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DET GIKK BRA – eller gjorde det egentlig det? Streik ble det i alle fall ikke, noe mange fy-

sioterapeuter sikkert er lettet over å slippe. Resultatet av lønnsoppgjøret og meklingen for 

offentlig ansatte er ellers ikke noe å rope hurra for. Akseptabelt nok til ikke å sende landet ut 

i en storstreik, men heller ikke mer.

KS, interesseorganisasjonen for kommunene, la seg på en svært stram tolkning av rammene 

i frontfagene. Fasiten for kommuneoppgjøret ble en ramme på ca. 3,3 prosent. Det gir en 

gjennomsnittlig lønnsøkning for fysioterapeuter på 13.500 kroner – før lokale forhandlinger. 

Kirsti Glad, seniorrådgiver i forhandlingsseksjonen, har i mange år representert NFF under 

forhandlinger på KS-området. Hun mener at lønnsutviklingen totalt sett er akseptabel, men 

at lønnsnivået for fysioterapeuter er for lavt.

– Det er der vi trenger et løft, sier Kirsti Glad, som likevel er optimistisk med tanke på de 

lokale forhandlingene. Som ennå ikke hadde begynt da Fysioterapeuten gikk i trykken.

– Vi ser at vi kan få til et godt resultat for våre grupper i lokale forhandlinger med tanke på 

at fysioterapeuter har mye kompetanse og ikke kom mer enn middels godt ut av det sentralt, 

sier hun.

Et kunnskaps- og kompetanseløft ble Hovedtariffoppgjøret 2014 absolutt ikke. 

– Vi møtte gjerrige arbeidsgivere, sier Unio-leder Anders Folkestad. Og fortsetter: 

«Offentlig sektor vil på flere områder fortsatt slite med å rekruttere og beholde kompetente 

medarbeidere. Ambisjonene om å bli en mer attraktiv arbeidsgiver finns knapt i det offent-

lige. I alle fall ikke i tariffoppgjørene. Men snart starter vel den ene kampanjen etter den 

andre for å rekruttere «flere og bedre». Og kommunene vil lage konkurranser om å bli «best 

i Norge». De burde anmeldes for villedende reklame.»

For fysioterapeuter i kommunene er hovedproblemet at lønnsnivået er lavt i utgangspunktet, 

og at det ofte er vanskelig å få økonomisk uttelling for videreutdanning og kompetanseløft. 

En spesialfysioterapeut som har jobbet i ti år er etter dette oppgjøret garantert en lønn på 

460.000 kroner. 

Det er ikke mye, sammenlignet med hva ufaglærte tjener. 

Norge er blant de landene som har et høyt lønnsnivå for 

ufaglærte arbeidstakere, mens gruppen av universitets- og 

høyskoleutdannede er blant de dårligst betalte. Er det slik 

norske myndigheter vil ha det?

Skal stat og kommune klare å ivareta sitt ansvar for å gi be-

folkningen gode helsetjenester, må de kunne tiltrekke seg 

høyt utdannede medarbeidere. Økt lønn er nødvendig for 

å oppnå dette. Det er også viktig for å sikre rekruttering av 

helsepersonell på lengre sikt.

Når skal kompetanse og utdanning gi lønn som fortjent?
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– Manuellterapeutene ville 
hatt godt av en opprydding i 
egne rekker når det gjelder en 
rent biomekanisk tilnærming 
til nakkeplager hos spedbarn, 
mener MT-leder Vegard  
Ølstørn. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

VEGARD Ølstørn er leder i NFFs faggruppe 

for manuellterapi, og Fysioterapeuten ba om 

en kommentar til et oppslag om behandling 

av spedbarn i Bergens Tidende. Barneleger 

ved Haukeland universitetssykehus har bedt 

Helsetil synet stanse markeds føringen av 

manuellterapi for spedbarn på nettsidene til 

Norsk Manuellterapeutforening.

Seksjonsoverlege og professor  Ansgar 

Berg ved Barneklinikken på Haukeland uni-

versitetssykehus, sier til Bergens Tidende at 

de jevnlig møter foreldre med spedbarn som 

har fått feilaktig behandling hos manuellte-

rapeuter. Sammen med forskningsleder og 

professor Trond Markestad har han sendt en 

bekymringsmelding til Statens helsetilsyn. 

– Mangler dokumentasjon
Lederen i NFFs faggruppe for manuellterapi 

deler barnelegenes bekymring.

– En rent biomekanisk tilnærming til 

disse barna er det veldig mangelfull evidens 

for, noe som gjør at jeg er skeptisk til nak-

kebehandling av spedbarn. Jeg deler også 

barnelegenes skepsis til nakketerapi ved for-

sinket utvikling. Det at det ikke er rappor-

tert alvorlige bivirkninger er etter mitt syn 

absolutt ingen god grunn for å fortsette med 

en behandling så lenge evidensen er man-

gelfull, skriver Vegard Ølstørn i en e-post til 

Fysioterapeuten. 

– Bør være restriktive
– Dersom manuellterapeuter og fysiotera-

peuter virkelig skal være foregangsprofesjon 

innen evidensbasert ikke-medikamentell 

muskel- og skjelettbehandling, må vi vise 

evne til å legge fra oss behandlingsmetoder 

som ikke har evidens. I dette tilfellet, en rent 

biomekanisk tilnærming til nakkeplager hos 

spedbarn. Dette mener jeg vi bør være ek-

Advarer mot nakkebehandling av spedbarn
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stremt restriktive med. Manuellterapeutmil-

jøet ville hatt godt av en opprydding i egne 

rekker når det gjelder biomekanisk tilnær-

ming til spedbarn, understreker han. 

Oppdatert kunnskap
Han understreker at det er dyktige manuell-

terapeuter rundt om i Norge som undersø-

ker og behandler spedbarn og foreldre etter 

en biopsykososial modell, hvor de ser sped-

barnet i en større kontekst. 

– Det er viktig å ikke dra alle manuell-

terapeuter over én kam. Manuellterapeuter 

er eksperter på muskel- og skjelettplager, 

og det naturlige førstevalget for befolknin-

gen ved slike plager. Jeg ser det derfor som 

naturlig at manuellterapeuter også benytter 

sin ekspertise overfor foreldre og spedbarn. 

Det krever at man er oppdatert på evidensen 

rundt ulike tiltak, påpeker Ølstørn.

Forsinket utvikling
Når det gjelder asymmetri, er det ifølge Ans-

gar Berg normalt at spedbarn i en periode 

har litt skeiv hodeform fordi de foretrekker 

å ligge på én side. Det krever vanligvis ikke 

behandling. Han er mer bekymret for barn 

som får nakketerapi fordi de viser tegn til 

forsinket utvikling.

– Vi har hatt barn med alvorlige tilstan-

der som har vært til behandling hos manu-

ellterapeut. Ett barn viste seg å ha Downs 

syndrom, sier Berg.

Han mener at manuellterapeutene feil-

aktig skremmer foreldre med at barn som 

ikke får behandlet sine nakkeproblemer kan 

få lærevansker og bli klossete senere i livet. 

Ifølge Berg er dette helt udokumenterte på-

stander.

Kunnskapssenteret gjennomgikk i 2009 

tilgjengelig forskning på behandling av 

asymmetri hos spedbarn. Konklusjonen 

var at det ikke fins dokumentasjon på at be-

handlingen, som tilbys av manuellterapeu-

ter, kiropraktorer og osteopater, har effekt. 

(se egen sak)

Forsvarer behandlingen
Leder i Norsk Manuellterapeutforening, Pe-

ter Christian Lehne, støtter seg derimot til 

den samme rapporten fra Kunnskapssente-

ret når han forsvarer behandlingen de tilbyr, 

skriver Bergens Tidende.

– Manuellterapeuter i Norge har behand-

let barn i flere tiår, uten at det er rapportert 

en eneste alvorlig bivirkning, skriver Lehne i 

en kommentar til avisen. Han mener at bar-

nelegene bedriver profesjonsstrid.

Norsk Manuellterapeutforening har in-

vitert barne legene på Haukeland til et møte 

om den aktuelle nettsiden. Bekymrings-

meldingen er ikke ferdig behandlet i Helse-

tilsynet. 

Ingen evidens for manipulasjon eller mobilisering
Kunnskapssenteret for helsetjenesten publiserte i 2009 en rapport om behandling av 

spedbarn med mistanke om funksjonsforstyrrelser i øvre nakkeledd. (Rapport- 17-2009):

Det finnes ingen gullstandard eller standardiserte metoder for å diagnostisere sped-

barn ved mistanke om øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser.

Resultater fra én studie kan tyde på at osteopati bidrar til å redusere graden av hold-

ningsasymmetri hos spedbarn, men uten at vegetative parametre som barnas humør, 

gråtevaner, søvnvansker, spiseforstyrrelser eller lignende, påvirkes. Dokumentasjons-

styrken er imidlertid for lav til å kunne avgjøre om tiltaket virkelig har effekt.

Kunnskapssenteret identifiserte ikke kontrollerte effektstudier (verken norske eller 

utenlandske) rundt effekten av manuellterapeutiske eller kiropraktiske tiltak for 

spedbarn med mistanke om øvre nakkeleddsinduserte symmetriforstyrrelser.

Det ble ikke identifisert dokumentasjon som tyder på at manuellterapeutiske (evt. 

manuellmedisinske), kiropraktiske eller osteopatiske tiltak mot øvre nakkeleddsindu-

serte symmetriforstyrrelser hos spedbarn er forbundet med fare, men på grunn av 

lite forskningsmateriell er dokumentasjonsstyrken svært lav.

BEKYMRET Seksjonsoverlege  og professor Ansgar Berg ved Barneklinikken. Foto: Rune Nielsen.SKEPTISK MT-leder Vegard Ølstørn.
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En gjennomsnittlig lønnsøk-
ning for fysioterapeuter på 
13.500 kroner før lokale 
forhandlinger. Det er fasit 
for kommuneoppgjøret etter 
at partene ble enige om en 
ramme på ca. 3,3 prosent.

TEKST Tone Galåen 
tg@fysio.no

– DET HAR VÆRT en svært krevende mek-

ling med trang ramme og mange vanskelige 

temaer. Ut fra en helhetsvurdering kunne 

vi likevel ikke kaste kommunene ut i en 

storstreik i fjerde hovedoppgjør på rad. Det 

sa forhandlingsleder for Unio kommune, 

Ragnhild Lied, rett etter at meklingen var 

over mandag 26. mai.

Også partene i statlig sektor og i Oslo 

kommune aksepterte til slutt Riksmeklerens 

skisse med en ramme på 3,3 prosent. Der-

med unngikk man streik i alle sektorer.

Medlemmer i Unio kommune får ifølge 

dette resultatet en lønnsøkning på nivå med 

andre grupper. I tillegg får lærerne kompen-

sert noe av etterslepet. De viktigste prinsip-

pene i lærernes arbeidstidsavtale består.

Skuffet
– Vi hadde forventninger om et bedre re-

sultat for høyskolegruppene. KS har i flere 

år snakket om hvor viktig det er å ha folk 

med høy kompetanse i kommunesektoren. 

Derfor lå det litt i kortene at vi nå skulle 

få et lønnsløft for denne gruppen, men det 

kom dessverre ikke, sier seniorrådgiver i 

forhandlingsseksjonen i Norsk Fysioterape-

utforbund, Kirsti Glad. 

Også rammen for oppgjøret ble mindre 

enn forventet. KS hadde på forhånd antydet 

at rammen skulle utvides på grunn av etter-

slepet for lærerne. I stedet ble rammen om-

trent den samme som for frontfaget.

– Dermed fikk vi ikke hevet våre grupper 

slik vi hadde ønsket, sier Glad.

Krever lønnsløft
Unio og KS har også forhandlet fram et re-

sultat for neste år. Fra 1. mai 2015 vil min-

stelønnen for fysioterapeuter i kommune-

sektoren være noen lunde den samme som 

det fysioterapeutene i Spekter oppnådde i år. 

I løpet av neste toårsperiode vil minste-

lønnen for en fysioterapeut med ti års anse-

nitet eller mer, øke med 21.300 kroner før 

lokale tillegg. For en spesialfysioterapeut vil 

tilsvarende tall være 26.200 kroner. 

En spesialfysioterapeut som har jobbet i 

ti år er dermed garantert en lønn på 460.000. 

Undersøkelser viser at Norge har det 

høyeste lønnsnivået for ufaglærte og den 

dårligst betalte gruppen av universitets- og 

høyskoleutdannede.

– Lønnsutviklingen totalt sett er aksep-

tabel, men lønnsnivået for fysioterapeuter 

er for lavt. Det er der vi ønsker et løft, sier 

Glad.

Hun er imidlertid optimistisk med tanke 

på de lokale forhandlingene som fortsetter 

utover sommeren. Her vil tillegget i snitt 

ligge på rundt 4.000 kroner per person.

– Vi ser at vi kan få til et godt resultat 

for våre grupper i lokale forhandlinger med 

tanke på at fysioterapeuter har mye kompe-

tanse og ikke kom mer enn middels godt ut 

av det sentralt, sier Glad. 

– Et akseptabelt lønnsoppgjør

Tall for Unio kommune

Unios høyskolegrupper, det vil si 
barnehagelærere, sykepleiere, 
fysio- og ergoterapeuter, får i snitt et 

lønnstillegg på 13.500 kroner. 

Lærerne får i snitt et lønnstillegg på 

18.000 kroner, mens for lektorene vil 

tilleggene i snitt være 25.000 kroner. 

I tillegg er det en lokal pott på 1 pro-

sent per 1. juli. 

Tall for Oslo

Generelle tillegg på 1,9 prosent på 

Oslo kommunes lønnstabell, minimum 

8.000 kroner, med virkningstidspunkt 

fra 01.05. 2014.

Avsetning til sentrale lønnsmessige 

tiltak (justeringer for grupper) på 

0,63 prosent av lønnsmassen, med 

virkningsdato fra 01.05. 2014.

Lokale forhandlinger på 1,2 prosent av 

lønnsmassen, med virkningsdato fra 

01.07. 2014. 

SVÆRT KREVENDE Ragnhild Lied, forhandlingsleder for KS-området i Unio, har fått mye kritikk i etter-
kant av meklingen. Foto: Utdanningsforbundet/Tom Egil Jensen
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150 dager har gått siden Fred 
Hatlebrekke tiltrådte vervet 
som forbundsleder. Bratt 
læringskurve til tross, NFF har 
fått en leder som trives på den 
politiske scenen.

TEKST Tone Galåen FOTO Håvard Sæbø 
tg@fysio.no
 

HATLEBREKKE kjenner organisasjonen han 

er satt til å lede fra innsiden, og har alltid 

gitt klart uttrykk for sine meninger. På bar-

neskolen var det liten tvil om hvem som var 

best egnet som tillitsvalgt i klassen.

– Jeg har vært politisk interessert så len-

ge jeg kan huske. Nå er jobb nummer én å 

knytte kontakter, både politisk og mot helse- 

og brukerorganisasjonene. Dette blir viktig 

også for regionlederne som fra 1. juni var på 

plass i 100 prosent stilling. Vi skal påvirke, 

slår Hatlebrekke fast.

Landsmøtet 2013 vedtok at det skulle sat-

ses hardt på å promotere fysioterapi i kom-

munene.

– Dette var jo selve grunnen til organisa-

sjonsreformen. Det er særdeles viktig at vi 

får dette på plass nå som den nye regjerin-

gen har varslet full gjennomgang av primær-

helsetjenesten, sier han.

Rett i forhandling
Litt ekstra interesse for «det muliges kunst», 

kommer godt med når NFF for første gang 

i år går sammen med Privatpraktiserende 

Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) i takstfor-

handlinger med Staten.

Drift- og takstforhandlingene for selv-

stendig næringsdrivende fysioterapeuter 

med kommunal driftsavtale, ble tidligere 

forhandlet mellom Staten og NFF alene, 

men i 2013 bestemte Helse- og omsorgsde-

partementet (HOD) at også PFF og NMF 

skulle delta. 

Fysioterapeuten møter Hatlebrekke etter 

første dag av forhandlingene. Det er på det 

rene at det er stort sprik mellom kravet fra 

fysioterapiorganisasjonene og tilbudet fra 

Staten.

– Hvordan gjennomføres årets forhandlin-

ger? 

– De går som tidligere, bortsett fra at det 

nå er tre organisasjoner som leverer tre for-

skjellige krav. Staten legger så frem et tilbud, 

som vi responderer på hver for oss.

– Hvordan er stemningen mellom de tre 

organisasjonene?

– Den er god. Etter første dag er vi i gang 

med samtaler. Vi har mange ting felles, og er 

enige om mye. Overordnet er det slik at vi 

har en felles forståelse av hva som er viktig 

innen norsk fysioterapi, men vi har likevel 

noe forskjellige krav med hensyn til takst-

fordeling.

– Er det et nederlag for NFF å måtte for-

handle sammen med de to andre organisasjo-

nene?

– Snarere tvert imot. Etter at det i fjor ble 

høring, er vi igjen kommet i forhandlings-

posisjon. Forhandlinger er et meget viktig 

gode for medlemmene våre.

Ville lede delegasjon
NFF inviterte i forkant av årets forhandlin-

ger PFF og NMF til å være med i en felles 

forhandlingsdelegasjon.

– Vi var tydelige på at vi burde lede de-

legasjonen, siden vi er den største organisa-

sjonen og har desidert flest medlemmer bak 

oss. Slik vi ser det, var det ingen reell vilje til 

et felles fremstøt fra de to andre. Vi håper 

likevel at vi kan få til et samarbeid om dette 

i fremtiden. Jeg er overbevist om at det vil 

være bra for alle fysioterapeuter i Norge, sier 

Hatlebrekke.

Han mener at avstanden mellom PFF og 

NFF ikke er så stor når det gjelder synet på 

privat praksis. Dette til tross for at PFF tar til 

orde for å fjerne driftstilskuddsordningen, 

senest i et innlegg på sine egne hjemmesider 

publisert 20. mai. 

– PFF vil ha en finansieringsordning som 

gjelder alle, og det er et krav som vi kan stille 

oss bak. Undersøkelser blant fysioterapeuter 

viser at et stort flertall mener DT-ordningen 

er god, men at mange flere burde få tilgang 

til den. NFF vil jobbe for flere driftstilskudd. 

Det er den langt billigste ordningen for 

kommunene, som slipper arbeidsgiveravgift 

og sosiale utgifter. Vi mener at en ordning 

der pengene følger pasienten er ønsketenk-

ning. Myndighetene vil da miste kontrollen 

på utgiftene, og vi er tilbake til gammel ord-

ning før 1984, sier Hatlebrekke.

Takstforhandlingene med Staten er ven-

tet å være ferdig 6. juni, med en eventuell 

forlengelse til 13. juni.

– Har ikke vist vilje
I kommuneoppgjøret lå det lenge an til 

streik, men partene greide å komme frem til 

en løsning på overtid. Fred Hatlebrekke har 

for første gang deltatt under tarifforhandlin-

gene, og gir honnør til forhandlingsseksjo-

nen i sekretariatet. 

– Det er en veldig styrke i måten hele se-

kretariatet drifter organisasjonen på. Jeg er 

imponert over kunnskapsnivået og arbeids-

evnen, og jeg setter veldig stor pris på hvor-

dan de holder meg orientert, sier han.

– Fysioterapeuter og andre høyskolegrup-

per i kommunen har fått et tillegg på i snitt 

13.500 kroner. Er du fornøyd?

– Jeg synes ikke KS har vist stor nok vilje 

til å møte oss i kravet om at høyskoleutdan-

ning skal lønne seg. Det er likevel fortsatt 

mulighet for ytterligere lønnsøkning i de lo-

kale forhandlingene der det er fremforhand-

let en stor pott. 

Aktive faggrupper
Det er vedtatt at man frem til neste lands-

møte skal se på faggruppenes posisjon i 

NFF. Landsmøtet 2013 ønsket også at fag-

gruppene skal bidra i fagutviklingsarbeidet 

i regionene.

– Hva tenker du om faggruppenes fremtid 

i NFF?

– De bør så langt de kan bistå regionene 

når det gjelder kurs og opplæring. I løpet av 

de tre neste årene skal vi jobbe frem hvordan 

vi på best mulig måte skal forankre faggrup-

pene i organisasjonen. Faggruppene har i 

dag full mulighet til å påvirke politikken i 

NFF ved å være aktive og melde inn saker til 

Forbundsstyret, sier Hatlebrekke.

NFF vil jobbe for direkte tilgang til fysio-

terapi, og ønsker også få på plass en finan-

sieringsordning som gjør det inntektsbrin-

gende for sykehusene å bruke fysioterapi i 

Tillitsmannen
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poliklinisk virksomhet.

– Det er også viktig å skape god samhand-

ling mellom tjenestenivåene, slik at fysiote-

rapeuter i spesialisthelsetjenesten blir brukt 

inn i primærhelsetjenesten, for eksempel 

i forbindelse med opplæring. Regjeringen 

ønsker å gjeninnføre kompetansekrav i pri-

mærhelsetjenesten i forskrifts form, og det 

bifaller vi, sier Hatlebrekke.

Maner til varsomhet 
Denne måneden mottok Statens helsetilsyn 

en bekymringsmelding vedrørende manu-

ellterapi mot asymmetri hos spedbarn.  I 

fjor ble tre utøvere innen henholdsvis ma-

nuellterapi, kiropraktikk og fysioterapi kla-

get inn til fylkeslegen i Rogaland på samme 

bakgrunn, da med utgangspunkt i Vojta-

metoden.

– Du er selv manuellterapeut, hva mener 

du om denne typen behandling av barn?

– Det er bekymringsfullt når spesielt fy-

sioterapeuter med videreutdanning på mas-

ternivå tar inn metoder som det ikke finnes 

evidens for. Selv om ikke alt vi gjør er evi-

densbasert, skal vi være ekstra varsomme 

når det gjelder barn. Vi tar på oss et stort 

ansvar når vi anbefaler udokumenterte be-

handlingsmetoder til sårbare småbarnsfor-

eldre, sier Hatlebrekke.

Politiske dyr
I Norge er antallet fysioterapiårsverk i kom-

munene ca. ett per 1.100 innbyggere, et lavt 

tall sammenlignet med andre land i Europa. 

Forbundslederen vil sammen med de fem 

regionlederne sette ressursene inn på å opp-

rette flere fysioterapistillinger i primærhel-

setjenesten.

– Regionledernes funksjon er svært vik-

tig i påvirkningsarbeidet. Ikke bare på kom-

munenivå, men også på fylkesnivå. De skal 

bli politiske dyr. Når NFF nå har seks ansatte 

som skal utøve fagpolitikk på heltid, bør det 

bli et helt annet trykk ut i kommunene, sier 

Hatlebrekke.

– Det hviler et stort ansvar på regionleder-

ne. Er de godt nok skodd for å drive politisk 

påvirkning?

– De får både ekstern opplæring og støtte 

fra NFF sentralt, men de må få tid til å sette 

seg i rollen. Organisasjonen har valgt sine 

politiske ledere ut ifra troen på at de vil greie 

å utøve politikken. Det er et spørsmål om 

tillit, avslutter Hatlebrekke. 

 

UREALISTISK Det er forbundsleder 
Fred Hatlebrekkes betegnelse på en 
finansieringsordning der pengene 
følger pasienten. Foto: Håvard Sæbø
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En hest å holde i

Antallet pasienter som får terapiridning øker. Hilde 
Albrigtsen Tokstad skulle ønske at NFF jobbet mer 

aktivt for å sikre at enda flere får muligheten.

TEKST Veronika Søum
FOTO Marius Sunde Tvinnereim 

fysioterapeuten@fysio.no

DET HAR SÅ VIDT begynt å lyse av dag på 

gården på Rødde i Melhus. Labradoren Japp 

svinser ivrig rundt på tunet, idet matmor 

Hilde Albrigtsen Tokstad kommer ut av vå-

ningshuset. I stallen venter elleve hester på 

morgenstellet. Hestene som skal jobbe får 

høy, om bare noen timer starter dagens før-

ste ridetimer her på Terapiridesenteret. Re-

HOLDER SEG I FORM Halvard Gundersen (65) 
klarer å løfte seg opp på ryggen til Julius ved 
hjelp av rampe og rekkverk. Han har sittet i rul-
lestol etter en paragliderulykke i 1998, og har 
stort utbytte av terapiridningen.
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sten får på seg dekke og grime, de skal ut og 

spise. Det er ikke tilfeldig hvilken hest som 

skal hva, Tokstad velger hest ut fra sinns-

stemning og person. Hun er nøye på at bru-

ker og hest passer sammen.

– Hvis du er veldig svak i muskulaturen, 

trenger du en hest som har lite ryggbevegel-

ser. For dem som har behov for en bakryt-

ter må hesten kunne tåle å bære to, forklarer 

hun med Japp like i hælene.

Gården Øvrebakken er mannen Ove 

Tokstads slektsgård. Hilde er opprinnelig 

fra Hammerfest, men utdannet i Berlin og 

Oslo. Terapiridesenteret på gården etablerte 

hun i 2007.

– Jeg søkte støtte gjennom Innovasjon 

Norge til ridehall, men fikk ikke fordi jeg 

bodde for nært byen. Så ble jeg oppringt av 

ei i Skaun som hadde fått satt opp ridehall, 

og da jeg nevnte det fikk også jeg støtte, for-

teller Hilde som har fått fullfinansiert ride-

hallen.

Jobb og hobby
Hun er utdannet fysioterapeut, og har Norsk 

Fysioterapeutforbunds  (NFF) kurs i terapi-

ridning trinn en og to. Gjennom terapirid-

ning får hun kombinert to goder; nemlig 

jobb og hobby.

– Dette er drømmen for alle som vil ha 

hest. Jeg får brukt en del av utdanninga mi. 

Det er bare når jeg spar møkk at jeg noen 

ganger heller skulle ønske at jeg satt på et 

kontor i byen og tjente penger, sier hun med 

et smil.

24 år gamle Dina er en av dem som skal 

ut på jobb. Hun vet hva hun går til, og ser ut 

til å ta det med verdig likegyldighet.

– Alle jeg bruker til terapiridning er pen-

sjonerte sportshester. Siden de har gått i 

sporten, har de mye erfaring, sier Hilde.

Bestevennen til Dina er Biene Maja, som 

Hilde konkurrerer med. Hilde begynte med 

hest da hun var 12 år, og fikk sin første da 

hun var 16. Den døde i en stallbrann da hun 

var 22.

– Jeg kjøpte ny hest først da jeg flytta hit 

i 2002, det var en forutsetning for å komme 

hit, forklarer hun og leier Biene Maja ut i 

morgensola.

Dømmer ingen
De som får tilbud om fast plass på terapirid-

ning, holder på så lenge de har behov. For 

øyeblikket har hun 20 pasienter, men plass 

til flere. Terapiridning er trening som styr-

ker muskulaturen, men nærkontakten med 

dyrene er minst like viktig for dem som 

kommer hit. Hestene dømmer ingen, og 

gjør ikke forskjell på folk.

– Hesteryggens tredimensjonale beve-

gelser gir muskelhjelp rett inn i bekken og 

hofter. Den rytmiske bevegelsen er spasme-

dempende. Du kan komme i stallen og de 

stiller ingen krav. Du kan øse ut av deg, og 

de trenger deg. Märtha Louise har sagt at når 

hun var i stallen var hun bare som en hvilken 

som helst tenåringsjente, forklarer Hilde.

Hun legger til rette for den enkeltes nivå, 

og gir tilbakemeldinger deretter. Mens noen 

tar utfordringen med hopping og dressur, er 

skritting eller bare det å bli leid rundt i hallen 

nok for andre. Pasientene som får dekt time-

ne av Helfo kan ha en kronisk diagnose, en 

psykisk eller kroppslig utviklingshemming, 

koordinasjonsvansker, muskelsykdom eller 

konsentrasjonsvansker som ADHD.

– NFF bør gjøre mer
Det finnes ikke mange autoriserte fysiote-

rapeuter som driver med terapiridning i 

Norge. Per juli 2013 var det 100 godkjente 

på Helfos oversikt. Trolig er det færre som 

praktiserer denne formen for fysioterapi, og 

det er for tiden ingen i Troms og Finnmark. 

Hilde skulle ønske NFF jobbet mer aktivt 

mot Nav for å sikre at enda flere kan få til-

bud om terapiridning. I dag må det foreligge 

en henvisning fra lege, manuellterapeut eller 

kiropraktor for å få dette tilbudet, men det 

er ikke alle som kjenner til denne alternative 

formen for fysioterapi.

Ridning har blitt beskrevet som en helse-

bringende aktivitet siden antikken. 

– I Norge var det mensendicklærerinnen 

Elsebeth Bødtker som begynte å behandle 

poliorammede barn, med ridning i 1953. 

Hun brukte sine to sønners ponnier til dette. 

I 1964 ble ridebehandlingen hun drev god-

kjent av Rikstrygdeverket, med full refusjon, 

forteller leder Kari Elisabeth Dahl Liavåg i 

Fagforum for terapiridning.

Over hele verden
Samme året begynte Bødtker å ta imot epi-

lepsibarn til ridning. Daværende overlege 

Henriksen ved Statens Senter for Epilepsi 

foreskrev behandlingen. I starten var det in-
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HESTEJENTE Hilde Albrigtsen Tokstad har vært opptatt av hest hele livet, og som utdannet fysioterapeut med Norsk Fysioterapeutforbunds kurs i terapirid-
ning, kombinerer hun jobb og hobby ved å tilby terapiridning. Biene Maja er hesten hun konkurrerer med.

gen begrensning på antall behandlingstimer. 

I dag får de som får innvilget terapiridning 

av Helfo inntil 30 timer per kalenderår.

– Det er både den holdningskorrigerende 

effekten men også generelt styrke, utholden-

het, koordinasjon og balanse som er ridnin-

gens store fortrinn, forklarer Liavåg.

I 2009 fikk 1408 pasienter terapiridning, i 

fjor hadde tallet økt til 1979.

– I Norge er det kun fysioterapeuter som 

kan ta videreutdanning og få godkjenning 

til å drive  terapiridning  hvor pasienten får 

bidrag fra Helfo. I andre land driver også 

psykologer, spesialpedagoger og ergotera-

peuter  terapiridning. Der har man ikke en 

statlig finansiering av  terapiridning, slik 

som i Norge, sier Liavåg.

Terapiridning er utbredt særlig i England 

og Tyskland, der det har blitt drevet med det 

lenge. Disse landene er ansett for å ha en god 

utdannelse av ridefysioterapeuter. Men også 

i andre verdensdeler har man begynt med 

behandlingsformen.Verdenskongressen, 

som arrangeres hvert tredje år, ble i 2006 

holdt i Brasil, forrige gang i Athen. I 2015 er 

det Taiwan som er arrangør.

– Holder meg i form
Inn på tunet kommer en drosje. Halvard 

Gundersen (65) har sittet i rullestol etter en 

paragliderulykke i 1998. Siden har han vært 

delvis lam fra brystpartiet og ned.

– Jeg rir for å holde meg i form, det er 

utrolig mange flere muskler som settes i 

sving. I rullestol har man lett for å bli sit-

tende som en banan, men det går ikke når 

Hesteryggens tredimensjonale bevegel-
ser gir muskelhjelp rett inn i bekken og 
hofter. 
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man sitter på hesten. Man får mye bedre 

holdning av å ri, forklarer Halvard og klarer 

ved hjelp av rampe og rekkverk å løfte seg 

opp på hesteryggen til Julius.

Han rir vanligvis en gang i uka, men har 

den siste tida vært mye bortreist, og har 

derfor kunnet spare opp timer slik at kan ri 

to ganger i uka. Terapiridning begynte han 

med i 2000, men hest har han tidligere er-

faring med. Familien fikk sin første hest i 

1983, og avsluttet hesteholdet i 2010.

– Jeg prøver å pushe ham. Han har lett for 

å bli i komfortsonen, som alle andre. Han 

sitter litt bak, og kommer han litt langt fram 

føler han at han bikker. Når han får hesten 

til å gå godt er det også best for ham å sitte. 

Halvard sier at han sitter mye bedre med rid-

ning to ganger i uka, forteller Hilde.

– Vedlikeholder gangfunksjon
Marit Fuglaas (50) har holdt på med terapi-

ridning hos Hilde i fire år. Hun har cerebral 

parese og trenger mer hjelp enn Halvard. En 

hjelpepleier leier Marit på hesteryggen til 

Dina rundt i ridehallen.

– Jeg synes det er en veldig fin form for 

trening. Det styrker balansen, koordinasjon, 

hofter og rygg. Terapiridningen bidrar til 

at min gangfunksjon blir vedlikeholdt, noe 

som er svært viktig for meg. Det er også en 

veldig lystbetont form for trening ved at jeg 

får kontakt med hest og lærer mye om dette 

dyret. Jeg liker hester kjempegodt, sier hun.

– Marit har ikke kunnet gjøre så mye i 

barndommen og ungdommen, og det å sette 

seg på en hest og ri gir mestringsfølelse. Du 

får samme rotasjon på hesten som når du 

går, og det er bra for alt innvendig. For Marit 

er ridning spasmedempende, styrke- og be-

vegelsestrening og ikke minst gir det mest-

ringsfølelse, forklarer Hilde. 

Like fort som de kom, forsvinner Halvard 

og Marit inn i drosjene som venter på dem. 

Dina og Julius blir leid tilbake til stallen, der 

de får vann og mat. Arbeidsdagen er over. 

Japp lusker rundt og logrer ivrig med halen. 

Han hadde et nært forhold til en fjording 

som pleide å klø ham på magen. Dessverre 

måtte fjordingen avlives på grunn av kreft, så 

Japp er på jakt etter en ny kløkamerat. Hilde 

Tokstad trenger også en pause nå, en kaffetår 

og litt å bite i. Hun har planer om å utvide te-

rapitilbudet, for eksempel med gruppetimer 

for eldre som har hatt slag. Så lenge hestene 

står i stallen, er mulighetene mange. 

HVILE Arbeidsdagen er over.
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INFORMATIKERE forsker på hvordan pa-

sienter med KOLS og cystisk fibrose kan 

følges opp i sitt daglige liv ved hjelp av 

sensorer på kroppen, opplyser uit.no.

Portugisiske Andre Dias har fullført 

sin doktorgrad i et samarbeid mellom 

Tromsø telemedisinske laboratorium 

(TTL), institutt for informatikk ved UiT 

og Technische Universität München 

(TUM).

Innsamlingen av data og metodene 

fungerte godt, men det var for få tilfel-

ler av akutt lungebesvær i testperioden til 

at forskerne 

kunne finne 

et mønster i 

aktivitetsnivå 

knyttet til 

akutte situa-

sjoner.

P o t e n s i -

alet for å finne applikasjoner som kan 

hjelpe mennesker med kroniske syk-

dommer øker med bedre og mindre 

plasskrevende teknologi, sier Andre Dias 

til uit.no.  

– FYSISK aktivitet på resept passer bare for 

visse grupper inaktive. Vi må bli bedre til 

å velge riktig målgruppe for å få god effekt, 

sier den svenske fysioterapeuten Åsa Romè. 

Hun har analysert de samfunnsmessige 

og økonomiske konsekvensene av Fysisk ak-

tivitet på resept (FaR) i Sverige, og disputer-

te ved Lunds Universitet 22. mai. Avhand-

lingens tittel er «Prescribed physical activity. 

A health economic analysis».

I alt 528 personer inngikk i studien, som 

ble inndelt i to grupper: En høydosegruppe 

trente to ganger per uke, og fikk også moti-

verende samtaler og undervisning om fysisk 

aktivitet. En lavdosegruppe fikk bare skrift-

lig informasjon om at de kunne trene en 

gang i uka.

Resultatet viser at FaR-programmet er 

kostnadseffektivt, og at det økte den fysiske 

aktiviteten for begge grupper. Men lavdose-

gruppen oppnådde samme forbedring som 

høydosegruppen. Økningen i aktivitetsnivå 

reduserte samfunnets kostnader med 22 

prosent i denne studien. 

Støtter ikke Kinesio Taping 

En systematisk oversiktsartikkel i Journal 

of Physiotherapy støtter ikke bruk av Kine-

sio Taping i klinisk praksis.

Forskerne sammenlignet effekten av 

Kinesio Taping med sham taping/placebo, 

ingen behandling, manuellterapi og annen 

fysioterapi/gruppebehandling for men-

nesker med muskel- og skjelettplager. 

Sett under ett var Kinesio Taping ikke mer 

effektivt enn sham taping/placebo. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Rammes hardere av MS 

Ikke-vestlige innvandrere i Norge som 

får multippel sklerose (MS), har et alvorlige-

re sykdomsforløp enn etniske nordmenn og 

innvandrere fra vestlige land. De får også 

MS i yngre alder, skriver Dagens Medisin.

Det viser en studie som forskere fra 

Oslo universitetssykehus (OUS) og Univer-

sitetet i Oslo (UiO) har gjennomført.  Årsa-

ken til endret risiko for MS etter migrasjon 

antas å ligge i miljøfaktorer som disponerer 

for sykdom, blant annet D-vitaminmangel. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Skriver ut resepter

Engelske fysioterapeuter har nå begynt 

å skrive ut resepter til sine pasienter – uten 

at lege er involvert i vurderingen. 

En lignende ordning trådte i kraft i 

Skottland 1. mai, og i Wales vil fysiotera-

peuter kunne skrive ut resepter om noen 

få måneder, opplyser Chartered Society of 

Physiotherapy (CSP). Fysioterapeuter som 

vil ha utskrivningsrett må ta egne kurs for 

å få den offentlige godkjenningen som 

kreves.

Passer ikke for alle

KOLS-oppfølging med sensorer
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Regjeringen i Danmark har lagt fram 

en ny psykiatriplan. Fysisk aktivitet 

og behandling av kroppslige spor 

skal få mer oppmerksomhet, skriver 

fysio.dk.

DETTE er helt i tråd med anbefalingene fra 

Danske Fysioterapeuter (DF). I fjor kom DF 

med fire forslag til hvordan man kan styrke 

behandlingen, helsen og livskvaliteten til 

mennesker med psykiske lidelser: 

Gjenopptreningsplaner i psykiatrien, alle 

psykisk syke skal screenes for livsstilssyk-

dommer, og alle botilbud skal ha fokus på 

fysisk aktivitet. Det fjerde forslaget var at 

fysioterapi i større grad må integreres i inn-

satsen for å redusere bruken av tvang. Alle 

de fire forslagene er med i regjeringens nye 

psykiatriplan.

Det skal settes av 900 millioner kroner til 

å forbedre de fysiske rammene på institusjo-

ner rundt om i Danmark. I tillegg kommer 

100 millioner kroner i år og 200 millioner år-

lig framover til flere ansatte i psykiatrien. 

Mer fysisk aktivitet i dansk psykiatri

Slakteriarbeidere fikk mindre smerter 

Ti minutters spesifikk styrketrening tre ganger i uka kan bidra 

til å redusere kroniske smerter hos slakteriarbeidere, og kan 

være et supplement til ergonomiske tiltak, viser en dansk studie 

fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

66 slakteriarbeidere med kroniske smerter i arm, skulder og 

hånd ble inndelt i to grupper. Smertene gikk betydelig ned hos 

arbeiderne i styrketreningsgruppen sammenlignet med kontroll-

gruppen. 

Les mer: www.fysiotrerapeuten.no

Treningsterapi ved hofteartrose 

Landbasert treningsterapi for artrosepasienter har kun 

moderat effekt på smerte og funksjon, ifølge en systematisk 

oversiktsartikkel i Fysioterapeuten nr. 5 side 22.

Uten vedlikehold forsvinner effekten gradvis etter endt 

intervensjon. Hva som skal til for å få en større langtidseffekt bør 

undersøkes av fremtidige studier, anbefaler de norske forfat-

terne. Landbasert vil her si treningsterapi på land og ikke i vann/

basseng. 

Funkis IL
Funkis IL er nytt tilbud i regi av Hedmark idrettskrets som skal 

gjøre aktivitetstilbudet for funksjonshemmede mer mangfoldig 

og oversiktlig.

– Funkis IL skal samle alle, sier initiativtaker og leder, Vidar 

Alberti til Hamar Dagblad.

Etter at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble lagt 

ned i 2007, skal de ulike idrettslagene tilrettelegge tilbudene 

sine også for funksjonshemmede. Funkis IL skal være bindeled-

det mellom brukeren og idrettslagene i Hedmark.

Vidar Alberti kaller Funkis IL et nyskapende effektiviserings-

tiltak. Målet er at idrettslaget skal være en døråpner og gjøre det 

enklere for funksjonshemmede å være aktive.

– Som medlem av Funkis IL får man oversikt over hvilke tilbud 

som finnes, og kommer i kontakt med de ulike idrettslagene. Fun-

kis IL sørger for at idrettslaget som tar imot den funksjonshem-

mede jobber for at laget får støtte, forteller Alberti.
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Kunnskapene om den norske 
helsetjenesten er høyst varia-
ble, også blant de som jobber 
der, mener Magne Nylenna. 
Det har han forsøkt å gjøre 
noe med.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

RESULTATET ble boka «Helsetjenesten i 

Norge – et overblikk». Som direktør ved Na-

sjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

og professor i samfunnsmedisin ved Uni-

versitetet i Oslo, har Magne Nylenna god 

utsikt over Helse-Norge. Han har også vært 

generalsekretær i Legeforeningen og redak-

tør i Tidsskrift for Den norske legeforening. 

Det er i hovedsak professorhatten han 

har hatt på seg under arbeidet med denne 

boka, som kom som en naturlig konsekvens 

av kursene Nylenna i flere år har holdt for 

utenlandske leger som vil ha autorisasjon i 

Norge. Andre målgrupper er norske studen-

ter i utlandet og helsepersonell generelt.

Enkel og grunnleggende
– Kunnskapen om hvordan helsetjenesten 

i Norge fungerer og er bygget opp varierer 

sterkt. Mange vet for eksempel ikke forskjel-

len på et regionalt helseforetak og et helse-

foretak, eller hvor de ulike beslutningene i 

helsetjenesten tas. Denne boka er derfor en-

kel og grunnleggende, med mye fakta. Man 

skal aldri overvurdere folks faktakunnska-

per, sier Nylenna til Fysioterapeuten. 

– Den norske helsetjenesten er et stort og 

mangfoldig samfunnsområde som tar en stor 

del av statsbudsjettet. Det får mye oppmerk-

somhet; fra politikere, presse, pasienter og 

organisasjoner. Bare utdanning og samferd-

sel kan sammenlignes med helse. Grunnleg-

gende kunnskaper er derfor svært viktig.

– Misnøyen forsvinner aldri
Ifølge Nylenna er det mer tilfredshet enn 

misnøye som preger folks holdninger til den 

norske helsetjenesten. Likevel er det mis-

nøye og kritikk som dominerer mediene.

– Det er blant annet et resultat av den 

sterke velstandsøkningen vi har hatt over 

flere år. Folk får stadig større forventninger 

til hva medisinen kan utrette, og hva vi synes 

vi har krav på. Norge har en høyt utdannet 

befolkning som holder seg godt orientert. Vi 

forventer at samfunnet ordner opp, og auto-

ritetsskrekken er mye mindre enn før. Dette 

er sterke faktorer – drivere – som påvirker 

helsetjenestens organisering og rolle i sam-

funnet. Misnøyen vil aldri forsvinne. Den 

må vi lære oss å mestre, sier Nylenna. 

 

Gårsdagens gjennombrudd
Han viser også til den medisinske utviklin-

gen som bakteppe for dagens utfordringer:

– Gårsdagens medisinske gjennombrudd 

er faktisk mye av årsaken til det vi oppfatter 

som problemer i dag. Uten transplantasjons-

kirurgien ville vi aldri hatt noen mangel på 

organdonorer, og heller ingen kø av pasien-

ter som venter på nye organer. Det samme 

gjelder andre medisinske nyvinninger.

– Men misnøyen er ofte knyttet til behand-

ling som går galt?

– Folk har lenge visst at det er farlig å 

være sjuk, men det er jammen også stor ri-

siko knyttet til selve behandlingen. Jo flere 

som får behandling, desto større er faren for 

at noe går galt. Jo nærmere yttergrensene av 

en sykdom du kommer, desto større er både 

nytteverdien og ulempene. Et sentralt spørs-

mål er om vi gjør for mye. Er vi for overak-

tive når det gjelder behandling?

– Må løfte blikket
I et blogginnlegg på nettsidene til Dagens 

Medisin i mars pekte Magne Nylenna på be-

hovet for å tenke mer helhetlig. 

– For å forstå helsetjenesten trenger vi 

både detaljerte beskrivelser og overblikk. 

Medisinen og medisinere kritiseres, ofte 

med rette, for å dele opp faget i for mange 

spesialiteter og subspesialiteter. Mer og mer 

kunnskap på stadig snevrere områder preger 

utviklingen. Man risikerer å miste helheten 

av syne. Ingen tar ansvar for hele mennes-

ket. Det samme kan skje med helsetjenesten, 

skrev han i innlegget.

Og videre: «Iblant må vi løfte blikket opp 

fra detaljene og forsøke å se sammenhenger 

og utviklingstrekk. En forståelse for helheter 

fordrer ikke bare detaljkunnskap, men også 

overblikk. Vi trenger generalister ikke bare i 

håndteringen av enkeltpasienter, men også i 

håndteringen av helsetjenesten.»

– Trenger flere generalister
- Hvordan kan vi bøte på dette, slik at helhe-

ten blir ivaretatt?

– Vi må ha større respekt for generaliste-

ne. Spesialiseringen kan ikke avvikles, men 

vi trenger flere generalister i alle helseprofe-

sjoner. Det gjelder både i kommunene og på 

sykehusene, og det må sørges for stillinger 

til dem.  Resultatet av for mye oppstykking, 

med for eksempel spesialisering ikke bare 

innen ortopedi, men på knær, kan bli at vi 

mister viktige ting av syne. Generalistene er 

en forutsetning for å kunne tenke helhetlig.

– Hva med situasjonen i kommunehelse-

tjenesten?

– Der er det behov for et kunnskapsløft. 

Det har lenge vært en stor skjevhet til fordel 

for spesialisthelsetjenesten når det gjelder 

forskning og kunnskapsproduksjon, noe vi 

også ser her på Kunnskapssenteret. I spesia-

listhelsetjenesten er det både midler, tilbud 

og etterspørsel. I kommunene er det mot-

satt. Der mangler alle disse tre elementene, 

sier Nylenna. 

Splittes opp
– Det brukes omtrent like mye ressurser i 

kommunehelsetjenesten som i spesialisthel-

setjenesten i Norge. Men i kommunene split-

tes ressursene i små enheter – mellom små 

kommuner og mellom ulike helseprofesjo-

ner. Derfor er det viktig at både fysioterapeu-

ter og andre faggrupper finner samarbeids-

partnere og nye arbeidsformer. Det tror jeg 

kan gi økt styrke og mer synlighet. Synlighet 

kommer også i kraft av dokumentasjon på at 

behandlingen har effekt. Stadig flere pasien-

– Helsetjenesten trenger flere generalister

Vi er nødt til å jobbe for å se «de  
usynlige mange» i prioriteringsarbeidet.
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ter vil spørre om behandlingen de får virker. 

Og du må kunne dokumentere effekten, ikke 

bare referere til din egen erfaring.

Usynlige og mange
– Er denne oppsplittingen også en forklaring 

på at et område som rehabilitering ikke prio-

riteres så høyt i en del kommuner? 

– Rehabilitering krever både ressurser og 

kunnskap. Det dramatiske og akutte vinner 

nesten alltid prioriteringskampen. Det er 

også enklere å få gehør for noen få og svært 

kostbare satsinger innen akuttmedisinen, 

enn de mange «usynlige» og ikke-akutte be-

hovene innen for eksempel rehabilitering og 

kroniske lidelser. Som enkeltpersoner blir de 

borte i det store bildet, selv om de er veldig 

mange. Det er helt nødvendig å jobbe for å 

se «de usynlige mange» i prioriteringsarbei-

det. 

Musikere får ofte problemer

80 prosent av alle profesjonelle musi-

kere får problemer med rygg, nakke eller 

overekstremiteter. Forskerne Chan C. Dris-

coll og B. Ackerman har sett på effekten av 

et 40 minutters hjemmetreningsprogram 

på DVD med øvelser for hele kroppen. 

144 musikere deltok i studien, som 

er publisert i Occupational Medicine. 

Etter 12 uker var musikernes muskel- og 

skjelettproblemer betydelig redusert, 

og de var blitt sterkere. Det hadde også 

positiv effekt når de spilte, skriver danske 

Fysioterapeuten.

Kvinner oftere sykmeldt

Kvinner er langt oftere sykmeldt enn 

menn, viser en ny studie. Forskningen 

viser at kvinner takler dårligere psykiske 

belastninger på jobb.

Studien som forsker Tom Sterud ved 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har 

gjort, viser at sykefraværet i fjerde kvartal 

i fjor var rundt 5 prosent for menn, men 

8,3 prosent for kvinnene, skriver Dags-

avisen.

– Vår studie viser at kvinner har om 

lag 70 prosent høyere risiko enn menn 

for både generelt sykefravær og et høyt 

sykefraværsnivå – over 40 dager i året, sier 

Sterud til avisen.

Lykkelige eldre
Eldre mennesker er like lykkelige som 

yngre. Men forestillingene om hva et godt 

liv er, er ulike.

Det viser en doktorgradsavhandling fra 

Göteborgs universitet som inkluderte nit-

ten 87-åringer. Yngre mennesker forbinder 

lykke med intense opplevelser, mens eldre 

setter pris på mindre intense følelser og 

det å være fornøyd med livet som helhet. 

Sammenlagt viser de fire studiene 

i avhandlingen at det er systematiske 

forskjeller i hvordan yngre og eldre voksne 

oppfatter og regulerer følelser.

MISNØYE – Gårsdagens medisinske gjennombrudd er faktisk mye av årsaken til det vi oppfatter som 
problemer i dag, sier Magne Nylenna, forfatter av en ny bok om helsetjenesten i Norge.
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En gruppe forskere har sett 
på effekten av multimodal 
fysioterapi for hofteartrosepa-
sienter, og sammenlignet med 
placebobehandling. Studiens 
resultater overrasker mange.

TEKST John Henry Strupstad  
js@fysio.no 

FORSKERNE studerte effekten av multimo-

dal fysioterapi på utfallsmålene smerte og 

funksjon. Målgruppen er hofteartrosepa-

sienter med relativt store smerter. Forskerne 

hevder at det fra før er begrenset evidens for 

fysioterapi hos denne pasientgruppen.

Studien er publisert i The Journal of the 

American Medical Association: Effect of 

Physical Therapy on Pain and Function in 

Patients With Hip Osteoarthritis:  A Rando-

mized Clinical Trial.

Dette er en randomisert og placebokon-

trollert studie, med 102 forsøkspersoner. 

Deltakerne i studien hadde hoftesmerter 

målt til 40 eller høyere på VAS skala (0-100). 

Artrosen måtte være bekreftet fra røntgen-

undersøkelse.

Lang oppfølging
49 pasienter mottok aktiv fysioterapi, mens 

53 pasienter fikk placebobehandling. Alle 

pasientene mottok behandling i 12 uker, og 

en 24-ukers oppfølging fra mai 2010 til feb-

ruar 2013.

Pasientene deltok på ti behandlinger i 

løpet av perioden. Aktiv behandling bestod 

av undervisning, råd om aktivitet, manuell-

terapi (her definert som mobilisering, ma-

nipulasjon, massasje og passive tøyninger), 

veiledet trening, hjemmetrening og gang-

hjelpemiddel dersom det var behov for det.

Mest styrke og balanse
Treningen bestod i hovedsak av styrke-

øvelser for hofteabduktorer og quadriceps, 

samt tøynings- og balanseøvelser. Placebo-

behandlingen bestod av inaktiv ultralyd og 

en placebo-gel. I de 24 oppfølgingsukene 

fortsatte den aktive gruppen med trening 

på egenhånd, mens placebogruppen påførte 

gel’en selv tre ganger per uke.

Studiens hovedutfallsmål var smerte 

(VAS skala), fysisk funksjon (Western Onta-

rio and McMaster Universities Osteoarthri-

tis Index) i uke 13. Sekundærutfallsmål var 

de samme målene i uke 36, samt status på 

generell fysisk- og mental helse, og livskvali-

tet i uke 13 og 36.

Begge grupper ble bedre
Begge gruppene opplevde signifikant smer-

tebedring fra baseline til uke 13, og placebo-

gruppen kom best ut. Den samme trenden 

så man for funksjonsmålene.

Forfatterne konkluderer med at dette fy-

sioterapitiltaket ikke hadde bedre effekt enn 

placebobehandling for denne gruppen hof-

teartrosepasienter med smerter >40 på en 

VAS skala. De stiller derfor spørsmål om fy-

sioterapitiltakets verdi for pasientgruppen.  

Forskerne nevner flere mulige forklarin-

ger på resultatene, men konkluderer med 

at dataene var tilfredsstillende med tanke 

på statistisk styrke. De hevder også at det er 

svært liten sannsynlighet for at viktige effek-

ter av fysioterapitiltaket ble utelatt. 

Artikkelen er gratis tilgjengelig fra Helse-

bibliotekets nettsider. 

Ny hoftestudie:

Placebobehandling minst like bra som fysioterapi

Overvekt og håndartrose 

Høy kroppsvekt i ung voksen alder kan ha betydning for senere utvikling av håndartrose, 

viser forskning fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).

Studien sammenligner kroppsmasseindeks (BMI) registrert i 1990, 1994, 2004 og 2010 

hos personer med klinisk diagnostisert håndartrose i 2010, med samme data i en gruppe 

som ikke har utviklet artrose.

Forskerne fant at høy BMI målt i 1990 og 1994 var relatert til senere håndartrose. De 

fant imidlertid ingen sammenheng mellom høy BMI registrert i 2004 og 2010, og senere 

utvikling av håndartrose. I separate analyser fant de at sammenhengen kun gjaldt for de 

yngste deltakerne.

Kilde: Diakonhjemmetsykehus.no
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Sunnaas sykehus er blant de beste 

rehabiliteringssykehusene i verden, 

ifølge en rapport fra Nordisk institutt 

for studier av innovasjon, forskning 

og utdanning (Nifu). 

RAPPORTEN, som er bestilt av Sunnaas, ble 

offentliggjort på et seminar i forbindelse 

med sykehusets 60-årsjubileum. Nifu har 

gjennomført en benchmarkstudie av forsk-

ningen ved Sunnaas, sammenlignet med fire 

europeiske og fire amerikanske rehabilite-

ringssykehus. 

Mye sitert
Datagrunnlaget i rapporten er vitenskape-

lig publisering, internasjonalt medforfat-

terskap og vitenskapelig gjennomslagskraft 

gjennom siteringsrater.   Når det gjelder si-

teringer innen rehabilitering ligger Sunnaas 

svært høyt. Det ligger for eksempel over 

Rehabilitation Institute of Chicago, rangert 

som USAs fremste rehabiliteringsinstitusjon 

siden 1991, av U.S. News & World Report.

Strategisk satsing
Einar Magnus Strand, administrerende di-

rektør ved Sunnaas, forteller at rapporten 

inngår som en del av en offensiv strategisk 

forskningssatsing det siste tiåret.

– I 2003 vedtok styret en offensiv strategi-

plan for utvikling av Sunnaas-forskningen.   

I løpet av en femårsperiode nådde vi målet 

om å utvikle andelen vi bruker på forskning 

fra 0,7 til fem prosent av budsjettet vårt, sier 

Strand.

 

Sterk økning
Samme år gjennomførte Sunnaas sykehus 

en internasjonal evaluering, som anbefalte 

et sterkere internasjonalt nettverk. Det ble 

også anbefalt å knytte sykehusets forsk-

ningsmiljø sterkere til de nasjonale univer-

sitetsmiljøene. Satsingen har resultert i en 

økning av antall doktorgrader fra to i 2003 

til 30 ved utgangen av 2013. Antallet profes-

sorater har økt fra ett i 2002 til 15 ved utgan-

gen av 2013.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Privatpraktiserende Fysioterapeu-

ters Forbund (PFF) retter krass 

kritikk mot ASA 4313, NFF og KS. 

ASA 4313 er den sentrale avtalen mel-

lom Kommunenes Sentralforbund (KS) og 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om fy-

sioterapitjenesten i kommunene. PFF har nå 

gitt advokat Øyvind Kraft i oppdrag å utar-

beide en strategi for å få endret «avtalepoli-

tikken». Målet er at den enten blir organisa-

sjonsnøytral eller oppheves helt, skriver PFF 

i en artikkel på fysioterapi.org.

I artikkelen retter PFF svært sterke be-

skyldninger om favorisering av Norsk Fysio-

terapeutforbund (NFF) og dets medlemmer. 

PFF mener også at «avtalen mellom KS og 

NFF er utdatert, setter usaklig forskjellsbe-

handling i system og at avtalen mangler lov-

grunnlag etter at den nye kommunale helse- 

og omsorgstjenesteloven trådte i kraft».

– Avtalen er en styrke
NFFs forbundsleder, Fred Hatlebrekke, sier i 

en kommentar at utspillet fra PFF og formu-

leringene de bruker, er et angrep på NFF og 

KS sin integritet.

– Når det gjelder selve avtalen, er vår 

virkelighetsoppfatning en helt annen, både 

når det gjelder verdien i å ha en avtale og 

innholdet. Oslo kommune er som kjent ikke 

omfattet av ASA 4313, og der har det i man-

ge år vært vanskelige samarbeidsforhold, 

sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten.

Det er om lag 30 år siden ASA 4313 ble 

etablert. Nå mener PFF at «nok er nok». 

– De fysioterapeutene kommunene tren-

ger for å fylle lovpålagte oppgaver bør anset-

tes i faste stillinger, mens de som behandler 

innbyggere uten kommunale vedtak, skal 

være næringsdrivende uten en «kommunal 

overstyring», skriver PFF.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

PFF vil bli kvitt «avtalepolitikken» 

Sunnaas blant de beste 

ASA 4313 PFF vil jobbe for å fjerne avtalen. På 
bildet, PFFs leder Kjetil Nord-Varhaug. 
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15 prosent av pasientene i 
Sverige rammes av behand-
lingsfeil. Ikke i noen annen 
bransje skader man produktet 
eller kundene i et slikt omfang 
som i helsevesenet.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

– DET PRODUKSJONSSYSTEMET vi kjenner 

fra helsetjenesten i dag, stammer opprinne-

lig fra amerikansk bilindustri på 1920-tal-

let, sa strategisjef på Universitetssykehuset i 

Lund, Magnus Lord, i sitt foredrag til Helse-

konferansen 2014.

Konferansen arrangeres årlig av Helse- 

og omsorgsdepartementet (HOD) i samar-

beid med Helsedirektoratet.

Lord er lege, siviløkonom og sivilinge-

niør og regnes som en av Europas fremste 

eksperter på ledelse av helseforetak og såkalt 

Lean Healthcare. 

Blir som det blir
– Komplekse bedrifter innen industrien 

oppga masseproduksjonen for 20-30 år si-

den, i dag kan du får en Ford i to millioner 

varianter. Likevel drives fortsatt helsevese-

net i stor grad etter denne modellen, til tross 

for at systemet fungerer dårlig i virksomhe-

ter med stor variasjon, sa Lord.

Han understreket at det ikke er medar-

beiderne i helsevesenet det er noe galt med, 

men organiseringen av det arbeidet de gjør.

– Enhetene opererer med sin egen ledelse 

og sitt eget budsjett. Pasientens reise går 

mellom de ulike enhetene, og problemet er 

at det ikke finnes noen som administrerer 

forflytningen. Denne viktige delen av hel-

setjenesten har verken et eget budsjett eller 

administrasjon. Da blir det som det blir, og 

selv om alle gjør så godt de kan, så blir det 

ikke bra, sa Lord.

Han mener også at helsevesenet lider un-

der Taylorismen, en vitenskapelig arbeids-

deling der all planlegging av arbeidet flyttes 

fra arbeiderne til ledere og konsulenter. Me-

toden ble introdusert av den amerikanske 

ingeniøren Frederick J. Taylor, og så dagens 

lys under industrialiseringen.

– Men hvem er det som best kan endre 

virksomheten, spurte Lord retorisk. 

– Det er medarbeiderne, de som står 

midt i virkeligheten. Lederne skal skape for-

utsetninger for medarbeiderne slik at de kan 

forme virksomheten på kort og lang sikt, slo 

han fast.

Må tenke forbedring
Kvalitetsforskere definerer kvalitet som ev-

nen til å gjennomføre en oppgave slik man 

har tenkt seg. Man anslår at overlevelses-

grensen for et firma går ved 5.000 feil per 

million. I alt man gjør, er tallet i helsetjenes-

ten 50.000 til 200.000 feil per million.

– De beste sykehusene i verden begyn-

ner å innse at man trenger et nytt system, sa 

Lord.

– De har oppgitt masseproduksjonen og 

gjennomfører nå et systemskifte. I stedet for 

at hver enkelt enhet skal optimeres for seg, 

ser de på pasientens reise og forsøker å gjøre 

pasientforløpet så godt som mulig. Hvis vi 

lykkes med å koble sammen aktivitetene slik 

at flyten blir bedre, vil også arbeidsmengden 

synke sammen med kostnadene. I tillegg må 

vi i stedet for Taylorismen innføre et selv-

forbedrende system. Det innebærer at alle 

medarbeiderne deltar i problemløsning hver 

dag som en del av arbeidet, sa han.

Det selvforbedrende systemet bygger på 

læring, og baserer seg på en plan hvor det 

tydelig fremgår hvordan man vil at resulta-

tet skal bli. Så gjennomføres aktiviteten, og 

eventuelle avvik analyseres før man går en 

ny runde i forbedringssyklusen. 

– Innenfor helsevesenet er innstillingen 

at alle gjør sitt beste. I stedet må vi definere 

og spørre: Hit vil vi. Hva gjør vi for å komme 

dit?

De beste virksomhetene i verden gjør ca. 

100 forbedringer per medarbeider i løpet av 

et år. Man anslår at tallet i helsevesenet er ca. 

1 per medarbeider.

– Forbedringsmotoren i et vellykket fore-

tak snurrer altså 100 ganger raskere enn i 

helsevesenet, sa Magnus Lord. 

Pasientene lider under masseproduksjon

SYSTEMSKIFTE Forbedringsmotoren i et vellykket foretak snurrer 100 ganger raskere enn i helsevese-
net, ifølge Magnus Lord, svensk lege, siviløkonom og sivilingeniør.

Helsekonferansen 
Er et årlig arrangement i regi av 

Helse- og omsorgsdepartementet i 

samarbeid med Helsedirektoratet. 

Konferansen har som mål å skape fel-

les forståelse for mål og utfordringer 

i helsetjenesten.

Overordnet tema for årets konferan-

se var pasientens helsetjeneste.



FYSIOTERAPEUTEN  6/14     21

Ada Krog viet det meste av sitt yrkesak-

tive liv til fysioterapien – undervisning og 

elektroterapi stod hennes hjerte nærmest.  

Hun ble utdannet ved Oslo Ortopediske 

institutt (OOI) i 1959. I den tid var vår yr-

kestittel sykegymnast. Etter utdanningen 

begynte hun ganske raskt på fysioterapi-

skolen, men denne gang som assistentlæ-

rer.  

OOI ble i 1967 statlig og undervisnin-

gen flyttet til Sophies Minde. Den praktis-

ke undervisningen flyttet etter en tid inn 

i lokaler i Trondhjemsveien. Ada flyttet 

med og ble undervisningsinspektør med 

ansvar for poliklinikken og elektroterapi. 

Flyttingen av utdanningen ble betegnet 

som forhastet, og det sies at lærerne satt 

på Adas kjøkken like før studentene skulle 

komme for å planlegge innhold og lærer-

fordeling.

Ada ble født 31. august 1932, og døde 

etter en tids sykdom 1. mai 2014. Hun var 

født i Oslo og bodde hovedsakelig der. 

Sport og fysiske aktiviteter var hun glad i – 

sjø, båter, håndball, ski og turer i fjell, skog 

og mark preget hennes liv, samt reiser til 

varme land, særlig Spania. Hennes familie 

– foreldre, søster og en bror, var hun svært 

glad i, og familiebåndene var sterke. 

Fysioterapi-

høgskolen ble 

hennes arbeids-

plass frem til 

hun pensjoner-

te seg. I årene 

fra 1970 frem 

til 1995 ble det 

atter store og 

viktige endrin-

ger, denne gang 

ved alle landets høgskoler. For fysiotera-

pihøgskolene var det særlig fokus på ut-

danningens varighet, eksamensordninger, 

turnustjeneste, praksisordninger, utdan-

ningens innhold, samt økende grad av vi-

dereutdanninger, blant annet pedagogikk. 

Det var tøffe tider, og Ada som skolens 

studieleder/nestleder ble en viktig og god 

person i endringsarbeidet.

Fysioterapiutdanningen var midlerti-

dig plassert på Sophies Minde. En mid-

lertidighet som varte i over 20 år og som 

skaffet Ada, som var ansvarlig for koordi-

nering av undervisningen, mye merarbeid.  

I altfor mange år flyttet studentene frem og 

tilbake mellom seks til åtte undervisnings-

steder. Etter flere års arbeid lykkes vi ende-

lig å skaffe skolen tilfredsstillende lokaler, 

og i 1990 kunne vi feire innflyttingen. Ada 

spilte en viktig rolle også i dette arbeidet.

I perioden 1967 – 1992 deltok Ada også 

utenfor skolen med sin kompetanse og 

formidlingsevne. Det var som instruktør 

ved hjerneslagkursene i NFFs regi som 

foregikk i hele Skandinavia. Dette var en 

strevsom tid, men den var også preget av 

mye latter og glede. 

Ada var et rolig og sindig menneske 

med mange gode egenskaper: real, loyal, 

til å stole på, faglig sterk og flink til å for-

midle, varm, positiv og omsorgsfull. Hun 

hadde god kontakt med studentene, – ja 

med oss alle, klare meninger, varsom og 

forsiktig, men åpen for nye ting. Sist men 

ikke minst – en sterk humoristisk sans 

med en svært smittsom latter. Hun var en 

god kollega, en god venn og et flott men-

neske.

Vi vil savne deg, snakke om deg med 

glede og føle vemod over at du ikke lenger 

er hos oss.

Takk Ada!

Anne Bjørneby 
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Aud Storaas 
Mette Sveram 
Karen Margrethe Sødring
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Abstract 

 Aim: The primary aim of this study was to investigate changes in diet during a one 

year lifestyle intervention program, provided by Norwegian primary health care.

Design: A total number of 35 inactive and obese individuals participated in a rando-

mized, controlled trial.

Methods: Food Frequency Questionnaire (FFQ) and Food Dairy (FD) were used to 

estimate dietary intake. At baseline, after six and 12 months participants filled out 

a four-day FD and at baseline and after 12 months FFQ was also included. The first 

six months consisted of physical training, organised as group-based exercise program 

lasting 40-60 minutes three days per week, and health education consisting of nutri-

tion education, practical cooking and Cognitive Behavior Therapy (CBT), lasting 120 

minutes for each component, every time. The last six months the participants were 

followed up once a week.   

Results: No significant differences in total energy intake were found between the 

intervention- and control group. The intervention group decreased their body weight 

by 2.3%, while the control group increased their body weight by 3.5% (difference 

between groups, p = 0.081). 

Conclusions: The intervention group did not show any significant changes in their 

diet, and found it more difficult to change their diet than to start exercise. To change 

the participants existing diet it is suggested to extend the intensive intervention 

period to 12 months and to increase focus on nutrition education, CBT and practical 

cooking. 

Keywords: Food Diary; Food Frequency Questionnaire; obesity; intervention; body 

weight.
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Introduction
According to estimates from World Health 

Organization, more than 1.4 billion adults 

are overweight (Body mass index (BMI) > 

25 kg/m2) and of those, more than 200 mil-

lion men and nearly 300 million women are 

obese (BMI > 30 kg/m2) (1). 

The need for intervention programs for 

obese people within the Norwegian health 

care is increasing. The Norwegian Directo-

rate of Health recommends that all Norwe-

gian primary health care patients with BMI 

> 35 should be offered an individual evalua-

tion and possible inclusion in an interven-

tion program, as an alternative to bariatric 

surgery (2). Lifestyle interventions also give 

more favorable dietary 1-year changes than 

gastric bypass surgery in morbidly obese pa-

tients (3). To provide treatment for patients 

with an obesity problem, several municipa-

lities in Norway are now starting lifestyle in-

tervention programs. Lifestyle interventions 

can contribute to successful outcomes in dif-

ferent ways, whether it is diet alone, diet and 

exercise, exercise alone, meal replacements, 

very low energy diets, weight-loss medica-

tions or advice alone  (4, 5, 6). A review of 

psychological pre-treatment predictors of 

Changes in diet during a lifestyle intervention 
program for inactive obese

Clinical implications

In order to get favorable changes rela-

ted to anthropometric measurements 

and diet, it is important to focus more 

on cognitive behaviour therapy, nutri-

tion and how to compose a meal.

Advices related to diet should be more 

specific, less general.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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No significant differences in total energy intake 
were found between the intervention- and 
control group.

weight control is given by Teixeira et al. (7). 

As far as we know, no research has been con-

ducted on diet changes in outpatient pro-

grams in Norwegian primary health care.  

Effect studies of these small scale programs 

are rare, but highly important to improve 

their quality. In Stavanger, an outpatient li-

festyle intervention program for obese peo-

ple was established in 2009. New patients are 

enrolled in the program once or twice a year. 

The program is most comprehensive during 

the first six months, but patients are follo-

wed up during one year. 

In this intervention program participants 

lived at home, together with their family, at 

the same time as participating in the inter-

vention program.  The main purpose of this 

study was to investigate changes in diet for 

inactive obese, during a 12-month lifestyle 

intervention program provided by Norwe-

gian primary health care. 

Methods
Study design
Thirty-five participants, all referred by their 

family doctor, were included in the study. In-

clusion criteria were BMI ≥ 35 kg/m2, living 

in the city of Stavanger and inactive but not 

depending on any technical resources. Exclu-

sion criteria were severe psychiatric disorders 

and inability to communicate in Norwegian. 

They were randomly assigned to either a li-

festyle intervention- or a control group. Data 

collection was carried out from September 

2010 until September 2011. Study design is 

shown in table 1. Eighteen completed the 

Food Frequency Questionnaire (FFQ) at 

both baseline and after 12 months. When 

considering these 18 individuals, 15 also 

completed the Food Diary (FD) and the an-

thropometric analysis at baseline, six and 12 

months, which explains the differences in n. 

The treatment given to the participants in 

the intervention group consisted of an orga-

nized group-based exercise programme of 

45-60 minutes (including changing), three 

days per week for the first six months. This 

programme consisted of three types of ac-

tivities: i) gym activities including circuit 

training, strength training, high-intensity 

running, ball games and aerobics, ii) out-

door walks and iii) pool activities including 

endurance and strength training. Detailed 

information on the intervention is presented 

by Lie et al. (8). During the first 22 weeks, 

prior to exercise, participants were given nu-

trition education on five different occasions, 

two practical cooking lessons and four sessi-

ons with Cognitive Behavior Therapy (CBT; 

Table 2). All sessions lasted two hours each.

Nutritional advice was according to The 

Norwegian Directorate of Health (2). Re-

commendations related to Nutritional ad-

vice on portion size and meal planning was 

according to Dietary guidelines for Austra-

lians (9). Participants were not instructed 

TABLE 1 Study design.

Intervention group Control group
Number enrolled (men/women) 18 (6/12) 17 (6/11)

Average age (years (SD)) 43.1 (11.3) 45.3 (8.6)

Food Diary (FD)
(Baseline and 12 months)

Yes Yes

Food Frequency Questionnaire (FFQ)
(Baseline and 12 months)

Yes Yes

Number of completers-FFQ (n) 10 8

Number of completers-FD (n) 9 5

Exercise First six months: Three times 
a week

No

Diet Counselling No

TABLE 2 Description of nutrition education and cognitive behaviour therapy, purpose and duration.

Week Education theme Content
4 Nutrition Guidance for a healthy diet. Nutritional education based on the Norwegian and Australian Dietary Guidelines. 

Meal planning. Raw materials/Food groups, portion size, plate model, group exercise.

5 Nutrition Guidance for a healthy diet. Nutritional education based on the Norwegian and Australian Dietary Guidelines. 
Meal planning. Raw materials/food groups, portion size, plate model, group exercise.

8 Cognitive behaviour therapy Beck diet solution. Mindful eating. Mindfulness (Livsstilsprogrammet).

10 Nutrition Digestive system, metabolism and overweight, different diets.

13 Practical cooking Dinner.

16 Cognitive behaviour therapy Self-awareness/mindfulness (Livsstilsprogrammet).

17 Nutrition Food and emotions. «Tools» for a healthy lifestyle. Summary of experiences and change made during the 
treatment and how to accomplish further necessary changes. Future plans.

18 Practical cooking Sharing good recipes.

19 Nutrition Repetition.

20 Cognitive behaviour therapy Mindful eating, eating psychopathology (binge eating, weight-, shape-, and eating concerns). 

21 Cognitive behaviour therapy How to sustain the new lifestyle.

24-50 Participants were offered individual counselling for support.
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to count calories, but requested to choose 

foods low in salt, to limit the intake of sa-

turated fat, total fat and alcohol, and to con-

sume only moderate amounts of sugar and 

food containing added sugar. In combina-

tion with dieting, CBT has been proven to 

benefit weight loss: how to think differently, 

change eating behavior, and lose weight per-

manently. The method used in this interven-

tion study is based on the lifestyle program, 

«Livsstilsprogrammet», and is derived and 

translated to Norwegian from «The Beck 

Diet Solution» (10, 11). 

During the intervention period, partici-

pants were offered additional individual co-

unselling with a professional nutritionist, but 

at their own cost. The following six months 

they were offered organised physical exerci-

se and group teaching or conversations once 

a week, as well as individual counselling if 

requested. The control group visited their 

general physician based on their own sche-

dule, and were offered participation in the 

lifestyle intervention program after one year. 

The study was approved by the Regional Et-

hics Committee for Medical Research before 

subject recruitment and written informed 

consent was obtained from all subjects.  

Food registration
Food Frequency Questionnaire (FFQ) is a 

validated tool for estimating dietary intake 

over a defined period of time, as opposed to 

specificity on a given day (12), while Food 

Diary (FD) gives an overview over energy 

consumed during selected days. Participants 

completed food records before entering the 

lifestyle change program and approximately 

six and 12 months later (Table 1). A four-

day (three weekdays and one weekend day) 

weighed FD was completed. FFQ comprised 

about 270 questions and also included in-

take of dietary supplements, frequency and 

dose. The software program «Mat paa data» 

(13) and the Norwegian food composition 

table (14) were used for calculating amounts 

of nutrients and food reported. The FFQ 

was an extended and revised version of the 

semi-quantitative FFQ used in the Norwe-

gian nationwide survey NORKOST 1997 

(15). Average daily intake of energy and 

nutrients from the FFQ was computed/

scanned using the food database KBS AE-

07 and KBS software system (KBS, version 

4.9, 2008) developed at the Department of 

Nutrition, University of Oslo, Norway. The 

food database KBS AE-07 is based on the 

2006 edition of the Norwegian food compo-

sition table (13). 

Anthropometric measurements
Body weight was measured using a cali-

brated, digital scale (Seca model 770, Seca 

GmbH & Co, Hamburg, Germany) with 

participants wearing light clothes and no 

shoes. Body height was measured to the ne-

arest 0.5 cm using a stadiometer. Waist cir-

cumference (cm) was measured in standing 

position from the point midway between the 

inferior margin of the last rib and the crest 

of the ileum.

Statistics
To study differences between the control- 

and intervention group, an independent 

sample t-test was used. A paired sample test 

was used to measure differences between 

mean daily energy intake at baseline and af-

ter intervention in the two groups. Data are 

presented as means (standard deviation). Of 

the participants in the project, a p-value of 

less than 0.05 was regarded as statistically 

significant. A p-value between 0.05 and 0.1 

indicated a tendency. Statistical analysis was 

performed using PASW Statistics 18 (SPSS 

Inc., Chicago, IL).

Results
At baseline, there were no significant diffe-

rences in average energy consumption bet-

ween drop-outs (11.6±1.7 MJ) and partici-

pants completing the intervention (11.4±5.1 

MJ). 

Results from the FD showed a reduction 

in protein intake by 6% and 35% in the in-

tervention- and control group, respectively. 

Otherwise, no significant differences bet-

ween the mean changes in energy nutrients 

were found between the intervention and 

control group at baseline and 12 months (Ta-

ble 3), or between baseline and six months. 

For individuals in the intervention group, 

a tendency of a 15% decrease in total ener-

gy intake was observed when comparing 

results from baseline and after 12 months 

and measured by FFQ (p = 0.099). The in-

tervention group reported a 13% reduction 

in the consumption of total carbohydrates 

during the intervention period, indicating a 

tendency towards significant reduction (p = 

0.082) when analyzing data from the FFQ. 

This observed reduction was supported by 

data from the FD, where this reduction was 

shown to be significant (-18%, p = 0.01). 

The consumption of added sugar in the in-

tervention group was also reduced (-29%, p 

= 0.063) in data retained from the FD. Even 

though this reduction seems large, high 

standard deviations (SD) influence the sig-

nificance level. Similar reductions as those 

TABLE 3 Daily intake of energy nutrients, in MJ, g and percent of energy intake (E%), before and after 12 months intervention program, estimated from  
Food Frequency Questionnaire (FFQ) and four days of Food Dairy (FD), mean (standard deviation).

Intervention group
FFQ (n=10) FD (n=9)

Baseline 12 months Mean change Baseline 12 months Mean change
Energy (MJ) 10.1 (4.6) 8.6 (2.8)b -1.4 (2.4) 8.2 (2.2) 7.4 (2.7) -1.3 (1.6)

Protein (g) 103 (52) 95 (39) -9 (25) 89( 33) 83 (40) -6 (26)c

Protein (E%) 18 (3) 19 (3) 0.8 (2) 18 (4) 19 (3) 1 (3)

Total fat (g) 102 (48) 84 (23) -18 (35) 77 (19) 73 (34) -8 (21)

Total fat (E%) 37 (5) 36 (5) -0.6 (5) 35 (5) 36 (7) -0.4 (9)

Total carbohydrate (g) 248 (119) 216 (84)b -32 (52) 214 (69) 173 (55)a -37 (39)

Sugar (g) 40 (24) 37 (18) -2 (24) 45 (19) 30 (21)b -16 (15)

Total carbohydrate (E%) 42 (6) 42 (5) 0 (5) 46 (6) 44 (10) -2 (8)

a Different from baseline, p<0.05.  
b Different from baseline, p<0.1.  
c Different from control group, p=0.030
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shown for the intervention group were also 

found for the control group, although these 

results did not tend to be significant. 

There were no significant differences in 

anthropometric data at baseline between the 

control- and intervention group. The change 

in body weight and waist circumference bet-

ween baseline and 12 months tended to be 

different between the two groups for both 

body weight and waist circumference (Table 

4). Although not significant, the interven-

tion group decreased their body weight and 

waist circumference by 2.3% and 3.5%, re-

spectively, while the control group increased 

their body weight by 3.5% and waist circum-

ference by 3.2%. 

Discussion
The main findings in this study were that 

only small, non-significant changes in the 

daily consumption of energy were detected 

in both the intervention- and control group 

during the 12-month intervention period.

Diet and energy intake
Participants found it difficult to make si-

multaneous changes related to both food 

intake and physical activity.  They reported 

that it was easier to increase their physical 

activity level than to change their diet. Even 

though the control group increased mean 

body weight by 4.0 kg (3.5%), and the in-

tervention group decreased body weight by 

2.8 kg (2.3%) during 12 months, the chan-

ges were not significant and low compared 

to other studies, where favorable changes 

in both diet and weight circumference are 

reported, but most often the participants 

then eat a strict diet (16, 17).  Maintaining 

weight loss has also been found to be po-

sitively related to self-monitoring, goal set-

ting, social support, and length of treatment 

(18). Regain of body weight is associated 

with inconsistent and restrictive dieting, life 

stress, negative coping style, and emotional 

or binge eating patterns (19). Despite diffi-

culties in reducing weight, lifestyle changes 

including increased physical activity and di-

etary changes will facilitate other beneficial 

health effects at a moderate weight loss, such 

as improved metabolic profiles, physical ac-

tivity, self-esteem, body image, self-efficacy, 

quality of life, and functional capacity (20). 

However, several participants in the present 

study suffered from food 

addiction and depres-

sion, factors that might 

interfere with successful 

weight loss maintenance 

(21). Whether partici-

pants in this interventi-

on program managed to 

change their diet varied, 

based on their intrinsic 

motivation and advice 

from clinical dietician, 

and the results show lar-

ge standard deviations. 

Establishing an optimal meal pattern may 

be important in order to reduce the craving 

for high-carbohydrate snacks throughout 

the day.

There is a general prevalence in underre-

porting energy intake by using food regis-

tration (22, 23), and both FFQ and FD have 

challenges with underreporting, giving soci-

ally acceptable answers or changing eating 

habits during documentation (24). Body size 

influences the underreporting of energy in-

take and measuring nutrient intake has been 

shown to be more difficult among younger 

women (30-50 years) and overweight men 

and women (BMI >25 kg/m2) than among 

others (12, 25). FFQ might be more accurate 

for groups than for individuals, when consi-

dering misreporting of food items or diffi-

culties in reporting correct portion size (26). 

At the same time it is a quick, easy, self-ad-

ministered and inexpensive form of diet his-

tory. Although not significant, results repor-

ted with FD were lower than results reported 

with FFQ. When reporting diet for four days 

it is easy to change eating pattern or to eat 

less than normal. Some of the participants 

also reported eating disturbances, including 

Control group
FFQ (n=8) FD (n=6)

Baseline 12 months Mean change Baseline 12 months Mean change
13.2 (5.6) 11.6 (3.7) -1.5 (4.1) 11.1 (4.8) 8.3(2.9) -2.8 (3.7)

137 (33) 124 (36) -12 (48) 124 (48) 80(28)b -45 (30)

19 (4) 19 (3) -0.6 (2) 20 (4) 17(3) -2 (4)

127 (63) 112 (39) -15 (43) 105 (49) 80(21) -25 (39)

36 (8) 35 (5) -0.5 (7) 35 (8) 38(8) 4 (6)

336 (186) 286 (108) -49 (115) 284 (172) 199(99) -86 (131)

88 (112) 61 (67) -27 (46) 77 (100) 51(69) -26 (51)

42 (10) 42 (5) 0 (6) 45 (12) 44(10) -0.7 (10)

TABLE 4 Anthropometric data, mean (SD), at baseline and after six and 12 months of the interventional program. Mean change is between baseline  
and 12 months. The rightmost column shows p-values of difference between groups, at baseline and 12 months.

Intervention group
(n = 9)

Control group
(n = 6)

p-value
between 
groups

Variable Baseline 6 months 12 months Mean 
change

Baseline 6 months 12 months Mean 
change

Baseline- 
12 months

Body weight 
(kg)

117.5 (17.9) 114.5 (19.0) 114.8 (23.1) -2.8 (7.8) 115.8 (38.8) 117.0 (36.2) 119.8 (40.9) 4.0 (4.8) 0.081

Waist circum-
ference (cm)

120.4 (15.1) 116.4 (17.1) 116.2 (17.2) -4.2 (5.8) 122.7 (15.7) 123.5 (16.0) 124.1 (16.3) 1.4 (4.2) 0.066

Body mass 
index (kg/m2)

42.6 (5.2) 41.5 (5.7) 41.6 (7.0) -1.1 (2.8) 40.9 (9.1) 41.4 (8.4) 42.2 (9.5) 1.3 (1.7) 0.091
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periods with cravings for high fat food, fol-

lowed by periods compensating with an ex-

tremely healthy eating pattern. Few of the 

participants owned a digital weight, which 

might also increase the possibility of under-

reporting. Despite the statistical limitations 

with FFQ, this is an acceptable method as 

guidance in interventions with economic 

restraints. Using FD is time consuming, 

expensive and probably also lead to under-

reporting. A 24-hour recall might be an al-

ternative, but is more vulnerable for daily 

changes. However, underreporting did not 

seem to distort the main conclusion of these 

dietary surveys since the mean changes for 

most energy nutrients, reported from both 

methods, were not significantly different.

The only significant difference found bet-

ween the intervention- and control group 

was a larger reduction in protein consump-

tion in the control group, measured with 

FD (p=0.03). However, both the control- 

and intervention group consumed protein 

according to recommended daily intake 

(between 10 and 20% of energy intake). No 

other differences in diet were found after 

the intervention period, which indicate the 

need for more focus on motivation and/or 

diet among future participants. However, 

during 12 months the intervention group 

reduced their carbohydrate consumption by 

13%, which may have led to the 15% reduc-

tion in total energy consumption detected 

with the FFQ (p < 0.099). Nutritional advice 

during the intervention focused on dietary 

patterns to promote health and well-being 

rather than recommending what to eat, or 

completely avoid. Participants were requ-

ested to reduce consumption of sugar and 

food containing added sugar. Emphasizing 

the importance of a regular meal plan might 

have reduced the amount of snacking, with 

the observed reduction in carbohydrates. 

Although not significant, the control group 

also reduced their energy intake by 12% 

(FFQ) and 25% (FD) during the project 

year, probably because of a higher focus on 

diet and exercise by participating in the pro-

ject. High self-efficacy towards eating beha-

viors has been proposed as perhaps the only 

predictor of subsequent weight loss (27). 

Cognitive behavioral treatment programs 

have been developed as a tool to encourage 

health care professionals to become more 

active in preventing and treating obesity in 

the long term (28). 

Suggested program changes
None of the participants paid for an indivi-

dual diet counselling session. Since partici-

pants needed help to decide what to change 

and how to change their diet, individual diet 

counselling focusing on very specific goals 

and self-control should be included in the 

intervention (18, 29).  

Participants in the intervention group 

were offered three training sessions a week, 

totalling 58, during the first six months of 

the lifestyle program. During the same pe-

riod, five sessions with nutrition education, 

four sessions with CBT and two practical 

cooking lessons were offered. Underesti-

mating the effect of nutritional education, 

CBT and practical cooking might have cau-

sed the observed lack of significant results 

regarding both diet and anthropometric 

measurements. A larger focus should be on 

diet (individualized nutritional counseling), 

practical cooking, and how to choose ingre-

dients in their local store. 

Limitations of the study
Even if all participants in the intervention 

group were included, the largest limitations 

of this study are the small number of partici-

pants (n= 37) and the large number of drop-

outs (n= 17 or 46%). The number of partici-

pants in this study was limited by resources 

available in the municipality of Stavanger. 

The large drop-out numbers were caused 

by injuries, illness, low motivation to filling 

out the FFQ/FD questionnaires and low ad-

herence to the program. Exclusion of this 

many participants may increase the possi-

bility that the non-significant changes in 

diet and body-weight could be influenced of 

both type I and type II-error. The small sam-

ple size is also an important reason for the 

large SD found for all variables. Although a 

few significant results were found in the in-

tervention group, this may have been caused 

by the larger sample size in the intervention 

group, compared with the control group. 

However, since no published data from such 

a Norwegian outpatient program exists, the 

trends found in the present study could be 

of great interest to improve the quality of 

future interventions for this patient group. 

Conclusions
No significant difference was found between 

the intervention- and control group regar-

ding total intake of calories. Even though the 

control group increased mean body weight 

and the intervention group decreased body 

weight, the changes were small. Future in-

terventions should therefore include more 

guidance in changing participants’ diet. It 

seems to be important to normalize eating 

patterns, emphasize exercise, to set realistic 

goals regarding both weight and physical ac-

tivity and to ensure social support through-

out the intervention period. 

Acknowledgments 
The study was funded by the Municipality 

of Stavanger and the University of Stavanger. 

No conflict of interest exists.

References
1. WHO. Obesity and overweight 2012 [Fact sheet 
N°311]. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs311/en/ [cited 10.01.14].
2. The Norwegian Directorate of Health. National Guidan-
ce for prevention, exposition and treatment of overweight 
and obesity among adults. Contract No.: IS-1735. 2011 
(in Norwegian).
3. Johnson LK, Andersen LF, Hofsø D, Aasheim ET, Holven 
KB, Sandbu R, et al. Dietary changes in obese patients un-
dergoing gastric bypass or lifestyle intervention: a clinical 
trial. The British Journal of Nutrition. 2013;110(1):127-34.
4. Franz MJ, VanWormer JJ, Crain AL, Boucher JL, Histon 
T, Caplan W, et al. Weight-Loss Outcomes: A Systematic 
Review and Meta-Analysis of Weight-Loss Clinical Trials 
with a Minimum 1-Year Follow-Up. Journal of the American 
Dietetic Association. 2007;107(10):1755-67.
5. Kirk S, Penney T, McHugh T-L, Sharma A. Effective 
weight management practice: a review of the lifestyle 
intervention evidence. International Journal of Obesity. 
2012;36:178-85.
6. Galani C, Schneider H. Prevention and treatment of obe-
sity with lifestyle interventions:review and meta-analysis. 
International Journal of Public Health. 2007;52:348-59.
7. Teixeira PJ, Going SB, Sardinha LB, Lohman TG. A review 
of psychosocial pre-treatment predictors of weight control. 
Obesity Reviews. 2005;6(1):43-65.
8. Lie Stangeland S, Sevild Hagland C, Tjelta LI, Dyrstad 
SM. Norwegian primary health care:Evaluation of 
a lifestyle intervention program. Fysioterapeuten. 
2013(11):16-22.
9. Australian Government. Food for health- Dietary guid-
elines for Australians. Department of Health and Ageing. 
2005. p. 28. (http://www.nhmrc.gov.au/_files_nhmrc/
publications/attachments/n31.pdf).
10. Beck J. The Beck Diet Solution: Train Your Brain to 
Think Like a Thin Person. Reprint edition (February 3, 
2009) ed. USA: Oxmoor House, Inc.; 2009. 288 p.
11. Johansen V, Andreassen R. Livsstilsendring og vektre-
dusjon med kognitiv terapi og oppmerksomhetstrening. 
Tidsskrift for kognitiv terapi. 2010;11(4):7-14.
12. Andersen LF, Tomten H, Haggarty P, Lovo A, Hustvedt 
BE. Validation of energy intake estimated from a food 
frequency questionnaire: a doubly labelled water study. 
European Journal of Clinical Nutrition. 2003;57(2):279-84.
13. Mat paa data 2006. http://www.norwegianfoodcomp.
no/# [cited 15.01.2014]
14. Rimestad AH, Borgejordet, Å, Vesterhus, KN, Sygnes-
tveit, K, Løken, EB, Trygg, K, Pollestad, ML, Lund-Larden, 
K, Omholt-Jensen, G, Nordbotten, A. Statens råd for 
ernæring og fysisk aktivitet, Statens næringsmiddel-
tilsyn og Institutt for ernæringsforskning, Universitet i 
Oslo. Oslo: 2001.
15. Andersen LF, Nes M, Lillegaard IT, Sandstad B, Bjor-
neboe GEA, Drevon CA. Evaluation of a quantitative Food 



FYSIOTERAPEUTEN  6/14     27

Frequency Questionnaire used in a group of Norwegian 
sdolescents. European Journal of Clinical Nutrition. 
1995;49(8):543-54.
16. Robertson L. Lifestyle change intervention in a group 
of morbidly obese persons: effects on dietary habits, 
weight, waist circumference, and levels of adiponectin and 
C-reactive protein. Master thesis Bergen: The University 
of Bergen, 2007.
17. Collins CE. Dietary Strategies for Successful Weight 
Loss and Maintenance: More Evidence Required. Journal of 
the American Dietetic Association. 2011;111(12):1822-5.
18. Foster GD, Makris AP, Bailer BA. Behavioral treatment 
of obesity. The American Journal of Clinical Nutrition. 
2005;82(1):230S-5S.
19. Foreyt JP, Goodrick GK. Attributes of successful 
approaches to weight loss and control. Applied and 
Preventive Psychology. 1994;3(4):209-15.
20. Aadland E, Anderssen SA. Treadmill Calibration of the 
Actigraph GT1M in Young-to-Middle-Aged Obese-to-Seve-
rely Obese Subjects. Journal of Obesity. 2012;2012:1-8.
21. Wing RR, Phelan S. Long-term weight loss maintenan-
ce. The American Journal of Clinical Nutrition. 2005;82(1 
Suppl):222S-5S.
22. Birgisdottir B, Kiely M, Martinez J, Thorsdottir I. Validity 
of food frequency questionnaire to assess intake of sea-
food in adults in three European countries. Food control. 
2008(19):648-653.
23. Scagliusi FB, Ferriolli E, Pfrimer K, Laureano C, Cunha 
CS, Gualano B, et al. Underreporting of Energy Intake in 
Brazilian Women Varies According to Dietary Assess-
ment: A Cross-Sectional Study Using Doubly Labeled 
Water. Journal of the American Dietetic Association. 
2008;108(12):2031-40.
24. Tucker KL. Assessment of usual dietary intake in popu-
lation studies of gene-diet interaction. Nutrition Metabo-
lism and Cardiovascular Diseases. 2007;17(2):74-81.
25. Paalanen L, Männistö S, Virtanen MJ, Knekt P, Räsänen 
L, Montonen J, et al. Validity of a food frequency question-
naire varied by age and body mass index. Journal of 
Clinical Epidemiology. 2006;59(9):994-1001.

26. Brown D. Do Food Frequency Questionnaires Have 
Too Many Limitations? Journal of the American Dietetic 
Association. 2006;106(10):1541-3.
27. U.S.DHHS, NIH-National Heart, Lung and Blood Insti-
tute. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, 
and Treatment of Overweight and Obesity in Adults. NIH 
Publication No. 98-4083, 1998.

28. Melin I, Rössner S. Practical clinical behavioral 
treatment of obesity. Patient Education and Counseling. 
2003;49(1):75-83.
29. Haws KL, Redden JP. In control of variety. High self-
control reduces the effect of variety on food consumption. 
Appetite. 2013;69:196-203.

Tittel: Kostholdsendringer hos alvorlig overvektige deltakere i et 
livsstilsendringsprogram
Sammendrag

 Hensikt: Målet med studien var å undersøke kostholdsendringer hos personer med 

fedme gjennom et ett-årig livsstilsendringsprogram igangsatt av primærhelsetjenesten. 

Design: 35 inaktive, overvektige personer deltok i et randomisert, kontrollert forsøk.

Metoder: Matfrekvens (Food Frequency Questionnaire /FFQ) og kostdagbok (Food 

Dairy/FD) ble benyttet for å kartlegge kostholdet. En fire-dagers FD ble loggført ved 

oppstart, seks og 12 måneder. Ved baseline og 12 måneder ble også FFQ fylt ut. De 

første seks månedene besto av intensiv trening (tre gruppetreninger per uke, hver på 

40-60 minutter), undervisning i ernæring og helse (fem leksjoner med ernæring, to 

ganger praktisk matlaging og fire leksjoner i kognitiv terapi, alle på 120 minutter hver) 

etterfulgt av ukentlig oppfølging i seks måneder. 

Resultater: Det ble ikke funnet signifikante endringer i totalt energiinntak som følge 

av intervensjonen. Intervensjonsgruppen hadde en vektreduksjon på 2.3%, mens 

kontrollgruppen økte kroppsvekten med 3.5% (p for differansen mellom gruppene = 

0.081).

Konklusjon: Deltakerne syntes det var vanskeligere å endre kostholdet enn å starte 

opp med trening. For å endre kostvaner bør intervensjonsperioden vare i minst ett år og 

større fokus bør rettes mot ernæring, kognitiv terapi og praktisk matlaging.

Nøkkelord: Kostdagbok; matfrekvensskjema; overvekt; intervensjon; kroppsvekt.
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Innledning
Tall fra Helsedirektoratet (1) viser at andelen 

tredjeklassinger med overvekt og fedme har 

økt fra 16 prosent til 19 prosent i perioden 

2008 til 2010. Det er derfor tydelig at over-

vekt blant barn og unge er et stadig økende 

problem. Fedme kan føre til fysiske og so-

siale vanskeligheter for den som er rammet 

dersom problemet forblir ubehandlet (2). 

Som fysioterapeut vet man mye om kroppen 

og hvordan den kan påvirkes med trening 

(3), og av denne grunn mener vi at fysiote-

rapeuter har en viktig rolle i behandlingen 

av overvekt. Gjennom å intervjue to erfarne 

fysioterapeuter har vi fått kjennskap til to 

uavhengige behandlingsopplegg for den ak-

tuelle gruppen. De to fysioterapeutene har 

henholdsvis syv og åtte års erfaring med å 

lede slike grupper.

Egen innsikt
«(…) kompisen slår seg på magen og sier at 

det har med den her å gjøre… Så de vet jo 

hvorfor de er her».

Dette sitatet viser at en av deltakerne 

erkjenner at han er overvektig. Selv om 

mange av barna erkjenner egen overvekt, 

er det kanskje enkelte foreldre som lever i 

fornektelse. Man ser i en amerikansk studie 

av Eckstein et al. (4) at i en gruppe foreldre 

med overvektige barn, identifiserte kun 36 

prosent av foreldrene barna sine som over-

vektige eller i faresonen for å bli det. Dette 

kan tenkes å føre til at barna selv får vansker 

med å erkjenne egen overvekt, noe som i sin 

tur kan føre til at det ikke gjøres noe med 

problemet.

Fysioterapeutene som vi intervjuet hev-

der imidlertid at barna er kjent med egen 

overvekt. I behandlingsoppleggene blir det 

delt ut skjema i starten der det blir spurt om 

hvorfor de vil delta. En av fysioterapeutene 

sier: 

«Da er det en del som svarer «mamma har 

sagt at jeg må komme her» eller «lege har sagt 

eller helsesøster har sagt…». Og så er det noen 

som sier at de har lyst til å bli tynnere eller til 

å bli i bedre form.» 

Den andre fysioterapeuten nevner de 

samme grunnene til at barna deltar i be-

handlingsopplegget, og mener derfor at 

denne gruppen trenger ekstra oppfølging. 

Det er viktig at barna har innsikt i sin 

egen situasjon for å lykkes med behandlin-

gen. I studien av Eckstein et al. (4) under-

strekes det at også foreldrene må erkjenne at 

barna deres er overvektige, og at dette bør 

være første steg i et behandlingsopplegg. Fy-

sioterapeutene påpeker at de fleste av barna 

vet at de er overvektige. Likevel er hoved-

grunnen til at mange av barna kommer seg 

på trening at foreldrene oppfordrer dem til 

det.

Motivasjon
Når foreldre må oppfordre barna til å gå på 

trening, kan dette tyde på at barna mangler 

den indre motivasjonen til bevegelse. Moti-

vasjon kan defineres som en pådriver eller 

kraft som initierer og mobiliserer energi og 

gir retning for målrettet atferd (5). Dersom 

vi har en indre motivasjon handler vi på en 

bestemt måte fordi vi føler en sterk interesse 

ut fra våre holdninger, verdier og det synet 

vi har på oss selv (6).

Begge fysioterapeutene trekker frem at 

mange av disse barna ofte i startfasen mang-

ler indre motivasjon til å bevege seg. En av 

fysioterapeutene sier: «Altså de løper fra 

den ene siden til den andre fordi du sier de 

skal gjøre det, ikke for at de syns det er gøy 

å løpe». De fleste barna har blitt oppfordret 

av foreldre eller helsesøster til å trene, men 

det er også noen som har lyst å bli tynnere 

eller å komme i bedre form. Disse barna har 

egne mål og er dermed lettere å behandle. 

Det nevnes flere grunner til at barna har 

redusert indre motivasjon. Mange av dem 

mangler opplevelsen av mestring fordi de 

ikke har klart å følge de jevnaldrende barna 

i gymtimene.

For å fremskynde den indre motivasjo-

nen nevner fysioterapeutene flere virke-

midler. De gir komplimenter og balanserer 

mellom å gi utfordringer og å gjøre ting som 

barna mestrer. De påpeker også viktigheten 

av å gjøre treningen variert og lystbetont, 

gjerne i form av å pakke treningen inn i lek. 

I begge tilbudene har det blitt brukt beløn-

ning og premiering for å øke barnas motiva-

sjon. Dette kan være gode virkemidler, men 

vi mener at man bør være forsiktig med å gi 

for mye ros. Dette er fordi ros kan miste sin 

effekt dersom den gis uten at barna virkelig 

har oppnådd noe. En bør dessuten unngå å 

bruke ytre belønning som motiveringsmid-

del dersom en vil stimulere til varige og 

langsiktige interesser (6).

Mål
Fysioterapeutene trekker frem flere av de 

samme målene med sine tilbud. De legger 
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Behandlingsprogrammene er nyttige og tilbyr 
barna nødvendig hjelp til selvhjelp.

vekt på at barna skal oppleve bevegelsesgle-

de og mestring. Gjennom å prøve ut mange 

ulike aktiviteter vil forhåpentligvis alle bar-

na finne en aktivitet de synes er morsom og 

som de mestrer. Den ene fysioterapeuten 

forteller at mange av disse barna gjerne fra 

tidligere har dårlige erfaringer med fysisk 

aktivitet fordi de ikke har et naturlig for-

hold til å være i aktivitet. For mange kan det 

være skummelt å få høy puls, rask pust og 

øm muskulatur. Det er derfor viktig å ufar-

liggjøre fysisk aktivitet. Hvis ingen forteller 

dem at disse ubehagene er helt normale og 

ufarlige, kan det være lett å bli overveldet og 

velge bort slik aktivitet i fremtiden.

Fysioterapeutene ønsker at barna skal 

oppdage at fysisk aktivitet kan være noe 

som gir glede. De presiserer også at det er 

et mål at barna skal slutte å delta på behand-

lingstilbudene fordi de har blitt fysisk aktive 

og har engasjert seg i en aktivitet utenfor 

disse gruppene. Det er på den måten et mål 

at barna skal endre sin holdning til fysisk 

aktivitet, og være fysisk aktive fordi de selv 

ønsker det.

Begge tilbudene har brukt kroppsvekt 

som et mål på fremgang. Imidlertid har 

dette ikke vært et uttalt mål. I litteraturen 

finnes et uttall studier der vektnedgang har 

vært hovedutfallsmålet. Kroppsvekt er et 

relativt enkelt mål på effekt av en interven-

sjon og kan dessuten være motiverende i seg 

selv, da dette kan gi en tallfestet indikasjon 

på fremgang. Måling og veiing av barn er 

et omdiskutert tiltak, og Landsforeningen 

for overvektige hevder at veiing av barn vil 

øke stigmatiseringen av de barna som har 

overvekt eller fedme (5). Det er uenighet om 

hvorvidt det å initiere behandlingsprogram 

for vektreduksjon hos barn og unge kan 

fremkalle spiseforstyrrelser (5). Ifølge Shield 

& Summerbell er det utført flere studier som 

ikke kan påvise en slik sammenheng (5). 

Selv om kroppsvekt er et godt mål på frem-

gang, bør man være forsiktig med å ha dette 

som et uttalt mål, og heller rette fokus mot 

bevegelsesglede og mestring.

Trening
I begge behandlingstilbudene ser man at 

aktivitetsøktene er delt opp i oppvarming, 

hoveddel og avslutning. Det poengteres at 

oppvarmingen må bestå av noe som alle 

klarer, og som er lystbetont nok til at barna 

kommer igang. Aktiviteter som kanonball, 

tikken, hinderløype og stafett nevnes som 

fine aktiviteter.

I hoveddelen prøver man å få opp pul-

sen slik at barna blir andpustne og svette. 

Disse barna har gjerne ikke noe forhold til 

intensitet, og man har i ett av tilbudene tatt 

i bruk en intensitetsskala. Skalaen går fra 

1-5 og skal hjelpe barna til å bli bevisste på 

treningsintensiteten de jobber med. En slik 

skala kan standardisere den subjektive opp-

levelsen av anstrengelse og gi barna et for-

hold til å arbeide i ulike intensitetssoner.

I begge tilbudene står både styrke- og 

utholdenhetstrening sentralt i hoveddelen. 

Fysioterapeutene forteller at de forsøker å 

pakke dette inn i lek for den yngste gruppen, 

gjerne i form av stasjonstrening. I begge til-

budene varieres det mellom inne- og uteak-

tiviteter. Som eksempler på inneaktiviteter 

nevnes turn og friidrett. Av uteaktiviteter 

nevnes turgåing, fotball, sykling, tautrek-

king m.m. 

Styrketrening i apparater er en del av 

treningsopplegget i begge behandlingstil-

budene. Det blir lagt vekt på riktig løfte-

teknikk, og fysioterapeutene er enige om at 

styrketrening ikke er farlig for barn slik det 

tidligere har vært hevdet (7). Styrketrening 

med kroppen som motstand ble også truk-

ket frem som et godt alternativ, da barna 

som regel er relativt tunge og motstanden 

dermed kan bli stor. Selv om fysioterapeu-

tene skulle ønske at barna drev med mer lek-

betont trening, har de bare gode erfaringer 

med spesifikk styrketrening, spesielt for de 

eldste barna. 

Viktigheten av å gjøre et gjennomtenkt 

valg av aktiviteter trekkes frem av begge fy-

sioterapeutene. Aktivitetsutvalget må inne-

holde både aktiviteter som barna mestrer, 

og aktiviteter som er mer utfordrende. I 

mange løfte- og kasteidretter er det en for-

del å være tung, noe som gir økt sannsynlig-

het for at disse barna vil oppleve mestring. 

I energikrevende idretter som friidrett og 

langrenn kan graden av mestring være liten. 

Likevel er det viktig å inkludere denne typen 

aktiviteter, ikke bare for å øke spekteret av 

øvelser, men fordi de er mer energikrevende 

og fordi barna etter vår mening kan oppleve 

BEVEGELSESGLEDE Fysioterapeutene har observert økt bevegelsesglede og at barna har endret sine 
holdninger til fysisk aktivitet etter behandlingsoppleggene.
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bevegelsesglede til tross for dårligere forut-

setninger enn normalvektige.

Fysioterapeutene legger begge vekt på 

å oppfordre barna til å være aktive utover 

de organiserte aktivitetsøktene. Det leg-

ges spesielt vekt på å bevisstgjøre barna på 

hverdagsaktiviteter. For å ha et aktivitets-

nivå som er i henhold til de nasjonale an-

befalingene for barn og unge, vil det i tillegg 

til organiserte aktiviteter være nødvendig å 

øke aktivitetsnivået ved hjelp av hverdags-

mosjon. Slike aktiviteter kalles NEAT, non 

exercise activity thermogenesis (5). Slik vi 

ser det, er det viktig å innarbeide gode vaner 

med tanke på for eksempel transport til og 

fra ulike aktiviteter. Det kan utgjøre en stor 

forskjell å gå eller sykle i stedet for å bli kjørt 

eller ta buss. Kanskje kan barna ta med seg 

disse vanene også inn i det voksne livet?

Gruppebehandling og tverrfaglighet
Det er mange fordeler med å behandle over-

vektige barn i gruppe. Først og fremst er 

dette enkelt, praktisk og kostnadseffektivt 

sett ut fra et behandlerperspektiv. Det so-

siale aspektet og vennskap innad i gruppen 

spiller også en viktig rolle, og barna får an-

ledning til å treffe andre barn i samme situa-

sjon (2). Ved gruppebehandling av overvek-

tige barn vil det dessuten kunne oppstå et 

konkurranseelement (5). Resultatet i et slikt 

behandlingsopplegg i gruppe er imidlertid 

avhengig av hvordan gruppen er sammen-

satt. Man bør ifølge Nowicka & Flodmark 

(2) rette oppmerksomhet mot kjønn, alder 

og sosial bakgrunn for å få en optimal grup-

pesammensetning. Studier gjennomgått av 

Nowicka & Flodmark (2) kan ikke konklu-

dere med at gruppebehandling er mer for-

delaktig enn individuell behandling.

Nowicka og Flodmark (2) skiver at med-

virkning fra flere ulike yrkesgrupper er til 

stor fordel ved behandling av overvekt hos 

barn. En tverrfaglig gruppe kan, i tillegg til 

fysioterapeut, bestå av blant annet helse-

søster, klinisk ernæringsfysiolog og ergo-

terapeut (8). En av de intervjuede fysiote-

rapeutene trekker i tillegg frem flere andre 

samarbeidspartnere, blant annet personlig 

trener, kostholdsveileder og ulike trenings-

instruktører. Hun kunne i tillegg ønske å in-

kludere lege, psykolog og ernæringsfysiolog 

dersom behandlingstilbudet hadde større 

ressurser. Det er mulig at tilknytning til flere 

treningsinstruktører med ulik bakgrunn 

kan gjøre opplegget mer spennende og va-

riert for barna. Begge de intervjuede fysio-

terapeutene trekker frem at psykolog kunne 

vært en nyttig samarbeidspartner, siden be-

handling av overvekt krever en livsstilsend-

ring og er et sammensatt problem. Enkelte 

vil kunne ha nytte av motiverende samtaler 

før og underveis i behandlingen. 

Kosthold og samarbeid med foreldre
Ernæring og kosthold har stor betydning 

i behandling av overvekt og fedme. Det er 

stadige diskusjoner i media om hva som er 

det beste kostholdet, og det er lett å bli usik-

ker på hva og hvem man skal forholde seg 

til (9). Fysioterapeutene har valgt å fokusere 

på praktiske råd og tips heller enn avanserte 

teoretiske utredninger om riktig kosthold. 

Kanskje vil denne tilnærmingen være den 

riktige, fordi en stor mengde teoretisk in-

formasjon kan være overveldende. Dessuten 

er det muligens for mange ikke nødvendig 

å følge en streng diett, men heller være be-

visst på for eksempel å redusere mengden 

søtsaker og snacks. Kolsgaard (9) presiserer 

at man ikke trenger å være klinisk ernæ-

ringsfysiolog for å hjelpe familier til bedre 

kostvaner, siden små endringer vil gi en re-

duksjon av energiinntaket. 

Begge tilbudene har praktiske dager der 

de lærer foreldrene og barna om kosthold. 

I det ene behandlingstilbudet får gruppen 

også besøk av ernæringsfysiolog to ganger 

i året for teoretisk undervisning. Ettersom 

det som regel er foreldrene som kjøper inn 

og lager maten i en familie, har foreldrenes 

rolle stor betydning. De er viktige rollemo-

deller for barna og er med på å forme barnas 

holdninger til blant annet fysisk aktivitet 

og kosthold. I begge tilbudene oppfordres 

foreldrene til å delta på matlagingsdager og 

enkelte aktivitetsøkter. Dette har imidlertid 

vist seg å være utfordrende, og en av fysio-

terapeutene mener at det å få foreldre enga-

sjert kanskje er den største utfordringen. 

Avslutning
I behandlingsopplegg rettet mot overvektige 

barn bør det fokuseres på lystbetonte akti-

viteter, bevegelsesglede og det å gi barna en 

opplevelse av mestring. Det er nødvendig 

med en helhetlig tilnærming for å oppnå 

en livsstilsendring, derfor er det sentralt å 

inkludere andre yrkesgrupper og engasjere 

foreldre. 

Informantene uttaler at de er fornøyde 

med resultatene fra behandlingsoppleggene, 

og at de har sett store endringer hos barna. 

De har blant annet sett økt bevegelsesglede 

og at barna har endret sine holdninger til fy-

sisk aktivitet. En av fysioterapeutene har fått 

tilbakemelding fra skoler om at barna del-

tar mer i gymtimene, og mange foreldre har 

kommet med tilbakemelding om at barna er 

mer aktive på fritiden. Basert på intervjuene 

fremgår det at de to behandlingsprogram-

mene er nyttige og tilbyr barna nødvendig 

hjelp til selvhjelp. Det er sannsynlig at barna 

ikke hadde klart å gjøre disse endringene på 

egenhånd, og at et slikt opplegg med fysiote-

rapeut derfor kan være det barna trenger for 

å komme i gang med de nødvendige livss-

tilsendringene. 
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Sammendrag
Hensikten med dette fagessayet er å vise hvordan fysioterapeuter kan bidra i behandlin-

gen av barn og unge med overvekt og fedme. Gjennom å intervjue to erfarne fysioterapeu-

ter har vi fått kjennskap til to uavhengige behandlingsopplegg for den aktuelle gruppen. 

Vi har belyst hva fysioterapeutene fokuserer på i behandlingen og hvilke erfaringer de har 

gjort. 
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Commentary
The prevalence of Type 2 diabetes and other metabolic disorders 

is rapidly increasing, perpetuating a clear and present public 

health risk (Wild et al 2004). There is substantial evidence that 

intensive clinic-based lifestyle interventions targeting increased 

physical activity and reduced energy intake are effective in pro-

ducing significant weight loss and improving Type 2 diabetes 

biomarkers (Norris et al 2004). However, evidence is lacking re-

garding the feasibility of translating these interventions into the 

wider community. The ‘Living Well with Diabetes’ trial described 

in this paper delivered a weight loss intervention entirely over 

the telephone in an attempt to increase program reach beyond 

the metropolitan clinic setting. It used an evidence-based combi-

ned approach of increasing energy expenditure through physical 

activity, and reducing energy intake through healthy eating prin-

ciples; importantly it incorporated behavioural change strategies 

to target and individualise the program according to participant 

need and circumstances, to increase program uptake and adhe-

rence. Although the program conferred benefits in weight loss, 

energy intake reduction, dietary quality and physical activity, the 

effects sizes were relatively small with few Type 2 diabetes partici-

pants meeting program targets. Additionally, no change in blood 

glucose was detected, possibly due to lack of program focus on 

medication adherence. Effects were greatest in program comple-

ters who received the majority of calls, favouring those who were 

retired. Study outcomes point to the dilemma for clinicians of 

targeting programs to those most able or motivated to change 

compared with a ‘take all comers’ approach, to optimise inclu-

sion of those from socially disadvantaged and minority groups. 

It is likely that more flexible modular approaches in goal setting 

and delivery, including internet and pervasive smart phone tech-

nology, will be necessary to achieve greater program impact and 

reach, as demonstrated in successful secondary prevention of 

cardiovascular disease (Neubeck et al 2011).

Martin Mackey
The University of Sydney, Australia 
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A telephone-delivered behavioural intervention confers a small 
reduction in body weight in people with Type 2 diabetes

Synopsis
Summary of: Eakin EG, et al (2013) Six-

month outcomes from living well with 

diabetes: a randomized trial of a telephone-

delivered weight loss and physical activity 

intervention to improve glycemic control. 

Ann Behav Med [Epub ahead of print 

doi.10.1007/s12160-013-9498-2.] [Prepared 

by Kylie Hill, CAP Editor.]

Question: Does a telephone-delivered in-

tervention aimed at increasing physical ac-

tivity and improving dietary intake serve to 

reduce weight, increase physical activity and 

improve glycaemic control in people with 

Type 2 diabetes?

Design: Randomised controlled trial with 

blinded outcome assessors. 

Setting: The participants’ homes in the 

city of Logan, Australia. 

Participants: People were eligible to par-

ticipate if they were aged 20–75 years, had 

Type 2 diabetes, were inactive, had a body 

mass index ≥ 25 kg/m2, were not using 

weight loss medication, and had no previous 

or planned bariatric surgery. Randomisati-

on, using the minimisation method, alloca-

ted 151 participants each to the intervention 

and control groups. 

Interventions: Over a six-month period, 

the intervention involved 14 phone calls 

which comprised motivational intervi-

ewing, focusing on the benefits of weight 

loss and lifestyle changes together with goal 

setting to achieve specific targets related to 

weight loss, physical activity, and dietary 

intake. Participants were also provided with 

a workbook, a pedometer (to monitor daily 

step counts), and a set of digital scales (to 

monitor body weight). They were encou-

raged to achieve weight loss through exer-

cise (≥ 210 minute/week) and a reduction 

in energy and total fat intake. The control 

group received generic self-management 

brochures about Type 2 diabetes.

Outcome measures: The primary outco-

mes were weight loss, accelerometer-deri-

ved moderate to vigorous physical activity, 

and glycosylated haemoglobin (HbA1c). 

Results: A total of 279 participants com-

pleted the study. On completion of the inter-

vention period, compared with those in con-

trol group, those in the intervention group 

achieved greater weight loss (–1.1%, 95% CI 

–1.9 to –0.3). This betweengroup difference 

was equal to –1.1 kg. The intervention group 

also performed more physical activity (30%, 

95% CI 8 to 57). This between-group diffe-

rence was equal to 31 minutes of moderate 

to vigorous physical activity per week. There 

were no differences in HbA1c. 

Conclusion: Telephone-delivered motiva-

tional interviewing was a pragmatic option 

for encouraging a healthier lifestyle and 

conferred benefits in weight loss and physi-

cal activity for adults with Type 2 diabetes. 
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Originaltittel: Chronotropic responses and 
effect of high intensity interval based aerobic 
exercise in heart transplant recipients. 

Fysioterapeut og PhD Kari Nytrøen har fun-

net ut at intervalltrening med høy intensi-

tet er en trygg og effektiv treningsform som 

bedrer kondisjon, utholdende muskelstyrke 

og generell helse hos stabile hjertetransplan-

terte pasienter. 

Både friske personer og pasienter med 

hjertesvikt og iskemisk hjertesykdom har 

dokumentert god effekt av intervalltrening, 

og i flere studier er det vist at intervalltre-

ning med høy intensitet gir en signifikant 

bedre effekt enn trening med jevn og mode-

rat intensitet. Nytrøen og medarbeidere ville 

undersøke om intervalltrening har samme 

gode effekt blant hjertetransplanterte pasi-

enter. Dette er pasienter der slik trening har 

vært ansett som lite gunstig da de mangler 

nerveforsyning til det nye hjertet, noe som 

fører til høyere hvilepuls, langsommere stig-

ning av puls under belastning, lavere maksi-

mal puls og langsommere normalisering av 

pulsen etter avsluttet belastning. Den redu-

serte pulsresponsen har vært sett på som en 

av hovedårsakene til den reduserte fysiske 

kapasiteten hos hjertetransplanterte pasien-

ter, der de fleste studier beskriver et maksi-

malt oksygenopptak mellom 50-70 prosent 

av det som er forventet hos friske. Videre 

er redusert oksygenopptak sterkt assosiert 

med en dårligere prognose hos denne pa-

sientgruppen. Å finne metoder som bedrer 

oksygenopptaket er derfor svært viktig. 

De siste 15 årene er det publisert et re-

lativt beskjedent antall randomiserte studier 

som har sett på effekt av kondisjonstrening 

med moderat intensitet blant hjertetrans-

planterte pasienter. Samtlige studier har vist 

et signifikant forbedret oksygenopptak blant 

de som har trent, men fortsatt langt fra for-

ventet nivå sammenliknet med normalver-

dier (60-70 prosent av forventet). 

Resultatene i denne doktorgradsavhand-

lingen er basert på to prosjekter:

1) 77 pasienter som ble fulgt i ett år fra 

transplantasjonsdato for å se på endringer i 

pulsrespons.

2) 2 x 24 pasienter (gjennomsnittlig fire 

år etter transplantasjon) som ble fulgt i ett 

år, hvor den ene gruppen trente intervalltre-

ning og den andre gruppen fortsatte «som 

vanlig» uten å følge et spesifikt treningsopp-

legg. Ved follow-up hadde intervallgruppa 

trent 3x8 uker med intervalltrening (tre 

økter per uke) pluss egentrening mellom in-

tervallperiodene. I den andre gruppa hadde 

en tredel trent lite eller ingenting, mens to 

tredeler hadde trent to ganger eller mer per 

uke med varierende innhold og intensitet. 

Resultatene viser at pulsresponsen er 

delvis normalisert hos de fleste ett år etter 

transplantasjon, og at intervalltreningen 

som ble gjennomført av pasienter gjennom-

snittlig fire år etter transplantasjon førte til:  

Økt oksygenopptak/bedre kondisjon (13 

prosent økning). 

Økt utholdende muskelstyrke (17 pro-

sent økning).

Bedre helserelatert livskvalitet.

Redusert progresjon (>50 prosent) av 

vaskulopati (graftskle-

rose) som er en spesiell 

form for arterioskle-

rose som rammer hjer-

tetransplanterte pasi-

enter (cardiac allograft 

vasculopathy).

 

Intervalltrening er en 

trygg og effektiv tre-

ningsform som an-

befales for å forbedre 

kondisjon og helse til 

alle friske, stabile hjer-

tetransplanterte litt ut i 

forløpet. Intervalltreningen har mange posi-

tive effekter. I tillegg til bedre kondisjon og 

utholdende muskelstyrke bremser intervall-

treningen utviklingen av vaskulopati, som 

muligens på lang sikt vil bidra til å redusere 

sykelighet og dødelighet i pasientgruppen.
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I Fysioterapeuten nummer 4, 2014 går Tom 

Arild Torstensen relativt hardt ut mot Neu-

rac som behandlingsmetode (1), hvor han 

hevder at forskningen er entydig og nedslå-

ende, og at metoden ikke har tilført fysiote-

rapien noe nytt og bedre enn andre metoder 

som benyttes. Disse utsagnene kommer som 

følge av en artikkel i Fysioterapeuten num-

mer 2, 2014, som omhandlet fysioterapeut 

Ingrid Nielsen og hennes behandling av pa-

sienten Kjell Kversøy (2). Det er beklagelig 

at Torstensen benytter en artikkel om en til-

freds fysioterapeut og en vellykket behand-

ling av en pasient til å angripe noen som 

verken var bidragsytere eller ble intervjuet i 

sakens anledning.

Ett av mange verktøy
Fra Redcords side er det viktig å understreke 

at Neurac som behandlingsmetode skal an-

ses som et av mange verktøy som fysiotera-

peuter har i sin verktøykasse. Metoden skal 

benyttes i de tilfeller hvor den er indisert, og 

har særlig fokus på å bedre nevromuskulær 

kontroll. Fra S-E-T (Sling Exercise Therapy) 

ble lansert som begrep i 1999, og Neurac i 

2004, har metoden utviklet seg mye fram til 

i dag, og er i fortsatt utvikling. Underveis 

har prinsippet om å finne ut hva som virker, 

og – like viktig – hva som ikke virker, stått 

helt sentralt. I en slik utviklingsprosess er 

man også prisgitt at det finnes forskere som 

er interessert i å undersøke metoden på et 

godt og uavhengig grunnlag. Det er noe vi 

heldigvis opplever en stadig økende inter-

esse for.

EBP
I arbeid med pasienter stilles det stadig 

større krav til evidensbasert praksis. Det er 

skrevet mye om hva som ligger i dette be-

grepet. Cochrane definerer evidensbasert 

klinisk praksis (EBP)(3) som en tilnærming 

til det å ta avgjørelser hvor klinikeren bruker 

den beste tilgjengelige kunnskap, i samråd 

med pasienten, for å avgjøre hvilke alterna-

tiver som passer denne pasienten best. (Evi-

dence-based clinical practice is an approach 

to decision-making in which the clinician 

uses the best evidence available, in consul-

tation with the patient, to decide upon the 

option which suits that patient best). 

Sackett et al oppsummerer i sin bok om 

EBP (4) at «Evidence-based medicine is the 

integration of best research evidence with 

clinical expertise and patient values». Dette 

betyr at dersom man enten utelater forsk-

ningsbasert kunnskap, ikke benytter egen 

klinisk ekspertise, eller ignorerer pasientens 

individuelle behov, arbeider man ikke i tråd 

med hva som ligger til grunn for evidensba-

sert praksis.

I overnevnte artikkel i Fysioterapeuten 

nummer 2, 2014 (2), ser vi en fysioterapeut 

som virker som å ha tatt pasientens verdier 

på alvor og gitt ham et tilbud i tråd med 

hans behov.  Et av poengene som Torsten-

sen fremhever i sitt innlegg, er at behand-

lingseffekt er svært avhengig av pasientens 

self-efficacy (1). Han skriver videre at denne 

faktoren er en sterk prediktor for behand-

lingsutfall uavhengig av hvilken behand-

lingsmetode som velges. Dette utsagnet kan 

vi være skjønt enige i, og det skal aldri un-

dervurderes når behandlingsresultater eva-

lueres. Det bør videre legges til at self-effica-

cy kun er en av flere faktorer som spiller inn, 

og at blant annet placebo-effekt, pasientens 

forventninger og selve settingen for behand-

lingssituasjonen skal tillegges vekt.

  DEBATT FAG

Neurac – en effektiv behandlingsform?

ILLUSTRASJONSFOTO: Tone Galåen
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Anbefalt behandling
Når det gjelder klinisk ekspertise, må den 

enkelte fysioterapeut benytte den teoretiske 

og praktiske kunnskap, samt den erfaring, 

man besitter. Ingrid Nielsen har årelang kli-

nisk erfaring med slyngebasert behandling 

i Redcord og har tilegnet seg kompetanse 

med Neurac-metoden. I både nasjonale og 

internasjonale retningslinjer for behandling 

av ryggpasienter konkluderes det med at 

veiledet, øvelsesbasert behandling er anbe-

falt (5,6). I Macedo et al sin artikkel fra 2012 

(7) om behandling av ryggpasienter fra 2012 

konstateres det følgende: «We recommend 

that in clinical practice therapists identify 

their area of expertise and treat their pa-

tients accordingly».  O’Leary et al sier i sin 

oversiktsartikkel om behandling av nakke-

plager fra 2009 (8) at: «Clinicians working 

within an evidence-based practice frame-

work are still dependent on integrating their 

individual clinical expertise with the avail-

able evidence». Vi kan ikke se at fysiotera-

peut Ingrid Nielsen har gjort noe annet enn 

å følge disse anbefalingene.

Det siste punktet knyttet til EBP er rela-

tert til den forskningsbaserte kunnskapen. 

Torstensen plukker fram fire forskningspro-

sjekter som involverer Redcord i sin artikkel 

(1), og hevder at resultatene er entydige og 

nedslående. Et eksempel som trekkes frem 

er artikkelen til Vikne et al (9) om behand-

ling av pasienter med whiplash-associated 

disorders og uavklarte forsikringsoppgjør. 

Her sammenlignes den gamle metoden  

S-E-T med tradisjonell fysioterapi, hvor in-

gen av behandlingsgruppene fikk signifikant 

bedring. I diskusjonen fremhever forskerne 

utfordringer knyttet til å behandle pasien-

ter med forsikringssaker som fortsatt er til 

behandling, og at flere forskningsprosjekter 

har konkludert med at forsikringssaker og 

uavklarte oppgjør i stor grad kan påvirke 

behandlingsresultater. Dette nevner ikke 

Torstensen med ett ord i sin artikkel.

Aktuell forskning
Dersom Tom Arild Torstensen hadde vist 

en mer nyansert innsikt i prosjektene han 

referer til, kunne det vært interessant å dis-

kutere flere av resultatene med ham. I stedet 

for å gå videre inn i den polemikken, kan vi 

opplyse om at det per april 2014 eksisterer 

48 publikasjoner som involverer Redcord: 

åtte målestudier, fire effektstudier uten kon-

trollgruppe, 20 randomiserte kontrollerte 

studier relatert til behandling og rehabilite-

ring, åtte randomiserte kontrollerte studier 

knyttet til trening og prestasjon, samt tre 

forskningsrapporter. I tillegg finnes det fem 

beskrivende artikler. Dersom man setter 

seg inn i dette materialet, vil man kunne se 

at forskningen knyttet til Redcord absolutt 

ikke er nedslående. Faktum er at i de fleste 

tilfeller viser øvelser i Redcord enten bedre 

resultater enn tilnærmingene som det har 

blitt sammenlignet med, eller har ønskede 

tilleggseffekter utover funksjonsbedring og 

smertereduksjon.  I noen tilfeller har øvelser 

i Redcord ikke gitt bedre resultater enn kon-

trollgruppen, men vist seg å være et godt og 

likeverdig behandlingsalternativ til etablert 

praksis.

I forskning vil vi aldri komme helt i mål, 

hvor alle kliniske problemstillinger er un-

dersøkt i randomiserte kontrollerte effekt-

studier. I Redcord er vi hele tiden opptatt av 

å finne stadig bedre kliniske tilnærminger, 

og stimulere til at forskere tar metodene i 

nærmere øyesyn. Dersom enkelte tiltak ikke 

viser seg å gi de resultater man ønsker og 

forventer, er vi villige til å tegne kartet på 

nytt. Og på veien videre må vi huske å inte-

grere den forskningen man til enhver tid har 

tilgang til med egen klinisk ekspertise og pa-

sientens behov. Med denne bakgrunnen må 

det kunne konkluderes at Ingrid Nielsen ab-

solutt har utøvd evidensbasert praksis i sin 

behandling av pasienten Kjell Kversøy.

– Vi fortsetter utviklingen
Tom Arild Torstensen hevder at Redcord 

og Neurac ikke har tilført fysioterapien noe 

nytt og bedre siden starten i 1991. Han har 

selvfølgelig sin fulle rett til både å ha og for-

fekte egne meninger. Heldigvis finnes det et 

stort antall behandlere og henvisende in-

stanser, både i inn- og utland, som er uenig 

med Torstensen i dette utsagnet. Overfor 

alle disse lover vi at vi skal fortsette arbeidet 

med å utvikle Neurac-metoden videre, sti-

mulere til mer forskning og bidra til at fysio-

terapifaget ikke blir hengende igjen i gamle 

vaner og vedtatte sannheter.
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Dersom enkelte tiltak ikke viser seg å gi 
de resultater man ønsker og forventer, 
er vi villige til å tegne kartet på nytt.

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

Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!



FYSIOTERAPEUTEN  6/14     35

Stine Kvammen Bjørlykhaug, fysioterapeut 
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS. 

Jeg sitter en søndags morgen, spiser frokost 

og leser i Fysioterapeuten nr. 4, 2014. Jeg er 

mastergradsstudent i psykiatrisk og psyko-

somatisk fysioterapi, og skal, etter frokosten, 

fortsette med min avsluttende eksamens-

oppgave for vårsemesteret. Men plutselig, på 

side 25, rettes oppmerksomheten min mot 

noe som ligger i faget vårt og ulmer, og det 

har gjort det lenge: metodens banalitet!

Jeg har lest artiklene om de nye region-

lederne og om deres visjoner. Jeg er enig. Vi 

må fremme fysioterapifaget. Vi vet vi gjør en 

viktig jobb i samfunnet, men vi har et legi-

timeringsproblem når det stadig blir ned-

skjæringer i fysioterapitjenesten, og mange 

tror fortsatt vi bare driver med massasje (for 

ikke å snakke om varmepakninger!). 

Selvsabotasje
Tom Arild Torstensen tar opp et tema som 

alle fysioterapeuter bør bevisstgjøres på, 

nemlig hvordan vi sannsynligvis selv sa-

boterer vårt eget fag ved å fokusere uteluk-

kende på metoden når vi søker å forankre 

vår praksis, og hvordan viktige aspekter i re-

lasjonen mellom terapeut og pasient mister 

sin rettmessige verdi. Men dette er langt fra 

noe nymotens fenomen:

Eline Thornquist er en profilert fysiotera-

peut og professor ved Universitetet i Tromsø 

og Høgskolen i Bergen, og hun har, i flere 

tiår, skrevet artikler og bøker som retter 

søkelyset nettopp mot pasient-terapeut-

relasjon og -kommunikasjon. En av hennes 

kampsaker er hva slags erfaring og kunn-

skap som verdsettes i helsefaglige sammen-

henger. Her er nøkkelen! For selv om vi alle 

vet og har erkjent menneskets kompleksitet, 

så fortsetter vi å søke etter de «enkle» løs-

ningene, de riktige metodene som er valide 

og reliable som selvutnevnt gullstandard. 

Poenget er ikke at metoden er uviktig i 

sitt vesen, men at uten en forankret felles-

forståelse om mål og middel, som kun kan 

favnes via sam-handling og sam-tale, er 

metoden nytteløs. «Behovet for å forstå og 

skape mening er sentralt i menneskelig liv» 

(Thornquist, 2009, s.157). Dersom man 

anerkjenner kroppen som sentrum for er-

faring og uttrykksfelt, står fysioterapeuter i 

en særstilling ved at vi bruker nettopp krop-

pen som innfallsvinkel for å skape mening 

og forståelse.

Individfokus
En metode er et verktøy, en fremgangsmåte, 

og det vi bør enes om som fysioterapeuter, 

er at det avgjørende ligger ikke nødvendig-

vis i hva vi gjør, men hvorfor vi velger å gjøre 

det vi gjør, og for ikke å snakke om hvordan 

vi kommuniserer dette til pasientene våre. 

Som metodene er forskjellige er pasientene 

forskjellige. Men det som er felles for pasi-

entene er at de trenger å bli møtt av en fysio-

terapeut som tar utgangspunkt i hver enkelt, 

og ikke i en metode. 

Fra artikkelen om fysioterapeut Ingrid 

Nielsen, i Fysioterapeuten nr. 2, 2014, som 

Torstensens kritikk er rettet mot, kommer 

det frem en påstand som ofte finnes igjen i 

artikler hvor noen ønsker å fronte sin me-

tode: «Det klarer du ikke ved hjelp av tradi-

sjonell fysioterapi (…)». 

Med slike utsagn mener jeg vi taper som 

faggruppe. Vi bør rette fokuset på det vi kan 

best: Tilpasse våre tiltak til den pasienten vi 

har foran oss. Som Torstensen påpeker: «Da 

vi ikke kan skille behandleren fra metoden 

er det på tide at vi flytter fokuset bort fra 

metoden og fokuserer mer på hvilke egen-

skaper som gjør deg og meg til en god fy-

sioterapeut». 

Til slutt vil jeg sitere Per Fugelli, med et 

moralsk anliggende i lys av regionledernes 

visjoner om å fremme hva vi fysioterapeu-

ter faktisk driver med, for dette er nemlig et 

felles ansvar vi har: «Ikke vær et ett-tall på 

jorda, bry deg om flokken din».

Referanse
Thornquist, E. (2009) Kommunikasjon: teoretiske 
perspektiver på praksis i helsetjenesten, Oslo, Gyldendal 
akademisk.

En fysioterapeuts erkjennelse – en 
etterlengtet bekjennelse

Treningsterapi har vist seg som 

den mest effektive behandlings-

formen for pasienter med PFP. 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

Kliniske forsøk så langt er utført på den 

voksne delen av befolkningen, noe som 

betyr at treningsterapi ikke er en evidens-

basert behandling av barn og unge med 

PFP. Danske Michael Rathleffs PhD.-av-

handling «Adolescents with Patellofemo-

ral Pain: Epidemiology, Biomechanics 

and Exercise as Treatment» har forsøkt å 

gi oss noen nye svar om unge med PFP.

Lang symptomvarighet
Resultatene fra Rathleffs forskning viser 

at blant 3.000 unge mellom 12-19 år rap-

porterte 32 prosent om knesmerter, som 

dermed forekom like ofte som ryggsmer-

ter. Blant 2.200 unge mellom 15-19 år ble 

153 diagnostisert med PFP, noe som til-

svarer en forekomst på 7 prosent. Unge 

kvinner hadde 2,3 ganger så høy fore-

komst sammenlignet med unge menn.

Gjennomsnittlig hadde unge med PFP 

en symptomvarighet på mer enn tre år, 

og de rapporterte om alvorlige smerter, 

funksjonsbegrensninger og lav livskvali-

tet.

Unge jenter med PFP var karakterisert 

med endret nevromuskulær knekontroll 

kombinert med en lavere maksimal mus-

kelstyrke. Studiens resultater indikerer 

alvorlige defisitter i både selvrapporterte 

og objektive mål.

Michael Rathleff disputerer mandag 

16. juni kl. 14.00 på Forskningens Hus i 

Aalborg.

Kilde: Fysio.dk 

Mange unge med  

patellofemorale smerter
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Carl-Martin Holthe er 19 år og 
driver med ekstremsport. For 
å døyve smerten han aldri blir 
kvitt.

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

I ALLE FALL er den der ennå. Den ekstremt 

brennende smerten i siden, over arret. Det 

han fikk da han var fem år, da legene gikk 

inn og fjernet den ene nyren hans. 

– Jeg skrek mye og hadde vondt helt fra 

jeg ble født. Helsefolkene fant ikke ut hva 

det var som feilte meg før jeg var fem. Da 

oppdaget de at jeg hadde skrumpnyre, for-

teller Carl-Martin Holthe.

Legene valgte å operere bort nyren, og 

gikk inn mellom to ribbein.

– De skadet en nerve, og siden har jeg 

hatt smerter. Jeg har hatt vondt hele livet, 

sier Carl-Martin mens han smiler litt.

Det gjør han nesten alltid i samtalen. 

– Å smile døyver situasjonen min noe. 

Jeg prøver å opptre vanlig overfor folkene 

rundt meg, de på Rødde Folkehøgskole, der 

jeg går boards-linja nå. Jeg vil ikke at folk 

skal synes synd på meg og se på meg som 

han gutten med smertene, han som klager.  

Han har hørt at når man tar bort nyren 

på den måten og skader nerven, så kan det 

opptre en slags fantomsmerte. Du har vondt 

i noe hele tiden, selv om det er borte.

– Noen ganger gjør det så vondt at jeg 

ikke vet hvor jeg skal gjøre av meg. Årene 

fra jeg ble operert til nå har vært veldig tun-

ge. Jeg har slitt på skolen, hatt mye fravær. 

Jeg sovner ikke om kveldene, og kan ligge 

mange netter uten søvn. Det hjelper med en 

medisin som inneholder morfin, men jeg vil 

ikke bli avhengig. Det blir jeg om jeg bruker 

det jevnlig, og det vil jeg ikke, sier han. 

Og han sovner også etter hvert om net-

tene, uten, når kroppen er så utmattet at det 

bare skjer.

Smerteresistent
– Jeg har hatt smerten så lenge nå, og har 

funnet en måte å takle det på, på et vis. Jeg 

tenker på noe annet. Når jeg er oppå snow-

boardet eller skateboardet, er jeg så inne i 

den situasjonen at jeg nesten kan glemme 

det vonde. På samme måte som når jeg spil-

ler dataspill. Det er også en måte å flykte 

bort fra smerten på, som kan fungere. Men å 

sitte i sosiale lag og «glemme» når jeg snak-

ker med andre; det klarer jeg ikke. Smerten 

er for sterk til det.  

Sier 19-åringen fra Tromsø, som absolutt 

ikke oppfatter seg selv som usosial. 

– Folk sier jeg er en ok fyr, og jeg trives 

med å være sammen med andre. Jeg har 

venner. Det er bare det at jeg lever inne i 

min egen verden en del når vi er sammen. 

På grunn av smertene. 

Han har lært å skjule det, og flagger ikke 

smertene høyt.

– Jeg liker ikke å være en byrde. Og det 

hjelper å smile og være glad. Eller å opptre 

som glad. Inni meg husker jeg ennå hvordan 

det var å være glad, men etter som den ster-

ke smerten er med meg hvert minutt, blir 

følelsene mine ganske avflatet. Det er rett 

og slett konsekvensen av det som har skjedd 

med meg, sier han.

Han forteller at det også har gjort han 

veldig smerteresistent. Tråkker han over 

eller brenner seg, kjenner han at det skjer, 

med det betyr liksom ikke så mye. For den 

smerten er så liten i forhold til den store, 

som har vært der alltid.

19-åringen har søsken i Tromsø, og mo-

ren sin. 

– Jeg har vært til behandling mange ste-

der. Mamma har vært med meg til Rikshos-

pitalet i Oslo, og til Astrid Lindgrens Barn-

sjukhus i Stockholm. Jeg er takknemlig for 

det hun har gjort og gjør, og kunne ikke hatt 

det bedre sånn sett, sier Carl-Martin.

Legene har prøvd så mangt. Ulike typer 

smertestillende, forskjellige behandlingsmå-

ter. 

– Da jeg var 13-14 år prøvde de noe jeg 

tror heter sjokkterapi. De festet elektroder 

over arret og ga huden elektrosjokk. Det 

hjalp ikke. Jeg prøvde også et slags geleplas-

ter med et smertestillende stoff som ble fes-

tet over arret. Det funket heller ikke.

– Jeg har også gått til fysioterapeut. Der 

gjorde jeg ulike former for trening, og fysio-

terapeuten masserte og banket på området 

der det var vondt. Det var fryktelig smerte-

fullt da hun gjorde det, og legen på smer-

En sterk historie

I AKSJON Han er glad i snowboard, det får han til å glemme smerten litt.
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AKTIV Carl-Martin Holthe går på 
Rødde folkehøgskole. Han har en 
tøff hverdag med store smerter.



38     FYSIOTERAPEUTEN  6/14

REPORTASJE

teklinikken ba om at behandlingen måtte 

avsluttes, da direkte stimuli mot et slikt om-

råde kunne forverre smertene.

Han har også prøvd TENS.

– Men det ble det verre av. 

Ble ikke som han håpet
Sola varmer i ansiktet mens vi snakker, og 

det er vår. Jeg spør om han synes det er godt 

å kjenne sola.

– Jeg kjenner at den varmer, men det 

overdøves av smerten i siden. Det kjennes 

som et svidd bål, en slags kniv som er der 

hele tiden; en brennende smerte.

– Har du fått psykisk hjelp for dette?

– Jeg har prøvd kognitiv terapi. De prøv-

de å lære meg teknikker for å ignorere smer-

tene, men ga meg ikke noe nytt. Fra jeg var 

liten har jeg hatt intense smerter, og det har 

blitt helt naturlig for meg å prøve å gjøre noe 

annet, tenke på noe annet for å takle smer-

tene. Så den greia har jeg. Jeg gjør det hele 

tiden. Tenker mye, grubler, for å få tankene 

bort, sier Carl-Martin, som har diagnosen 

kronisk smertesyndrom. 

Andre betegnelser legene har brukt i 

journalene hans: Intercostal nevralgi. Andre 

spesifiserte mononevropatier/neuropatisk 

smerte. Kronisk smertetilstand. Regionalt 

smertesyndrom. Allodyni. 

– Ifølge Rikshospitalet er optimal smer-

tebehandling for pasienter som meg smer-

telindring med medikamenter, fysisk tre-

ning og kognitiv terapi sammen, forteller 

19-åringen.

– Føler du noen gang noen bedring?

– Nei, det blir verre og verre etter som 

tiden går. Kroppen blir mer og mer sliten. 

Jeg føler jeg bare er et skall av den perso-

nen jeg egentlig er. Noen ganger lurer jeg på 

hvordan jeg skal kunne holde ut til jeg blir 

gammel. 

Carl-Martin har gått to år på salg og ser-

vice på en videregående skole i Tromsø, og 

har nå et friår på Rødde folkehøgskole i Mel-

hus, Sør-Trøndelag, for å sjekke ut om et år 

med det han liker aller best, snowboard og 

skateboard, vil hjelpe mot smertene. Han 

konstaterer at det ikke har blitt slik han håpet.

– Sånn er det bare, selv om jeg hater å si 

det. 

Ett stort ønske
– Hvordan klarer du å fungere?

– Den beste måten å gjøre det på er å 

være fysisk aktiv. Noen ganger trener jeg 

veldig hardt, for det kan hjelpe der og da, 

men det er ikke smart, da blir det bare verre 

etterpå. Jeg går veldig mye, lange fjellturer. 

Vi har et fjell rett bak huset i Tromsø, og jeg 

går ofte opp dit. Jeg liker å gå sammen med 

folk, er en sosial type. 

– Er jeg veldig uthvilt, har jeg nok energi 

til å kjempe mot smertene. Er jeg ikke det, er 

det noen ganger uutholdelig.

– Hva er planene dine nå?

– Jeg har søkt på sommerjobb på en kaf-

febar i Tromsø og håper jeg får den. Før har 

jeg arbeidet i sportsbutikk. Jeg liker å ekspe-

dere og folk. Etterpå vil jeg fullføre videregå-

ende. Lenger frem har jeg ikke tenkt ennå.

Carl-Martin trives på folkehøgskolen. 

Han har fått nye venner, det er mye fysisk 

aktivitet og de har vært på surfetur til Ma-

rokko. 

– Men jeg klarer nok ikke å verdsette hvor 

bra det er å være her, på grunn av smertene.

Sier 19-åringen, som nøler med å svare 

når han får spørsmål om han tror det vil bli 

bedre. 

– Nei. Det jeg har opplevd fra helseve-

senet gir meg ikke håp om noen bedring. 

De har gjort mange feil, og det er så mange 

vonde minner. Da jeg var ni-ti år, prøvde 

de en terapi som gikk ut på å skrape jevnlig 

på huden med et grovt håndkle. Det ble det 

bare verre av.

– Føler du selv at det er i huden smerten 

sitter?

– Nei. Jeg føler den sitter i hele området, 

også dypere ned.

Han og familien håpet smertene ville gå 

seg til; at han fikk det bedre, og søkte ikke 

om pasientskadeerstatning for det som 

skjedde under operasjonen da han var fem 

år. Etter hvert så de at det ikke ble slik, og 

søkte. Men da var det for sent. Det hadde 

gått for lang tid fra skaden skjedde til søk-

naden ble sendt. 

– Hva tenker du videre?

– Jeg føler ofte at jeg har mistet håpet, 

men kanskje vil jeg se det annerledes om 

noen år. Mitt aller største ønske er at smer-

ten skal bli borte, og at jeg skal kunne klare 

å leve et bra liv. 
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Å våge å møte smerten og 
akseptere at den er der, kan 
være det første skrittet mot 
et bedre liv, sier fysioterapeut 
Astrid Woodhouse.

WOODHOUSE er forsker på NTNU og job-

ber på Tverrfaglig Smertesenter ved St. 

Olavs Hospital i Trondheim. Når hun får 

lese om Carl-Martin, sier hun:

– Han er en type pasient vi ofte møter på 

smerteklinikken. De har langvarige smerter 

som de sliter tungt med i hverdagen. Mange 

har som mål å bli kvitt smerten. Å forandre 

målsetningen er ofte det første vi jobber 

med. Hvis målet er å bli kvitt en slik langva-

rig smerte, er sjansen for at man når målet 

minimal, sier Woodhouse.

Da er det bedre å lære å møte smerten og 

leve med den. 

– Når en smerte står over tid og år, som 

i Carl-Martins tilfelle, vil problemet etter 

hvert bare delvis handle om det som skjer 

på selve smerteområdet, der det hele startet. 

Det vil foregå en omfattende smerteproses-

sering i hjernen, og det som skjer der er 

tungt påvirket av det man tenker og føler 

– og av den atferden man har. Dette er det 

mulig å påvirke. Dermed er det også mu-

lig å endre smertebildet hos pasienter, slår 

Woodhouse fast.

Lege, fysioterapeut, psykolog
Og akkurat dette er man opptatt av på smer-

teklinikken. 

– En god smerteklinikk er tverrfaglig; 

man jobber i team. Hos oss består teamet 

rundt hver pasient av lege, fysioterapeut og 

psykolog, forteller Woodhouse.

Hver fagperson vurderer pasienten se-

parat, før alle tre møtes og oppsummerer 

sine funn. Så møtes pasienten og teamet til 

en times samtale. Man snakker om hvordan 

pasienten har opplevd undersøkelsene, gir 

uttrykk for funnene og prøver å finne veien 

videre sammen med pasienten. Epikrise 

sendes så til fastlege slik at alle er synkroni-

sert; at pasienten ikke skal få sprikende for-

klaringer fra ulike hold i helsevesenet. 

– Fysioterapeutens rolle i teamet er i ho-

vedsak å kartlegge fysisk funksjon. Vi vet fra 

forskningen at smerter ofte påvirker blant 

annet muskelfunksjon, avspenningsevne, 

pust og holdning. Carl-Martin har trolig god 

motorikk, men det er i slike tilfeller viktig å 

ha fokus på alle faktorer som kan ha betyd-

ning. Et sentralt spørsmål når vi undersøker 

er om det er det noe ved den fysiske funksjo-

nen som bidrar til å opprettholde smerten. 

Finner man det, kan man jobbe med det, 

fastslår Woodhouse. 

Fokusere på andre ting
Hun roser Carl-Martin for følgende:

– Ut fra det jeg leser har han funnet noen 

mestringsstrategier som kan være hensikts-

messige. Han har blant annet lært å fokusere 

på andre ting for å unngå å kjenne på smer-

ten. Det å gi smerten mye oppmerksomhet 

er sjelden gunstig. Han er også mye i fysisk 

aktivitet. Det er etter hvert godt dokumen-

tert at det kan være smertemodulerende, 

sier Woodhouse.

Ofte jobber smerteteamet med å regulere 

aktiviteten opp hos pasientene. Men dersom 

man doserer aktiviteten for høyt, kan det slå 

feil vei, ifølge fysioterapeuten.

– Om man gjennomgående fokuserer på 

andre ting og trener hardt, slik at man til en-

hver tid jobber for å unngå smertene, så blir 

det ofte en del av problemet. Det kan være 

tilfelle her, påpeker Woodhouse. 

– Carl-Martin sier han er sliten av dette 

og det er ikke vanskelig å forstå. Å unnvike 

smertene kan være hardt arbeid. Det er flere 

måter å forholde seg til smerte på, og unn-

vikelse har vist seg uheldig fordi det faktisk 

øker fokus på smertene – blant annet ved at 

viktige livsverdier kommer i bakgrunnen. 

– Blir hovedfokuset å unnvike smerten, 

blir det mindre plass til fokus på jobb, fritid 

og familie. Aksept for smerte vil si å spille på 

lag med smerten, forholde seg til smerten på 

en nøytral måte, og ikke la den få ta viktige 

avgjørelser i livet. Aksept for smerte vil si at 

pasienten er villig til å utføre viktige gjøre-

mål i livet selv om smerten er der, smerten 

får da sekundær betydning og livsverdier 

primær betydning. På denne måten går fo-

kus på smerten ned, og smerteopplevelsen 

vil være lettere slik at personen fungerer 

bedre. Dette har vist seg å være en svært god 

måte å mestre den type smerte Carl-Martin 

sliter med. 

– Det kan være utrolig tøft, samtidig kan 

det være en måte å komme videre på, sier 

Woodhouse. 

Mye forskning på smerte
I tillegg kan naturligvis endret medisinering 

og nye behandlingsmåter være en del av den 

positive endringsprosessen. Det pågår kon-

tinuerlig smerteforskning, sier Woodhouse. 

Og hun tror det er håp, også for Carl-Martin:

– Jeg håper han kan våge å tilkjennegi, 

både overfor seg selv og andre, at han har 

store smerter. Og at han vil prøve å leve det 

livet han ønsker, med det som basis, sier 

hun.

Ifølge Woodhouse går mange fysiotera-

peuter som jobber med smertepasienter i 

den fallgruven at de tar mål av seg til å klare 

å ta vekk smerten. 

– Da er de nesten dømt til å mislykkes. 

Forsøk å sette andre typer mål, som bedret 

funksjon, økt velvære og et liv med menings-

fylt innhold, sier Woodhouse. Fysioterapitil-

takene handler ofte om aktivitetsregulering, 

avspenningstrening og oppmerksomhets-

trening. 

– Mange smertepasienter ønsker seg en 

ordentlig forklaring på hvorfor smertene 

ikke forsvinner. Undersøker man godt og 

forklarer mekanismene, kan det også føre til 

at man kommer inn på et nytt og bedre spor, 

sier Woodhouse, før hun konstaterer:

– Vi forventer ikke at pasientene skal løpe 

friske ut herfra, men vi ønsker at de skal få 

en bedre tilværelse. 

Å forholde seg til langvarig smerte

SAMARBEID – Har du en smertepasient du ikke 
kommer noen vei med, se utenfor ditt eget 
fagfelt! Kanskje finner du en samarbeidspart-
ner. Fastlegen er en viktig person, sier Astrid 
Woodhouse.



debatt
Da blir det feil for meg å kon-
kludere med at turnustjeneste 
i sykehus ikke lenger er viktig.
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Fysioterapitjenesten i sykehus 

er fortsatt en god arena for opp-

læring av turnusfysioterapeuter. 

Det er ingen reduksjon i pasient-

tilstrømning og arbeidsoppgaver 

totalt sett. 

Diskusjonen om en framtidig 

form for turnustjeneste som ble 

gjengitt i Fysioterapeuten nr. 5 

side 18 er spennende, men jeg 

reagerte på et utsagn i artikkelen:

«I tråd med føringer i Sam-

handlingsreformen er opptrening 

og rehabilitering flyttet ut av 

sykehusene. … Vi ser at det i dag 

er mindre fysioterapi på mange 

akuttsykehus».

Dette stemmer ikke overens 

med min oppfatning av Samhand-

lingsreformen, verken hva som 

er faktiske føringer eller hvilken 

effekt de har hatt. Og føringene i 

Samhandlingsreformen er mange:

Styrking av kommunehel-

setjenesten, mindre vekst i 

spesialisthelsetjenesten.

Kommunene skal ha et tydeli-

gere ansvar innen habilitering 

og rehabilitering.

Dreining til mer spesialisert 

rehabilitering i spesialisthelse-

tjenesten.

Oppgaver som kan løses i 

kommunene skal ligge der, 

mens oppgaver som må løses 

i spesialisthelsetjenesten 

fortsatt skal ligge der.

Sitat fra Nasjonal helse og 

omsorgsplan 2011-2015:

«Habilitering og rehabilitering 

foregår både i spesialisthelsetje-

nesten og i kommunene. Spesia-

listhelsetjenesten skal sørge for 

nødvendig undersøkelse og ut-

redning av pasienter med behov 

for habilitering og rehabilitering. 

Videre skal spesialisthelsetjenes-

ten sørge for trening og oppøving 

av funksjon som krever spesia-

lisert tilrettelegging, veiledning 

og intensiv trening, og sørge for 

tilrettelagt opplæring. For mange 

pasienter vil rehabiliteringstiltak 

gis samtidig med annen medi-

sinsk behandling».

Og til sist IS-1947, om 

ansvars- og oppgavedeling fra 

Helsedirektoratet. Her står det at 

tidlig rehabilitering på hjerneslag, 

kreft, hjerte og lunge fortsatt 

hører hjemme i spesialisthelsetje-

nesten, mens enklere rehabilite-

ringstilbud, for eksempel artroser 

og fedme, ofte løses best i kom-

munehelsetjenesten.

Som tidligere leder for fysiote-

rapitjenesten i Sykehuset Østfold 

er jeg godt kjent med utviklingen 

i helseforetakene. I den grad kor-

tere liggetid har endret tjenesten, 

så er det ved at fysioterapi star-

ter opp enda tidligere i forløpet, 

enten før innleggelse, eller innen 

få timer etter, og at fysioterapeu-

tene følger pasientene i større 

grad poliklinisk. Nye oppgaver 

kommer til, som vurderinger eller 

kontroller på vegne av lege.  

Opptreningstilbud av den 

typen Samhandlingsreformen la 

opp til å flytte til kommunene, er 

det få sykehus som har hatt, og 

dermed har heller ikke endrin-

gen vært stor de fleste steder. 

Enkelte polikliniske treningstilbud 

og ambulante team er borte, men 

bemanningen og kjernevirksom-

heten for inneliggende pasien-

ter er der fortsatt. Som før er 

dette kompetansesterke enheter, 

der fagkunnskapen er satt i 

system med prosedyresamlinger, 

fagstruktur, internundervisning 

og kunnskapsbasert praksis.

Turnus her gir tilgang til 

pasienter i akutt fase, kjennskap 

til legespesialiteter og høytekno-

logisk diagnostikk og behandling. 

Da blir det for meg feil å konklu-

dere med at turnustjeneste her 

ikke lenger er viktig.

 
Stein Arne Rimehaug
Regional Kompetansetjeneste 
Rehabilitering i Helse Sør Øst
Tidligere avdelingssjef fysiote-
rapi i Sykehuset Østfold

Turnustjeneste i sykehus etter 
samhandlingsreformen
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Som forbundsleder er det helt avgjørende for meg å ha ambisjoner på medlemmenes 
vegne, på fagets vegne og på forbundets vegne. Dette motiverer meg og gir energi i 
arbeidshverdagen. I beste hensikt blir innsats og oppmerksomhet gitt til utfordrin-
gene som ligger foran oss, noen nært i tid, andre i et mer langsiktig perspektiv. Da er 
det fort gjort «å glemme» hvordan NFF har kommet dit vi er i dag, for egentlig går 
det ganske så bra.

Medlemstallet er den viktigste indikatoren på at medlemmene opplever NFFs 
virksomhet som verdifull. Siden sommeren 2006 har NFF vokst jevnt og trutt med 
250 medlemmer i året. NFF går sommeren i møte med over 10.000 medlemmer som 
er det høyeste medlemstallet registrert noen gang i en juni-måling.

NFF har i dag en tilfredsstillende økonomi, som gjør at medlemskontingenten 
kan omsettes i medlemsrettet virksomhet. Det er allerede gjort avsetninger til å takle 
arbeidskonflikter som streik, og det er ressurser til å yte rettshjelp for medlemmer 
som kommer i situasjoner hvor slik bistand er berettiget og avgjørende for å finne 
best mulige løsninger. 

Som leder av faggruppen for manuellterapi trodde jeg at jeg hadde god innsikt i 
NFFs arbeid. Etter et halvt år som forbundsleder må jeg likevel erkjenne at lærings-
kurven har vært bratt innen deler av forbundets virksomhet. Den kompetansen og 
det engasjementet våre tillitsvalgte og ansatte legger for dagen fortjener honnør, en-
ten det gjelder saker av faglig karakter eller saker vedrørende arbeidsforhold. Det er 
mange som bidrar på NFF-laget til beste for medlemmene.  

Landsmøtet 2013 vedtok «Stolt, sterk og synlig» som ny visjon for NFF, og signa-
liserte med tydelighet ønsket om et NFF som i sterkere grad påvirker beslutninger 
som vedrører faget og fysioterapeuters hverdag. Det er svært gledelig å registrere at 
NFFs innsats gjennom mange år nå ser ut til å bære frukter. Vi opplever i økende 
grad at flere er interessert i hva vi mener og står for. Jevnlig blir NFF kontaktet av 
mediene for faglige kommentarer, vi er attraktive for innspill i ulike offentlige utred-
ninger, og vi blir lyttet til når vår politikk skal frontes. 

Takket være god styring og kloke prioriteringer av det tidligere sentralstyret, med 
Eilin Ekeland og Elin Engeseth i spissen, har det vært en glede å overta roret på NFF-
skuta. Dette gjør at det nye forbundsstyret kan konsentrere seg om utfordringene 
som kommer. Derfor er det på sin plass å takke alle som har bidratt til å gi NFF den 
posisjonen forbundet har i dag.   

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer!
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Hvordan innvirker den individuelle arbeids-

avtalen på arbeidsgivers styringsrett?

FORHANDLINGSSEKSJONEN i NFF får ofte 

spørsmål om hvorvidt arbeidsgiver kan gripe inn 

i et eksisterende arbeidsforhold og foreta for-

andringer. Dette dreier seg særlig om endringer 

av arbeidssted, arbeidstid og arbeidsoppgaver. 

De to siste har blitt særlig aktualisert etter 

innføringen av samhandlingsreformen i januar 

2012. 

Arbeidsgiver har i utgangspunktet styrings-

rett i arbeidsforholdet, hvilket innebærer retten 

til å organisere, lede, fordele og kontrollere 

arbeidet, i tillegg til retten til å inngå arbeidsav-

taler og bringe dem til opphør. 

Den individuelle arbeidsavtalen som inngås 

mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, danner 

utgangspunktet for rett og plikt i arbeidsfor-

holdet. Alle arbeidsforhold skal I henhold til 

arbeidsmiljølovens § 14-5 bekreftes ved skrift-

lig avtale, og § 14-6 setter minimumskrav til 

innholdet i avtalen. For eksempel skal avtalen 

angi arbeidstakerens lønn og lengde og plas-

sering av den daglige og ukentlige arbeidstid. 

Arbeidsavtalen må ikke stride mot arbeids-

miljølovens ufravikelige regler, og heller ikke 

mot tariffavtaler partene er bundet av.

Den inngåtte arbeidsavtale vil etter sitt inn-

hold begrense arbeidsgivers adgang til å gjøre 

endringer i arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kan 

med andre ord ikke foreta endringer som strider 

mot den individuelle arbeidsavtale.

I de tilfellene endringer ikke kan gjen-

nomføres innad i arbeidsforholdet, i kraft av 

styringsretten, vil arbeidsgiver måtte gå om en 

endringsoppsigelse eller samtykke for å få til en 

ønsket endring. 

En endringsoppsigelse innebærer at den 

opprinnelige avtalen sies opp, samtidig som 

det tilbys en ny arbeidsavtale med endrede 

betingelser. Kravene til oppsigelsestid og saklig 

grunn til oppsigelse i arbeidsmiljøloven (aml.) § 

15-1 og aml. 15-7 må da være oppfylt. Hva som 

ligger i saklig grunn, må vurderes konkret i det 

enkelte tilfelle, men vurderingen vil omhandle 

arbeidsgivers behov for endring veid opp mot 

arbeidstakerens behov for å beholde dagens 

ordning. 

For arbeidsgiver kan det være praktisk å 

kunne gjøre endringene uten å gå veien om 

oppsigelse. Endringer innad i arbeidsforholdet 

vil således være enklere og mindre tidkrevende. 

For arbeidstaker vil det imidlertid være viktig 

at arbeidsgivers styringsrett ikke er for vid. 

En uforholdsmessig stor adgang til å gjøre 

ensidige endringer gir lite forutberegnelighet i 

arbeidsforholdet, og er derfor ikke ønskelig.

Tolkning og utfylling av arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen og en eventuell stillingsbeskri-

velse kan være upresise i forhold til hva som er 

avtalt. Man må da foreta en konkret tolkning og 

utfylling av avtalen. 

For å finne frem til innholdet i en stilling må 

man se til arbeidsavtalen, stillingsbeskrivelsen, 

utlysningstekst, informasjon gitt på intervjuet, 

interne retningslinjer m.m. Også omstendig- 

hetene rundt ansettelsen kan være et moment 

for forståelsen av arbeidsavtalen. Dette 

innebærer at samtaler forut for kontraktsinn-

gåelse og eventuelle løfter eller betingelser 

som har blitt fremsatt under slike samtaler, kan 

få betydning for tolkningen og utfyllingen av 

avtalen, i den grad de kan dokumenteres. 

Bransjepraksis og praksis i det aktuelle 

arbeidsforholdet kan også komme inn som et 

moment ved tolkning og utfylling av arbeids-

avtalen. 

Endring av arbeidssted

I henhold til aml. § 14-6 bokstav (b) stilles det 

krav til at arbeidsstedet skal presiseres i avta-

len. Det arbeidsstedet som følger av arbeids-

avtalen, vil således danne utgangspunktet for 

begrensninger i arbeidsgivers endringsadgang.

I offentlig sektor ser vi gjerne at arbeids-

giver ønsker å gi seg selv stor styringsrett 

ved å sette eksempelvis hele kommunen som 

arbeidssted. Hvis arbeidsgiver ønsker å flytte 

arbeidstakeren innenfor kommunen, vil arbeids-

giver kunne gjøre det, forutsatt at begrunnel-

sen er saklig og prosessen tilstrekkelig god.  

Hvor arbeidsgiver ønsker å drive sin virk-

somhet, ligger innenfor arbeidsgivers styrings-

rett. En flytting av lokaliteter fra eksempelvis 

fra Oslo til Bergen, vil ligge utenfor arbeidsgi-

vers styringsrett i henhold til arbeidskontrak-

ten, men en slik endringsoppsigelse vil være 

saklig begrunnet. 

Endring av arbeidsoppgaver

Som en klar hovedregel har arbeidstaker krav 

på å få utføre de oppgaver vedkommende er 

ansatt for. Hva som er innholdet i stillingen, 

fremgår som sagt av arbeidsavtalen, stillingsbe-

skrivelsen, utlysningstekst, informasjon gitt på 

intervjuet, interne retningslinjer m.m. Det kan 

vanskelig gjøres å sette oppe en uttømmende 

liste over hva som er fysioterapioppgaver, 

men NFF vil hevde at dette i stor grad følger 

utdanningsforløpet. Det samme forståelsen må 

gjelder for grensene for koder fremforhandlet 

mellom NFF og arbeidsgiverorganisasjon i en 

tariffavtale.

Arbeidsytelsen er sentral i arbeidsforholdet, 

og store endringer i arbeidsoppgaver vil normalt 

være så vesentlige at de ikke kan fastsettes 

ensidig. Arbeidstakeren er i utgangspunktet 

ansatt på grunnlag av sin kompetanse, og det 

vil være inngripende ikke å få benytte denne 

i arbeidet. For fysioterapeuter er det viktig å 

få vedlikeholdt og videreutvikle den faglige 

kompetansen. En fysioterapeut som blir satt til 

å utføre kun serverings- og stelleoppgaver, får 

ikke vedlikeholdt fysioterapeutyrket.

Om man er utenfor arbeidsgivers styrings-

rett, og det dermed foreligger en endringsopp-

sigelse i praksis, må vurderes konkret i hvert 

enkelt tilfelle.   

Endring av arbeidstid

Arbeidstiden er den tid arbeidstaker står til 

disposisjon for arbeidsgiver. 

Arbeidstidens plassering er av stor viktighet 

NFFs forhandlingsseksjon informerer 

om arbeidslivsspørsmål som berører 

medlemmene.Juss og arbeidsliv

Individuell arbeidsavtale og styringsrett
Irja Anthi, advokat, NFFs forhandlingsseksjon
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for arbeidstaker i forhold til hvordan vi innretter 

privatlivet med familie og barn, og skal fremgå 

av arbeidsavtalen eller tariffavtalen. 

Ved endring av arbeidstiden må det vurde-

res hvor vesentlig endringen er i forhold til den 

opprinnelig avtalte arbeidstid. Avtalens klarhet 

vil ha betydning for hvor store endringer som 

kan gjøres innenfor rammene av styringsretten. 

Hvis arbeidstiden er avtalefestet, er det 

generelle utgangspunkt at skal det skal små 

endringer til før man er utenfor arbeidsgivers 

styringsrett. Hvis arbeidsgiver ikke kan foreta 

endringene innenfor arbeidsgivers styringsrett, 

må de gå veien om en endringsoppsigelse. I 

vurderingen vil arbeidsgivers begrunnelse for 

ønsket endring opp mot den belastning dette 

vil medføre for arbeidstaker, være momenter av 

betydning. 

Etter ikrafttredelse av samhandlingsformen 

har NFF sett med bekymring på flere arbeids-

giveres ønske om å endre arbeidstid fra dagtid 

til kveldstid og helgearbeid. Dette er store 

endringer i arbeidstiden som klart ligger utenfor 

arbeidsgivers styringsrett, og krever sam-

tykke eller endringsoppsigelse. Arbeidsgivers 

begrunnelse har vært behov for mer fysioterapi 

grunnet samhandlingsreformen. Praksis i de 

kommunene NFF er kjent med at dette har 

vært utprøvd, har vært at pasientene selv ikke 

har hatt kapasitet til eller ønske om trening på 

kveldstid. Dette har dessverre ført til at enkelte 

har blitt pålagt arbeidsoppgaver som stell og 

matlaging, noe NFF vil hevde ligger utenfor en 

fysioterapeuts oppgaver og dermed utenfor 

arbeidsgivers styringsrett. 

Styringsrettsklausuler

NFF konstaterer at arbeidsgivere i økende 

grad ønsker å ta inn bestemmelser vedrørende 

styringsretten i arbeidskontraktene. Det kan for 

eksempel være bestemmelse om at «Arbeids-
giver kan ved behov, pålegge arbeidstaker 
nye og endrede arbeidsoppgaver eller endret 
arbeidstid». Ettersom arbeidsavtalen i utgangs-

punktet er en vanlig avtale, tilsier dette at 

arbeidsgiver kan utvide styringsretten gjennom 

arbeidsavtale med vide klausuler til endringer, 

så lenge bestemmelsene ikke strider mot ufra-

vikelig lovgivning eller eventuelle tariffavtaler. 

Ved inngåelse av en slik arbeidskontrakt vil 

arbeidstaker kunne ha fraskrevet seg retten til 

å protestere på en senere endring i arbeidsfor-

holdet så lenge arbeidsgivers begrunnelse er 

saklig fundert. 

Høyesterett har vurdert hvorvidt en 

bestemmelse i arbeidsavtalen om at arbeids-

takeren skulle arbeide «p.t. V/Dreggegruppen, 
seinvakt» gjorde at arbeidsgiver kunne endre 

arbeidstakerens arbeidstid fra seinvakt til 

dagvakt. Retten kom til at «p.t.» (per tiden) 

kun knyttet seg til arbeidsstedet, slik at denne 

bestemmelsen ikke kunne hjemle en endring 

av arbeidstiden. Utfallet ville antagelig blitt et 

annet dersom retten hadde funnet at «p.t.» 

ikke bare knyttet seg til arbeidssted, men også 

plassering av arbeidstid. 

Høyesterettspraksis viser at styringsretts-

klausuler vil kunne fungere som grunnlag 

for å utvide styringsretten. Det er viktig at 

arbeidstaker er oppmerksom på dette, ettersom 

arbeidsgiver da også vil kunne endre forhold 

som faller inn under betegnelsen «vesentlige 
avtaleforhold», med hjemmel i klausulen. 

Krav til saklighet og prosess

Arbeidsgivers styringsrett begrenses uansett 

av et generelt krav til at arbeidsgivers beslut-

ninger skal baseres på et saklig grunnlag og 

fattes etter en betryggende saksbehandling. 

Om dette har Høyesterett uttalt: 

«Styringsretten begrenses imidlertid også 
av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse 
av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav 
til saksbehandlingen, det må foreligge et 
forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må 
være vilkårlig, eller basert på utenforliggende 
hensyn.»

Fremgangsmåte

Hvis en arbeidstaker mener arbeidsgiver er 

utenfor sin styringsrett ved eksempelvis pålegg 

av arbeidsoppgaver, er ikke arbeidstaker for-

pliktet til å etterkomme arbeidsgivers pålegg. 

Og i motsatt fall, hvor arbeidsgiver er innenfor 

styringsretten, er man forpliktet til lojalt å følge 

arbeidsgivers pålegg. 

Dette er vanskelige konkrete vurderinger, 

og trår man feil her, vil nektelse kunne føre 

til advarsler og i verste fall oppsigelse. NFF 

anbefaler derfor at man ikke utfører ordnenekt 

med mindre saken er diskutert og avklart med 

advokat i NFF først. 

Ved endringsoppsigelser løper det ingen 

frister for å kreve forhandlinger med arbeidsgi-

ver, men spørsmål om rekkevidden for arbeids-

givers styringsrett i den enkelte sak må tas opp 

raskest mulig i forhold til at passivitet kan bli 

anført som aksept av pålegg. Skriftliggjør derfor 

at du som arbeidstaker – eller fysioterapeutene 

som gruppe – ikke anser at pålegget ligger 

innenfor arbeidsgivers styringsrett, men at man 

avventer tilbakemelding fra NFFs advokater 

som har saken til vurdering.   

Bistand fra NFF til gjennomgang av arbeids-

avtalen

Ved ansettelse skal arbeidsgiver etter aml. 

§ 14-5 utforme et utkast til arbeidsavtale i 

samsvar med aml. § 14-6. Arbeidstaker har rett 

til å la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen 

representant både ved utarbeidelse og ved 

endringer i arbeidsavtalen. Utkastet er altså 

ikke mer en et utgangspunkt det er forventet 

at du skal forhandle på når det gjelder lønn og 

andre goder, men også å se på andre bestem-

melser som eksempelvis gir arbeidsgiver 

stor styringsrett, påpeke feil og mangler eller 

direkte ulovlige klausuler i avtalen. 

NFF kan bistå med en gjennomgang av 

arbeidsavtalen din. Send den til oss med opp-

lysning om frist for tilbakemelding.  Husk at det 

du skriver under på, kan bli vanskelig å endre 

senere! 
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Enighet i forhandlinger 
mellom Spekter og NFF
SPEKTER og NFF ble 21. mai enige i A2-forhandlingene for overens-

komstområdene Lovisenberg og helseforetakene. Minstelønnssatsene 

heves med virkning fra 1. juli 2014, og likt med andre høyskolegrupper 

på sykehusene. Alle på ansiennitetsstige fysioterapeut og spesialfysiote-

rapeut skal være sikret et tillegg på minst 3,5 prosent. Det skal gjennom-

føres lokale forhandlinger.

Forhandlingene om sosiale bestemmelser på de to nevnte overens-

komstområdene ble gjennomført 6. mai.

Nærmere omtale og protokoller fra disse forhandlingene finner du på 

NFFs nettsider. 

NFFs forhandlingsdelegasjon 21. mai 
bestod av (fra venstre) NFFs forhand-

lingssjef Ruth-Line Walle-Hansen,  
forbundsleder Fred Hatlebrekke og  

seniorrådgiver Bente Eide.

Ingen streik i kommunene
ETTER mange timers mekling på overtid ble det på morgenkvisten 26. 

mai en løsning i kommuneoppgjøret. Medlemmer i Unio kommune får en 

lønnsøkning på nivå med andre grupper, med et tillegg på kr 13 500 i 

snitt for fysioterapeuter og andre høyskolegrupper.

– Det har vært en svært krevende mekling med trang ramme og 

mange vanskelige temaer. Ut fra en helhetsvurdering kunne vi likevel 

ikke kaste kommunene ut i en storstreik i fjerde hovedoppgjør på rad. Jeg 

skulle gjerne sett at vi hadde fått en høyere ramme og en bedre forde-

ling, men samlet sett over to år er det et akseptabelt resultat, sa Unios 

forhandlingsleder Ragnhild Lied da resultatet var klart. 

 

Enighet i staten
PARTENE i det statlige tariffoppgjøret ble enige om formiddagen 26. mai.

– Dette er ikke et godt oppgjør for Unio, men det er samtidig ikke så 

dårlig at vi valgte å streike, sa forhandlingsleder for Unio i staten, Sigrid 

Lem, om resultatet av meklingen. Staten fikk en totalramme på drøyt 3,3 

prosent. Unios medlemmer får et generelt tillegg mellom 8 000 og opp til 

24 000. Det generelle tillegget er gitt som en kombinasjon av krone og 

prosent på hovedlønnstabellen. 

– Profilen på det generelle tillegget passer Unios grupper, understre-

ket Sigrid Lem rett etter av meklingen var i havn. 

Løsning i Oslo kommune
MER ENN ett døgn på overtid kom Unio til enighet med Oslo kom-

mune i årets tariffoppgjør. – Vi har fått gjennomslag for mange av våre 

viktige krav, sa forhandlingsleder Terje Vilno i Unio Oslo kommune. Den 

økonomiske rammen for oppgjøret er på om lag 3,3 prosent. Vilno skulle 

gjerne sett at man kom lenger på økonomi. – Fordelingen av oppgjøret 

er akseptabelt. I den økonomiske rammen er det satt av penger til juste-

ringer. Det er noe vi krevde og noe som er viktig for å heve våre grupper 

lønnsmessig, sa Vilno.
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Ditt medlemskap
PASS PÅ at dine personlige oppføringer i NFFs medlemsregister 

er riktige og oppdaterte. Når du skifter arbeidssted/arbeids- 

giver, send de nye opplysningene til informasjon@fysio.no. Andre 

oppføringer kan du endre ved å logge deg inn på medlemssidene 

på www.fysio.no.

PÅ NFFs NETTSIDER under «MEDLEMSKAP» finner du også kon-

tingentsatsene for 2014 og reglene for nedsatt kontingent m.m.

 

AVSLUTNING av medlemskap: En utmelding av NFF må skje 

skriftlig, gjerne per e-post. Medlemsskapet opphører den datoen 

utmeldingen er registrert i NFFs medlemsregister, likevel slik 

at den halvårlige kontingenten skal betales fullt ut frem til den 

nærmeste av datoene 1. juli og 1. januar.

DET ER nå åpnet for påmelding til 

Fysioterapikongressen 4.-6. mars 2015 

på Lillestrøm.

Programmet begynner å ta form, 

og blir fortløpende presentert på nett-

siden. Første foredragsholder er klar!

Frist for abstracts: 1. november.

www.fysioterapikongressen.no

Meld deg på nå!
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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

ADMINISTRASJONS- 

OG ØKONOMISEKSJONEN

Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955

Rådgiver: Maren Helene Berntsen (i permisjon)

Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358

Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109

FAGSEKSJONEN 

Seksjonsleder: Marianne Aars, 934 12 066

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005

Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726

Rådgiver: Siri Nergård, 977 43 418

Rådgiver: Mona Raddum Loe, 969 04 042

Kurssekretær: Monica Haugen, 943 24 777

Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662

FORHANDLINGSSEKSJONEN

Forhandlingssjef:  

Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840

Advokat: 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

NÆRMERE 90 fysioterapeuter fra rundt 60 

norske kommuner tok veien til Oslo og KS’ 

flotte lokaler mandag 19. mai for å delta på 

NFFs temadag om hverdagsrehabilitering. 

Temadagen hadde fokus på at vår faggruppe 

er et viktig bidrag i hverdagsrehabilitering. 

Fysioterapeuter fra Bodø, Nome, Voss og 

Trondheim delte sine erfaringer både om 

organiseringen av hverdagsrehabilitering i sin 

kommune og rundt hva de rent praktisk gjør 

som fysioterapeuter i teamet. 

Rundt de samme tema var det lagt opp 

til gruppearbeid. Her kom det tydelig frem at 

noen kommuner har kommet langt i arbeidet 

med hverdagsrehabilitering, mens rundt halv-

parten ikke er helt i gang. Til tross for ulike 

erfaringsgrunnlag synes det som de fleste 

satte pris på gruppearbeidet. Videre kom Olov 

Belander fra Helsedirektoratet og snakket om 

nasjonale retningslinjer for fysisk aktivitet, 

og Jorun Helbostad ga klart uttrykk for at 

fallforebygging og fysisk aktivitet har noe å 

gjøre i hverdagsrehabilitering. 

NFF og fysioterapeutene er på banen, og 

følger tett på utviklingen. Vi vil komme tilbake 

med flere interessante dager/kurs rundt 

temaet. 

Vi sees!  

Fullt hus på temadag!

På NFFs temadag om hverdagsrehabilitering holdt seniorrådgiver Olov Belander fra Helsedi-
rektoratet foredraget «Nasjonale retningslinjer for fysisk aktivitet – noe for eldre?».  
Belander var for øvrig til stede under hele temadagen.

ONSDAG 7. MAI lanserte helse-

myndighetene «Dine30», en 

kampanje for økt fysisk aktivitet 

i den voksne befolkningen. Det 

skjedde på et arrangement i 

Tøyenparken i Oslo. NFF er blant 

helsemyndighetenes medspillere i 

denne kampanjen, og har bidratt til 

utforming og distribusjon av trykt 

informasjonsmateriale. Fem repre-

sentanter fra NFFs sekretariat var 

til stede ved lanseringen, blant 

dem forbundsleder Fred Hatlebrekke , som 

gikk gjennom den symbolske «Dine30»-

døra ut til verdens største treningssenter: 

omgivelsene våre. 

NFF støtter «Dine30»-kampanjen
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NFFs etterutdanningskurs

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2014/2015

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

Fysioterapi i palliasjon 1.-3. september Bergen Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for eldre - forebygging av funksjons-
svikt og fall

1.-3. september Oslo Fortsatt ledige plasser!

Onkologi for fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs 1.-5. september Trondheim Fortsatt ledige plasser!

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter 4.-5. sept og 20.-21. nov Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi i skolehelsetjenesten 8.-12. september Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

10.-12. september og 13.-14. november Trondheim Fortsatt ledige plasser!

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

17.-19. september og 30.-31. oktober Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon 5.-8. januar Trondheim 5. oktober

Fysioterapi og traumer 19.-21. januar og 6.-8. mai Tromsø 19. oktober

Kreft og fysisk aktivitet 21.-23. januar Oslo 21. oktober
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Det finnes ingen kunnskap som ikke 
er verdifull. Edmund Burke  

 Kollegaveiledning4.-6. mars 2015
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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 (Fullt) 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, 
Kristiansand, Oslo, Bodø, Skien, Ålesund og Tromsø  

Grupper som vil gå over 2 x 2 dager:
Gruppe for ledere og gruppe i Oslo

www.fysio.no/veiledning

Meld deg på nå!
www.fysioterapikongressen.no
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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

Svimmelhet; diagnostisering og behandling 
Torsdag 28. august 2014 

Toppidrettssenteret,Sognsveien 228, Oslo

Timeplan:
Registrering/Kaffe
10.00-11.30  Fellesforelesning 45 min x 2
11.30-11.45  Pause
11.45-13.00  Rullerende workshops 1, 2 og 3    
13.00-13.45  Lunsj                                                
13.45-15.00  Rullerende workshops 1, 2 og 3

Forelesere:
Forelesning: Dr. Stein Helge Glad Nordahl, Fana Medisinske  
Senter: Diagnoser, undersøkelse og henvisningsrutiner
Work shop 1: Dr.Stein Helge Glad Nordahl:
Diagnoser, undersøkelse og henvisningsrutiner
Workshop 2: Liv Slagsvold, Manuellterapeut, Horten ØNH og 
Manuellterapi: Undersøkelse og behandling av pasienter med ver-
tigo i manuellterapi praksis
Workshop 3: Dino Trbonja, Fysioterapeut, Klinikk for Alle: Under-
søkelse og behandling av pasienter med vestibulær vertigo

Priser (inkludert lunsj og forfriskninger x 2):        
Medlemmer i faggruppen:  kr. 1900                              
Medlemmer i NFF:             kr. 2100                                   
Ikke–medlemmer:               kr. 2300
UFF-medlemmer:               kr. 1500                    
Studenter:                kr. 1000         

Bindende påmelding (se NFFs regler):
https://www.deltager.no/ffmt_olt    
Påmeldingsfrist 14. august. 
40 plasser - «Først til mølla» prinsippet gjelder.
Mer om kurset og foredragsholderne på manuellterapeutene.com

FFI IDRETTSFYSIOTERAPISEMINAR

Tema: Hamstrings- og kneskader – teori og praksis
Dato: Torsdag 25. september og fredag 26. september 2014
Sted: Trondheim
Kursholder: Carl Askling og Håvard Moksnes
For mer informasjon, følg med på FFIs facebookside eller på 
hjemmesiden: www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Idretts-
fysioterapi.

Faggruppen for Idrettsfysioterapi

Temaer:
Hofte/lyske - fra diagnostikk til behandling
Skredmedisin og alpine ulykker
Nakke- og hodeskader
Aktuelle temaer innen fysisk aktivitet og folkehelse

Workshops i lys av hovedtemaer.

Blant foreleserne:
Prof. Shaun O´Leary
Prof. Shirley Sahrmann
Prof. Per Hölmich
Prof. Mads Gilbert

Idrettsmedisinsk høstkongress 2014
arrangeres 7.-9. november i Tromsø 

på spektakulære «The Edge»

Hjemmeside: www.2014im.com
Facebook: facebook.com/imkongress

kontakt: kongress@dovre.as

Faggruppen for 
idrettsfysioterapi

Lik oss på facebook for siste nytt og oppdateringer 
av programmet.
Direkteavganger fra Oslo Gardermoen. Flytid 1t 35 min.
Velkommen til Nordens Paris!

Utlysninger fra Fondet høsten 2014 
Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringspro-
sjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjekt-
beskrivelse 
Stipendkategoriene skal bidra til forskning og utvikling av ny 
fysioterapifaglig kunnskap, kvalitetssikring av fysioterapeuters 
virksomhet, dokumentasjon og formidling av fysioterapifaglig 
kunnskap og praksis, og til å styrke fysioterapeuters konkurranse-
posisjon ved søknader om midler til forskningsprosjekt hos andre 
enn Fondet og til prosjekter som senere inngår i søknad til Fondet 
fra Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. 

 Søknadsfrist: 1. september 2014 kl. 12.00.                                                    

Utdanningsstipend
Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høy-
ere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, eva-
luering og dokumentasjon i fagutøvelsen og gis til studier som gir 
minimum 30 studiepoeng. 
Søknader må sendes inn til en av søknadsfristene i løpet av det 
første året av utdanningen og før utdanningen er avsluttet. 

Søknadsfrist: 15. september 2014 kl. 12.00. 

Reisestipend 
Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal 
faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode. 
Søknader behandles fortløpende og må sendes senest 3 måneder 
etter avsluttet tiltak.

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema for åpne utlysnin-
ger er tilgjengelig i søknadsportalen. Tilgang til søknadsportalen 
er fra Fondets nettside.

OBS! Ny nettadresse  
www.fysiofondet.no

Nærmere opplysninger kan også fås hos Fondets sekretariat på  
tlf. 22 93 30 90 eller e-post: post@fysiofondet.no.
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Sporene i kroppen etter traumer
Introduksjonskurs – 3 dager
Etterutdanning – 4 x 3 dager

Kursene henvender seg til terapeuter som har interesse for en 
kroppslig forståelses- og behandlingstilnærming av traumer.
Det er mulig å fortsette med et etterutdanningsforløp over 4 x 3 
dager etter introduksjonskurset. Undervisningen består av teore-
tiske innlegg, nærværstrening, kroppsorienterte øvelser, erfarings-
utveksling og refleksjon. 

Introduksjonskurs: 18.-20. september. Kl. 10-17 (Lør: 10-16).
Etterutdanning: 4 x 3 dager. Oppstart 13.-15. november
Sted: Grini Mølle, Eiksmarka, Bærum.
Kursavgift: Introkurs kr. 4.100 inklusiv varm lunsj og kaffe/te.
Kr. 16.400 for etterutdanningen.
Kursledere: Fysioterapeut og Kroppspsykoterapeut Espen Andli
og Psykolog og Kroppspsykoterapeut Veslemøy Merton
Tlf: 99 51 62 44. Mail: espenandli@hotmail.com

For påmelding og informasjon, se: 
www.kamaklinikken.no og www.espenandli.com
Facebook: Sporene i Kroppen Etter Traumer

Nytt fra Fondet høsten 2014

Oppbygging av miljøer for forskning og kunnskapsutvikling 
i fysioterapi har gjennom mange år vært et vellykket satsnings-
område for Fondet. Fondsstyret har for tildelingen for 2015 
besluttet å åpne tildelingskategorien for søkere fra flere miljøer 
for å styrke fagutviklingen i fysioterapi i flere forskningsmiljøer.

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling  
i fysioterapi 
Stipendkategorien skal bidra til oppbygging av solide forsknings-
miljøer som kan bidra til kunnskapsutvikling, til utdanning av 
høyt kvalifiserte forskere og yrkesutøvere, og til et gjensidig 
samarbeid mellom forskningsfeltet og praksisfeltet. Fondet vil 
stimulere slikt samarbeid for å bidra til utvikling av relevante og 
nyttige problemstillinger og til at forskningen tas i bruk og kom-
mer til nytte.
Det er spesielt viktig at tildelinger gjenspeiler Fondets priorite-
ring av forskning og kunnskapsutvikling innen primærhelsetje-
nesten. 

Det kan søkes om midler til formalisering av fysioterapeuters 
kompetanse, på doktorgradsnivå eller post doktornivå.

Midler til miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi 
kan søkes av forskningsinstitusjoner som 

Universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler akkre-
ditert på institusjonsnivå av NOKUT
Forskningsinstitutter underlagt Retningslinjer for statlig 
basisfinansiering av
Forskningsinstitutter(jf Forskningsrådet)
Helseforetak/sykehus med lovpålagte oppgaver innen forsk-
nings- og utviklingsoppgaver

Fondet oppfordrer til samarbeid mellom forskningsinstitusjonene 
og kommunehelsetjenesten.

Søknadsfrist: 1. september 2014 kl. 12.00.                                                    

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema for åpne utlysnin-
ger er tilgjengelig i søknadsportalen. Tilgang til søknadsportalen 
er fra Fondets nettside.

OBS! Ny nettadresse 
www.fysiofondet.no

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

KLINISK MASTERSTUDIUM I MANUELLTERAPI  
FOR FYSIOTERAPEUTER, 2015-2016

Universitetet i Bergen (UiB) tar opp nytt kull i manuellterapi for 
fysioterapeuter. Studiet fører til mastergrad i helsefag, og rett til 
bruk av takst A8. Planlagt studiestart er 5. januar 2015. Studiet 
er et fulltids utdanningstilbud på masternivå (120 studiepoeng), 
og går over 4 semester (2 år), der undervisningen ved UiB orga-
niseres i blokker, med 3 blokker pr. semester, hver på ca. 2 uker. I 
periodene mellom blokkene utfører studentene tilrettelagt praksis 
hos godkjent praksisveileder. Praksisplass tildeles sammen med 
studieplass.

Offentlig godkjente fysioterapeuter med bachelorgrad i fysiote-
rapi, eller tilsvarende (180 sp), inkludert fysioterapeututdanning, 
samt med 1 års relevant praksis, kan søke. 
Det er 22 studieplasser. Inntil 2 av studieplassene har kvalifiserte 
søkere fra andre nordiske land fortrinnsrett til, og inntil 4 av plas-
sene tildeles søkere som vurderes særskilt egnet pga forsknings-
interesse /-prosjekt.

Med forbehold om personressurser vil inntil 5 studieplasser også 
kunne søkes av kvalifiserte søkere (bachelorgrad i fysioterapi el. 
tilsvarende) med fullført videreutdanning i manuellterapi. Søker 
må synliggjøre i søknaden hvilke fag man har fra før (jfr. Studiepla-
nen til MMT), og søke fritak for disse fagene. Søkere som undervi-
ser eller har prosjektarbeid prioriteres.

Søknadsfrist: 15. august 2014. 
Mer informasjon om studiet, og søknadsprosedyre finner du på: 
http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT

Mer informasjon kan også fås ved henvendelse til 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, tlf. 55 58 61 00 
e-post: studie@igs.uib.no

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Faggruppen i fysioterapi

www.fysioterapeuten.no

NMAC 2014 
Fagforum for medisinsk akupunktur arrangerer sammen 
med sine søsterorganisasjoner i de nordiske land 
Den 2. Nordiske kongress i medisinsk akupunktur 
5. – 7. september på Bristol Hotell i Oslo.

TEMA: Medical Acupuncture – at the cross-roads: How will 
scientific research and clinical practice walk together?

Programmet vil bli interessant både for klinikere og alle andre 
som har interesse for neurofysiologiske, neurobiologiske vir-
kningsmekanismer ved bruk av nåler i smertebehandling. Det vil 
også bli en orientering om ny viten om nåleterapi.
Vi har invitert de beste forelesere i Norden og Europa forøvrig.

Man kan se hele programmet på www.nmac.no 
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NORDIC CONFERENCE ON IMPLEMENTATION 
OF EVIDENCE-BASED PRACTICE

IMPLEMENTATION AND 
SHARED DECISION MAKING
FEBRUARY 3RD - 4TH 2015 
SCANDIC ØRNEN HOTEL, BERGEN, NORWAY

Welcome to the second Nordic Conference 

on Implementation of Evidence-Based 

INTERNATIONAL KEY-NOTE SPEAKERS:

BRIAN HAYNESVICTOR MONTORI AMANDA BURLS

Program and registration: 

www.hib.no/senter/kunnskapsbasert

     

arbeidsmarkedet

Velkomen til Vinje kommune; ein fjellkommune i Vest-Telemark som 
er innfallsporten til Hardangervidda. Kommunen har gode kulturtilbod, 
og kan naturmessig by på eit mangfald av opplevingar både sumar og 
vinter. Kommunen er kåra til årets kulturkommune i 2009.

Fysioterapeut - 100% vikariat - ID 1110
Det er ledig 100% svangerskapsvikariat som fysioterapeut, 
ansvarleg drivar av Frisklivsentralen i Vinje kommune frå 
24.09.14 og i eit år.

Arbeidsoppgåver er mellom anna:
Ansvar for Frisklivsentralen i kommunen.
Vidareutvikling av Vinje Frisklivsentral
Førebyggjande arbeid og rehabilitering i tråd med samhand-
lingsreforma
Organisering av grupper på dag- og kveldstid, som friskliv

For fullstendig lysingstekst og elektronisk søknad: 
www.vinje.kommune.no
Søknadsfrist: 04.07.14.

Vinje kommune

Fysioterapeut
Lyngdal kommune har ledig 100% driftstilskudd ved Sørlandsba-
det Manuellterapi og Fysioterapi AS for fysioterapeut med kom-
petanse i psykomotorisk fysioterapi
 
Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema, se: 
www.lyngdal.kommune.no
Søknadsfrist: 03.07.14.

What is PEDro?

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

Oppdal kommune
Ledig driftsavtale for fysioterapeut 100 %
For fullstendig utlysningstekst, se kommunens nettsi-
der www.oppdal.kommune.no 

Høyanger kommune

Driftstilskot - fysioterapeut

Det er ledig driftstilskot for fysioterapeut frå 01.08.14 og i inntil 
eitt år. For tida er driftstilskot på 80% med mogeleg gradvis ned-
trapping i løpet av vikariatperioden. Driftstilskotet er lokalisert til 
Fysikalsk Institutt med Kees Gideonse.

Kontaktpersoner:
Helse og omsorgssjef Toril Varden på tlf. 992 19345 eller 
personalsjef Arnvid Hovland på tlf. 57 71 15 15.

Søknadsfrist: 01.07.14.
Fullstendig utlysning og elektronisk søknad via søknadssenter på
www.hoyanger.kommune.no
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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 RONNY!

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 Henriette, 

henriette@a2media.no eller Ronny, 

ronny@a2media.no i A2 Media AS!

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 annonse-

organ for fysioterapeuter, både når det 

gjelder produktannonser, stillings-

annonser og annonser for møter, 

kurs og konferanser. 

Ta kontakt med Henriette, 

henriette@a2media.no eller Ronny, 

ronny@a2media.no i A2 Media AS!

Trening

VO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testing

Kroppsanalyse

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

Medium modul
Ta kontakt med Henriette eller 

Ronny i A2 Media AS

Ledig plass!
Ta kontakt med Henriette eller 

Ronny i A2 Media AS

Kontoradresse: 
Kaffegata 16, 2270 Flisa   
Postadresse: 

Postboks 2, 2271 Flisa
Henriette Brattli
Tlf.: +47 97 19 87 47
henriette@a2media.no

Ronny Grenberg
Tlf.: +47 90 76 39 84
ronny@a2media.no

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:
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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

JULI
2.-5. Amsterdam 

Sport Science Around  

the Canals

Arr.: European College of 

Sport Science

Info: http://www.ecss-congress.

eu/2014/14/

AUGUST
26.-29. Trondheim
Den 11. Nordiske 

Folkehelsekonferansen.  

Info: www.nordiskfolkehelse-

konferanse.no

SEPTEMBER
8.-9. København 

Symposium om 

kreftrehabilitering og 

overlevelse, ECRS 2014.  

Arr: www.cancer.dk 

Info: http://www.cancer.dk/ecrs/

18. Stiklestad 
MS-konferansen 2014

Arr.: MS-forbundet Region Midt 

Info: www.ms.no

22.-26. Oslo
Grunnkurs Idrettsmedisin for 

leger og fysioterapeuter

Arr.: Nimi og universitetet i Oslo

Info. ww.nimi.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

NOVEMBER
7.-9. Tromsø 

Idrettsmedisinsk Høstkongress 

Info: www.2014im.com

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

7   21/7 25/7 15/8

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

Henriette Brattli, henriette@a2media.no og

Ronny Grenberg, ronny@a2media.no, A2 Media AS

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen, ks@fysio.no

Tlf. 41 31 81 88

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  

materiell belastes kunden.

Tekniske data: 

Format: 210 x 280 mm. 

Satsflate: 180 x 247 mm.

 

OPPLAG 

9.200 

TRYKK 

Merkur Grafisk AS

God 
sommer!
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HELSEPRODUKTER KVALITETSBENKER

ELEKTROTERAPI

UTSTYR TIL TRENING  OG HELSE  – når kvalitet og kompetanse teller!


