den sykmeldte 

mer intensiv enn vanlig oppføl-

ging etter avtalen om inklude-

rende arbeidsliv.

Forsker Arnstein Mykletun 

sier til avisen at han tror en av 

nøklene til suksessen er at det 

bare er to parter istedenfor tre 

som skal få den sykmeldte tilba-

ke i jobb. Vanligvis er også legen 

involvert i prosessen. 

– Løping er såre enkelt 
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Region Sør-Øst er en utfor-
dring med hensyn til store 
avstander og flest kommuner. 
Heldigvis er budskapet enkelt: 
Flere fysioterapistillinger, takk!

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

– HVIS VI VIL at stemmen vår skal høres, må 

vi begynne å snakke, sier Bas van den Beld, 

leder av Region Sør-Øst. 

Selv snakker han mer enn gjerne og opp-

fordrer andre fysioterapeuter til å gjøre det 

samme.

– Vi er allerede godt i gang fra sentralt 

hold. Fred Hatlebrekke gjør en kjempejobb 

og kommuniserer i flere kanaler. Nå skal vi 

sørge for at det regionale nivået kommer et-

ter, sier han.

Må på banen
Van den Beld mener en av de viktigste opp-

gavene blir å være synlige i klassiske og so-

siale media. Foruten å sette aktuelle saker 

vedrørende fysioterapi på dagsorden for 

politikere og beslutningstagere, blir det også 

viktig å kommunisere arbeidet i det nye re-

gionleddet tilbake til medlemmene.

– De skal kunne følge med på det som 

foregår. Forhåpentligvis vil min egen og 

regionstyrets innsats smitte over på hver 

enkelt fysioterapeut slik at flere begynner 

å bruke stemmen sin lokalt. Vi er nødt til å 

fortelle hvilken kompetanse vi har og hvor-

dan den kan brukes. Internt er vi veldig 

flinke til å fortelle hverandre hva vi skal og 

bør gjøre, men vi har vanskeligheter med å 

få budskapet ut, sier han.

– Hvordan skal du kommunisere med 
medlemmene i din region?

– Vi er nødt til å bruke nettsider og so-

siale medier mye bedre enn vi gjør i dag for 

å kommunisere med resten av samfunnet og 

hverandre. I tillegg skal regionleddet legge 

til rette for og skape samhandlingsarenaer 

for fysioterapeutene i regionen. Det er også 

viktig å sørge for møteplasser for tillitsvalgte 

og kontaktpersoner, sier han.

Involverer faggruppene
Van den Beld mener tilbudet til tillitsvalgte 

og kontaktpersoner i NFF må styrkes, og 

sier at det per i dag er mye realkompetanse, 

men lite formell kompetanse blant de til-

litsvalgte. Generelt mener han at fysiotera-

peuter alt for sjelden blir spurt til råds når 

kommunene planlegger fysioterapitilbudet.

– Det må vi gjøre noe med, og da må den 

tillitsvalgte være oppdatert både på fag og 

organisasjon når det skjer. Jeg får tilbake-

melding fra tillitsvalgte som føler at de sit-

ter på en øde øy uten å være del av et større 

nettverk, sier han.

– Hvordan skal du påvirke i din region?
– Jeg skal skape arenaer, både faglig og 

fagpolitisk. Og jeg vil gjøre det i samarbeid 

med faggruppene, det er viktig ikke å måtte 

finne opp kruttet på nytt. Jeg opplever at fag-

gruppene ikke automatisk tenker samarbeid 

med regionene når det gjelder organisering, 

men her kan vi forsterke hverandre veldig, 

sier Van den Beld.

Når det gjelder politisk påvirkningsar-

beid, vil lederen for Region Sør-Øst jobbe 

for å komme i direkte kontakt med politi-

kerne, både på Stortinget og lokalt.

– Medlemmene og faggruppene må mate 

meg med det de synes jeg bør ta opp i disse 

møtene, enten det gjelder psykomotorisk 

behandling eller fysioterapi for eldre, sier 

Van den Beld.

Vil på Facebook
Foruten å skape fysiske møteplasser for fy-

sioterapeutene i regionen, vil han i tillegg 

fremme samhandling ved hjelp av en lukket 

gruppe på Facebook.

– Målet er å lære av hverandre gjennom 

faglig diskusjon og spørsmål angående drift 

og ansettelse. Mange fysioterapeuter sliter 

med de samme problemene. I tillegg vil 

viktige utfordringer i vår region komme til 

overflaten, saker som jeg og styremedlem-

mene kan ta videre, sier han.

– Du mener at fysioterapeuter generelt går 
stille i dørene?

– Ja! Vi må i større grad invitere til debatt. 

Kommer det et utspill i media vedrørende 

fysioterapi, står alle fysioterapeuter fritt, fra 

forbundsleder til menig medlem, til å svare. 

Vi må engasjere oss sterkere i saker som 

gjelder faget vårt og stimulere hverandre til 

å delta i ordskiftet. Jo flere av våre 10.000 

medlemmer som deler sine meninger i of-

fentligheten, desto bedre er det. 

Van den Beld oppfordrer alle fysiotera-

peuter, ansatte så vel som i privat praksis, til 

å komme på banen for å være med å påvirke 

hvordan ressursene fordeles i helse-Norge.

Mer rehabilitering
– Hvilke saker skal du prioritere i din region?

– Vi har fått en helt nødvendig samhand-

lingsreform, men dessverre har rehabilite-

ring fått en alt for beskjeden plass. Riktignok 

er satsingen på hverdagsrehabilitering et pa-

radigmeskifte innen helsesektoren, men vi 

må satse enda større. Det blir veldig viktig 

å få flere fysioterapeutstillinger til rehabili-

teringsområdet, uten at disse stillingene tas 

fra allerede nedprioriterte oppgaver som for 

eksempel kronikerne. Tilskuddene til fysio-

terapeuter med reduserte driftstilskudd må 

økes når de har et praksisomfang som tilsier 

det, sier han.

Van den Beld mener at organisasjons-

endringen som Landsmøtet vedtok i fjor, er 

det viktigste grepet NFF noen gang har tatt.

– NFF er en sovende gigant.  Det ligger så 

mange ubrukte resurser og muligheter i or-

ganisasjonen. Regionlederen skal, med hjelp 

av styret, påvirke helsepolitikken på heltid til 

fordel for fysioterapi. Jeg er helt åpen og invi-

terer både faggruppene og medlemmene til 

å komme med innspill, sier Van den Beld. 

– Det viktigste grepet NFF har tatt

Bas van den Beld (48)

Bor i Grimstad, gift, tre barn.
Spesialfysioterapeut i Arendal kom-
mune, jobber med rehabilitering.

Har hatt ulike verv i NFF fra 2005, 

både sentrale og regionale.

Bachelor i Fysioterapi, Hogeschool van 

Enschede, Nederland, 1987-1991.

Videreutdanning i Habilitering/Re-

habilitering, Universitetet i Agder, 

2006-2008.

Prosjektledelse, Universitetet i 

Tromsø, 2009.

Har jobbet i kommunehelsetjenesten, 

i privat praksis, og har vært distributør 

av Redcord i Nederland.
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FÅ MEG PÅ Lederen for 
Region Sør-Øst, Bas van 
den Beld, vil gjøre seg 
synlig både i klassiske 
og sosiale media.
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Skrekkblandet fryd. Slik be-
skriver leder av Region Vest 
følelsen av å skulle ta fatt på 
en oppgave som ingen tidli-
gere har gjort før, og en leder-
stilling som inntil nå ikke har 
eksistert.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

– SØREN HELLER, sier Aslaug Terese Kleive-

land, og skarrer på r’en. 

– Jeg ville være med videre!

Som leder av Avdeling Hordaland hadde 

hun siden Landsmøtet i 2010 engasjert seg 

i arbeidet frem mot en ny organisasjons-

modell. Gikk det som planlagt, ville avde-

lingene i NFF om ikke lenge bli avviklet til 

fordel for regioner. Kleiveland hadde vært 

avdelingsleder i fire år. Hvordan kunne hun 

bli med videre for å sette teorien ut i praksis? 

Løsningen var å stille til valg som leder av 

Region Vest.

– Jeg hadde fått oppfordringer underveis 

fra andre avdelingsledere i mitt område, 

og hadde selv tenkt at dette ville være en 

utfordrende og fryktelig gøy stilling. Vi av-

delingsledere har vel egentlig gått inn for å 

legge oss selv ned, sier hun.

Viktige nettverk
Frem til nå har regionene kun eksistert på 

papiret, men 1. juli starter virkeligheten. 

– Jeg har stor tro på at dette grepet vil ut-

gjøre en forskjell til fordel for fysioterapien i 

Norge, sier Kleiveland. 

Hun gleder seg til å begynne i stillingen 

som gir henne mulighet til å jobbe 100 pro-

sent med politisk påvirkning. 

– Nå da alle medlemshenvendelsene skal 

gå direkte til sekretariatet, kan jeg vie ar-

beidstiden min til dette.

– Hva er det første du tar fatt på?
– Det blir å skaffe meg oversikt over til-

litsvalgte og kontaktpersoner i Region Vest, 

slik at jeg kan begynne å bygge et nettverk 

og holde nettverkssamlinger. Samtidig vil 

jeg sette meg inn i de politiske beslutnings-

linjene for å finne ut hvor vi kan påvirke for 

å få fysioterapi på agendaen, sier hun.

Kleiveland regner med at det i starten 

vil gå med en god del tid til praktiske gjø-

remål og logistikk, blant annet skal det ar-

rangeres et årsmøte i hver enkelt region nå 

i høst.  Hun ser det som en av sine viktigste 

oppgaver å arrangere møtepunkter for med-

– Vi må spisse budskapet

ENTUSIASTISK Leder for Region Vest, Aslaug Terese Kleiveland, gleder seg til å påvirke politisk. – Jeg har stor tro på at organisasjonsendringen i NFF vil 
utgjøre en forskjell til fordel for fysioterapien i Norge.
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lemmene i sin region. I Hordaland har disse 

møtene vært en suksess med mange frem-

møtte og gode tilbakemeldinger.

– Grunnen til at man melder seg inn 

i NFF, er å få bistand når det er behov for 

det, og for å få faglig påfyll i form av kurs 

og møter med andre fysioterapeuter. I til-

legg handler det om solidaritet med utøvere 

av samme yrke, sier Kleiveland. 

Av viktige politiske saker, står flere fysio-

terapeuter inn i frisklivsentralene og fore-

byggende helsearbeid, høyt på lista.

– I tillegg har jeg allerede fått melding om 

kommuner der finansieringen av fysioterapi 

skal opp som en sak i nærmeste fremtid. 

Høyst sannsynlig vil det komme trusler om 

nedskjæringer.  Jeg har allerede fått henven-

delser fra et par kommuner som ønsker bi-

stand når kommunebudsjettet for 2015 skal 

utarbeides. Jeg regner i det hele tatt med å 

bruke mye av tiden min på budsjettforhand-

linger som utfordrer fysioterapien, sier hun.

Vil skape entusiasme
– Hvordan vil du påvirke i lokalsamfunnet?

– Jeg har ingen erfaring med dette fra før 

og trenger opplæring. Jeg ser frem til kur-

sing i mediestrategi og påvirkning. Jeg har 

aldri vært partipolitisk aktiv, men jeg har 

engasjert meg i saker i NFF-systemet i man-

ge år, også før jeg ble avdelingsleder. Hele 

organisasjonen må jobbe med å få større 

gjennomslagskraft. Vi må spisse budskapet!

– Hvordan bør regionene arbeide?
– Vi må jobbe hardt for å komme på i 

samfunnsdebatten, aller helst bør vi bli gode 

på å sette agendaen selv. Målet vil jo alltid 

være å få økte ressurser slik at vi kan drive 

mer fysioterapi. Det er viktig å påvirke både 

politikere og media, og ikke minst medlem-

mene selv. Vi må skape entusiasme.

Kleiveland kan se mange utfordringer 

i stillingen som regionleder, men mener at 

den største nok blir å være der ute alene.  

Hun beskriver arbeidet hun skal ta fatt på 

som spennende og skummelt på samme tid. 

Men oppdraget er klart: Fysioterapi skal 

være mer synlig i offentligheten innen de tre 

årene engasjementet varer, enn det var før 

det startet. 

– Å gjøre jobben på en slik måte at med-

lemmene blir fornøyde, er en stor utfordring 

Det vil garantert oppstå ting som vi ikke har 

tatt høyde for, men jeg er overbevist om at vi 

skal lykkes med den nye organisasjonen, sier 

Kleiveland. 

AXIS

Tid:  26. september 08:30 - 18:00
Sted:  Thon Hotel Opera Oslo

Vi ser frem til en dag med faglig påfyll av nye studier, caser og klinisk erfaring, 
samt spennende foredrag fra foredragsholdere fra inn- og utland.

Redcordkonferansen er internasjonal og alle foredrag vil holdes på engelsk.

Les mer om foredragsholdere og tema på www.redcord.no - meld deg på i dag!

Mange spennende foredragsholdere, tre av dem kort presantert her:

Trygve
Danielsen
Fysioterapeut
Sunnaas
Sykehus HF,
Norge

Pål Gulbrandsen
Professor, MD 
PhD. Oslo og
Akershus 
Universitets-
sykehus, Norge

Tom Walters
Fysioterapeut / 
Dr. i vitenskap og 
fysisk terapi.
USA

Aslaug Terese  
Kleiveland (39)

Bor i Bergen. Barnefysioterapeut i 

Bergen kommune.

Avdelingsleder for NFF avdeling Horda-

land fra 2010.

Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i 

Bergen, 1994-1997

Tilrettelegging av kommunale tjenes-

ter (TaKT), Høgskolen i Lillehammer 

2006-2007.

Har jobbet i kommunehelsetjenesten, 

spesialisthelsetjenesten og i privat 

sektor.
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KOLS rammer hovedsakelig på Øst-

landet, Sørlandet og i noen kommu-

ner i Finnmark. 

OG DET ER ikke bare røyking som er årsa-

ken, ifølge forskere ved SINTEF Teknologi 

og samfunn. 

Thomas Halvorsen og Pål Martinussen 

har gjennomført en av verdens første popu-

lasjonsstudier på KOLS gjennom å hente ut 

og koble sammen data fra ulike nasjonale re-

gistre.  Studien konkluderer med at røyking 

fortsatt er den viktigste risikofaktoren for 

KOLS, men at mange andre forhold ser ut til 

å spille inn, opplyser gemini.no.

Forskerne sammenlignet fordelingen av 

kols-pasienter med kartene for norske røy-

kere, men fant ikke noe entydig sammenfall. 

Det er flest røykere i Finnmark og relativt få 

på Østlandet, selv om forekomsten av KOLS 

er høy der. 

Ved å studere sosioøkonomiske forhold 

på kommunenivå, fant de at jo lavere utdan-

ningen var i befolkningen, desto høyere var 

risikoen for KOLS. I kommuner med land-

bruk og fiskeri, er det færre som har KOLS. 

Dette kobles til frisk luft, og at folk i primær-

næringene er mye ute. Det er mer foruren-

sing på indre Østlandet enn på Vestlandet, 

og alt dette henger sammen med KOLS, på-

peker SINTEF-forskerne. 

Kilde: www.gemini.no

Ikke færre infarkt 
blant yngre 

 Mens antallet hjerteinfarkt hos menn 

og kvinner over 65 år er redusert de siste 

årene, er det ingen nedgang i yngre alders-

grupper – og særlig gjelder det kvinner.

Det viser to studier, med funn fra forsk-

ningsprosjektet Cardiovascular Disease in 

Norway (CVDNOR). Begge studiene er en 

del av doktorgradsarbeidet til førsteforfat-

ter Gerhard Sulo. Veileder for studien er 

professor Grethe S. Tell ved Institutt for 

global helse og samfunnsmedisin, Universi-

tetet i Bergen.

Resultatene var ikke som forventet.

– Vi ble overrasket over at nedgangen i 

antall hjerteinfarkt ikke gjelder de yngste 

aldersgruppene også, sier Grethe S. Tell til 

Dagens Medisin.  

Les mer: www.dagensmedisin.no

Ergoterapeutene
Norsk Ergoterapeutforbund vedtar 

trolig en plan om en ny organisa-

sjonsstruktur i løpet av høsten. Det 

foreslås blant annet å etablere seks 

regioner til erstatning for fylkesla-

gene.

Ergoterapeutene beveger seg 

dermed i samme retning som Norsk 

Fysioterapeutforbund, som fra 1. 

juli legger ned alle avdelingene og 

erstatter dem med fem regioner med 

valgte heltidspolitikere.

Kilde: www.ergoterapeuten.no

Fornyelse
Ergoterapeuten presenterer i siste 

nummer (2/2014) nye formelle ret-

ningslinjer for publisering av fag- og 

vitenskaplige artikler i tidsskriftet. I 

forrige nummer fremsto Ergoterapeu-

ten med ny og universelt utformet 

layout.

Les mer: www.ergoterapeuten.no

Mest KOLS i sør og øst

MINDRE smerter, lavere forbruk av medisi-

ner og bedre ganghastighet. Det viser de før-

ste resultatene av artroseprosjektet GLA:D, 

Godt Liv med Artrose i Danmark, opplyser 

danske Fysioterapeuten.

Hensikten er å implementere kliniske 

retningslinjer for behandling av hofte- og 

kneartrose, en kombinasjon av trening, pa-

sientopplæring og eventuelt vekttap.  Pro-

sjektet er tredelt: Utdanne fysioterapeuter 

til å undervise pasienter, undervisning og 

nevromuskulær trening av pasienter, og re-

gistrering av pasientdata i GLA:D-registeret.

GLA:D-kursene har vært svært popu-

lære. Prosjektansvarlige er stipendiat Søren 

Thorgaard Skou og professor Ewa Roos. 

Les mer: www.fysio.dk

GLA:D gir resultater
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Barn opp til fire år plasseres i vogn 

til og fra barnehagen eller på tur 

med mamma og pappa. Bekymrings-

fullt, mener barnefysioterapeut 

Karianne Bruun Haugen.

HAUGEN er tidligere leder i Faggruppen 

for barne- og ungdomsfysioterapi i NFF, 

og snart heltidsleder i NFFs Region Oslo-

området.

I en artikkel på klikk.no sier Haugen 

at dagens barn sitter lenger i vogn enn de 

gjorde før. Generelt mener hun at bruken av 

vogn bør reduseres eller kuttes ut når barnet 

er rundt 2,5 år gammelt, eller har sluttet å 

sove i vogna.

– Hvis ikke barnet får erfaring med å 

bevege seg, blir muskelstyrken og utholden-

heten dårlig. Motorikken i barneårene skal 

danne en grunnmur for resten av livet. Barn 

som ikke får utfolde seg fysisk, får huller i 

denne grunnmuren, sier Karianne Bruun 

Haugen. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

– Kutt ut vogna når barnet er 2,5 år 

ER DEPRESSIVE symptomer etter hjerneslag 

et uttrykk for sykdom eller sorg? Sykepleien 

Forskning har i siste nummer et essay om 

depressive symptomer etter hjerneslag. For-

fatter er sykepleier og PhD/postdoktor Siren 

E. Kouwenhoven ved Oslo Universitetsyke-

hus.

– Hvorfor er det egentlig viktig å avklare 

dette spørsmålet? Depressive symptomer 

etter hjerneslag kan være avgjørende for 

hvordan det går med den slagrammete, og 

symptomene må derfor ivaretas og følges 

opp, mener forfatteren.

Hun peker også på at forskningen som er 

gjort på feltet i stor grad har vært konsen-

trert rundt disease-perspektivet, mens få har 

sett på fenomenet fra et illness- og sickness-

perspektiv. Og kanskje er det nettopp fordi 

synet har vært så ensidig, at forskningen har 

kommet så kort i forståelsen av fenomenet, 

skriver Kouwenhoven. 

Les mer: www.sykepleien.no/forskning

– Vanvittig forbedrings- 
potensial 

Nav har et «vanvittig 

stort forbedringspoten-

sial» når det gjelder å få 

flere funksjonshemmede 

ut i jobb, mener arbeids- og sosialminister 

Robert Eriksson (Frp).

– Vi skal lytte mer til brukerne. Nav må 

bli flinkere til å sette seg riktige målbilder. 

Hvilken kunnskap må Nav ha i framtida 

for å klare å matche riktig person til riktig 

arbeid? Det er viktig enten det gjelder  

ordinære arbeidssøkere eller funksjons-

hemmede, sier Eriksson til Handikapnytt.

Arbeids- og sosialministeren har varslet 

en full gjennomgang av Nav, der en gruppe 

med eksperter skal «løfte hver stein» for å 

forenkle og luke bort unødvendig byråkrati. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Depresjon etter hjerneslag
Fysisk funksjon  
– økt levealder

Resultater fra en studie som Folkehel-

seinstituttet har deltatt i viser at mid-

delaldrende med høy fysisk funksjonsevne 

levde lenger enn middelaldrende med lav 

fysisk funksjonsevne, opplyser fhi.no.

Funksjonsevnen til 2766 personer på 

53 år ble målt i 1999 ved enkle tester på 

gripestyrke og balanse. Deltakerne ble så 

fulgt opp med dødelighet over en 13-års 

periode (fra de var 53 år til 66 år), og sam-

menstilt med funksjonsevnemålingene. 

Deltakerne er med i Englands lengste 

fødselskohort - 1946-kohorten, hvor 

mer enn 5000 babyer født samme uken i 

mars 1946 ble inkludert. Deltakerne er nå 

fulgt opp i mer enn 68 år, og har blitt en 

livsløpsstudie i aldring. 

Les mer: www.fhi.no

WCPT-nei til MT-autorisasjon
Verdensorganisasjonen for fysiotera-

peuter (WCPT) har i sitt siste nyhetsbrev 

en klar melding til den norske regjeringen. 

WCPT er grunnleggende uenig i forslaget 

om å innføre en egen autorisasjon for 

manuellterapeuter. 

Les mer: www.fysio.no



18     FYSIOTERAPEUTEN  5/14

AKTUELT

Mangelen på turnusplasser 
for fysioterapi i spesialisthel-
setjenesten gjør at Helsedi-
rektoratet vil se nærmere på 
antallet plasser og innholdet i 
tjenesten. 
 
TEKST Tone Galåen 
tg@fysio.no

I HELSEDIREKTORATETS revisjon av Ret-

ningslinjer for praktisk tjeneste (turnustje-

neste) for fysioterapeuter heter det at det i 

de senere årene har vært et økende problem 

å skaffe et tilstrekkelig antall turnusplasser, 

særlig innen spesialisthelsetjenesten. Flere 

turnusplasser enn før blir derfor opprettet 

etter varsel om pålegg til helseforetak og 

kommuner. 

– Helsedirektoratet arbeider for å få flest 

mulig turnusplasser for turnusfysioterapeu-

ter. Ulike løsninger blir vurdert for å bedre 

situasjonen for de kommende årene, sier 

Randi Moen Forfang, fungerende avdelings-

direktør i Helsedirektoratet.

I et dialogmøte i november 2013 mellom 

Helsedirektoratet, utdanningsinstitusjo-

nene, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), 

studentrepresentanter, Fylkesmennene og 

Statens autorisasjonskontor for helseperso-

nell (SAK), kom det blant annet forslag om 

kortere tjenestetid i sykehus/spesialisthelse-

tjenesten og tilsvarende lengre tjenestetid i 

kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Departementet bestemmer
– Helsedirektoratet har ikke tatt stilling til 

forslagene, men vil starte et arbeid for å se 

både på antallet turnusplasser og innholdet 

i tjenesten. Helsedirektoratet vurderer flere 

mulige tiltak for å forbedre turnustjenesten 

for fysioterapeuter, sier Forfang.

Hun understreker at innholdet i tur-

nustjenesten er forskriftsfestet, og at det er 

opp til Helse- og 

omsorgsdeparte-

mentet å foreslå 

en forskriftsend-

ring. 

Det har vært 

et ønske fra Hel-

se- og omsorgs-

d e p ar te m e nt e t 

om i størst mu-

lig grad å hente 

ut potensialet fra 

sykehusene, der 

mangelen på tur-

nusplasser har 

vært størst. For å kunne gi et foretak pålegg 

om å opprette en turnusplass må pasienttil-

gangen være stor nok, og det må være til-

strekkelig veilederkapasitet. 

Samhandlingsreformen
– Men er dette veien å gå for fremtiden?

– Som studiested er vi mest opptatt av 

Hele turnustjenesten kan bli overført 
til kommunene

VIL DISKUTERE Hege 
Bentzen, instituttleder 
ved Institutt for fysiote-
rapi, HiOA.

ÅPEN DAG Studenter ved Høgskolen i Oslo og Akerhus. Foto: HiOA
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Se produktet og video på www.rifton.com/videos/

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

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

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

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

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

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

den faglige relevansen for tur-

nustjenesten, sier Hege Bent-

zen, instituttleder ved Institutt 

for fysioterapi, Høgskolen i 

Oslo og Akershus.

I tråd med føringer i Sam-

handlingsreformen, er opptre-

ning og rehabilitering flyttet ut 

av sykehusene. Dette har også 

konsekvenser for fysioterapi-

tjenesten i sykehusene. Bentzen 

mener det da vil være naturlig å 

vurdere kravet om et halvt års 

turnustjeneste i spesialisthelse-

tjenesten på nytt.

– Vi ser at det i dag er min-

dre fysioterapi på mange akutt-

sykehus. Hvis den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten kan 

tilby en variert og god turnustjeneste, kan det være et fullgodt alter-

nativ. Det er viktig å diskutere dette videre, sier Bentzen.

Alle får turnusplass i år
På oppdrag fra Helsedirektoratet er det fylkesmannen i Troms som 

administrerer ventelisteordningen. Dette skjer i et løpende samar-

beid med fylkesmennene i Hordaland og Oslo/Akershus, som er an-

svarlige for henholdsvis turnusregion Vest-Midt og Sør-Øst.

– Vi har ingen garantier for at vi i fremtiden vil klare å skaffe 

turnusplasser for alle. Det avhenger av størrelsen på studentkullene, 

hvor mange som av ulike årsaker faller fra før turnustjenesten starter 

opp og at antallet turnusplasser kan holdes på samme nivå som i dag, 

sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Troms, Anders Aasheim.

Alle turnuskandidatene i fysioterapi vil få tilbud om turnusplass 

i 2014. Årsaken er overskuddet av turnusplasser i de tre nordligste 

fylkene, samt nyopprettede plasser over hele landet etter varsel om 

pålegg. 

Helsedirektoratet vurderer 
flere mulige tiltak for å 
forbedre turnustjenesten 
for fysioterapeuter.

SKAFFER PLASSER Anders Aasheim, 
seniorrådgiver hos Fylkesmannen i 
Troms.
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TEKST Odd Magne Lundby
ILLUSTRASJON Herb

JEG HAR IKKE gått igjennom snart 66 år 

uten å ha fått med meg at gjenstander er blitt 

mer og mer kompliserte, og at arbeidskraf-

ten er blitt så dyr at det nå ofte lønner seg å 

kjøpe ny. Bruk og kastmentaliteten har på-

ført oss sløsing med råstoffer, økt forsøpling 

og miljøproblemer. Men hovmod står for 

fall. Heldigvis finnes det noen som tar grep 

og maner til fornuft. Sortering av avfall er 

satt i system, og resirkulering av råstoffer 

har vist seg å være lønnsomt. Bare så synd at 

dette ikke gjelder innen fysioterapi! Det er 

underlig at alle ressursene som pensjonerte 

fysioterapeuter sitter inne med skal kunne 

skrapes bare fordi man har passert en viss 

bursdag.

Mange pensjonister har problemer med 

å legge effektiv produksjon på hylla etter å 

ha vært vant til å prestere i tilnærmet 40 år. 

(Ekerdt 1986) Følelsen av å ha mistet sin 

nytteverdi blir forsterket gjennom pressens 

omtale av eldrebølgen som en trussel mot 

velferdssamfunnet. (Lundgren 2012) Man 

kommer i en forsvarsposisjon og begynner 

å lete etter utveier, for eksempel frivillig ar-

beid. 

Dokumentert positiv verdi
Frivillig arbeid har stor samfunnsnyttig 

verdi, ikke bare som supplement til offent-

lige tjenester, men det har også dokumen-

tert positiv verdi for den som yter tjenesten. 

(Settersten og Angel 2011). Den frivillige 

kan, ifølge forskningen, regne med lengre 

liv, høyere livskvalitet, redusert sykelighet, 

redusert risiko for depresjon, redusert risiko 

for kognitiv svikt mm. Med andre ord en 

vinn-vinn situasjon vel verdt å vurdere for 

en pensjonist.

Mange av de sammensatte lidelsene som 

eldre har, er ikke nødvendigvis aldersrela-

terte, men mer et resultat av fysisk og sosial 

passivitet. En naturlig intervensjon i slike 

tilfeller er fysisk aktivitet, noe som forfat-

tere i «Aktivitetshåndboken», redigert av R. 

Bahr, påpeker (Henriksson mfl. 2009). 

– De beste advokater 
Hvem kunne vel være bedre advokater for 

dette enn fysioterapeuter som i et langt 

arbeidsliv har levd av og for bevegelse?  Å 

jobbe profylaktisk synes å være på moten 

om dagen, og det er mye mindre krevende å 

vedlikeholde enn å reparere. Å kunne drive 

med profylaktisk arbeid mot friske eldre, 

slik at de kan beholde denne statusen så len-

ge som mulig, burde være både kapasitets-

messig overkommelig og samfunnstjenlig. 

Vi kunne lede bevegelsesgrupper, og sam-

tidig få med oss egentrening, eller vi kunne 

gi inspirerende foredrag om treningens ef-

fekter, noe som kan øke deltakernes motiva-

sjon. På denne måten kunne man delta med 

varierende grad av binding til prosjektet, et-

ter egen kapasitet.

Spørsmålet er om dette bør settes i sys-

tem, eller om det skal være opp til den en-

kelte pensjonerte fysioterapeut å finne ut 

hvor man passer i systemet?

– En utfordring til NFF
Utfordringen går til NFF: Hva med å 

arrangere et dags-seminar for pensjonister, 

med kort innføring i gerontologi, trenings-

lære og aktiviteter som er tilpasset eldre 

mennesker? I tillegg ville det være bra å få 

innsyn i kommunenes eksisterende frivil-

lighetstilbud, der man kunne hekte seg på. 

Den innovative tanken å komme med 

et semi-profesjonelt tilbud til pensjonerte 

fysioterapeuter, som et alternativ til å stå 

lenger i arbeid med krav og forpliktelser, 

kunne sette NFF på omdømmekartet, styrke 

seniorpolitikken og gi håp om et fysioterapi-

relatert liv etter fylte 67. 

Ifølge NFFs «Visjon og hovedmål for 

landsmøteperioden 2014-2016» vil ca. ti 

prosent av medlemsmassen være i min situa-

sjon når det gjelder avslutning av yrkeslivet. 

Selv om langt fra alle vil finne det naturlig å 

delta i frivillig arbeid, utgjør vi et betydelig 

potensiale som ressurs. I samme dokument 

proklameres det at NFF skal arbeide for at 

forbundets tilbud skal tilpasses medlemme-

nes «ulike livsfaser og arbeidstilknytninger», 

og at NFF skal «utvikle seg som en offensiv, 

nytenkende og proaktiv organisasjon». Vi 

skal også profilere «fysioterapi som avgjø-

rende for å løse helsepolitiske utfordringer 

og sikre bruk av offentlige midler innen eta-

blerte og nye arenaer». 

Fag- og realkompetanse
I valget av satsningsområder omtalt i «Vi-

sjon og hovedmål» kommer eldrebølgen 

som det først nevnte utviklingstrekk av 

betydning. Som pensjonister sitter vi inne 

med ikke bare fagkompetanse, men også 

betydelig realkompetanse. Dette stiller oss 

i en særklasse. Faggruppen «Fysioterapi for 

eldre» er en aktiv gruppe med tilgang til siste 

nytt i forskning innen geriatri og geronto-

logi, informasjon de generøst deler med de 

som er interesserte. En naturlig konklusjon 

– Det er underlig at ressursene som pensjonerte fysio-

terapeuter sitter inne med skal kunne skrapes bare fordi 

man har passert en viss bursdag, skriver Odd Magne 

Lundby. Han mener at NFF bør være en støttestiller for 

pensjonerte medlemmer som vil bruke sin fagkunnskap i 

frivillig arbeid.

Pensjonering – 40 års empiri 
rett i søppelkassen?
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synes derfor å være at NFF er en betyde-

lig støttespiller for pensjonister som søker 

å optimalisere sin innsats på det frivillige 

markedet, enten det gjelder oppdatering av 

egen kompetanse eller å finne fram i egnede 

kommunale fora.

Så kan man selvfølgelig spørre om dette 

kun er en selvforherligende ego-trip for 

gamle fysioterapeuter, og om det er stor 

nok etterspørsel etter slike tjenester? Leser 

man «Langtidsstrategier for KS 2012-2016», 

synes behovet å være til stede. KS vil fremme 

og støtte medlemmenes eget systematiske 

arbeid for kvalitetsutvikling og innovasjon. 

Introduksjon av fysioterapeuters kompe-

tanse innenfor frivillig arbeid ville kunne 

komme inn her. 

KS vil «at det stimuleres til forebygging, 

mestring og tiltak for at eldre kan bo hjem-

me lengre, herunder gjennom økt forskning 

på innovative helse- og omsorgstjenester.» 

De vil også arbeide for at det primærfore-

byggende folkehelsearbeidet får økt opp-

merksomhet og tilstrekkelige økonomiske 

virkemidler. I tillegg ønsker de å «legge til 

rette for at frivillige ideelle organisasjoner 

i større grad kan bidra i utførelsen av vel-

ferdsoppgaver, og at «man styrker innsat-

sen av etter- og videreutdanning i tråd med 

virksomhetens behov.» 

Et tilbud om profylaktisk kompetanse 

(fra fysioterapeuter?) burde ikke falle på 

stengrunn her?

Pensjonistforbundet
Ser man så på «Eldrepolitisk handlings-

program 2012-2015» i regi av Pensjonist-

forbundet, finner man også mange gode og 

sammenfallende intensjoner, forenelig med 

intervensjon fra pensjonerte fysioterapeu-

ter:

«Frivillig arbeid gir muligheten til å 

skape et sterkt omsorgsfelleskap, men gir 

også eldre mennesker muligheten til å leve 

et uavhengig, meningsfylt og livskraftig liv.» 

«Frivillig arbeid er hjertet i Pensjonistfor-

bundet.» «Pensjonistforbundet vil utmeisle 

nytenkende og innovative forebyggende 

tiltak, men vil også fortsette det påbegynte 

arbeid med å få til en landsomfattende ord-

ning der eldre hjelper eldre.» 

Pensjonistforbundet siterer også Steinar 

Barstad, fagdirektør i kommunehelseavde-

lingen i Helse og Omsorgsdepartementet: 

«Skal vi ivareta de frivillige omsorgsressur-

sene, må de offentlige aktørene fremover 

fremstå som støttespillere, og som gartnere 

dyrke og vedlikeholde disse ressursene.» 

Forholdene burde ligge godt til rette for 

fysioterapeuter som ønsker å benytte sin 

restkapasitet til meningsfylt frivillig arbeid. 

Skulle lysten, evnen og muligheten være til 

stede, så burde NFF, kommunene og Pensjo-

nistforbundet omfavne dette som en gave-

pakke: Den Kompetente Pensjonist!
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Sammendrag 

 Bakgrunn/hensikt: Artrose er en relativt vanlig sykdom, med en prevalens mellom 

en til 11 prosent i vest-europeiske land. Artrose kan forårsake smerte, stivhet, insta-

bilitet, muskelsvakhet og redusert bevegelighet, noe som bidrar til nedsatt funksjon. 

Sykdommen reduserer mulighetene for en aktiv livsstil, og dermed pasientens opple-

velse av livskvalitet. Denne studien undersøkte hvilken effekt landbasert treningste-

rapi kan ha på smerte, funksjon og livskvalitet hos pasienter med hofteleddsartrose.

Metode: Systematiske litteratursøk ble gjennomført i PubMed, CINAHL, EMBASE og 

PEDro for å finne RCT-studier gjort på treningsterapi ved hofteleddsartrose. Kvalite-

ten av hver enkelt artikkel ble undersøkt og klassifisert ved bruk av PEDro scale. 

Resultater: Fem artikler passet kriteriene for inklusjon (n=549). Disse viste en 

moderat reduksjon i smerte og en moderat bedring i funksjon hos pasientene. Ingen 

statistisk signifikante forskjeller på livskvalitet ble funnet. 

Konklusjon: Landbasert treningsterapi har moderat effekt på smerte og funksjon, 

men uten vedlikehold forsvinner effekten gradvis etter endt intervensjon. Hva som 

skal til for å få en større langtidseffekt bør undersøkes av fremtidige studier.

Nøkkelord: Artrose, treningsterapi, hofte, landbasert.
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Denne vitenskapelige artikkelen er 

fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 

retningslinjer. Akseptert 21.2.2014. Ingen 

interessekonflikter foreligger. 

Innledning
Artrose er en degenerativ sykdom som kan 

forekomme i ethvert synovialt ledd og for-

årsake smerte, muskelsvakhet, redusert be-

vegelighet, stivhet og instabilitet, noe som 

bidrar til nedsatt funksjon (1, 2, 3). De van-

ligste leddene som rammes er hånd, knær og 

hofter. Sykdommen reduserer mulighetene 

for en aktiv livsstil, og dermed pasientens 

opplevelse av livskvalitet (1, 3, 4). Det er ofte 

varierende korrelasjon mellom patologiske 

funn, funksjonstap, livskvalitet og smerte (3, 

5). I 2011 var det i alt 14 588 døgnopphold 

ved norske somatiske sykehus som følge av 

artrosetilstander, noe som tilsvarer ca. 1,7 

prosent av alle døgnopphold totalt sett (6). 

Med prevalens mellom 1-11 prosent i vest-

europeiske land (23), er artrose en relativt 

vanlig sykdom som krever betydelige meng-

der ressurser fra helsevesenet.

Det er erkjent at artrose er et sammen-

satt problem (5), og det er publisert en rekke 

europeiske anbefalinger for håndtering av 

artrose (5, 26, 30). Lohmander og Roos (7) 

angir rådgivning, hjelpemidler, fysioterapi, 

vektreduksjon, medikamenter og kirurgi 

som de vanligste behandlingsalternativene. 

Fysioterapeutenes bidrag er i stor grad tre-

ningsterapi og øvelsesbehandling, og i den 

kliniske hverdagen praktiseres dette ofte på 

land (landbasert trening). Treningsterapi er 

et vidt begrep og defineres som «en behand-

ling eller en plan for fysisk aktivitet utformet 

og foreskrevet for spesifikke terapeutiske 

mål. Dens formål er å gjenopprette normal 

muskel- og skjelettfunksjon eller å redusere 

smerte forårsaket av sykdommer eller ska-

der» (34, oversatt til norsk). Treningsterapi-

begrepet begrenses altså ikke til konkrete 

konsepter rundt trening, som f. eks medi-

sinsk treningsterapi.

Store kliniske retningslinjer anbefaler 

trening for pasienter med hofteleddsartrose 

(5, 26, 30), men resultatene fra randomiserte 

kontrollerte studier (RCT) tolkes forskjellig 

En systematisk oversiktsartikkel: 

Effekt av landbasert treningsterapi  
for pasienter med hofteleddsartrose 

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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I 2011 var det i alt 14 588 døgnopphold ved 
norske somatiske sykehus som følge av artrose-
tilstander.

i systematiske oversiktsartikler og meta-

analyser. McNair et al. (27) mener effekten 

ikke kan anslås på grunn av for lav dosering 

av intervensjonen, Hernandez-Molina et al. 

(28) hevder at treningsterapi er en effektiv 

behandling, mens Fransen et al. (29) og Fer-

nandes et al. (30) påpeker at det ikke finnes 

studier av god nok kvalitet til verken å kun-

ne avkrefte eller bekrefte effekten. Felles for 

tidligere oversiktsartikler/meta-analyser er 

inklusjon av flere typer treningsintervensjo-

ner (land- og vannbasert, tai-chi og yoga), 

noe som kan underbygge motstridende re-

sultater. Nytt for denne oversiktsartikkelen 

er inklusjonen av utelukkende landbaserte 

intervensjoner designet av profesjonelt hel-

sepersonell. 

Hensikt og spørsmål
Hensikten med denne oversiktsartikkelen 

er å gi fysioterapeuter oppdatert kjenn-

skap til vitenskapelig dokumentert effekt av 

landbasert treningsterapi for pasienter med 

hofteleddsartrose. Effekten vurderes ut fra 

endret smerteopplevelse, kroppsfunksjon og 

livskvalitet. Det er utenfor denne artikkelens 

hensikt å sammenligne landbasert trenings-

terapi med effekten av andre lignende inter-

vensjoner. 

Metode
Søkestrategi
Forfatterne søkte etter artikler i databasene 

PubMed, CINAHL, EMBASE og PEDro 

med publiseringsdato før 31. november 

2012. Detaljert beskrivelse av søkeproses-

sen i de enkelte databasene kan leses i tabell 

1, 2, 3 og 4. Søkestrategien er tilpasset den 

enkelte database og kriteriene i avsnittene 

nedenfor er lagt til grunn.

Type studier
Inkluderte studier skulle være fagfellevur-

derte RCT-studier, som sammenlignet en 

form for landbasert treningsterapi med en 

gruppe som ikke trener. Artiklene måtte 

være nordisk- eller engelskspråklige.

Type intervensjon
Landbasert treningsterapi for hofteleddsar-

trose, etter definisjonen som nevnt i innled-

ningen. Treningen skulle vare minimum fire 

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:

Landbasert treningsterapi har en mo-

derat effekt på smerte og funksjon så 

lenge behandlingen pågår.

Opptreningen bør være langsiktig. 

Øvelser for økt bevegelighet, styrke, 

utholdenhet og koordinasjon gir effekt 

som samlet kointervensjon.

TABELL 1 Søkehistorikk CINAHL (13.06.2013).

Søk nr. Søkeord Filtrering Antall treff

1 osteoarthritis Limiters - Publication Type: Randomized Controlled Trial; 
Published Date from: -20121131; Age Groups: Middle 
Aged: 45-64 years, Aged: 65+ years; Language: English

235

2 hip Som søk nr. 1 274

3 exercise Som søk nr. 1 1070

4 exercise therapy Som søk nr. 1 75

5 physical therapy Som søk nr. 1 315

6 rehabilitation Som søk nr. 1 974

7 physiotherapy Som søk nr. 1 1247

8 1 AND 2 AND 3 Som søk nr. 1 15*

9 1 AND 2 AND 4 Som søk nr. 1 4*

10 1 AND 2 AND 5 Som søk nr. 1 2*

11 1 AND 2 AND 6 Som søk nr. 1 12*

12 1 AND 2 AND 7 Som søk nr. 1 6*
*Treff gjennomgått for inklusjon

TABELL 2 Søkehistorikk PubMed (31.11.2012). 

Søk nr. Søkeord Filtrering Antall treff

1 osteoarthritis Filters: Randomized Controlled Trial; Publication date 
to 2012/11/31; Adult: 19-44 years; Aged: 65+ years

2340

2 hip Som søk 1 3910

3 exercise Som søk 1 16683

4 exercise therapy Som søk 1 9050

5 physical therapy Som søk 1 13812

6 rehabilitation Som søk 1 15265

7 physiotherapy Som søk 1 8797

8 1 AND 2 AND 3 Som søk 1 84*

9 1 AND 2 AND 4 Som søk 1 69*

10 1 AND 2 AND 5 Som søk 1 122*

11 1 AND 2 AND 6 Som søk 1 119*

12 1 AND 2 AND 7 Som søk 1 86*
*Treff gjennomgått for inklusjon

TABELL 3 Søkehistorikk PEDro (13.06.2013). 

Advanced 
search, nr. 

Abstract or title: Therapy: Body part: Method Antall 
treff

1 osteoarthritis Fitness training Thigh or hip Clinical trial 17*

2 osteoarthritis Strength training Thigh or hip Clinical trial 51*
*Treff gjennomgått for inklusjon
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uker og være ledet av profesjonelt helseper-

sonell. 

Pasientgruppe
Studiedeltakerne måtte ha diagnostisert ar-

trose i hofteleddet, og det skulle ikke være 

planlagt eller gjennomført proteseopera-

sjon. Videre skulle studiene inneholde både 

kvinner og menn, og pasientene måtte være 

eldre enn 45 år.

Utfallsmål
I henhold til internasjonal konsensus på ut-

fallsmål i kliniske forsøk på artrose i hånd, 

kne eller hofte (31), skulle studiene innehol-

de minst to av tre følgende utfallsmål:

fysisk funksjon (enten selvrapportert el-

ler testet)

smerte

livskvalitet

Begrunnelse for inklusjon av studier
For å sammenligne effekten av treningste-

rapi med naturlig forløp, kunne ikke kon-

trollgruppen motta treningsterapi. Videre 

vil sannsynligvis ikke en treningsperiode 

på under fire uker gi grunnlag for å vurdere 

effekt av treningsterapi (3). Dette underbyg-

ges av at de fleste studier på treningsterapi, 

både hos friske og pasienter, varer i åtte til 

12 uker. Hjemmebaserte treningsopplegg 

er vanskelig å kvalitetssikre, samt fratar oss 

muligheten til å fastlegge optimalt innhold 

i en treningsintervensjon. Treningen skulle 

være landbasert, siden basseng er dyrt til-

leggsutstyr som mange behandlere ikke har 

tilgang til. Pasienter med hofteleddsprotese 

havner ikke innenfor pasientgruppen og ble 

derfor ekskludert. Pasienter som venter på 

operasjon har blitt ekskludert på bakgrunn 

av motivasjonsfaktorer som mulig feilkilde. 

Pasientene skulle være over 45 år, siden 

yngre pasienter ofte har sekundær artrose. 

Artiklene skulle være nordisk- eller engelsk-

språklige på grunn av manglende ressurser 

til oversetting.

Dataekstraksjon
Hver for seg leste forfatterne tittel og sam-

mendrag på artiklene i søk med under 150 

treff. På bakgrunn av dette ble artiklene som 

samsvarte med inklusjonskriteriene lest i sin 

helhet av alle forfatterne, og i en felles avgjø-

relse enten forkastet eller inkludert. De in-

kluderte artiklene ble kontrollert for intern 

validitet med PEDro scale (13). Forfatterne 

vurderte alle artiklene hver for seg, og ved 

uenighet ble det diskutert frem en konsensus. 

I fellesskap hentet forfatterne ut tallma-

teriale knyttet til smerte, funksjon og livs-

kvalitet fra de inkluderte studiene. Dette er 

presentert i egne tabeller (tabell 6, 7 og 8). 

Innholdet i treningsintervensjonen ble hen-

tet ut på samme måte, og presentert i tabell 9. 

Dataanalyse
Effektstørrelser som er presentert i denne 

artikkelen ble hentet ut slik de var presentert 

i originalartiklene, og deretter brukt i vår 

samlede analyse. Der effektstørrelser ikke 

var tilgjengelig ble originalartiklenes confi-

dence interval (CI) 95 % brukt som analyse-

grunnlag. På tross av forskjellige måleverk-

tøy kan effektstørrelser gi et visst grunnlag 

for sammenligning på tvers av studier. Når 

det refereres til små (<0,2), moderate (rundt 

0,5) og store effektstørrelser (>0,8) i denne 

artikkelen, tas det utgangspunkt i Cohens 

TABELL 4 Søkehistorikk EMBASE (13.06.2013). 

Søk 
nr. 

Søkehistorikk Antall 
treff

1 hip osteoarthritis/ 6546

2 limit 1 to (human and english language and randomized controlled trial and english) 416

3 exercise therapy.mp. 2811

4 limit 3 to (human and english language and randomized controlled trial and english) 438

5 physical activity/ 68396

6 limit 5 to (human and english language and randomized controlled trial and english) 3235

7 exercise/ 164703

8 limit 7 to (human and english language and randomized controlled trial and english) 8023

9 rehabilitation/ 39802

10 limit 9 to (human and english language and randomized controlled trial and english) 467

11 physiotherapy/ 48187

12 limit 11 to (human and english language and randomized controlled trial and english) 2489

13 2 and 4 22*

14 2 and 6 26*

15 2 and 8 26*

16 2 and 10 1*

17 2 and 12 41*

*Treff gjennomgått for inklusjon.

Artikler identifisert gjennom søk 
i databaser

(n=703)

Ytterligere artikler identifisert 
gjennom søk i andre kilder

(n=0)

Totalt antall identifiserte artikler
(n=703)

Screenede artikler
(n=703)

Artikler gjennomgått 
i fulltekst

(n=10)

Artikler inkludert i 
kvalitativ syntese 

(n=5)

Artikler inkludert i 
kvantitativ syntese

(n=5)

Ekskluderte artikler
(n=693)

Artikler ekskludert, med 
begrunnelse

(n=5)

FIGUR 1 Seleksjonsprosess.
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(15) kriterier for disse benevningene. 

Effektstørrelsene i originalartiklene er 

presentert ved bruk av Cohens d. Effektstør-

relsen blir dermed et resultat av differansen 

i mean-verdier dividert på disse resultatenes 

standard deviasjon. Metode for utregning av 

CI er ikke beskrevet i originalartiklene. P-

verdier > 0.05, slik de er regnet ut av de pu-

bliserte artiklenes forfattere, ble vurdert til 

ikke signifikante resultater. Alle resultatene 

er mellom-gruppe-sammenligninger. 

Resultater
Søkene i de ulike databasene ga til sammen 

703 artikler hvor tittel og sammendrag ble 

gjennomgått. Blant disse ble ti artikler lest 

i sin helhet av alle forfatterne. Fem av arti-

klene (8, 9, 10, 11, 12) tilfredsstilte inklu-

sjonskriteriene og ble dermed inkludert i 

oversiktsartikkelen. To av disse artiklene (8, 

9) er samme studie, men de presenterer to 

forskjellige oppfølgingstidspunkter. Dette 

resulterte i et totalt antall pasienter n = 549. 

Søk etter eventuelle upubliserte studier ga 

ingen relevante treff.

Målingene av intern validitet på PEDro 

scale (13) viser at artiklene jevnt over holder 

høy kvalitet, med en score på 7 eller høyere 

(tabell 5). Alle studiene har gode, sammen-

lignbare grupper ved baseline og en tilfreds-

stillende mengde pasienter til oppfølgings-

målinger. Randomisering og evaluering av 

data er foretatt på en adekvat måte. Den 

eneste artikkelen som mangler skjult ran-

domisering er Tak et al. (10). Alle artiklene 

manglet terapeut- og pasientblinding. De 

inkluderte studiene hadde baselinemålinger 

som baserte seg på preintervensjonsdata fra 

uke null, altså samme uke som intervensjo-

nen begynte. Frekvens og antall punkter for 

oppfølgingsmålinger varierte. 

Alle studienes forfattere foruten Juhako-

ski et al. (12) har regnet ut effektstørrelser. 

Effektstørrelsene som presenteres for Fer-

nandes et al. (11) angis med negativt fortegn 

dersom det var et positivt resultat for inter-

vensjonsgruppen, siden dette var gjort i ori-

ginalartikkelen. Det bør poengteres at van 

Baar et al. (8, 9) har inkludert pasienter som 

har artrose i hofte- og kneleddet. Artiklene 

ble likevel tatt med, da de tydelig poengterte 

at resultatene for hofte- og knepasienter var 

like, og derfor ble heller ikke resultatene delt 

opp for de to ulike diagnosegruppene i deres 

artikler. 

Tre av studiene (8, 9, 10) fant signifi-

kante forskjeller mellom gruppene i sine 

smertemål, og samtlige av disse var i for-

del intervensjonsgruppen. Utfallsmålene er 

selvrapportert. Der fant van Baar et al. (8, 9) 

moderat effektstørrelse på VAS smerte siste 

uken (0.58 ved 12 uker og 0.36 ved 24 uker), 

og Tak et al. (10) moderat effektstørrelse på 

Harris Hip Score (0.51 ved åtte uker, 0.38 

ved 20 uker), samt liten effektstørrelse på 

VAS smerte siste måned (0.17 ved 20 uker). 

Resultatene til Fernandes et al. (11) og Juha-

koski et al. (12) manglet statistisk signifi-

kans. Likevel ser man hos disse en tendens 

til nedgang i smerte i gjennomsnitt, og en 

noe større nedgang hos de som mottok tre-

ningsterapi. Tre av studiene (8, 9, 12) viser 

også til nedgang i bruk av paracetamol og/

eller NSAIDs. 

Det bør nevnes at forskjellige farmakolo-

giske intervensjoner (opioider, glukosamin) 

har vist større effektstørrelser på smertere-

duksjon (henholdsvis 0.78 og 0.58) for pasi-

enter med hofteleddsartrose (26).

Fire av fem studier (8, 10, 11, 12) viste 

signifikant fremgang i funksjon, både på 

TABELL 5 PEDRO-scoring.

van Baar  
et al. 
(1998)

van Baar 
et al. 
(2001)

Tak et al. 
(2005)

Fernandes 
et al. (2010)

Juhakoski et 
al. (2011)

Random allocation 1 1 1 1 1

Allocation concealed 1 1 0 1 1

Baseline similarity 1 1 1 1 1

Patient blinding 0 0 0 0 0

Therapist blinding 0 0 0 0 0

Assessor blinding 1 1 1 1 1

Adequate follow-up 1 1 1 1 1

Intenion-to-treat analysis 1 1 1 1 1

Between group comparisons 1 1 1 1 1

Post intervention point & 
variability measures

1 1 1 1 1

Totalt 8/10 8/10 7/10 8/10 8/10

TABELL 6 Smerte.

Studie Utfallsmål Differanse etter intervensjon, 
treningsterapi vs kontroll (95 % CI)

Effekt-
størrelse

Tidspunkt 
for måling

van Baar et al. 1998 (8) Pain past week (VAS) -17,0 (-23,6 til -10,4)* 0,58* VAS (0 mm = ingen smerte, 100 
mm = veldig alvorlig smerte)

12 uker

van Baar et al. 2001 (9) Pain past week (VAS) -11,5 (-19,7 til -3,3)* 0,36* VAS (0 mm = ingen smerte, 100 
mm = veldig alvorlig smerte)

24 uker

Tak et al. 2005 (10) Harris Hip Score (pain) Ikke oppgitt 0,51* HHS (0 = maksimal smerte til 44 = 
ingen smerte)

8 uker

Tak et al. 2005 (10) Harris Hip Score (pain) Ikke oppgitt 0,38* HHS (0 = maksimal smerte til 44 = 
ingen smerte)

20 uker

Tak et al. 2005 (10) Pain last month (VAS) Ikke oppgitt 0,17* VAS (0 mm = ingen smerte, 100 
mm = veldig alvorlig smerte)

20 uker

Fernandes et al. 2010 (11) WOMAC pain score -4,7 (-11,3 til 1,9) -0,26 0 mm = ingen smerte, 100 mm = 
veldig alvorlig smerte

4 måneder

Juhakoski et al. 2011 (12) WOMAC pain score 3,3 (-2,7 til 9,2) Ikke 
oppgitt

0 mm = ingen smerte, 100 mm = 
veldig alvorlig smerte

3 måneder

*P-verdi<0,05
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objektive målinger (8, 10) og selvrapportert 

funksjon (10, 11, 12). van Baar et al. (8) fant 

moderat bedring i observert funksjon (0,28 

ved åtte uker) og Tak et al. (10) moderat ef-

fekt på Harris Hip Score (0,41 ved åtte uker). 

Fernandes et al. (11) fant moderat bedring i 

WOMAC function score (-0,48 ved 10 mnd, 

-0,47 ved 16 mnd). Juhakoski et al. (12) kan 

vise til en gjennomsnittlig bedring i WO-

MAC function score (95 % CI; -7,5 (-13,9 

til -1,0) ved 6 mnd, -7,9 (-15,3 til -0,4) ved 

18 mnd). van Baar et al. (9) er den eneste 

studien som ikke viser signifikant fremgang. 

Når det gjelder målingene gjort på livs-

kvalitet, finnes det ingen statistisk signifi-

kante resultater (P-verdier > 0.05). 

Når det gjelder intervensjonen/treningen 

som er gjort, spriker det veldig i innhold og 

dosering. I tabell 9 presenteres den infor-

masjonen som kunne hentes ut av artiklene 

om intervensjonen. Manglende beskrivelse 

fra forfatterne er i hovedsak det som gjør 

uthenting av spesifikk informasjon om tre-

ningsopplegget vanskelig.

Diskusjon
Etter søk i relevante databaser passet fem stu-

dier (8, 9, 10, 11, 12) med inklusjonskriteriene 

for denne oversiktsartikkelen. De inkluderte 

studiene viste moderat reduksjon i smerte og 

moderat bedring i funksjon hos pasientene. 

Når det gjelder livskvalitet, har ingen av stu-

diene statistisk signifikante resultater.

Metodekritikk
Dette er den første oversiktsartikkelen som 

tar for seg utelukkende landbasert trenings-

terapi. På grunn av dette var inklusjons- og 

eksklusjonskriteriene strenge, noe som kan 

forklare et relativt lavt antall artikler.

Virkningsmekanismene bak landbasert 

treningsterapi og vannbasert treningsterapi 

er forskjellige, og med bakgrunn i dette bør 

man ikke analysere disse intervensjonene 

samlet. Det er derfor av klinisk interesse å 

skille disse to. 

En svakhet i metoden er at oversiktsar-

tikkelen er begrenset til nordisk- og engelsk-

språklige artikler. Det kan finnes flere gode 

artikler på treningsterapi ved hofteleddsar-

trose som har blitt skrevet på et annet språk. 

Forfatterne av denne oversiktsartikkelen var 

heller ikke blindet med tanke på hvilke tids-

skrift som har publisert og hvilke forfattere 

som har skrevet artiklene. Dette kan ha gjort 

tolkningen av resultatene mindre objektiv, 

og ført til større usikkerhet (14).

Intern validitet
Tak et al. (10) kan ikke krediteres for skjult 

randomisering, da metodebeskrivelsen ikke 

er dekkende. Dersom personen som av-

gjorde om pasienten var skikket for inklu-

sjon allerede var klar over hvilken gruppe 

pasienten havnet i, vil dette kunne påvirke 

avgjørelsen om pasienten skulle være med 

på studien. Dette understøttes av Schulz et 

al. (18), som har funnet empirisk evidens 

for at manglende skjult randomisering er 

assosiert med usikkerhet. I tillegg manglet 

alle studiene blinding av både terapeuter og 

TABELL 7 Funksjon.

Studie Utfallsmål Differanse etter inter-
vensjon, treningsterapi 
vs kontroll (95 % CI)

Effekt- 
størrelse

Tidspunkt 
for måling

van Baar et al. 1998 (8) Observert fysisk 
funksjon

-0,19 (-0,38 til -0,01)* 0,28* Gjennomsnitt satt til 0, maks forbedring 
= -1, maks forverring = 1

12 uker

van Baar et al. 2001 (9) Observert fysisk 
funksjon

-0,09 (-0,30 til 0,12) 0,12 Gjennomsnitt satt til 0, maks forbedring 
= -1, maks forverring = 1

24 uker

Tak et al. 2005 (10) Harris Hip Score Ikke oppgitt 0,41* 100 poeng = ingen funksjonsproblem, 
score<70 = moderat/dårlig funksjon

8 uker

Fernandes et al. 2010 (11) WOMAC function score -8,4 (-15,1 til -1,7)* -0,48* 0 mm = ingen problem, 100 mm = veldig 
problematisk

10 måneder

Fernandes et al. 2010 (11) WOMAC function score -7,7 (-14,9 til -0,5)* -0,47* 0 mm = ingen problem, 100 mm = veldig 
problematisk

16 måneder

Juhakoski et al. 2011 (12) WOMAC function score -7,5 (-13,9 til -1,0)* Ikke oppgitt 0 mm = ingen problem, 100 mm = veldig 
problematisk

6 måneder

Juhakoski et al. 2011 (12) WOMAC function score -7,9 (-15,3 til -0,4)* Ikke oppgitt 0 mm = ingen problem, 100 mm = veldig 
problematisk

18 måneder

*P-verdi<0,05

TABELL 8 Livskvalitet

Studie Utfallsmål Differanse etter 
intervensjon, 
treningsterapi vs 
kontroll (95 % CI)

Effekt-
størrelse

Tidspunkt 
for måling

van Baar et al. 
1998 (8)

IRGL spørre-
skjema

−1,1 (−2,3 til 0,1) 0,26 68 påstander 
rangert på 4- og 
5-poengs Likert 
skala

12 uker

van Baar et al. 
2001 (9)

IRGL spørre-
skjema

−0,8 (−2,2 to 0,5) 0,18 68 påstander 
rangert på 4- og 
5-poengs Likert 
skala

36 uker

Tak et al. 2005 
(10)

VAS (livs-
kvalitet)

Ikke oppgitt 0,25 0 mm = dårlig 
livskvalitet, 100 
mm = veldig god 
livskvalitet

20 uker

Fernandes et 
al. 2010 (11)

SF-36 Ikke oppgitt Ikke 
oppgitt

8 kategorier, ran-
gert fra 0 til 100

10 måneder

Juhakoski et al. 
2011 (12)

Ikke målt Ikke målt Ikke målt - -

*P-verdi<0,05
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pasienter. Dette kan påvirke terapeutenes 

oppførsel, slik at de diskriminerer pasienten 

i favør den gruppen de ønsker skal ha mest 

fremgang. Manglende pasientblinding kan 

altså føre til usikkerhet gjennom blant annet 

økt placebo-, nocebo- og Hawthorne-effekt 

(32). 

Baselineverdiene i alle studiene er inn-

hentet i uke null. Siden artrose er en sykdom 

preget av et svingende sykdombilde (5), ville 

det vært hensiktsmessig å ha en baseline 

som ga oss informasjon om pasientene var 

i en god eller dårlig periode før intervensjo-

nen.

Resultatdiskusjon
Denne oversiktsartikkelen fokuserer på ut-

fallene smerte, funksjon og livskvalitet hos 

pasientene i de inkluderte studiene. Tabell 

10 viser at alle de inkluderte studiene finner 

fordeler med å motta treningsterapi, om enn 

basert på noe ulike effektmål.

De statistisk signifikante resultatene (8, 

9, 10) på studienes smertemålinger virker å 

være positive i favør intervensjonsgruppen, 

men med moderate effektstørrelser. Dette 

har klinisk relevans siden smerte er et av de 

vanligste symptomene ved hofteleddsartrose 

(1, 2, 3, 31). Videre ser man at effekten avtar 

over tid (tabell 6), noe som underbygger at 

treningen må vedlikeholdes utover en inter-

vensjonsperiode. I klinisk sammenheng har 

dette stor betydning, da man må oppretthol-

de aktiviteten for å holde smertereduksjonen 

ved like, og at det foreløpig ikke foreligger 

en dokumentert treningsintervensjon som 

permanent reduserer smerten uten spesifikk 

oppfølging. Andre studier viser også trening 

som en effektiv smertemodulator både akutt 

og en tid etter avsluttet økt hos pasienter 

med kroniske lave ryggsmerter (19). For 

kroniske smertepasienter virker regelmessig 

trening smertereduserende (20). 

Funksjonsgevinsten av treningsterapi vi-

ser seg positiv i fire av artiklene, med mo-

derat effektstørrelse (8, 10, 11, 12). Både 

Juhakoski et al. (12) og Fernandes et al. (11) 

kan vise til bedring av funksjon, uten at de 

har statistisk signifikant smertereduksjon. 

Klinisk sett kan dette bety at pasienter med 

hofteleddsartrose lettest får gevinst på funk-

sjonsnivå, uten at de nødvendigvis får en 

smertereduksjon samtidig. Det ser også ut 

til at effekten avtar over tid, siden funksjons-

gevinsten forsvinner ved oppfølgingsmålin-

ger. Unntaket er Juhakoski et al. (12), hvor 

de finner selvrapportert funksjonsgevinst 

også etter 18 mnd. Dette kan forklares av at 

deres intervensjon hadde fire såkalte «boos-

terøkter» ett år etter den opprinnelige tre-

ningsperioden. Resultatene samsvarer med 

forskning som er gjort på friske pasienter, 

som viser at man må vedlikeholde trening 

for å ha et langvarig utbytte på funksjons-

nivå (21).

Ingen av studiene kunne vise til at deres 

intervensjon hadde signifikante endringer 

av pasientenes livskvalitet. Dette kan skyldes 

bruk av manglende sensitive måleinstru-

menter som oppfatter den bedringen som 

kan være til stede. Rajagopalan et al. (22) 

underbygger denne påstanden ved å vise 

at generelle livskvalitetsskjema var mindre 

valid for deres pasienter enn sykdomsspesi-

fikke skjema. 

Konklusjonene fra tidligere oversikts-

artikler (27-30, 35) på dette emnet spriker 

mye. Felles for disse artiklene er et relativt 

lavt antall originalartikler (<10). Likevel ser 

det ut til at funnene er i tråd med det vi pre-

senterer i denne studien når det kommer til 

smerte og funksjon, også med tanke på ef-

fektstørrelser. Siden disse studiene også har 

inkludert andre former for trening (tai chi, 

yoga, vannbasert trening), kan det tenkes at 

treningsform ikke er meget relevant for ef-

fekten. 

Det er forskjeller mellom studiene når 

det kommer til innhold i treningsinterven-

sjonen. Informasjonen som er gitt til pasien-

tene er relativt lik på tvers av studiene. Alle 

studiene har gitt intervensjonsgruppen opp-

varming og treningsterapi, men nøyaktig 

hvilke øvelser pasientene har gjennomført 

er vanskelig å fastslå på grunn av mangelfull 

informasjon i artiklene. Studiene sier oss alt-

så ingenting om hvilke øvelser eller hvilken 

type treningsterapi (globale øvelser, øvelses-

behandling eller bevegelighetstrening) som 

gir resultater, men bare at det gir positive re-

sultater som en samlet kointervensjon. Det 

ser ut til at det mangler studier som evalu-

erer treningsprogrammer for hofteleddsar-

trose, noe som Tak et al. (10) påpeker. 

I likhet med øvelsesutvalget spriker det 

TABELL 9 Innhold i intervensjonene for eksperimentgruppene.

Forfatter Intervensjon Dosering

van Baar et al. (8) Individuelt tilpassede øvelser for muskelstyrke, koordinasjon og 
bevegelighet. Pasientundervisning med informasjonsbrosjyre, råd 
om utførelse av daglige aktiviteter og øvelser for hjemmetrening. 
Medisinering ved behov (av lege).

Intervensjonsperiode på 12 uker. 1-3 økter per uke avhengig av 
smertenivå. Gjennomsnittlig 14 økter x30 min. Individualisert 
intensitet.

van Baar et al. (9) Samme intervensjon som studien over de første 12 ukene. Ingen 
intervensjon hos fysioterapeut i perioden etter 12 uker frem til 
oppfølgingsmåling.

Det foreligger ingen data på compliance av hjemmetrening i 
oppfølgingsperioden.

Tak et al. (10) Gruppeoppvarming, gangtrening og styrkeøvelser: bl.a. benpress, 
knebøy og rotasjoner i sittende. Hjemmetreningsprogram for 
undereks. og rådgivning om ergonomi og vektreduksjon.

Intervensjonsperiode på 8 uker. 1 økt per uke x1 time. To ulike 
intensiteter basert på score på HHS; lett og moderat.

Fernandes et al. (11) Pasientundervisning om anatomi, diagnosen, prognosen, råd om 
fysisk aktivitet, øvelser og smertemodulering - som beskrevet 
i «Hip School» (16). Oppvarming, styrkeøvelser for hofte- og 
kjernemuskulatur, funksjonelle øvelser som knebøy og step, 
fleksibilitetsøvelser i slynge og tøyning i hoftens anatomiske 
bevegelser (17).

Intervensjonsperiode på 12 uker. Undervisning: tre gruppeba-
serte økter og en individuell økt to mnd. etter siste gruppemøte. 
Trening: 1-3 økter per uke. Oppvarming: 5-10 min med 12-13 på 
BORGS skala. Øvelser: 8 repetisjoner, 3 serier, 70-80 % av 1RM. 
Progresjon med tyngre vekt eller økt kompleksitet. Fleksibilitet: 2 
minutter pendling i slynge. Tøyning: 30 sekunder i hver retning.

Juhakoski et al. (12) Vanlig oppfølging av lege med informasjon og rådgivning. Oppvar-
ming, styrkeøvelser og bevegelighetstrening. Det presenteres ikke 
nøyaktige øvelser.

Intervensjonsperiode på 12 uker. 1 økt per uke x45 minutter. 
Styrkeøvelser med maksimal anstrengelse for å oppnå maksimal 
hastighet. Tøyninger til pasienten kjente en mild spenning og 
avslapning. Videre hjemmetrening med de samme øvelsene opp 
mot 3 økter i uken over 2 år.
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også når det gjelder dosering av trenings-

terapien (tabell 9). Angående varighet og 

hyppighet på hver enkelt økt, har studiene 

lagt seg på en relativt lav belastning for pa-

sientene. Det må påpekes at dette kan være 

for lavt dosert til å få fremgang i løpet av 

intervensjonsperioden. Dette underbygges 

av anbefalingene i Physical Activity Gui-

delines Advisory Committee Report (33), 

som sier at pasienter med artrose bør være 

i minst 150 minutter moderat- eller 75 mi-

nutter høy-intensiv aktivitet i løpet av en 

uke. Ingen av studiene møter disse kravene, 

og dette kan være grunnen til at resultatene 

i denne studien er lite overbevisende sam-

menlignet med anbefalingene for håndte-

ring av hofteleddsartrose (5, 26, 30). 

Forskjellene i intensitet i treningspro-

grammene er store (tabell 9). For eksempel 

instruerte Juhakoski et al. (12) pasientene 

til å trene med maksimal anstrengelse og 

maksimal hastighet, mens Tak et al. (10) 

instruerte i noe de kaller lett til moderat 

intensitet, hvor de ikke oppgir antall repeti-

sjoner eller serier. Det er heller ikke skrevet 

noe om hvordan det er tatt hensyn til smerte 

og andre symptomer. Det forfatterne kan se 

ut fra denne analysen er altså ikke hvilken 

dosering som gir best resultater, men bare 

at treningsterapi på generell basis gir effekt.

Det er gjort studier med tydelige funn 

på at dosering har betydning for resultatet 

av opptreningen hos mange pasientgrupper 

med langvarige smerter, blant annet hos pa-

sienter med patellofemoralt smertesyndrom 

(24) og langvarig subacromial smerte (25). 

Disse studiene har vist positive resultater i 

favør høydosert treningsterapi sammenlig-

net med mer tradisjonell lavdosert trenings-

terapi, særlig med tanke på langtidseffekt. 

Muligens foreligger det lignende forhold 

hos pasienter med hofteleddsartrose. Videre 

forskning bør studere dose-responsforhol-

det av treningsterapi for pasienter med hof-

teleddsartrose. 

I de overnevnte studiene (24, 25) er øvel-

sesutvalget og doseringen standardisert. 

Pasientene ble gradvis eksponert for økende 

dosering, hvor man ikke ønsket å forverre 

pasientens symptomer. På denne måten kan 

man ivareta individualiseringen av et øvel-

sesprogram, samtidig som man har standar-

disert øvelser og dosering. 

Konklusjon
Landbasert treningsterapi har moderat ef-

fekt på smerte og funksjon hos pasienter 

med hofteleddsartrose. Det fantes ingen sta-

tistisk signifikante resultater på målingene 

av livskvalitet. Effekten ser ut til å være størst 

rett etter avsluttet intervensjon, deretter av-

tar effekten over tid. Hva som skal til for å 

få en større langtidseffekt bør undersøkes av 

fremtidige studier.

Referanseliste
1. Dekker J, Boot B, van der Woude LH, Bijlsma JW (1992). 
Pain and disability in osteoarthritis: a review of biobeha-
vioral mechanisms. J Behav Med., 15, 189–214.
2. Arokoski MH, Haara M, Helminen HJ, Arokoski JP. (2004). 
Physical function in men with and without hip osteo-
arthritis. Arch Phys Med Rehabil., 85, 574-581.
3. Vogels EMHM, Hendriks HJM, van Baar ME, Dekker J, 
Hopman-Rock M, Oostendorp RAB, Hullegie WAMM, Bloo 
H, Hilberdink WKHA, Munneke M, Verhoef J. (2003). Clinical 

practice guidelines for physical therapy in patients with 
osteoarthritis of the hip or knee. Hentet fra http://www.
ifompt.com/site/ifompt/files/pdf/Osteoarthr.H-K.Gln.pdf
4. van Baar ME, Dekker J, Lemmens JA, Oostendorp RA, 
Bijlsma JW. (1998). Pain and disability in patients with 
osteoarthritis of hip or knee: the relationship with 
articular, kinesiological, and psychological characteristics. J 
Rheumatol., 25, 125–133.
5. National Collaborating Centre for Chronic Conditions. 
(2008). Osteoarthritis: national clinical guideline for care 
and management in adults. Royal College of Physicians. 
London.
6. Statistisk sentralbyrå – «Døgnopphold ved somatiske 
sykehus, etter alder og hoveddiagnose. 2011». (2011). 
Hentet 13. november 2012 fra http://www.ssb.no/
emner/03/02/pasient/tab-2012-04-20-01.html
7. Lohmander LS, Roos EM. (2007). Clinical update: trea-
ting osteoarthritis. Lancet, 370, 2082-2084.
8. van Baar ME, Dekker J, Oostendorp RA, Bijl D, Voorn TB, 
Lemmens JA, Bijlsma JW. (1998). The effectiveness of 
exercise therapy in patients with osteoarthritis of the
hip or knee: a randomized clinical trial. J Rheumatol., 25 
Dec (12), 2432-2439.
9. van Baar ME, Dekker J, Oostendorp RA, Bijl D, Voorn TB, 
Bijlsma JW. (2001). Effectiveness of exercise in patients 
with osteoarthritis of hip or knee: nine months’ follow up. 
Ann Rheum Dis., Dec, 60(12), 1123-1130.
10. Tak E, Staats P, Van Hespen A, Hopman-Rock M. 
(2005). The effects of an exercise program for older 
adults with osteoarthritis of the hip. J Rheumatol., 32, Jun 
(6), 1106-1113.
11. Fernandes L, Storheim K, Sandvik L, Nordsletten L, 
Risberg MA. (2010). Efficacy of patient education and 
supervised exercise vs patient education alone in patients 
with hip osteoarthritis: a single blind randomized clinical 
trial. Osteoarthritis Cartilage, 18, Oct (10), 1237-1243.
12. Juhakoski R, Tenhonen S, Malmivaara A, Kiviniemi V, 
Anttonen T, Arokoski JP. (2011). A pragmatic randomized 
controlled study of the effectiveness and cost consequen-
ces of exercise therapy in hip osteoarthritis. Clin Rehabil., 
25, Apr (4), 370-383. 
13. PEDro scale. Hentet fra 8. mai 2013 fra http://www.
pedro.org.au/wp-content/uploads/PEDro_scale.pdf 
14. Kumar M. (2009). A review of the review process: 
manuscript peer-review in biomedical research. Biology 
and Medicine, 1(4), 1-16.
15. Cohen J. (1988) Statistical power of analysis for the 
behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlebaum 
Associates.

TABELL 10 Presentasjon av metode, primærmål, resultat og konklusjon i inkluderte studier. 

Forfatter (n=antall 
studiedeltakere)

Metode Primærmål Resultat Konklusjon

van Baar et al. (8)
n = 201

To grupper. TT* + legehjelp vs 
legehjelp. Målinger baseline og 
12 uker.

VAS** smerte (siste uke), bruk 
av NSAIDs og videoanalyse av 
funksjonelle bevegelser.

TT var assosiert med reduk-
sjon av smerte og bedring av 
funksjon.

TT viste seg effektivt på reduksjon 
av smerte og funksjonsnedsettelse 
etter 12 uker.

van Baar et al. (9)
n = 201

Oppfølging til van Baar et al. 
(8), uke 24 og 36.

VAS smerte (siste uke), bruk 
av NSAIDs og videoanalyse.

TT assosiert med moderat ef-
fekt på smerte ved 24 uker.

Fordelene ved TT forsvinner over 
tid, og blir helt borte.

Tak et al. (10)
n = 109

To grupper. Hop with the Hip 
treningsprogram (15) vs ingen 
intervensjon. Målinger ved 
baseline, 8 uker og 20 uker.

Harris Hip Score (HHS), VAS 
smerte (siste mnd.), funksjo-
nelle tester og quality of life 
spørreskjema.

Intervensjonen reduserte 
smerte, økte hoftefunksjon 
og fysisk funksjon.

Treningsprogrammet hadde positiv 
effekt på smerte og hoftefunksjon.

Fernandes et al. 
(11)
n = 109

To grupper. Undervisning + TT 
vs ”Hip School (16). Målinger 
ved baseline, 4, 10 og 16 mnd.

Smertemålingene på WOMAC 
(Western Ontario and McMas-
ter Universities Osteoarthritis 
Index).

Signifikant forskjell ved selv-
rapportert fysisk funksjon 
(WOMAC) i fordel TT.

Studien kunne ikke demonstrere 
noen forskjell mellom gruppene 
over tid, foruten økt selvrapportert 
fysisk funksjon.

Juhakoski et al. (12)
n = 120

To grupper. TT + legehjelp 
vs kun legehjelp. Målinger på 
baseline, 3, 6, 12, 18 og 24 
mnd.

WOMAC, SF-36, bruk av 
NSAIDs og funksjonsmålinger.

Signifikant effekt av TT ved 
WOMACs selvrapporterte 
funksjon ved 6 mnd og 18 
mnd. 

Treningsprogrammet resulterte 
ikke i redusert hoftesmerte over 
to-års oppfølging.

*TT = treningsterapi. **VAS = Visual Analogue Scale.



FYSIOTERAPEUTEN  5/14     29

16. Klassbo M, Larsson G, Harms-Ringdahl K. (2003). 
Promising outcome of a hip school for patients with hip 
dysfunction. Arthritis Rheum., 49(3), 321-327.
17. Nordsletten L, Risberg MA. (2010). Development of 
a therapeutic exercise program for patients with osteo-
arthritis of the hip. Phys Ther., 90, Apr (4), 592-601.
18. Schulz KF, Chalmers I, Hayes RJ, Altman DG. (1995). 
Empirical evidence of bias. Dimensions of methodological 
quality associated with estimates of treatment effects in 
controlled trials. JAMA, 273, Feb 1(5), 408-412.
19. Hoffman MD, Shepanski MA, MacKenzie SP, Clifford PS. 
(2005). Experimentally induced pain perception is acutely 
reduced by aerobic exercise in people with chronic low 
back pain. Journal of Rehabilitation Research & Develop-
ment, 42(2), 183-190.
20. Hoffman MD, Hoffman DR. (2007). Does Aerobic Exer-
cise Improve Pain Perception and Mood? A Review of the 
Evidence Related to Healthy and Chronic Pain Subjects. 
Current Pain and Headache Reports, 11, 93–97.
21. American College of Sports Medicine Position Stand. 
(1998). The recommended quantity and quality of exer-
cise for developing and maintaining cardiorespiratory and 
muscular fitness, and flexibility in healthy adults. Med Sci 
Sports Exerc., 30 Jun (6), 975-991.
22. Rajagopalan K, Abetz L, Mertzanis P, Espindle D, 
Begley C, Chalmers R, Caffery B, Snyder C, Nelson JD, Simp-
son T, Edrington T. (2005). Comparing the discriminative 
validity of two generic and one disease-specific health-
related quality of life measures in a sample of patients 
with dry eye. Value Health, 8, Mar-Apr (2), 168-174.
23. Felson DT, Zhang Y. (1998). An update on the epi-
demiology of knee and hip osteoarthritis with a view to 
prevention. Arthritis Rheum., 41,1343–1355.
24. Østerås B, Østerås H, Torstensen TA, Vasseljen O. 
(2012). Dose-response effects of medical exercise the-
rapy in patients with patellofemoral pain syndrome: a 
randomised controlled clinical trial. Physiotherapy 99(2), 
126-131.
25. Østerås H, Torstensen TA. (2010). The dose-response 
effect of medical exercise therapy on impairment in pati-
ents with unilateral longstanding subacromial pain. Open 
Orthop J. 5(4), 1-6.
26. Zhang W, Nuki G, Moskowitz RW, Abramson S, Altman 
RD, Arden NK, Bierma-Zeinstra S, Brandt KD, Croft P, 
Doherty M, Dougados M, Hochberg M, Hunter DJ, Kwoh K, 
Lohmander LS, Tugwell P. (2010). OARSI recommenda-
tions for the management of hip and knee osteoarthritis 
Part III: changes in evidence following systematic cumula-
tive update of research published through January 2009. 
Osteoarthritis Cartilage, 18(4), 476-499.
27. McNair PJ, Simmonds MA, Boocock MG, Larmer PJ. 
(2009). Exercise therapy for the management of osteo-
arthritis of the hip joint: a systematic review. Arthritis Res 
Ther., 11(3), R98.

28. Hernandez-Molina G, Reichenbach S, Zhang B, Lavalley 
M, Felson DT. (2008). Effect of therapeutic exercise for 
hip osteoarthritis pain: results of a meta-analysis. Arthritis 
Rheum., 59, 1221–1228.
29. Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, Reichen-
bach S. (2010). Does land-based exercise reduce pain 
and disability associated with hip osteoarthritis? A meta-
analysis of randomized controlled trials. Osteoarthritis 
Cartilage, 18, May (5), 613-620.
30. Fernandes L, Hagen KB, Bijlsma JW, Andreassen O, 
Christensen P, Conaghan PG, Doherty M, Geenen R, Ham-
mond A, Kjeken I, Lohmander LS, Lund H, Mallen CD, Nava  
T, Oliver S, Pavelka K, Pitsillidou I, da Silva JA, de la Torre 
J, Zanoli G, Vliet Vlieland TP. (2013). European League 
Against Rheumatism (EULAR). EULAR recommendations 
for the non-pharmacological core management of hip and 
knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis., 72(7), 1125-1135.
31. Bellamy N, Kirwan J, Boers M, Brooks P, Strand V, 
Tugwell P, Altman R, Brandt K, Dougados M, Lequesne 
M. (1997). Recommendations for a core set of outcome 
measures for future phase III cinical trials in knee, hip and 
hand osteoarthritis. Consesus development at OMERACT 

III. Journal of Rheumatology, 24(4), 799-802.
32. Nüesch E, Reichenbach S, Trelle S, Rutjes AW, Liewald 
K, Sterchi R, Altman DG, Jüni P. (2009). The importance of 
allocation concealment and patient blinding in 
osteoarthritis trials: a meta-epidemiologic study. Arthritis 
Rheum. 61(12), 1633-1641.
33. Physical Activity Guidelines Advisory Committee. 
(2008). Physical Activity Guidelines Advisory Commit-
tee Report. Department of Health and Human Services. 
Washington DC. 
34. PubMed MeSH – «Exercise Therapy» (u.å.) Hentet 
ut november 2013 fra http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
mesh/68005081.
35. Hernandez-Molina G, Reichenbach S, Zhang B, LaVal-
ley M, Felson D. (2008). Effect of Therapeutic Exercise 
for Hip Osteoarthritis Pain: Results of a Meta-Analysis. 
Arthritis Rheum. 59(9): 1221-1228

Title: The effect of land-based exercise therapy in patients with osteoarthritis of the 
hip: a systematic review. 
Abstract 

 Background/purpose: Osteoarthritis (OA) is a relatively common disease, with 

prevalence between 1-11 percent in western European countries. OA can cause pain, 

stiffness, instability and loss of muscle strength and range of motion, which contri-

butes to loss of function. The disease limits an active lifestyle, thereby the patients’ 

quality of life. Hence this trial examined what effect exercise therapy might have on 

pain, recovery of function and quality of life in patients with OA of the hip. 

Method: Systematic literature searches was undertaken in PubMed, CINAHL, EMBASE 

and PEDro to find RCTs done in exercise therapy in OA of the hip. The quality of each 

article was examined and classified using the PEDro scale. 

Results: Five studies matched the criteria for inclusion (n=549). These showed a 

moderate reduction in pain and a moderate improvement in function for the subjects. 

No significant differences regarding quality of life were found. 

Conclusion: Land-based exercise therapy had moderate effect on pain and function 

during intervention, but the positive effect decreases after completion of intervention. 

Future research should examine what is needed for better long-term effect.

Key-words: Osteoarthritis, exercise therapy, hip, land-based.
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Commentary
This review mainly concerns patients with non specific low-back 

pain, and not the patients with a confirmed disc herniation or 

nerve root involvement. It confirms two well-documented facts 

in the story of low-back pain: first, it clarifies that acute low-

back pain patients in the great majority of cases recover within 

six weeks and have minor problems after one year. This is reas-

suring with regard to prognosis. Second, patients with persistent 

low-back pain also show substantial improvement in pain, but 

in contrast to the group with acute low-back pain, there are only 

small improvements in disability at one year of follow-up. These 

findings are in accordance with long-established views. Already 

in the 1980s it was emphasized that pain and disability are both 

conceptually and clinically different, and that failure to distin-

guish between pain and disability might explain some of the poor 

effectiveness of treatment interventions provided to patients with 

long-term back pain (Waddell 1987). The current meta-analysis 

is an important reminder of this distinction as suggested in a re-

cent commentary (Buchbinder and Underwood 2012). A better 

distinction between pain and disability could improve our under-

standing of what contributes to persistent disability from an epi-

sode of low-back pain and identify better treatment targets.

Meta-analyses can be regarded with some skepticism, especial-

ly when information from very different studies is combined and 

the assessment of pain and disability was not standardised in the 

different studies. However, this review includes a large number of 

prospective cohorts and the tendency is clear. The large number of 

participants contributes to credible results. For society, the results 

of this study by Costa et al should be of great importance. They 

provide support for the policy that patients with acute lowback 

pain can be expected to recover quickly, consistent with Europe-

an guidelines (van Tulder et al 2006). From a societal perspective 

there is a large need for improved preventive and treatment stra-

tegies for the group of patients with persistent low-back disability.

Ingrid Heuch
Department of Neurology, Oslo University Hospital
Ida Stange Foss
Communication and Research Unit for Musculoskeletal
Disorders (FORMI), Oslo University Hospital
Oslo, Norway
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Acute low back pain usually resolves quickly, but persistent low 
back pain often persists

Synopsis
Summary of: Costa LCM, et al (2012) The 

prognosis of acute and persistent low-

back pain: a metaanalysis. CMAJ 184. 

DOI:10.1503/maj.111271 [Prepared by 

Margreth Grotle and Kare Birger Hagen, 

CAP Editors.]

Objective: To review the evidence of clini-

cal course of pain and disability in patients 

with acute and persistent low-back pain, and 

to investigate whether pain and disability 

had similar courses. 

Data sources: MEDLINE, CINAHL and 

Embase databases were searched from 1950 

to November, 2011. This search was supple-

mented by searching of reference lists from 

eligible studies. 

Study selection: Inception cohort studies 

involving patients with acute (< 6 weeks) 

and persistent (≥ 6 weeks) low-back pain in 

which pain or disability outcomes were re-

ported. 

Data extraction: Two reviewers extrac-

ted data and discrepancies were resolved by 

consulting a third reviewer. Methodological 

quality was assessed using five criteria sug-

gested by Altman (2001). A metaanalysis of 

pain and disability outcome data was con-

ducted, in which pain and disability were 

modeled as a function of time. 

Data synthesis: Of 28 613 studies initially 

identified by the search, 43 studies (33 co-

horts) with a total of 11 166 patients met the 

selection criteria. Data quality was insuffici-

ent in many of the studies; only 52% of the 

studies explicitly reported methods for as-

sembling a representative sample, 73% had 

a follow-up of at least 80%, and 88% had a 

follow-up for at least one prognosis outco-

me at three months or longer. Based on the 

quantitative pooling of 24 cohorts and 4994 

patients the variance-weighted mean pain 

score (0–100) was 52 (95% CI 48 to 57) at 

baseline, 23 (95% CI 21 to 25) at six weeks, 

12 (95% CI 9 to 15) at 26 weeks, and 6 (95% 

CI 3 to 10) at 52 weeks after the onset of pain 

for cohorts with acute pain. Among cohorts 

with persistent pain, the variance-weighted 

mean pain score (out of 100) was 51 (95% CI 

44 to 59) at baseline, 33 (95% CI 29 to 38) at 

six weeks, 26 (95% CI 20 to 33) at 26 weeks, 

and 23 (95% CI 16 to 30) at 52 weeks after 

the onset of pain. The course of disability 

outcomes was similar to the time course of 

pain outcomes in the acute pain cohorts, but 

for persistent pain cohorts disability only 

improved slowly, despite substantial ini-

tial improvement in pain. There were large 

within-study and between-study variation 

in outcomes. 

Conclusion: Most people who seek care 

for acute or persistent low-back pain im-

proved markedly within the first six weeks, 

but afterwards improvement slowed. Low to 

moderate levels of pain and disability were 

still present at one year, especially in people 

with persistent pain.
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«Lære å leve med svimmelhet» er en altfor 

passiv holdning fra helsevesenet overfor pa-

sienter som sliter med svimmelhet. 

Svimmelhet og dårlig balanse er van-

lige helseproblemer, og som fysioterapeuter 

møter vi ofte disse symptomene hos våre 

pasienter. Alvorlig svimmelhet er påtren-

gende og umulig å skjule. Utrygg balanse er 

derimot ofte kamuflert. Kompensasjonene 

er innlært, og undersøkelser som blir gjort 

avdekker ikke ubalanse godt nok. Temaet 

svimmelhet har nylig ved flere anledninger 

vært belyst i dagspressen. Både 6. februar og 

15. mars i år tok Dagbladet opp temaet. Lør-

dag 15. mars var blant andre fysioterapeut 

og PhD Anne-Lise Tamber og hjerneforsker 

Per Brodal intervjuet. 

Anne-Lise Tamber disputerte i år om 

temaet svimmelhet. Som kilde for journa-

listen i Dagbladet (15. mars 2014, s. 8) blir 

derfor det hun sier tillagt stor vekt. I artikke-

lens faktaramme som har overskriften «Tre-

ning», beskrives syv punkter. Det er særlig 

to av punktene det er all grunn til å stille 

spørsmål ved:

– Det du blir svimmel av, skal du gjøre 

mer av.

– Beveg hodet opp og ned og fra side til 

side når du er ute og går. 

«Vondt skal vondt fordrive»?
Uansett hvilken plage en annen har, kan vi 

ikke komme på et eneste tilfelle der en som 

er frisk med faglig tyngde kan tillate seg å 

si til den plagete: Du må gjøre mer av det 

som utløser plagen for å bli kvitt plagen. Fra-

sen «vondt skal vondt fordrive» kan umulig 

være en uttalelse vi fysioterapeuter kan være 

bekjent av. Uttalelsen vitner om manglende 

kunnskap.

Den som eier problemet trenger hjelp 

til å gjenvinne kontroll slik at hun selv kan 

ta hånd om stegene – fortrinnsvis uten at 

svimmelhet og påtrengende angst oppstår. 

Svimmelhet og angst hemmer læring.

Horisontale eller vertikale bevegelser av 

hodet under gange, uten et målstyrt opp-

merksomhetsskifte, vil av hjernen bli tolket 

som avsporende forstyrrelser. Det hjelper 

ikke om det aldri så mye er foreslått av en 

fysioterapeut. De fleste vil fornemme et ube-

hag bare ved tanken på å gjøre noe så mer-

kelig. Og det mens vi går mot en ny handling 

og ideelt ønsker å samle oppmerksomheten 

for å lykkes i målstyrt gjennomføring. Hvor-

dan ville det kjennes om vi i tillegg var redde 

for å bli svimmel? 

En av svimmelhetspasientene har vært 

pasient på Balanselaboratoriet i Bergen. Der 

ble hun instruert om nettopp dette. Hun 

prøvde, ble forferdelig ustø, svimmel og 

kvalm. Tilstanden forverret seg. Heldigvis 

hadde hun vett nok til raskt å kutte det ut. 

Hun sier: 

Det å gå med blikket noe senket for så å 
skimte meg selv i taktfast framdrift hjelper 
meg til å få kontroll på svimmelheten. 

Det er noe av dette vi understreker for 

pasientene våre. Lignende erfaringer har vi 

hørt fortalt flere ganger av andre som har 

vært pasienter hos fysioterapeuter som be-

handler svimmelhet på denne måten.

Kart og terreng
Per Brodal sier i Dagbladet noen ord om 

hvordan «kartet» i hodet og terrenget uten-

for ikke stemmer overens når svimmelhet 

oppstår. Hva som menes med «kartet» ut-

dypes som tolkning av kroppens stilling og 

tyngdepunktets plassering. Her er et sitat fra 

et notat om tilnærmingen læringsorientert 

fysioterapi, som han reviderte så seint som 

i februar i år: 

Billedlig kan vi tenke oss at dette (dvs. 

konflikten mellom «virkeligheten» og sen-

tral tolkning, forfatters anm.) skaper kaos i 
nettverkene som er ansvarlige for vår vanlig-
vis så selvfølgelige opplevelse av eierskap til 
kontrollen over kroppen. Uten å forstå mer 

av hjernens nettverkssamarbeid er det van-

skelig å forlate teorien om likevektssansens 

hovedansvar for balansen.

I 13 år har vi vært så heldige å få arbeide 

sammen med Per Brodal. Vi ønsket å utfor-

ske hva som kan skje når kart og terreng 

stemmer dårlig overens, og hvordan vi kan 

finne innfallsporter som effektivt fører til et 

mer presist samsvar. Kunnskap om hvordan 

hjernens mange oppgavespesifikke nettverk 

Svimmelhet – «lære å leve med» – eller 
få den under kontroll?

fag

Kan mange tilstander av svimmelhet forstås og behandles slik at god og stabil 
balansekontroll gjenopprettes? Tilnærmingen læringsorientert fysioterapi 
representerer etter vårt syn en ny mulighet til nettopp det. 

Britt Fadnes, fysioterapeut ved Voksen-
psykiatrisk poliklinikk i Molde. Britt.Lenes.
Fadnes@helse-mr.no

Kirsti Leira, fysioterapeut ved psykia-
trisk poliklinikk i Levanger. Kirsti.Leira@
helse-nordtrondelag.no 

Forfatterne av denne kronikken er også 
forfattere av boken Læringsorientert fy-
sioterapi. Les omtale av boken på http://
fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/
Bokomtaler.
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Det er umulig å forstå mer av svimmel-
het uten å forstå mer av balanse.

må arbeide synkront for å skape enhetlig og 

presis gjennomføring av ønskede mål, ska-

per mening for oss. Med nettverksforståel-

sen i bunnen blir det enklere å forstå både 

pasientens symptomer og hva som skal til 

for å rydde i et forstyrret nettverkssamar-

beid. Svimmelhet er et tydelig tegn på kaos 

i nettverkene. 

Både svimmelhetspasienter og andre 

kjenner seg igjen i utsagnet «det støyer i ho-

det». Det tette samarbeidet med mange uli-

ke pasienter som sliter med grader av ved-

varende svimmelhet har vært avgjørende for 

fagutviklingsarbeidet vårt. Nå tør vi påstå at 

det går an å få de fleste tilfeller av svimmel-

het under kontroll. 

Balanse
Det er umulig å forstå mer av svimmelhet 

uten å forstå mer av balanse. Balansen kan 

være redusert for eksempel ved stivhet i et 

ankelledd eller en rygg, uten at det utløser 

svimmelhet. Men når svimmelhet oppstår, 

svekkes alltid balansen. Angsten for å falle 

påvirker hvilke reflektoriske og viljestyrte 

bevegelser som skjer i den hensikt å unngå 

et fall. Uansett årsak til svimmelheten er det 

naturlig og vanlig å utvikle angst for nye an-

fall. Anspentheten som utvikler seg er med 

på å forsterke sårbarheten for nye anfall. 

Passivitet og tilstivning er en forståelig kon-

sekvens.

En bevegelse som hos behandler eller 

hos andre ikke utløser noe ubehag, kan hos 

disse pasientene skape akutt svimmelhet og 

kvalme. Øyeblikkelig stoppes utprøvingene. 

Sammen må vi reflektere på nytt for så å 

gjøre nye forsøk med visse endringer. In-

gen pasienter skal få noe ubehag av det som 

prøves ut. Det er det motsatte vi prøver å få 

til; en god følelse av mer indre ro og bedre 

kontroll. Noen ganger skjer det umiddelbart 

i behandlingsrommet. Behandlere er vanlig-

vis friskere enn sine pasienter og derfor ikke 

gode referanser når det gjelder å finne fram 

til effektive verktøy. I utviklingsarbeidet er 

det først og fremst pasientene vi må stole på.

Viktige erkjennelser
Et systematisk samarbeid mellom forskeren 

Per Brodal, to fysioterapeuter og en mengde 

håpefulle, tålmodige og innsatsvillige pasi-

enter bærer frukter. Etter utallige utprøvin-

ger, også med mange bomskudd, har noen 

erkjennelser etter hvert skilt seg ut og vist 

seg slitesterke. 

Våre viktigste erkjennelser er:  

1) Synsavhengigheten for å balansere seg 

ved hjelp av «ytre krykker» (punkter utenfor 

en selv), kommer tydelig fram hos de fleste 

pasientene. Å «bite seg fast med synet» er 

lite funksjonelt. Synssansen er en saktegå-

ende sans, lite egnet til balanseformål. Sy-

net skal brukes til annet viktig arbeid, ikke 

minst som sentral informant i vår mentale 

oppmerksomhet.

2) En fortløpende strøm av informasjon 

fra egen kropp er nødvendig for å sikre ba-

lansen (proprioseptiv sans). Når fornem-

melser fra egen kropp i meningsfulle beve-

gelser mangler, blir kroppen fremmed og 

fjern. Overopptatthet av utseendet, ubehag 

og smerter, usikkerhet overfor å mestre opp-

gaver, rett/galt-tenkning osv. kan prege den 

interne dialogen. Det forstyrrer og hemmer 

viktige fornemmelser fra målrettete bevegel-

ser.

3) Oppmerksomhet overfor taktfaste 

bevegelser som skaper gjenkjenning og me-

ning viser seg å være effektivt når trygg ba-

lanse skal sikres. Balanse oppdateres i øye-

blikk der oppmerksomheten er sentrert. 

Intern taktfast kommando bidrar til presis 

taktfasthet, demper forstyrrelser og frem-

mer følelsen av kontroll.

4) For å sentrere oppmerksomheten mot 

tyngdepunktet, må hender og oppmerksom-

het inngå i et målrettet samarbeid. Hendene 

veileder oppmerksomhetsretningen. Hen-

der som er innpå kroppen sentrerer opp-

merksomheten når viktig balansearbeid 

pågår. Hendene er også våre veiledere for å 

kunne slippe. Trygg balanse betinges av et 

kontrollert mikrofall (søkk) mot underlaget 

på basis av å kunne slippe. 

5) Å få balanse under kontroll krever disi- 

plinert læringsinnsats. Det gjelder for alle 

som ønsker mer varige endringer i livet. Vi 

behandlere må derfor aktivt forsøke å få til 

et lærende miljø. Viktigst er at pasient og be-

handler lærer av hverandre. Utvilsomt er det 

behandler som har den største utfordringen 

(men du verden så mye morsommere det er 

å være åpen for egen læring i behandlings-

rommet).

6) Skal vi lykkes i en læringsprosess der et 

av hovedmålene er å få god balansekontroll, 

må læringsinnholdet gjøres overkomme-

lig å få til for alle. Det beste er systematiske 

oppdateringer av balanse som innbakt i helt 

alminnelige bevegelser vi alle er nødt til å 

gjøre. Føre var heller enn etter snar. Det åp-

ner for å ta kontroll i stedet for å bli offer for 

manglende kontroll.   

Læringsorientert fysioterapi                                                                                                      
Langsomt og møysommelig har vi utviklet 

det som heter læringsorientert fysioterapi. 

Vi har gitt ut tre bøker: Balansekoden (Fad-

nes, Leira 2006), Læringsnøkkelen (Fadnes, 

Leira, Brodal 2010) og Læringsorientert 

fysioterapi (Fadnes, Leira, Brodal 2013). 

Innholdet i læringsprosessen består av ulike 

«verktøy». Verktøyene er taktfaste måter å 

gjøre helt hverdagslige handlinger på. De 

vanligste av alle våre bevegelser er å sette 
seg og å reise seg. Balansen utfordres un-

dervegs. Det skjer et oppmerksomhetsskifte. 

Bevegelsen kan skape mental støy og uba-

lanse ved slurv og det motsatte når diskret 

taktfasthet med balansekontroll er innlært. 

Fullført skikkelig tilrettelegger det for å 

komme i læringsmodus. Taktfast gange i 

trapp med en regle sagt inne i seg forbindes 

av mange som selve varemerket vårt («gå-

regla»).
En ting er sikkert: Uten at vi for ca. fem år 

siden begynte å forstå mer av hendenes be-

tydning for balanse hadde vi aldri kommet 

dit vi er i dag. For oss var det en overraskelse. 

Når vi skjeler til barnets bevegelsesutvikling, 

bør det antakelig ikke overraske oss slik.  Vi 

har til nå ikke sett hender beskrevet som en 

kritisk faktor i det vi har lest om svimmel-

het. En av de svimmelhetspasientene som 

har lært oss mest deler fagutviklingen inn 

i før og etter at hendene kom med. Viktige 

innspill fra dem som kjenner det på egen 

kropp lyttes til og prøves ut. Pasientene er 

våre viktigste lærebøker.
Noe av det enkle og geniale med «læ-

ringsorientert fysioterapi» er nettopp at vi 

utnytter bevegelser vi alle må gjøre. Dermed 

unngår vi kjedelige og fremmede øvelser 

som av erfaring sjelden blir gjort om en ikke 

er under andres press og kommando. Spørs-

mål om overføringsverdi unngås. 
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Anne-Lise Tamber, fysioterapeut, ph.d., Det 
medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), 
og Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Fadnes og Leira stiller seg innledningsvis 

spørrende til deler av et populærvitenska-

pelig oppslag om svimmelhet, hvor jeg ble 

brukt som én av fire kilder (Gaarder, Dag-

bladet, 15.03.2014). At et slikt oppslag kan 

bli upresist, unyansert, og feil for noen 

personer med svimmelhet var dessverre en 

risiko. Forfatternes kommunikasjonsform 

velger jeg å ikke kommentere. Jeg velger å 

løfte fram enkelte tema i kronikken som kan 

ha interesse for lesere relatert til fysioterapi 

ved svimmelhet. 

Forfatterne har tilknytning til psykia-

triske poliklinikker, og har basert sitt ut-

viklingsarbeid på samarbeid med «mange 

ulike pasienter som sliter med grader av 

vedvarende svimmelhet». Studier de siste 10 

årene som inkluderer pasienter med svim-

melhet av ulik opprinnelse viser at mellom 

ca. 25-70 prosent kan ha varierende grad av 

svimmelhet ved oppfølging etter ett år eller 

mer. Redsel for å bevege seg, fobier, angst og 

depresjon antas å spille en rolle ved langva-

rig svimmelhet, og er identifisert som noen 

av flere risikofaktorer for utvikling av vedva-

rende svimmelhet. I tråd med dette ansees 

pasientgruppen i kronikken å være relevant 

for fysioterapi. 

Svimmelhet er imidlertid ikke et entydig 

symptom. Innsikt i sannsynlig opprinnelse 

og medvirkende faktorer til svimmelhet, og 

tilhørende symptomer og funksjonsproble-

mer, ansees som et viktig grunnlag for valg 

av behandlingstilnærming. De fleste pasien-

ter med svimmelhet utvikler ikke angst og 

vedvarende svimmelhet. Om pasientene i 

kronikken er relevante for leserens kliniske 

praksis, er vanskelig å vurdere fordi vi man-

gler nærmere beskrivelse av pasientgrup-

pen. 

Vestibular patologi er funnet å utgjøre 

den hyppigste årsaken til svimmelhet og 

ustøhet, hvor perifere vestibulare forstyrrel-

ser utgjør hovedandelen, også som sannsyn-

lig opprinnelig årsak til vedvarende svim-

melhet. Disse pasientene er tilsynelatende 

ikke omtalt i kronikken. I min praksis med 

pasienter opplever jeg nødvendigheten av 

å kunne gjenkjenne og differensialdiag-

nostisere tilstander ved svimmelhet som 

et spesifikt eller uspesifikt symptom, og av 

vestibular vs. ikke vestibular opprinnelse. 

Dette er avgjørende for å identifisere eller 

å kunne ekskludere disse i videre undersø-

kelser og behandling. Uansett varighet av 

svimmelheten er en grundig anamnese og 

funksjonsundersøkelse avgjørende for valg 

av tilnærming. 

Fadnes og Leira framhever at forståelse 

av «hjernens nettverkssamarbeid» og sam-

arbeidet med Brodal har hatt betydning for 

deres arbeid med pasienter med svimmel-

het. Dette betviles ikke. Flere forklaringsmo-

deller på mekanismer som kan bidra til for-

styrrelser i hjernens nettverkssamarbeid, og 

som kan føre til svimmelhet, er «sensorisk 

konflikt» og «sensorisk mismatch»; emosjo-

ner og kognitive prosesser relatert til balan-

se. Dette er delvis sammenfallende nettverk 

for kroppsbilde, postural kontroll, smerte, 

motivasjon og affekt og ulike biologiske pro-

sesser, i tillegg til «signal-filtrering», en mo-

dell som kan forklare somatisering. 

Flere forståelsesmodeller kan begrunne 

tilnærminger som også adresserer sub-

systemer som kan bidra til svimmelhet, 

som for eksempel vestibular rehabilitering. 

Elementer i vestibular rehabilitering, et sek-

kebegrep for ulike tilnærminger utviklet 

for pasienter med svimmelhet av vestibular 

opprinnelse, indikerer god effekt for flere 

tilfeller av svimmelhet av vestibular opprin-

nelse. Forfatternes insinuasjoner til «fysio-

terapeuter som behandler svimmelhet på 

denne måten» framstår derfor som uklare 

og utilstrekkelige. Vestibular rehabilitering 

er forskningsbasert, og bedring kan skyldes 

hjernens plastisitet, sentral kompensering, 

mobilisering av restfunksjon og reserveka-

pasitet, læring og relæring. Ingen påstår at 

enkeltelementer i vestibular rehabilitering er 

virkningsfull for alle pasienter. 

Forfatterne av kronikken oppfordres til 

å dokumentere hvilke pasienter som kan ha 

nytte av «læringsorientert fysioterapi» og 

om effekten er bedre enn andre tilnærmin-

ger i arbeid med pasienter med svimmelhet.   

Kilder
– Bisdorff, A., et al., Classification of vestibular symptoms: 
Towards an international classification of vestibular 
disorders. Journal of Vestibular Research: Equilibrium & 
Orientation, 2009(19): p. 1-13.
– Goplen, F.K. Svimmelhet - Diagnostikk og behandling. 
2009  2009 September 1]; Available from: http://balanse-
laboratoriet.no/en_vei_ut_av_svimmelheten/index.html.
– Grill, E., et al., International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF) Core Set for patients with ver-
tigo, dizziness and balance disorders. Journal of Vestibular 
Research: Equilibrium & Orientation, 2012. 22(5-6): p. 
261-271.
– Guidetti, G. The role of cognitive processes in vestibular 
disorders. Hearing, Balance and Communication, 2013. 11, 
3-35 DOI: 10.3109/21695717.2013.765085.
– Herdman, S.J., Vestibular Rehabilitation 3ed. 2007, 
Philadelphia: F. A. Davis Company.10.
– Shumway-Cook, A. and F.B. Horak, Rehabilitation strate-
gies for patients with vestibular deficits. Neurol Clinics, 
1990. 8(2): p. 441-457.
– Hillier, S.L. and M. McDonnel. Vestibular rehabilitation for 
unilateral peripheral vestibular dysfunction (Review). The 
Cochrane Library, 2011, Issue 2 2011  2011 June 22]; 
Available from: www.thecochranelibrary.com 
– Hilton, M.P. and D.K. Pinder The Epley (canalith repo-
sitioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional 
vertigo. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004. 
Art No.:CD003162 DOI: 10.1002/14651858.CD003162.
pub2.

Kommentar til kronikk side 31-32:

– Oppfordring om dokumentasjon
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Originaltittel: Persons with dizziness: Symp-
toms, functional ability, and quality of life.

Ved oppstart av prosjektet etterlyste kliniske 

eksperter behov for økt oppmerksomhet, 

kunnskap og ferdigheter knyttet til pasien-

ter med svimmelhet i Norge. Personer med 

svimmelhet kan oppleve kraftige sympto-

mer, begrensninger i dagliglivet og forringet

livskvalitet. Rapporter fra kunnskapsbasert 

praksis indikerte at tilpasset intervensjon, 

«vestibular rehabilitering», fremmer be-

dring av symptomer på svimmelhet, uklart 

syn ved bevegelser, ustøhet og generell funk-

sjon. Avhandlingen omfatter en epidemiolo-

gisk studie, en metode studie og en klinisk 

oppfølgingsstudie.

Data fra tverrsnittsundersøkelsen i en 

generell befolkning, Helseundersøkelsen i 

Oslo 2000-2001 (HUBRO), ble analysert. 

Data omfattet 17.638 deltakere i aldersgrup-

pene 30, 40, 45, 59/60 og 75/76 år. Forekom-

sten av uspesifikk svimmelhet var 28.7 pro-

sent, rapportert oftere av kvinner enn menn, 

og av personer i aldersgruppen 75 år. Per-

soner med ulike diagnoser og bruk av ulike 

medikamenter hadde økt sannsynlighet for 

uspesifikk svimmelhet, mest hos de som 

rapporterte smerter/stivhet i nakke/skulder. 

Jo flere rapporterte diagnoser/tilstander el-

ler jo flere medisiner personer tok, jo større 

var sannsynligheten for uspesifikk svimmel-

het. Slike funn i en generell befolkning, ikke 

bare blant eldre personer, hadde ikke blitt 

rapportert tidligere.

Etter oversettelsen av Dizziness Handicap 

Inventory til norsk, ble dets måleegenskaper 

undersøkt ved tverrsnitts- og longitudinelt 

forskningsdesign som inkluderte personer 

med svimmelhet av vestibulær, ikke-vest-

ibulær og ukjent opprinnelse. Validitet ble 

undersøkt i utvalg 1 med 92 deltakere, og 

test-retest reliabilitet ble undersøkt i utvalg 

2 med 27 deltakere.

Den norske versjonen har tilfredsstil-

lende validitet og reliabilitet når den brukes 

som en totalskala. Anker basert «responsi-

veness» til klinisk viktig endring er påvist 

og rapportert for første gang. Verdier for 

endringsskårer for å overgå målefeil og for 

minste kliniske viktig endring er fremskaf-

fet.

I en prospektiv 18 måneders oppføl-

gingsstudie av 68 personer med svimmel-

het undersøkte vi endringer i generiske og 

tilstandsspesifikke måleinstrumenter, selv-

rapporteringer og fysiske tester: Symptomer 

på svimmelhet, person-spesifikke viktige 

aktiviteter, funksjonsevne, livskvalitet, og 

helsestatus, samt tester knyttet til visuell 

skarphet og blikkrefleks, stående balanse og 

ganghastighet. Ved oppfølgingen viste del-

takerne stor bedring i symptomer på svim-

melhet, visuell skarphet, personlig viktige 

aktiviteter, funksjon i daglig- og arbeidsliv, 

og  livskvalitet. Omtrent halvparten av del-

takerne rapporterte symptomer på vedva-

rende svimmelhet. Korrelasjonene mellom 

endringsskårer indikerer at utfallsmålene 

som ble benyttet fanger inn forskjellige di-

mensjoner av endring. Utfallsmål og deres 

måleegenskaper, kan undersøkes nærmere 

for å bedre tolkning av endringsskårer i 

denne pasientgruppen.

Kliniske implikasjoner
Selvrapporterte sykdommer og bruk av 

medisiner kan forklare den beskjedne 

økningen i forekomst av svimmelhet ved 

økende alder.

Funnene fra voksne i en befolknings stu-

die kan være en påminnelse om medvir-

kende faktorer til uspesifikk svimmelhet i 

alle aldersgrupper.

Den norske versjonen av Dizziness Han-

dicap Inventory kan benyttes for å be-

skrive innvirkningen av svimmelhet på 

livskvalitet, diskriminere mellom ulike 

grader av innvirkning og evaluere end-

ring utover målefeil og klinisk viktig 

endring.

Omfattende undersøkelser av personer 

med langvarig svimmelhet kan gi infor-

masjon om endringer på ulike funksjons-

områder som er nyttig for pasienter og 

behandlere.

Symptomer, funksjon, og livskvalitet bør 

bli undersøkt i spesifikke undergrupper 

av svimmelhet i framtiden.

Artikler
– Tamber, Anne-Lise & Bruusgaard, Dag. 

Self-reported faintness or dizziness – co-

morbidity and use of medicines. An epi-

demiological study. Scandinavian Journal 

of Public Health 2009; 37: 613-620. DOI: 

10.1177/1403494809105026)

– Tamber, Anne-Lise, Wilhelmsen, Kjersti, 

Strand, Liv Inger. Measurement properties 

of the Dizziness Handicap Inventory by 

cross-sectional and longitudinal designs. 

Health and Quality of Life Outcomes 2009; 

7:101. DOI: 10.1186/1477-7525-7-101)

– Tamber, Anne-Lise, Bruusgaard, Kari 

A., Bruusgaard, Dag. Different changes of 

functioning: 18 months follow-up of per-

sons with dizziness. Submitted to Euro-

pean Journal of Physiotherapy. Revidert 

versjon Posted online March 6, 2014: DOI: 

10.3109/21679169.2014.886721

– Tamber, Anne-Lise, Bruusgaard, Kari A., 

Bruusgaard, Dag. Different outcome measu-

res and domains of functioning: 18 months 

follow-up of persons with dizziness. Euro-

pean Journal of Physiotherapy. 2014. Early 

online: 1-11.
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Bakgrunn
Forekomsten av demens øker i takt med 

den økende andelen eldre i befolknin-

gen, og vil i fremtiden legge større beslag 

på ressurser fra omsorgspersoner og fra 

helsetjenesten. Personer med demens får, 

i tillegg til kognitive problemer, ofte per-

sonlighetsforandringer, symptomer på de-

presjon og redusert fysisk funksjon. 

Psykologiske tiltak og tiltak rettet mot 

atferd er blitt anbefalt som førstevalg ved 

behandling fordi medikamentell behand-

ling har vist begrensede effekt og kan gi 

bivirkninger. 

Fysisk trening er ett av aktuelle alterna-

tiv til medikamentell behandling, og det 

er vist sammenhenger mellom trening og 

kognitiv funksjon. Blant annet er det vist 

en sammenheng mellom cerebral perfora-

sjon (balansen mellom forsyning av og be-

hov for næringsstoffer til hjernen), kogni-

tiv funksjon og fysisk form hos eldre friske 

personer. Det er også vist at trening er en 

kraftig stimulus som kan motvirke mo-

lykylære endringer som ligger til grunn 

for det progressive tapet av hippocampus’ 

funksjon ved aldring og Alzheimers syk-

dom.

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt ef-

fekten av trening for personer klassifisert 

til å ha mild, moderat eller alvorlig grad 

av demens. Trening ble sammenliknet 

med standard behandling eller behand-

ling i form av sosiale aktiviteter. Trening 

er enten aerob, styrke- og balansetrening 

eller kombinasjoner av disse, og standard 

behandling var behandling som vanligvis 

ble gitt på behandlingsstedet. 

Studiene viste at:

Trening gir muligens noe bedre kogni-

tiv funksjon . 

Trening bedrer muligens evnen til å ut-

føre daglige aktiviteter .

Trening gir ikke påviselig større be-

dring av symptomer på depresjon enn 

standard behandling .  

Vi har vurdert kvaliteten på dokumenta-

sjonen til å være av lav kvalitet på grunn 

av uklarhet rundt randomiseringsprose-

dyrene, og heterogenitet (ulikhet) mellom 

studiene. Personene som deltok i studiene 

kunne ikke være blindet, men i de fleste 

studiene var personalet som foretok må-

lingene blindet.

Mer om den systematiske 
oversikten
Forskere i Cochrane-samarbeidet gjorde 

systematiske søk og inkluderte totalt 16 

studier og 937 personer med demens i 

oversikten. Pasientene bodde på institu-

sjon, og treningen ble gjennomført fra 

tre til fem ganger i uken i de ulike studi-

ene. Treningsøktene varte fra 30 til 60 

minutter, og lengden av treningsperioden 

varierte fra seks uker til et halvt år. Åtte 

studier med 329 deltakere undersøkte ef-

fekten av trening på kognisjon. Studiene 

målte kognisjon på ulike skalaer, flere av 

studiene brukte MMS (Mini-Mental State 

Examination) som er et 30 poeng spør-

reskjema. Seks studier med 289 deltakere 

undersøkte effekten av trening på evne 

til å utføre daglige aktiviteter. Studiene 

brukte ulike måleverktøy for å registrere 

ADL, blant annet Barthel ADL- Index. 

Denne skåren måler grad av uavhengig-

het fra en annen person, maksimal skår er 

20 poeng. Seks studier med 341 deltakere 

undersøkte effekten på depresjon. Også 

her ble det brukt forskjellige måleverktøy. 

Ingen av studiene undersøkte effekten av 

trening på dødelighet. Studiene var gjen-

nomført i Europa, USA og Australia. En 

studie var gjennomført i Sverige, ingen var 

utført i Norge.

Kilde: 
Forbes D, Thiessen EJ, Blake CM, Forbes SC, Forbes S. 
Exercise programs for people with dementia (Review). 
The Cochrane Library 2013, Issue 12

Les hele oversikten i Cochrane Library:

http://onlinelibrary.wiley.com/

doi/10.1002/14651858.CD006489.pub3/

abstract

Giske, L og Dahm, KT 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Fysisk trening bedrer muligens kognitiv funksjon og evne til å utføre daglige 

aktiviteter (ADL) hos personer med demens. Forskerne fant imidlertid ingen 

påviselig forskjell mellom trening og standard behandling for symptomer på 

depresjon. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samar-

beidet. 

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, utvelge og kritisk 

vurdere relevant forskning, samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten.

Kvaliteten på dokumentasjonen i en systematisk oversikt bedømmes blant annet ut fra studiedesign, risiko for systematiske 

feil, om resultatene peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere. Vi bruker Grades of Recom-

mendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumenta-

sjonen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy ( ), middels (  ), lav ( ), eller svært lav kvalitet 

( ). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 

Fysisk trening bedrer kognitiv funksjon hos personer med demens
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En ny studie fra STAMI viser at utvikling av 
langvarige smerter etter skiveprolaps er 
assosiert med både biologiske faktorer og 
utdanningsnivå.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

Studien viser at høyt nivå av det betennelsesfremmende stoffet 

IL6 (interleukin 6) i blodet øker risikoen for vedvarende utstrå-

lende korsryggssmerte. Dataene indikerer også at lav utdanning 

øker risikoen for slike smerter.

Disse funnene tyder på at smertene trolig er relatert til be-
tennelse nær isjiasnerven etter skiveprolapset, men også sosiale 
forhold er av betydning. Uavhengig av hverandre synes disse 
prediktorene, høyt IL6-nivå og lav utdanning, å øke risikoen for 
kroniske plager.  
 
Utvikler vedvarende isjiassmerter
Studien er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Oslo Universi-

tetssykehus og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Professor Johannes Gjerstad, som har ledet arbeidet, opplyser 

at man spesielt har vært opptatt av korsryggssmerter etter skive-

prolaps, såkalt isjias. Her ser man store individuelle forskjeller.

– Mens de fleste, rundt 70 prosent, blir kvitt smertene ved at 

prolapset fjernes med operasjon eller tørker inn av seg selv, har 

rundt 30 prosent fortsatt isjiassmerter lenge etter at prolapset er 

borte. Dette er en stor utfordring, opplyser Gjerstad på www.

stami.no.

Det høye IL6-nivået i serum kan ses på som en biomarkør for 

lavgradig systemisk inflammasjon. Derfor støtter studien tidligere 

data som viser at utvikling av langvarige smerter er forårsaket av 

både nerverotskompresjon og inflammasjon.

 
Samspill mellom ulike faktorer
I tillegg indikerer studien at individer med lav utdanning ser ut til 

å utvikle langvarige korsryggssmerter i større grad sammenlignet 

med de med høyere utdanning. Forskerne tror dette kan ha sam-

menheng med type jobb. Fysisk krevende arbeid, kombinert med 

lav kontroll over egen arbeidssituasjon kan være medvirkende til 

smertene, og sees hyppigere blant lavt utdannede.

Forfatterne av studien konkluderer med at utvikling av langva-

rige smerter etter skiveprolaps er assosiert med både biologiske og 

sosiale faktorer. Økt forståelse for samspillet mellom disse fakto-

rene kan være viktige for fremtidig forebygging og behandling av 

vedvarende ryggplager.

Kilde: www.stami.no

Biologiske og sosiale faktorer 
påvirker korsryggsmerter



Fysioterapeut Magnus Wennerlund på 
ortopediklinikken ved Västmanlands sykehus i 
Västerås undersøker alle skulderpasienter med 
ultralyd. Det erstatter dyre MR-undersøkelser 
og gir like bra informasjon. Pasientene får 
diagnosen med en gang, de slipper ventetid og 
klinikken sparer flere hundre tusen kroner. 

TEKST Hilda Zollitsch Grill 
FOTO Pia Norlander
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Diagnose på direkten med 

EWALD (75) trodde at ormen på vedstabe-

len var en ufarlig buorm og skulle til å løfte 

den bort da han så at det var en hoggorm. 

Han rykket armen til seg i en ren refleksbe-

vegelse.

– Det smalt skikkelig. Siden dette skjedde 

har jeg hatt mye smerter og problemer med 

å bevege armen, forteller han.

Nå blir det snart operasjon, og Ewald har 

fått time hos fysioterapeut Magnus Wenner-

lund på ortopediklinikken ved Västerman-

lands sykehus i Västerås. Magnus skal foreta 

en ultralydundersøkelse for å kartlegge 

skaden grundig før selve operasjonen. Han 

peker på skjermen og forklarer hva som har 

skjedd.

– Det er to muskelsener som har løsnet 

fra festet i skulderen, sier han, og viser på de 

gråflimrende bildene på skjermen hvordan 

høyre side ser helt sammensunket ut i for-

hold til venstre side.

Total ruptur
Resultatet av møtet med huggormen er en 

total ruptur på høyre side av supraspinatus- 

og infraspinatusmuskelen. Magnus ser også 

betydelige forkalkninger i området. Ewald 

forteller at han har jobbet med å legge tak 

i hus og leiligheter siden 1960-tallet, med 

vanskelige arbeidsstillinger, og at han har 

flere skader fra den tiden.

– Jeg er en utholdende type som tåler en 

del smerte, sier Ewald. Men han må inn-

rømme at smertene den siste tiden har vært 

uvanlig plagsomme.

Magnus nikker. Takarbeidet forklarer 

hvorfor skuldrene ser ut som de gjør.

– Det kan tenkes at senene er for skjøre 

til at man får sydd fast musklene på en god 

måte. Men kirurgen kan skrape vekk litt av 

forkalkningene og lage mer plass. Da vil du 

ha mindre smerter enn du har nå, forklarer 

Magnus.

På ortopeden i Västerås har et prosjekt 

med skulderpasienter pågått siden star-

ten på året. Ett av målene er å vurdere om 

kvaliteten på undersøkelsene blir like bra 

hvis man erstatter de kostbare og kronglete 

MR-undersøkelsene med ultralyd der det 

er mulig. Tidligere ble mange av pasientene 

henvist til MR – magnetisk resonanstomo-

grafi. Ventetiden var seks til åtte uker, og 

røntgenklinikken krevde 2.365 kroner av 

ortopediklinikken per undersøkelse. Altså 

ytterligere to årsaker til å redusere antallet 

MR-undersøkelser.

Først til fysioterapeut
Som en del av prosjektet sendes alle pa-

sienter nå først til fysioterapeut Magnus 

Wennerlund, som utfører både den kliniske 

undersøkelsen og ultralydundersøkelsen. 

Deretter blir undersøkelsesresultatene sam-

menlignet med de faktiske funn ved opera-

sjonen. Da reportasjen stod på trykk i sven-

ske Fysioterapeuten hadde 400 pasienter 

blitt undersøkt, og av disse hadde ca. 90 blitt 

operert. En sammenligning av funn fra ul-

tralydundersøkelsene og operasjonene viser 

at overenstemmelsen er ganske god.

Mellom februar og november 2013 sparte 

klinikken om lag 400.000 kroner på ikke å 

henvise like mange pasienter til MR. I 2014 

regner ortopediklinikken med å spare ca. en 

halv million kroner, opplyser Magnus Wen-

nerlund.

Men det fins også andre grunner til å 

bruke ultralyd framfor MR, mener han.

Reportasjen sto på trykk i svenske Fysioterapi nr. 1/2014.

Ultralyd
 Ved en ultralydundersøkelse sendes 

høyfrekvente lydbølger gjennom huden 

med en skanner. Lydbølgene kastes til-

bake etter samme prinsipp som ekkolodd, 

og signalene omdannes til bilder av krop-

pens bløtvev. Det finns ingen skadelige 

effekter på mennesker av ultralydunder-

søkelse. 

Bruksområder: 
Ligamentskade

Muskelbrist- og blødninger 

Bløtvevsforkalkninger

Vaskulær invasjon i sener 

Økt væskedannelse i slimposer  

og kanaler

Undersøke/følge opp tilhelings-

prosesser

Lokalisering av riktig injeksjonspunkt 

Stille inn trykkbølgebehandling til rett 

dybde og lokalisasjon

FORKLARING Ultralydunder-
søkelsen kan også være et  
pedagogisk verktøy. Magnus 
viser og forklarer sin pasient, 
Milo hvor skaden er.
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ultralyd

– Det er en stor fordel at man kan få et 

dynamisk bilde av skulderen i bevegelse, 

og til og med sammenligne med den friske 

siden – samtidig. Med MR blir det to for-

skjellige undersøkelser. En annen fordel er at 

ultralyd fungerer for pasienter som ikke kan 

undersøkes med MR, for eksempel pasienter 

med pacemaker eller metallimplantat, og de 

som lider av klaustrofobi.

Nesten bare skuldre
Magnus Wennerlund jobber nesten bare 

med skuldre. Ultralydutstyret ble opprin-

nelig innkjøpt til legene ved klinikken, men 

Magnus var nysgjerrig og fikk prøve seg. Det 

var i 2012, og nå er det han som gjør alle un-

dersøkelser og vurderinger ved klinikken.

– Skuldre er takknemlige å undersøke, 

ettersom alle muskelstrukturer er tilgjenge-

lige. Når ultralyd er en del av standardun-

dersøkelsen ved skulderplager, slik det er 
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hos oss nå, får flere pasienter en mer nøyak-

tig diagnose enn før, sier han.

Neste pasient er 53 år gamle Milo. Han 

falt utendørs for en tid siden og skadet høyre 

arm. Nå har det gått tre uker, og han har ikke 

blitt noe særlig bedre – til tross for trening 

hos fysioterapeut. Han har fortsatt proble-

mer med å løfte høyre arm, selv om han 

hjelper til med den friske venstrearmen. Det 

gjør vondt.

Magnus legger en geleklump på skulde-

ren og begynner å orientere seg med skan-

neren. Han ser ganske fort at det dreier seg 

om en gjennomgående supraspinatusruptur, 

en tilstand som neppe blir bra av seg selv. 

Han viser Milo hvordan det ser ut på skjer-

men, og viser tilsvarende strukturer på en 

modell. Det er trolig behov for operasjon for 

å gjenvinne normal funksjon. 

Men Milo ble nylig operert for en annen 

skade og vil helst slippe en ny operasjon ak-

kurat nå. Han vil gi treningen en sjanse til. 

De blir enige om å vente et par uker for å se 

hvordan det går. Milo jobber som pleiemed-

hjelper i psykiatrien, og har problemer med 

å klare arbeidet med den vonde armen. Han 

vil gjerne jobbe halv tid, og tror at arbeids-

giveren vil klare å tilpasse arbeidsoppgavene 

slik at det fungerer. 

Et viktig spørsmål å få svar på ved en 

ultralydundersøkelse er om det er en gjen-

nomgående ruptur i noen av musklene i 

området. Det er da det blir spørsmål om 

operasjon. Vanlige funn er rupturer på rota-

torcuffens subscapularis-, supraspinatus- og 

infraspinatussener. Andre vanlige funn er 

rupturer i biceps, og i medialt sublukserte 

bicepssener. Det er også vanlig å finne for-

tykkelser i bursaen, samt økt væskemengde i 

bursaer eller i strukturene rundt biceps.

Tvilstilfeller
I tvilstilfeller, for eksempel når symptomer 

og funksjon ikke stemmer med ultralydbil-

dene, tar Magnus kontakt med ortopedene. I 

enkelte tilfeller er det selvsagt behov for MR 

likevel. Leddenes eller senekanalenes indre 

deler kan man ikke se med ultralydskanner. 

Derimot fungerer ultralydskanneren utmer-

ket som guide når ortopedene skal gi korti-

soninjeksjoner, som da havner akkurat der 

man ønsker.

«Revirproblemer», ved at han som fy-

sioterapeut gjør ultralydundersøkelser, har 

ikke Magnus merket noe til, verken fra or-

topedene eller røntgenlegene.

– De syns bare det er flott at jeg er interes-

sert, sier han.

Magnus Wennerlund understreker at det 

er veldig lærerikt å gå gjennom alle tilfellene 

med kirurgene for å se om deres observasjo-

ner under operasjonen stemmer med hans 

ultralydfunn. Planen er nå å kjøpe inn mer 

ultralydutstyr for å dekke behovet. Magnus 

har også begynt å lære opp en annen fysio-

terapeut på klinikken slik at aktiviteten kan 

utvides.

Som et forsøk skal også skulderpasienter 

som henvises til ortopediklinikken fra pri-

mærhelsetjenesten bli vurdert og undersøkt 

med ultralyd av fysioterapeut ved første be-

søk. Og ettersom alle deler av undersøkelsen 

skjer på ortopediklinikken, kan pasientene 

få diagnosen mye tidligere i prosessen.

Videreutdanning
Det kreves videreutdanning for å kunne gjø-

re ultralydundersøkelser, noe Magnus har 

tatt. Det var snakk om seks kursdager fordelt 

på tre samlinger, men han understreker at 

det er nødvendig med mye trening i tillegg. 

Man bør ha undersøkt minst 250 pasienter 

innen man er «varm i trøya».

Fordelene med ultralydundersøkelse av 

skulderen umiddelbart på ortopediklinik-

ken kan synes åpenbare, men også dette har 

en prislapp.  Et ultralydapparat koster om 

lag 250.000 kroner i innkjøp. Det går også 

med ekstra tid når fysioterapeuten skal fore-

ta undersøkelsene.

På den andre siden betyr en treffsikker 

diagnostisering fra fysioterapeuten at orto-

peden ikke må foreta like mange undersø-

kelser. Pasienten får minst ett sykehusbesøk 

mindre, fordi de slipper MR. Når diagnosen 

settes tidligere kan behandlingen også kom-

me tidligere i gang, noe som kan forkorte 

sykefraværet for mange av pasientene.

Kan denne modellen benyttes på flere 

grupper enn pasienter med skulderproble-

mer? Magnus Wennerlund nevner sener i 

hælen og andre typer sener og ligamenter 

som passende for ultralydundersøkelser.

– Men her på ortopeden i Västerås er 

skulderpasientene den absolutt største grup-

pen. Derfor satser vi først og fremst på dem, 

sier han. 

Oversatt til norsk av Dagrun Lindvåg.

Skuldre er takknemlige å undersøke, 
ettersom alle muskelstrukturer er 
tilgjengelige.

REVIR – Ortopedene synes bare det er kult 
at jeg er interessert i ultralyd, sier Magnus 
Wennerlund.

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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På Landsmøtet i 2013 ble det vedtatt en ny organisasjonsmodell for å styrke NFFs 
politiske påvirkningsarbeid. Etableringen av fem regioner med egen leder og eget 
styre gjør at ressursene er samlet, og organisasjonen har fått fulltids frikjøp av re-
gionlederne fra 1. juni. Dette skal bidra til å iverksette NFFs politikk på en effektiv 
måte. Regionlederne inngår også i Forbundsstyret og skal bidra til at beslutninger 
fattet sentralt og lokalt i større grad kan sees i sammenheng. 

Forbundsstyret har vedtatt en handlingsplan for 2014, og regionlederne er viktige 
når det gjelder valg av strategier for å nå hovedmålene som ble vedtatt på Landsmø-
tet. De har også deltatt i arbeidet med å skape gode strukturer som binder fulltidspo-
litikerne sammen og samtidig knytter dem tett til sekretariatet. 

Regionlederne er lokalisert i de enkelte regionene. De har dermed god kjennskap 
til forholdene når de skal arbeide mot lokale beslutningstakere og stortingspolitikere 
fra regionen. Arbeidet innebærer stor grad av selvstendighet, men med et eget styre 
vil de få styrket arbeidet med å fange opp og videreformidle lokale problemstillinger. 
Regionstyret skal i henhold til NFFs lover ivareta faglig- og helsepolitisk medlems-
aktivitet, legge til rette for dialog med og mellom tillitsvalgte og kontaktpersoner, 
samt ivareta politisk påvirkningsarbeid innenfor regionens område. Regionstyret 
utøver NFFs politikk og prioriteringer regionalt. Å styrke den lokalpolitiske handle-
kraften er et viktig virkemiddel for å fremstå tydelig i helsepolitikken.

Regionene bør jobbe systematisk for gjennomføring av møter på arbeidsplasser 
hvor man møter tillitsvalgte, medlemmer, ledere for fysioterapitjenesten og beslut-
ningstakere. Det bør legges vekt på økt bruk av elektronisk kommunikasjon og eta-
blering av elektroniske møteplasser for å nå ulike målgrupper. Videre bør det utvi-
kles et godt samarbeid mellom regionstyrene og faggruppene som er en ressurs for 
faglig aktivitet, også for regionene. Dette vil bidra til en bedre utnyttelse av organisa-
sjonsleddenes samlede kompetanse. 

Styrene i regionene skal velges for tre år og 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 i styrene. Valgkomiteenes 
innstilling til styremedlemmer skal være klar 19. mai, og valg av regionstyre skal 
gjennomføres elektronisk i juni. NFFs medlemmer vil få en påminnelse om å stem-
me.

Regionenes første årsmøte skal avholdes i løpet av september 2014. Der skal det 
blant annet avholdes valg på kandidater til delegater og varadelegater til Landsmøtet 
i november. Med aktiv deltakelse også på årsmøtene kan det enkelte medlem dermed 
påvirke NFFs politikk. 
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FOR FEMTE ÅR på rad gjennomførte NFFs 

forhandlingsseksjon en lønnsundersøkelse 

blant medlemmene i de største tariffom-

rådene for fysioterapeuter. Vi fikk inn over 

1900 svar, noe som gjør at vi anser svarene 

som representative for medlemmene.

Lønnsundersøkelsen viser at ansatte  

fysioterapeuter i de respektive tariffom- 

rådene har hatt en lønnsutvikling omtrent 

i overensstemmelse med andre sammen-

lignbare grupper over tid. Det er likevel en 

utfordring at lønnsnivået er for lavt og at 

vi – og øvrige utdanningsgrupper i offentlig 

sektor – lønnes svært lavt i forhold til sam-

menlignbare grupper i privat sektor.

I figur 1 vises gjennomsnittlig lønnsutvik-

ling for alle fysioterapeuter innenfor hvert 

enkelt tariffområde fra 2009 til 2013.

Lønnsundersøkelsen tydeliggjør dessuten 

noen særlig store utfordringer som det må 

arbeides videre med:

Totalt sett arbeider nesten 24 % av våre 

medlemmer deltid, og av disse ønsker 33 

% å få økt stillingsprosent. 

12 % av våre medlemmer er ansatt mid-

lertidig i hele eller deler av stillingen sin.

30 % av medlemmene innen kommuner 

og helseforetak fikk ny stilling i løpet 

av de fire siste årene, mens bare 39 

% av disse benyttet seg av retten til å 

forhandle lønn ved ansettelsen.

53 % av fysioterapeutene og 90 % av 

spesialfysioterapeutene i kommuner og 

helseforetak har mer enn 10 års lønnsan-

siennitet. Samtidig har de med lang 

lønnsansiennitet dårligst lønnsutvikling.

 

Heltid/deltid

Retten til å kunne ha full stilling for dem som 

ønsker det, er viktig. Stillingsstørrelsen har 

betydning for viktige økonomiske og juridiske 

rettigheter blant annet i forhold til pensjon, 

sykelønn og uføretrygd. Totalt 24 % av 

fysioterapeutene arbeider deltid, og 33 % av 

dem som arbeider deltid, ønsker å få utvidet 

stillingen sin. Dette blir fortsatt et viktig 

område for arbeidet videre (figur 2).

Midlertidig ansettelse

12 % av fysioterapeutene er midlertidig 

NFFs forhandlingsseksjon informerer 

om arbeidslivsspørsmål som berører 

medlemmene.Juss og arbeidsliv
Lønnsundersøkelse per desember 2013
Bente Eide, seniorrådgiver i NFFs forhandlingsseksjon og Tom Hetty Olsen

Figur 1: Gjennomsnittslønn alle tariffområder.

Figur 2: Fysioterapeuter som arbeider deltid.

FOR FØRSTE GANG skal NFFs medlemmer velge representanter 

ved elektronisk valg. Fra 1. juli erstattes NFFs avdelinger med 

fem regioner, og medlemmene i hver region skal velge region-

styret sitt i en elektronisk avstemning. 

De regionale valgkomiteene har sendt invitasjon per e-post 

til NFFs medlemmer om å foreslå kandidater til regionstyrene. 

Valget gjennomføres i perioden 9.–15. juni som en elektronisk 

medlemsundersøkelse, med skjult identitet for alle som deltar. 

For å kunne stemme må du være registrert med e-post- 

adresse i NFFs medlemsregister. Er du usikker på om e-post-

adressen din er riktig, logg deg inn på medlemssidene på NFFs 

nettsider og sjekk opplysningene som er registrert på deg.

Mer om valget og kandidatene finner du på www.fysio.no.

Valg til regionstyrer i NFF

NFFs regionledere ble valgt av Landsmøtet i 2013. De skal lede arbeidet i 
regionstyrene som opprettes etter valget i juni. Bakfra, med klokka: Aslaug 
Kleiveland (Vest), Karianne B. Haugen (Osloområdet), Bas van den Beld 
(Sør-Øst), Ann-Elin Myklebust (Midt), Hans Leo Dagsvik (Nord).
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 

Tlf. 22 93 30 50

Hjemmeside: www.fysio.no  

E-post: nff@fysio.no

FORBUNDSSTYRET

Forbundsleder: Fred Hatlebrekke

Steingrims vei 22 A, 1185 Oslo 

Tlf.  934 04 037, fh@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB

Generalsekretær: Tor Tvethaug, 992 44 815

Informasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990

Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 901 47 513

Seniorrådgiver: Kari Bente Sørlie, 482 25 205
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OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955

Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 951 13 662

Rådgiver: Maren Helene Berntsen (i permisjon)

Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358

Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: 22 93 30 50

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726

Seniorrådgiver: Marianne Aars, 934 12 066

Rådgiver: Siri Nergård, 977 43 418

Kurssekretær: Monica Haugen, 943 24 777

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef:  

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840

Advokat: Irja Anthi, 950 26 665

Advokat: Thea W. Jørgensen, 913 45 224

Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021

Advokat: Jan Rino Austdal, 958 59 406

Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901

Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024

Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 990 30 661

Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470

FONDET

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

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

ansatt i hele eller deler av stillingen. 

Faste ansettelsesforhold innebærer 

styrket stillingsvern og sikrer opptje-

ning av rettigheter. Kampen for fast 

ansettelse er fortsatt et viktig område 

for fysioterapeuter (figur 3).

Lønnsforhandlinger ved ansettelse

Innenfor de offentlige avtaleområdene 

finnes muligheter for individuelle 

lønnsforhandlinger ved ansettelse. 

Lønnsundersøkelsen viser at det er 

stor mobilitet blant fysioterapeutene. 

Dette kommer for eksempel til uttrykk 

ved at hele 30 % av de ansatte innen helse-

foretak og kommuner har fått ny jobb i løpet 

av de fire siste årene. Men bare 39 % av dem 

forhandlet lønn ved ansettelsen. Av disse fikk 

61 % høyere lønn enn minstelønn. Dette viser 

to viktige ting: 

at altfor få forhandler lønn ved ansettelse, 

og 

at av de som forhandler lønn ved anset-

telse, får flertallet mer enn minstelønn.

Dette viser klart at det lønner seg å forhandle 

lønn ved ansettelse, og at fysioterapeuter må 

bli bedre på å bruke rettighetene sine.

Ansiennitet og lønnsutvikling

Lønnsundersøkelsen indikerer at lønnsut-

viklingen er for dårlig over tid. For eksem-

pel ser vi at innenfor helseforetakene og 

kommunene har mange fysioterapeuter lang 

arbeidserfaring. 53 % av fysioterapeuter og 

90 % av spesialfysioterapeuter i kommuner 

og helseforetak har mellom 10 og mer enn 

30 års lønnsansiennitet. Samtidig ser vi at 

lønnsutviklingen nesten stopper opp etter 

10 års lønnsansiennitet. Dette kan ha sam-

menheng med at minstelønnssystemene har 

ansiennitetsopprykk etter 4 år, 8 år og 10 år, 

men ingen videre opprykk etter det. Det er 

fortsatt viktig å arbeide for at disse gruppene 

med mer enn 10 års ansiennitet får styrket sin 

lønnsutvikling og karrieremuligheter. 

(Noen figurer er utelatt av plasshensyn. 
Se hele dokumentet på NFFs nettsider.)

Tariff 2014 – Spekter del A
Unio gjennomførte 9. april de innledende sentrale forhandlingene med Spekter, som 

omfattet overenskomstens del A og en del tekniske og praktiske forhold. Det ble oppnådd 

enighet. Når det gjelder det konkrete resultatet, er det kun mindre endringer i forhold til 

tidligere år. Protokoller og ytterligere informasjon finner du i nyhetsartikkelen som ble 

lagt ut 10. april på NFFs nettsider.

På et møte mellom de fem 

nordiske fysioterapeutforbund-

ene før påske ble det inngått en 

avtale om å opprette et gjensidig 

gjestemedlemskap for medlem-

mer av fysioterapeutforbundene 

i Norden. I første omgang gjelder 

det gjestemedlemskap i Sverige, 

Danmark og Norge. Avtalen 

omfatter alle medlemmer av 

forbundene Fysioterapeuterna, 

Danske Fysioterapeuter og 

Norsk Fysioterapeutforbund som 

midlertidig arbeider i et av de to 

andre nordiske landene. Les mer 

om avtalen på NFFs nettsider 

(nyhetsartikkel publisert 22. 

april).

Figur 3: Ansettelsesforhold i prosent.

Gjestemedlemskap i Nordenn
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NFFs etterutdanningskurs

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2014

Beskrivelse av kursene, påmeldingsskjema, regler for opptak og avmelding finner du i kurskalenderen på nettet. 
Her er også kursene sortert etter fagområder. Kurskalenderen på nettet er oppdatert til enhver tid.

www.fysio.no/kurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

The brain in pain - the novel clinical appplication 28. mai Oslo Fortsatt ledige plasser

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
folkehelseperspektiv

25.-29. august Oslo Fortsatt ledige plasser

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

Fysioterapi for eldre - forebygging av funksjons-
svikt og fall

1.-3. september Oslo 1. juni

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

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

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

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

MT basiskurs i undersøkelse og behandling av 
cervical, thoracal og skulder

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

MT basiskurs i undersøkelse og behandling av 
lumbal, bekken og hofte

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

Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi 17.-19. september og 30.-31. oktober Oslo 15. juni

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

Fysioterapi til barn med hjerte- og lunge-
sykdommer

13.-16. oktober og 10.-11. november Oslo 4. juli

Grunnkurs i kroppsorientert psykologi 13.-16. oktober Oslo 21. juli

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

Grunnkurs i motiverende samtale 23.-24. oktober og 8. desember Oslo 24. august

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

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

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

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

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling 
ved kjeveleddsproblematikk

21.-22. november Oslo 1. september

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

Advanced course based on the Bobath concept 3.-7. desember Gjøvik 15. juni
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Det vi må lære før vi kan gjøre det, 
det lærer vi ved at vi gjør det. Aristoteles  

 Kollegaveiledning4.-6. mars 2015

FYSIOTERAPI
KONGRESSEN

2O15

www.fysioterapikongressen.no

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
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 25.-29. august HiOA, Oslo 
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 20.-24. oktober Oslo 
Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø Vår 2015 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.

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

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

www.fysio.no/veiledning

Sett av datoene nå!
www.fysioterapikongressen.no



FYSIOTERAPI
KONGRESSEN

Bli med på

4. - 6. mars 2015
Norges varemesse/Thon Hotel Arena – Lillestrøm

www.fysioterapikongressen.no
NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

2O15
Dette blir den viktigste faglige møteplassen for  

alle fysioterapeuter i Norge noensinne!
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Grunnkurs Idrettsmedisin 

– for leger og fysioterapeuter

Trinn 1   [fokus akutte skader 

Trinn 2  [fokus belastningsskader]

Arrangør: Nimi – Norsk idrettsmedisinsk institutt  
og Universitetet i Oslo 

nimi.no

Tidspunkt: 22.–26. september 2014
Kurskoordinator trinn 1: Manuellterapeut Jan Henning 
Løken / Spes. i fys med: Håkon Øgreid Moksnes
Kurskoordinator trinn 2: Manuellterapeut Thomas T. 
Ødegaard og Spes. i  fys.med. Rafn L. Bjôrnsson
Kursavgift / kursmateriell: 7.865,-

Kurstimer: 40, inkl. kursprøve
Søkere må opplyse om: Utdanning/år
Sted: «Opplev norsk fotball», Ullevaal Stadion
Søknadsfrist: 01. august 2014
Kontaktperson: Kristin Bølstad

Privat rehabiliteringssenter med 77 sengeplasser. Avtale med Helse 
Sør-Øst for 61 døgnpl. og 18 dagpl. Sentral beliggenhet i Moss, på 
vakre Jeløy. Vi har ca. 50 årsverk og en tverrfaglig stab med leger, 

fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeut, psykologspesialist og akti-
vitør.

FYSIOTERAPEUT
100 % fast stilling

Fra 01.10.14 har vi ledig stilling som fysioterapeut. Vi tilbyr 
tverrfaglig rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå for føl-
gende  
diagnosegrupper: Nevrologiske lidelser, hjerneslag, kroniske mus-
kel-/skjelettsmerter, revmatisk sykdom, ortopedi, hjerte-/karsyk-
dom og lungesykdom.

Du tilbys en utfordrende og interessant stilling i et godt faglig og 
sosialt miljø, med mulighet til å være med på å videreutvikle våre 
behandlingstilbud.

Vi ønsker at du har spesiell interesse for/erfaring med behand-
ling av pasienter med hjerneslag/nevrologisk sykdom og/eller 
myofascielle smertetilstander (triggerpunktbehandling). Det er 
også viktig at du trives med å lede ulike fysiske trenings- og akti-
vitetsgrupper. 
For øvrig er vår helsefaglige stab skolert i motiverende samtale 
(MI) og/eller kognitiv terapi, leder samtalegrupper og underviser i 
pasientenes mestringsskoler og stedets internundervisning.

Vi vektlegger:

Interesserte kan ta kontakt med Jeroen ter Haar eller Kjeld Kjær 
for ytterligere informasjon. Søknad med attester sendes oss 
innen 31.05.2014.

E-post: kjeld.kjaer@ojk.no Tlf: 69 24 58 00
Jeløy Kurbad, Bråtengata 94, 1515 MOSS.

Til salgs: Mindray M5 ultralydskanner med lineair probe. 
3 år gammel. Kr. 69.000. Dette er et meget godt nybegynnerapparat!
Henv. jan@kattenberg.no, tlf. 909 37 351.

Kjøp – salg – leie

arbeidsmarkedet
Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på 

bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 

markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt min-

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

lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. 

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

fysio.no

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
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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

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

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

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

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 Oppegård 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

Medium modul
Ta kontakt med Randi Oppegård i 

HS Media, mail: ro@hsmedia.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

7 22/7 26/7 16/8

8 18/8 22/8 12/9

 

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-

sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 

stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 

annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-

ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER

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

MAI
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

AUGUST
26.-29. Trondheim
Den 11. Nordiske 

Folkehelsekonferansen.  

Info: www.nordiskfolkehelse-

konferanse.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

OKTOBER
2.-3. Middelfart, Danmark. 

National Konference om Aldring 

og Samfund. 

Arr: Dansk Gerontologisk 

Selskab 

Info: www.gerodan.dk 

3. Tromsø
Jubileumsmarkering.  

25-års-jubileum, Fysioterapeut-

utdanningen i Tromsø 

Info: iris.h.borch@uit.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

2016 

JULI 
6.-9. Wien
ECSS Vienna 2016. Congress of 

the European College of Sport 

Science. 

Info: www.ecss-congress.

eu/2016

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

6   19/5 23/5 13/6

7   21/7 25/7 15/8

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

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 Grafisk AS



Har du husket deg selv og de du er glad i?

Alder Pris per år

29 år Kr   876

39 år Kr 1 304

49 år Kr 2 724

Hvor mye inntekt mister du?

 

 
 

Uføreforsikring

 

 

Viktig beskjed til deg under 45 år!

»

Vil du vite mer?

 22 93 30 69
forsikring@fysio.no

 

         NFFs forsikringskontor:   forsikring@fysio.no      Tlf: 22 93 30 69      fysio.no/forsikring

Forsikringssum ca kr 1 million (12 G)



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

Vårt utstyr fra tyske Richard Wolf og fra sveitsiske EMS er det eneste på 
det norske markedet som kan dokumentere resultater fra en rekke vitenskapelige, 

randomiserte, uavhengige og kontrollerte kliniske undersøkelser.

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Importør/distributør:

Les mer på enimed.no eller ta kontakt på +47 67 07 91 80

NYHET!


