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STADIG FLERE PASIENTER trener i grupper under veiledning av fysioterapeut. Færre får 

individuell behandling. Nå er det også publisert en studie som viser samme tendens. 

Vi sikter til den vitenskapelige artikkelen om avtalefysioterapeuters takstbruk (1984-2008) i 

Fysioterapeuten nr. 9. Resultatene viste en nedgang i bruk av takster for individuell undersø-

kelse og behandling og fysikalske behandlingsformer, mens takstbruken for gruppebehand-

ling og manuellterapi har økt.

Det er gode forklaringer på økningen i manuellterapi, men hva er bakgrunnen for at takst-

frekvensen for gruppebehandling går opp? Forfatterne mener det ligger et sterkt incentiv for 

grupper i takstsystemet. 

Hvis det er slik at fysioterapeuter tjener mer på å organisere behandlingen i grupper, så vil 

det naturlig nok skje en endring i den retning. Å tro noe annet ville være naivt. Men det 

betyr ikke at fysioterapeuter tenker mer på inntjeningen enn på pasientene. Det går an å ha 

to tanker i hodet samtidig. Forutsetningen er grundig undersøkelse og faglig forsvarlighet. 

Vi tror det er flere forklaringer enn takstene på at gruppebehandling har økt. Det er svært 

godt dokumentert at trening er effektiv behandling mot en rekke plager. I tillegg kommer 

det sterke fokuset på fysisk aktivitet generelt i samfunnet, og økonomien i helsetjenesten. For 

ikke å snakke om at det i mange kommuner er lange ventelister for å komme til behandling. 

Er dette bra for pasientene?

Selv om trening som behandling er godt dokumentert, er det ikke like enkelt å dokumentere 

at det er bedre å trene i gruppe hos fysioterapeut enn hos andre som jobber med trening. 

Førsteforfatter Jan Magnus Bjordal mener også at det finnes lite kunnskap om hva gruppe-

størrelsen betyr for effekten. 

Og for fysioterapeutene? 

Vil stadig flere bli rene treningsterapeuter – eller monoterapeuter som Bjordal uttrykker det? 

Monoterapeuter – det høres unektelig ganske ille ut. Som om alt annet i verktøykassa blir 

liggende ubrukt og ruster. 

Spørsmålet er hva det er smart å gjøre – sett i et lengre 

tidsperspektiv. Satse enda mer på treningskompetanse for 

å stå sterkere i konkurransen med andre profesjoner i tre-

ningsbransjen? Her er det mange konkurrenter, og skillet 

mellom fysioterapeuten og treningsinstruktøren kan fort 

bli litt diffust.  

Vi mener det må være viktig å prioritere områder der fy-

sioterapeuter har unik kompetanse. Det kan være med på 

å gi fysioterapeutene en tydeligere rolle i primærhelsetje-

nesten. Men her er det ikke snakk om noe enten eller. 

Framtida er en upresis øvelse. Her og nå skal jobben gjø-

res, ventelistene takles og bunnlinjen skal helst gå i pluss. 

Det viktigste er å øke bevisstheten rundt alle valgene som 

må tas i en travel praksishverdag.
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Monoterapeuter 
– det høres 
unektelig 
ganske ille ut.
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aktuelt

Har økonomiske incentiver 
fått fysioterapeuter til å satse 
mer på gruppebehandling? 
Professor Jan Magnus Bjordal 
etterlyser en debatt om fagets 
framtid. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

BJORDAL og fire medforfattere publiserte 

en studie i Fysioterapeuten nr. 9 om avta-

lefysioterapeuters takstbruk fra 1984-2008. 

Forfatternes konklusjon om en mulig sam-

menheng mellom økonomiske incentiver og 

økt bruk av gruppetrening er lite populær, 

skal vi tro kommentarer fra enkelte lesere.

Den vitenskapelige artikkelen har tittelen 

En takstbasert historisk analyse av avtale-

fysioterapeuters praksis i primærhelsetje-

nesten. Bjordal er professor ved Institutt for 

global helse og samfunnsmedisin, Universi-

tetet i Bergen (UiB), og professor II ved Sen-

ter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen 

i Bergen (HiB).

De andre forfatterne er Hildegunn Ly-

gren (HiB), Ingvill Fjell Naterstad (UiB), 

Sturla Haslerud (HiB) og Jón Joensen (HiB 

og UiB). Spørsmålet de har sett på er om av-

talefysioterapeutenes praksis har endret seg 

slik det kommer til uttrykk gjennom end-

ringer i takstbeløp og takstfrekvens. 

– Sterkt incentiv
Resultatene viste en nedgang i avtalefysio-

terapeuters bruk av takster for individuell 

undersøkelse og behandling og fysikalske 

behandlingsformer, mens takstbruken for 

gruppebehandling og manuellterapi har økt.

– Det økonomiske incentivet i favør av 

gruppebehandling, må karakteriseres som 

sterkt. Mens individuell behandling var klart 

mest lønnsomt i 1988, var situasjonen det 

motsatte i 2008. Fysioterapeuter har kunnet 

oppnå inntil 2,5-3 ganger høyere inntjening 

per time ved behandling i gruppe enn ved 

å gi individuell behandling. Økningen når 

det gjelder manuellterapi, kan forklares med 

opprettelsen av masterstudiet ved UiB, samt 

utvidede rettigheter og takstøkning for ma-

nuellterapeuter, skriver forfatterne.

– Mot to ulike roller
I konklusjonen peker de på at de historiske 

endringene i takstfrekvens tyder på at avta-

lefysioterapeuter uten spesialtakstkompe-

tanse delvis beveger seg bort fra den fysiote-

rapeutiske undersøkelsen som grunnlag for 

utarbeiding av en individuell og multimodal 

eller gruppebasert behandlingspakke.

– Analysen antyder en mulig utvikling i 

retning av to ulike roller for fysioterapeuter 

i primærhelsetjenesten, en rolle (eventuelt 

med spesialkompetanse) som hands-on be-

handler for individuelle pasienter og en rolle 

som treningsinstruktør for grupper, skriver 

forfatterne.

God økonomi i gruppetrening

ILLUSTRASJONSFOTO
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– Blir for enkelt
NFF mener det blir for enkelt å sammen-

ligne den maksimale inntjeningen i en 

gruppe med fem personer, med en gruppe 

på ti personer. Antallet pasienter fysiotera-

peuter kunne ha i en gruppe økte fra fem til 

ti i 1995.

– Det er mer naturlig å se på takst- og fre-

kvensutvikling for grupper med maksimalt 

fem personer for grupper i sal, grupper i 

basseng og MTT-grupper. Taksten for bas-

senggrupper økte med 40 kroner fra 1998 til 

2008, MTT-gruppene økte med 25 kroner 

og grupper i sal med 22 kroner. Det øko-

nomiske incentivet for gruppebehandling i 

basseng har altså vært betydelig større enn 

for de andre gruppene, skriver NFFs for-

handlingsseksjon i en kommentar.

– Det var likevel frekvensen for grupper 

i sal som økte mest, en økning på 230.000 

behandlinger fra 1998 til 2008. For grupper 

i basseng har frekvensen økt med 74.000, og 

for MTT-grupper med 96.000. Dette sam-

svarer dårlig med at det er de økonomiske 

incentivene som har styrt utviklingen mot 

flere og større grupper, påpeker NFF, og leg-

ger til:

– Når NFF deltar i forhandlinger har vi 

som en klar forutsetning at våre medlemmer 

opptrer faglig og forsvarlig. På dette grunn-

laget har vi selvsagt ansvar for å få til gode 

økonomiske løsninger og sikre fysioterapeu-

tenes inntektsgrunnlag.

– Godt dokumentert
Forbundsleder Fred Hatlebrekke ser ikke 

noe galt i at utviklingen går i retning av mer 

gruppetrening, selv om dette endrer faget på 

lengre sikt.

– Fysisk aktivitet og trening er svært godt 

dokumentert. Det viktigste er at valget av 

gruppebehandling er faglig forsvarlig og 

basert på en grundig undersøkelse av pasi-

enten, sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten. 

Han legger til at også pasientene ser ut til 

å endre seg med samhandlingsreformen, på 

grunn av kortere liggetid på sykehus og for 

lite fokus på rehabilitering. 

– Presset mot primærhelsetjenesten øker. 

Svært mange av pasientene som kommer 

fra spesialisthelsetjenesten skal gjennomgå 

rehabilitering etter alvorlig skade, sykdom 

eller operasjoner. Og et av tilbudene er opp-

trening med tilsyn av fysioterapeut. Mange 

av disse pasientene kan få slik oppfølging 

nettopp gjennom gruppetrening, sier Hat-

lebrekke.

– Klar tendens
Jan Magnus Bjordal synes det er bra at NFF 

legger fram mer detaljert informasjon om 

avtalefysioterapeutenes takstbruk, både når 

det gjelder gruppetrening og andre temaer  

i studien.

– Men dette endrer ikke hovedtendensen. 

Vår hensikt har ikke vært å fordele skyld el-

ler å hevde at en bestemt behandlingspraksis 

er bedre enn andre, men å synliggjøre utvik-

lingen over et lengre tidsrom, slik at vi kan 

se hvilken retning faget beveger seg. Denne 

diskusjonen må vi ta! Skal vi fortsette som 

terapeuter med mange ulike behandlingstil-

tak i verktøykassen? Eller skal vi akseptere at 

vi kanskje beveger oss mot å være monote-

rapeuter? Hvis vi velger sistnevnte så er det 

neste spørsmålet hvilke konsekvenser dette 

medfører for plasseringen av fysioterapeute-

ne i systemet for helsetjenester og i forhold 

til andre grupper. Jeg tenker at det kan være 

smart å prioritere områder hvor vår unike 

fysioterapikompetanse kommer sterkere til 

sin rett, sier Bjordal. 

Takstforhandlingene
Bakgrunnen for utviklingen mot mer grup-

pebehandling og mindre individuell be-

handling, er et resultat av prioriteringer i de 

årlige forhandlingene om takster og driftstil-

skudd, mener Bjordal.

– Det er blant annet grunn til å spørre 

om valgene som er tatt, har vært basert på 

hva som har dokumentert effekt. Vi vet at 

veiledet trening har god effekt, men hva 

gruppestørrelsen betyr vet vi mindre om. 

Og selv om effekten av trening generelt er 

godt dokumentert, kan det være vanskelig å 

dokumentere at det er bedre å trene i gruppe 

hos fysioterapeut enn hos andre som jobber 

med trening, sier Bjordal.

Folkehelsearbeid
Dette bør etter hans syn få konsekvenser for 

hvilke områder av helsetjenesten fysiotera-

peutene skal prioritere framover.

– Skal fysioterapeuter være sterkere inne i 

folkehelsearbeidet enn vi er? Der har vi flere 

konkurrenter, som kanskje er like gode som 

oss. Fysioterapeuter og manuellterapeuter 

har derimot veldig gode forutsetninger for 

å innta en mer ledende rolle i primærhelse-

tjenesten, ikke minst når det gjelder under-

søkelse og behandling av muskel- og skje-

lettlidelser. Likevel er fysioterapeutene ofte 

ganske usynlige, og nesten ikke mer enn en 

fotnote i Stortingsmeldingen om Samhand-

lingsreformen.

– Har du forståelse for at enkelte misliker å 
høre at økonomiske incentiver har betydning 
for valg av gruppebehandling?

– Fysioterapeuter generelt har ingenting 

å skamme seg over. Det er alltid rom for 

skjønn i valget av behandlingsformer, også 

for leger som er selvstendig næringsdri-

vende. Når faglige hensyn er tatt, vil øko-

nomiske vurderinger spille en naturlig rolle. 

Fysioterapeuter får offentlige tilskudd, og 

må belage seg på å bli kikket stadig mer i 

kortene. Derfor må vi kontinuerlig evaluere 

egen praksis og være kreative i møtet med 

hvordan vår kompetanse best kan balanse-

res for å dekke samfunnets behov. 

MER ENN EN FOTNOTE – Fysioterapeuter og manuellterapeuter har gode forutsetninger for å innta en 
mer ledende rolle i primærhelsetjenesten, sier professor Jan Magnus Bjordal.



FYSIOTERAPEUTEN  10/14     7

Mamma

facebook.com/madeformovementgroup

Manuellterapistudentene ønsker en samling 
av manuellterapeutene i Norge, og mener 
dette vil være en forutsetning for å få gjen-
nomslag for saker i fremtiden.

TEKST Tone Galåen  
tg@fysio.no 

«Kiss & make up», heter det i uttalelsen som ble sendt til Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) og Norsk Fysioterapeutforbund 

(NFF).

Avsender er manuellterapistudentene ved Universitetet i Ber-

gen 2013/2014.

– Vi ønsker ikke mer skitkasting mellom de to forbundene, 

det svekker vår tillit til organisasjonene og fremstår uprofesjonelt 

både innad og utad, skriver studentene. 

Bakgrunnen er et møte i september, der begge forbundene var 

invitert for å informere om sine visjoner for manuellterapien og 

veien videre. Et av punktene på agendaen, var hva de to organisa-

sjonene gjør for å fremme yrkesgruppen. 

Etter møtet savnet studentene fremdeles «en klar strategi på å 

fremme manuellterapeuter og kompetansen som de besitter, både 

for befolkningen og samarbeidspartnere i helsevesenet». De et-

terspør også faglig kvalitetssikring av fysio- og manuellterapeuter 

med fast jobb og tilskudd.

– Det bør være et krav om faglig nivå og oppdatering for å få 

beholde tilskudd og eventuelt autorisasjon, heter det i uttalelsen.

Ifølge studentene, øker gruppen av manuellterapeuter uten 

jobb og tilskudd.

– Det savnes en klar plan på hva NFF og NMF kan gjøre for 

terapeuter uten tilskudd eller jobb, både sentralt politisk og lokalt 

politisk. Vi ser per dags dato ikke hvordan NFF eller NMF kan 

hjelpe dem som er i denne situasjonen, skriver studentene. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Ønsker ikke mer skitkasting

SAVNER EN PLAN Manuellterapistudentene ved UiB etterspør en klar 
strategi fra NFF og NMF som skal fremme manuellterapeuter og deres 
kompetanse. Foto: Tor Tvethaug
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Hittil har kvalitativ forskning 
vært bortimot enerådende 
innen psykomotorisk fysiote-
rapi. Nå er det to randomiserte 
kontrollerte studier (RCT) på 
gang – i Bergen og Oslo.
 
TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

HØGSKOLEN i Oslo og Akershus (HiOA) 

skal gjennomføre en klinisk randomisert 

studie for å evaluere effekten av psykomo-

torisk fysioterapi. Men foreløpig har de hatt 

problemer med å få nok deltakere. De tren-

ger 150-170, men hittil er det bare 70 delta-

kere som er klare. 

Ved Universitetet i Bergen (UiB) ble det 

startet opp en randomisert studie i fjor høst. 

Dette er en delstudie under FAktA-prosjektet; 

Muskel-skjelettplager – funksjon, aktivitet og 

arbeid i Bergen kommune. (Se egen sak).

Forskningsprosjektet ved HiOA har tit-

telen «Livskvalitet, smerte, mestring, fysisk, 

psykisk og sosial funksjon hos mennesker 

som har fått norsk psykomotorisk fysiotera-

pi.» Prosjektleder er professor Astrid Berg-

land og faglig ansvarlig er førstelektor Kir-

sten Ekerholt, leder for videreutdanningen i 

psykomotorisk fysioterapi ved HiOA.

Overrasket
Astrid Bergland og Kirsten Ekerholt fortel-

ler at de har fått mange positive kommen-

tarer fra de som har svart, men det store 

flertallet av spesialister i psykomotorisk fy-

sioterapi har ikke gitt noen respons i det hele 

tatt. Den første invitasjonen om å bidra med 

pasienter til prosjektet ble sendt ut i januar 

og februar. 

– Det er både overraskende og bekym-

ringsfullt. Vi må ha minst 150 deltakere for 

at studien skal ha tilstrekkelig verdi, sier 

Bergland og Ekerholt til Fysioterapeuten.  

To pasienter 
Bergland og Ekerholt ber flere psykomoto-

rikere om hjelp til å rekruttere to pasienter 

hver. De søker pasienter som står på vente-

liste for NPMF, og som ennå ikke har startet 

med behandlingen. Inklusjonskriteriene er 

1) Være henvist til NPMF for første gang; 

2) Være over 18 år og i stand til å gi infor-

mert samtykkeerklæring; 3) Behandlende 

fysioterapeut har funnet at NPMF er egnet 

behandling for denne pasienten; og 4) Per-

soner må forstå norsk språk.

Randomiseringen vil bli gjort ved bruk 

av loddtrekning. Intervensjonsgruppen får 

NPMF på vanlig måte i seks måneder. Kon-

trollgruppen blir stående på ventelisten i 

seks måneder. Deltakerne i begge grupper 

vil bli bedt om å fylle ut ulike selvrappor-

teringsskjemaer ved prosjektets oppstart, og 

ved avslutningen av prosjektet etter seks må-

neder. Deltakerne i intervensjonsgruppen 

vil også få spørreskjema etter 12 måneder.

Mye skepsis
– Enkelte tror nok at det er mye arbeid, men 

det er pasientene som skal gjøre jobben og 

svare på spørreskjemaene, ikke fysiotera-

peutene, sier Bergland og Ekerholt.

De viser også til at det er mye skepsis blant 

psykomotorikere til kvantitativ forskning 

og randomiserte kontrollerte studier. Hit-

til har det i hovedsak vært kvalitativ forsk- 

ning med ganske små studier innen psyko-

motorisk fysioterapi.

– Nå er det er helt nødvendig med større 

kvantitative randomiserte studier, dersom 

psykomotorisk fysioterapi skal nå lenger ut 

og bli hørt, sier Astrid Bergland og Kirsten 

Ekerholt. 

Psykomotorisk fysioterapi randomiseres 
og kontrolleres

BEKYMRET Førstelektor Kirsten Ekerholt (t.v) og professor Astrid Bergland ved HiOA etterlyser flere 
deltakere til en studie innen psykomotorisk fysioterapi.

Følg med på nyheter fra fag og forskning på http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap
Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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– For at vi skal kunne forsvare vår 

plass i helsetjenesten må vi komme i 

gang med større kvantitative effekt-

studier på psykomotorisk fysioterapi, 

sier Tove Dragesund ved Universite-

tet i Bergen.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DRAGESUND er tilknyttet Forskningsgrup-

pen i Fysioterapi ved Universitetet i Bergen 

(UiB). I august 2013 startet de opp en effekt-

studie der deltakere med nakke- og skulder-

plager og/eller mer utbredte muskelplager, 

ble randomisert til enten psykomotorisk 

fysioterapi (PMF) eller til vanlig fysioterapi, 

kombinert med kognitiv opplæring i smer-

temestring (COPE). 

Dette er en delstudie i FAktA-prosjektet; 

Muskel-skjelettplager – funksjon, aktivitet 

og arbeid. FAktA har pågått i tre år, og er et 

samarbeidsprosjekt mellom Bergen kom-

mune og UiB, og der professor Alice Kvåle 

er prosjektleder.

– En begynnelse
Tove Dragesund, post doc og prosjektkoor-

dinator, er fornøyd med at det nå er kommet 

i gang en randomisert effektstudie av psyko-

motorisk fysioterapi. Men hun understreker 

at dette bare er en begynnelse, og at det er 

viktig med flere kvantitative effektstudier i 

psykomotorisk fysioterapi.

Målet med FAktA-prosjektet er blant an-

net å evaluere to behandlingsstudier. Den 

ene studien er for ansatte i Bergen kommu-

ne som har langvarige ryggplager: kognitiv 

funksjonsrettet fysioterapi sammenliknes 

med kognitiv opplæring i smertemestring 

og fysioterapi (COPE). Den andre studien 

er for ansatte som har langvarige nakke- og 

skulderplager og/eller utbredte muskelpla-

ger: her sammenlignes psykomotorisk fy-

sioterapi med kognitiv opplæring i smerte-

mestring og fysioterapi (COPE).

– Vi har hittil rekruttert ca 60 deltakere 

til hver av de to behandlingsstudiene. Delta-

kerne skal følges opp i ett år, både ved hjelp 

av funksjonsundersøkelser og spørreskjema. 

Ytterligere 60 deltakere til må inkluderes til 

hver av de to behandlingsstudiene før pro-

sjektet kan avsluttes, opplyser Dragesund. 

Fem terapeuter  
Hun forteller at det ikke har vært spesielt 

vanskelig å rekruttere fysioterapeuter til 

å delta som behandlere i studien der PMF 

inngår.

– Vi har fem psykomotorikere med i den-

ne effektstudien, i tillegg til fire terapeuter i 

COPE-delen. Ca. halvparten av dem vi hen-

vendte oss til sa ja. Enkelte har vært med i 

forskningsprosjekter tidligere og er opptatt 

av forskning innen psykomotorisk fysiote-

rapi. Vår erfaring er at det er viktig å ta di-

rekte kontakt med terapeutene for å forklare 

hva som skal skje og hvordan vi tenker. Vi 

følger dem opp, og gir dem også litt betaling 

for møter de må være med på i prosjektet. 

– Viktig å komme i gang 

PROSJEKTGRUPPEN Fra venstre stipendiat Tove Ask, prosjektleder Alice Kvåle, post doc Tove Dragesund og post doc Kjartan Fersum. Studien innen  
psykomotorisk fysioterapi er en del av FAktA-prosjektet: «Muskel-skjelettplager – funksjon, aktivitet og arbeid». Foto: UiB.
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De 15 mest betydningsfulle 
randomiserte studiene i fy-
sioterapi fra PEDros database 
er nå kåret. På listen er det to 
norske studier fra Seksjon for 
idrettsmedisinske fag ved NIH.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

PEDRO (Physiotherapy Evidence Database) 

er en internasjonal database for forskning i 

fysioterapi. Den inneholder over 28.000 ran-

domiserte kontrollerte studier (RCT), syste-

matiske oversikter og kliniske retningslinjer 

i fysioterapi, publisert av forskere over hele 

verden.

Fysioterapeut og professor Kari Bø, som 

også er rektor ved Norges Idrettshøgskole 

(NIH), er førsteforfatter på den ene norske 

studien, publisert i BMJ i 1999; Single blind, 

randomised controlled trial of pelvic floor 

exercises, electrical stimulation, vaginal 

cones, and no treatment in management of 

genuine stress incontinence in women.

– Dette var den første solide evalueringen 

av trening av bekkenbunnsmuskulatur ved 

stressinkontinens. Studien markerte starten 

på evidensbasert fysioterapi innen kvinne-

helse, skriver PEDro.

 
Forebygging av idrettsskader
Den andre norske studien blant de 15 på lis-

ten ble publisert i BMJ i 2005; Exercises to 

prevent lower limb injuries in youth sports: 

cluster randomised controlled trial. Første-

forfatter er fysioterapeut Odd-Egil Olsen, 

Seksjon for idrettsmedisinske fag ved NIH.

– Dette var en av de tidligste og beste 

studiene som så på forebygging av idretts-

skader. Resultatene viste at et strukturert 

program med oppvarmingsøvelser kan fore-

bygge kne- og ankelskader hos unge idretts-

utøvere, skriver PEDro.

Kåringen av de 15 mest betydningsfulle 

randomiserte kontrollerte studiene er en 

del av markeringen av PEDro sitt 15-årsju-

bileum. 

Les mer: www.pedro.org.au/ 

To norske blant de 15 beste

Professor Roald Bahr stiller spørsmål om unge talenter 

drives for hardt i en editorial i British Journal of Sports 

Medicine.

TEKST John Henry Strupstad
 js@fysio.no 

PROFESSOREN i idrettsmedisin og lederen for Senter for idretts-

skadeforskning ved Norges Idrettshøgskole skriver i artikkelen 

om utfordringer idretten har ved å ivareta de største talentene, og 

unngå at de blir feiltrent, konkurrerer for mye og får belastnings-

skader.

Bahrs utgangspunkt er den unge, talentfulle tenåringen som på 

kort tid går fra en vanlig klubbhverdag til en ny situasjon med topp- 

idrettsgymnas, etterspurt på flere av klubbens lag og flere ung-

domslandslag, og som plutselig får mer enn doblet trenings- og 

kampdoser. Veien er kort til overbelastning og påfølgende skader.

Bahr spør blant annet hvor grensen går for trenings- og kamp-

belastning for en tenåring. Hva er den optimale balansen som gir 

maksimal treningseffekt, med minimum risiko for belastnings-

skader?

Saken ble først omtalt på Olympiatoppens nettsider, www.

olympiatoppen.no

Referanse:

R. Bahr. Demise of the fittest: are we destroying our biggest  

talents? Br J Sports Med

FØRSTEFORFATTER Fysioterapeut og professor 
Kari Bø har levert en betydningsfull studie.

Rovdrift av unge talenter? 
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Helse Sør-Øst RHF har nå tildelt 

avtaler til 30 institusjoner innen 

spesialisert rehabilitering, og øker 

dermed kapasiteten sammenlignet 

med tidligere år.

– VI HAR prioritert rehabiliteringstilbud 

innen fagområdene nevrologiske tilstan-

der og hjerneslag, kreft, sansetap, CFS/ME 

og generell økning av plasser til barn/ ung-

dom og unge voksne innenfor ulike fagom-

råder. I tillegg har vi økt tilbudet til pasienter 

med hjertesykdommer, smerte i muskel og 

skjelett og sykelig overvekt. Til sammen har 

kapasiteten økt med over 130 plasser, opply-

ser www.helse-sorost.no.

Den årlige rammen for kjøp av rehabi-

literingstilbud hos private blir på over 1,2 

milliarder kroner, en økning på 20 prosent 

sammenliknet med året før. 

Det er også fremforhandlet tilleggsavtaler 

for Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF 

og Helse Nord RHF innen enkelte delytel-

ser som krever spisskompetanse, som ikke 

i tilstrekkelig grad dekkes i egen region. Til 

sammen kjøper de tre andre regionene om 

lag 60 plasser fra Helse Sør-Øst, til en årlig 

ramme på 106 millioner kroner.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Nye avtaler for rehabilitering Norge til topps

Norge har klatret til topps på listen 

over beste land å bli gammel i, ifølge 

en omfattende indeks som måler de 

eldres livskvalitet i 96 land. Etter Norge 

kommer Sverige, Sveits, Canada og 

Tyskland.

En rapport fra organisasjonen Help-

Age International viser at flere nord-

menn over 60 år er i arbeid enn i andre 

land i regionen. Norge kommer derimot 

litt dårligere ut enn gjennomsnittet når 

det gjelder å være friske i alderdommen 

og forventet levealder.

Forskning viser at det norske folket 

ikke skal ta sitt offentlige helsesystem 

for gitt. Nylige data tyder på at helsetje-

nestene for eldre har blitt redusert de 

siste 20 årene, heter det i rapporten.

Kilde: www.nrk.no.

Tverrfaglig smerte- 
utdanning 

En tverrfaglig videreutdanning i 

smertebehandling starter opp i januar 

ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. 

Utdanningen gjennomføres i samarbeid 

med Oslo Universitetssykehus.

Aktuelle målgrupper er leger, psyko-

loger, sykepleiere, fysioterapeuter, er-

goterapeuter, vernepleiere og tannleger 

som jobber i spesialisthelsetjenesten, 

kommunehelsetjenesten eller som 

selvstendig næringsdrivende, opplyser 

www.hibv.no.

Forskere ved Lunds universitet har publi-

sert en studie som viser hvordan Parkin-

sons sykdom spres fra magen til hjernen.

Sykdommen har lenge vært koblet til 

nedbryting av spesifikke bevegelsessentre 

i hjernen, men det siste tiåret har en helt 

annen del av menneskekroppen stått i 

fokus, nemlig magen.

Universitetet opplyser at prosessen 

trolig drives av et sykt protein som klum-

per seg og smitter  nærliggende celler. 

Nå har forskere i Lund klart å følge spred-

ningsprosessen gjennom rottemodeller.

– For første gang har vi klart å vise at 

sykdomsprosessen faktisk forflyttes fra 

det perifere til det sentrale nervesyste-

met, fra magetarmkanalen til hjernen. I et 

lengre perspektiv gir dette håp om at syk-

dommen kanskje kan bremses i et tidligere 

stadium, sier professor Jia-Yi Li, som leder 

forskningsgruppen bak studien. 

Parkinsons starter trolig i magen
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Beboere på sykehjem sitter 
eller ligger opp mot 94 prosent 
av tiden. Ny forskning viser at 
fysisk trening har stor betyd-
ning for livskvaliteten til eldre 
med demens. 

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no

DET topp moderne Lyngbakken bo- og be-

handlingssenter i Skien tilbyr spa og mas-

sasjestol, men ansetter ikke fysioterapeut i 

fast stilling. 

– Beboerne er for syke til å kunne ha 

nytte av det, sier fagsjef ved institusjonene 

i Skien kommune, Monica Hammari. Hun 

avviser at det ligger økonomiske årsaker bak 

beslutningen.

– De kaller seg moderne, men ligger 

håpløst langt etter, svarer fysioterapeut og 

doktorgradsstipendiat, Elisabeth Wiken Te-

lenius.

Intensiv styrke- og balansetrening
Forskergruppen «Aldring, helse og velferd» 

ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), 

under ledelse av professor ved Fakultet for 

helsefag, Astrid Bergland, arrangerte onsdag 

17. september konferansen «Sykehjem – en 

arena for fysisk aktivitet og trening?».

Doktorgradsstipendiat Elisabeth Wiken 

Telenius la frem foreløpige resultater fra 

treningsstudien «Effects of an exercise pro-

gram for nursing home» (EXDEM), der da-

tainnsamlingen nå er avsluttet.

Det er kjent gjennom forskning at tre-

ning er forebyggende og helsefremmende 

for friske eldre, men det foreligger lite forsk-

ning på hva trening har å si for eldre med 

demens.

Formålet med studien er å undersøke ef-

fekten av intensiv styrke- og balansetrening 

for demente pasienter ved sykehjem med 

hensyn til livskvalitet, selvstendighet, medi-

sinbruk og fall.

Studien har foregått på 18 sykehjem i og 

rundt Oslo. Sykehjemmene brukte sine egne 

fysioterapeuter, og i tillegg hentet noen av 

sykehjemmene inn én eller to eksterne fy-

sioterapeuter for å gjennomføre trenings-

programmet. Til sammen har 27 fysiotera-

peuter deltatt.

Funksjonell trening
De 171 deltakerne i studien, 125 kvinner og 

46 menn, hadde en gjennomsnittsalder på 

86,9 år. Alle var beboere på langtidsavde-

linger, og hadde i gjennomsnitt bodd der i 

to år. Studien foregikk over 12 uker med to 

gruppetreninger per uke. Maks antall delta-

kere i treningsgruppen var seks. Deltakerne 

ble tilfeldig delt inn i en intervensjons- og 

kontrollgruppe.

Kontrollgruppa gjennomførte aktiviteter 

med lav fysisk intensitet. Gjennomsnittlig 

deltakelse i intervensjonsgruppen var 17 av 

24 ganger. I kontrollgruppa var deltakelsen 

på 69 prosent. Graden av demens spilte in-

gen rolle for oppmøtet.

Ved baselinemåling ble balanse, ganghas-

tighet og beinstyrke testet. Spørreskjemaer 

målte ADL-funksjon, livskvalitet, depresjon, 

adferd og kognisjon. Spyttprøver ble brukt 

for å måle nivået av kortisol (stresshormon). 

50 prosent av deltakerne hadde affektive 

symptomer, 80 prosent hadde uro, og 33 

prosent hadde symptomer på apati.

Treningsopplegget til intervensjonsgrup-

pen besto av enkle, funksjonelle øvelser 

i programmet «High Intensity Funcional 

Exercise» (HIFE). Øvelsene utfordrer bein-

styrke, balanse og gangfunksjon.

Det var stor forskjell sykehjemmene 

imellom med hensyn til oppfølging av tre-

ningene. Stor forskjell var det også på resul-

tatene av treningen, noe som kan skyldes 

fysioterapeutenes evne til å motivere, men 

også gruppesammensetningen.

Trening = bedre livskvalitet
Intervensjonsgruppa fikk bedre balanse. De 

forbedret seg 3,3 prosent på Bergs balan-

seskala, kontrollgruppa kun med 0,6 pro-

sent.

Deltakere i intervensjonsgruppa som var 

med på mer enn 16 treninger, ble også signi-

fikant sterkere enn de i kontrollgruppa. De 

hadde i tillegg mindre uro, og var flinkere på 

funksjonelle gjøremål (ADL).

Intervensjonsgruppa skåret også signifi-

kant lavere på apati enn kontrollgruppa.

Demens ingen hindring for 
effektiv trening

STJERNEHIMMEL Lyngbakken bo- og behandlingssenter tilbyr spa og massasjestol, men ansetter ikke 
fysioterapeut. Foto: Stine Hansen Bakkebø/NRK
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Det er en klar sammenheng mellom 

lårstyrke/ganghastighet og opplevd livskva-

litet. De som skåret høyt på god livskvalitet, 

var de samme som hadde god beinstyrke og 

balanse. Alder, kjønn, bruk av rullator og 

medisiner spilte ingen rolle med hensyn til 

opplevd livskvalitet.

Prioriterer ikke fysioterapeut
Da Lyngbakken bo- og behandlingssenter 

i Skien åpnet i høst, var det med tilbud om 

spa, nettbrett og massasjestol til beboerne, 

men uten fysioterapeut i fast stilling. 

– Det at vi ikke har fysioterapeut på huset 

betyr jo ikke at vi ikke har fysisk aktivitet. 

Både ansatte og frivillige trener sammen 

med pasientene, og vi har mange tilbud for 

å opprettholde aktiviteten, sier fagsjef ved 

institusjonene i Skien kommune, Monica 

Hammari.

– Hvilken type rehabilitering får beboerne 
tilbud om?

– Aktivitørene legger opp til ulike fas-

te aktiviteter, det kan for eksempel være 

stoltrim. Utenfor har vi flotte områder hvor 

man kan gå tur eller trille i rullestol. Ifølge 

tilsynslegen har pasientene blitt mye friskere 

etter at de flyttet hit, sier Hammari.

Hun forteller at det eneste de savner i det 

nye bygget, er et trimrom.

– Det kunne vi ha hatt mye glede av, sier 

hun.

Har et forsvarlig tilbud
– Skien kommune har et forsvarlig tilbud 

om fysioterapi, og det gjelder selvfølgelig 

også for sykehjemmene. Vi baserer tilbudet 

vårt på henvisning fra lege. Innbyggerne i 

kommunen kommer til fysioterapeut ved 

behov, sier enhetsleder i ergo- og fysiotera-

pitjenesten i Skien kommune, Ole Martin 

Stamland.

På spørsmål om aktivitetsnivået blant 

beboerne på sykehjemmet, poengterer 

Stamland at de som bor på sykehjem både 

er eldre og sykere sammenliknet med for ti 

år siden.

– Vi vet at mange av de som bor på syke-

hjem ikke ønsker fysisk aktivitet. Likevel er 

et tilbud om aktivitet og trening viktig, og da 

gjerne basert på fysioterapifaglige vurderin-

ger. Sykehjemmene i kommunen har ansatt 

aktivitører som legger opp til aktiviteter, sier 

Stamland.

– Svært beklagelig
– Det er svært beklagelig at de ikke kjenner 

til hvilken positiv effekt organisert trening 

har for denne gruppen pasienter, sier dok-

torgradsstipendiat, Elisabeth Wiken Tele-

nius.

Hun synes det er underlig å tilby massa-

sjestoler til mennesker som i gjennomsnitt 

sitter eller ligger 94 prosent av døgnet.

– De sitter jo mer enn nok! Det de behø-

ver er bevegelse, ikke å sitte passive i en stol, 

sier hun.

– For å bli sterkere og få bedre balanse, 

må fysisk trening doseres. Vi roper hurra for 

et godt aktivitetstilbud med nettbrett og spa, 

men det har ingenting med rehabilitering å 

gjøre, sier Wiken Telenius. 

DEMENS INGEN HINDRING Trening er bra også for demente, er budskapet fra fra venstre stipendiat Elisabeth Wiken Telenius, FoU-leder ved Utviklingssenter 
for sykehjem i Oslo, Torunn Wibe, professor Astrid Bergland, og professor Knut Engedal ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Alle bidro til 
konferansen «Sykehjem – en arena for fysisk aktivitet og trening?».
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SPENST Hvorfor er kenyanerne så 
gode løpere? Hvor du er født og hva 
du spiser, er noe av hemmeligheten, 
mener Timo Limo.
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Hemmeligheten bak kenyaner-
nes fantastiske utholdenhet 
på langdistanseløp er at det 
ikke er noen hemmelighet. 
Men noen forutsetninger må 
være til stede. En av dem er en 
god fysioterapeut. 

TEKST og FOTO Jan-Erik Østlie 
fysioterapeuten@fysio.no

VI DRO til Kenya for å få svar på to spørsmål: 

Hvorfor er kenyanerne verdens beste løpere, 

særlig på de lange distansene? Og hvilken 

rolle spiller fysioterapi i dette bildet? Hvor-

dan skulle vi få svar? Jo, ved å løpe sammen 

med dem og snakke med dem.

Ndakaini halvmaraton
En tidlig lørdag morgen sto jeg med start-

nummer 2408 på brystet i den lille landsby-

en Thika, en by 2100 meter over havet og en 

times biltur nordøst for hovedstaden Nairo-

bi. Formiddagens agenda var 21 kilometers 

løping – Ndakaini halvmaraton, run for wa-

ter, run for life.  4000 sto og trippet sammen 

med oss, nesten samtlige var kenyanere. Et 

kvarter etter skjema smalt startskuddet. Og 

de fleste så vi ikke mer til før etter målpasse-

ring. Løpet var en sann svir. Det gikk i kon-

tinuerlig berg-og-dal-bane. Pulsen kom fort 

opp i nærheten av maks. Og ble der. Krop-

pen verket og var nær smertegrensen. It was 

real running, running for life.

The home of champions
Men vi skulle videre, vi skulle til Iten – the 

home of champions. En landsby som ligger 

enda høyere over havet, om lag 2400 meter. 

Her bor det 4000 mennesker, en fjerdedel av 

dem er løpere. I dette landskapet trener Wil-

son Kipsang, tidligere verdensrekordholder 

på helmaraton. Vi skulle bo på Lorna Kipla-

gats High Altitude Traning Centre (HATC), 

Kenyas toppidrettssenter.

På veien til Iten leser jeg dagsavisa The 

Standard, artikkelen «Ten over ten for Iten». 

Hvis høyden over havet er nøkkelen, hvorfor 

er det ingen løpere i verdenseliten fra Boli-

via? Hvis fattigdom er drivkraften, hvorfor 

er det ingen løpere i verdenseliten fra et 

land som India? Og hvis biologi og geografi 

er så viktig, hvorfor er ikke Ugandas løpere 

like gode som kenyanerne siden de også 

bor rundt Rift Valley? Avisartikkelen stiller 

spørsmålene, men svarer ikke. Vi må finne 

svarene sjøl.

Løpe, spise og sove
Timo Limo er 27 år, han løper 800 meter 

fortere enn de fleste. Han har løpt på 1.45, 

ikke mange nordmenn har gjort det samme. 

Han står og skuer utover Rift Valley, det er 

vakkert og vi spør:

– Hvorfor er dere så gode løpere?
Limo smiler.

– Hvor du er født og hva du spiser, det er 

noe av hemmeligheten.

Han trener som de andre kenyanerne 

seks dager i uka. Men ikke bare løping, da 

ville han fort pådratt seg skader. Han gjør en 

del øvelser der han tøyer ut muskler og dri-

ver med styrketrening.

– Hvis europeerne vil bli gode løpere, kan 

de komme hit ned og trene med oss. Og se 

hva vi gjør. Men det handler ikke bare om 

å løpe. Søvn og hvile er også viktig, kropp 

og muskler må hente seg inn igjen, sier han. 

Limo sover gjerne 13 timer i døgnet. Med 

verdens beste samvittighet.

– Løpe, spise og sove. Og så drikker jeg 

ikke alkohol, sier han.

Limo er ingen moralist, men legger ikke 

skjul på at han mener det er en forskjell i 

livsstilen til kenyanske og europeiske løpere.

– Europeiske løpere fester mer, mens vi 

sover, sier han.

Intervall i verdensklasse
Vi er på den ekstremt spartanske trenings-

banen Kamariny Stadium, en ti minutters 

joggetur fra HATC. Wilfred Kimeli Kimi-

tei, en sterk 5000-meterløper og kompis av 

Limo kommer løpende sammen med tre 

unge gutter. I Iten trener løperne sammen, 

men de har sjølsagt en del individuelle tre-

ningsopplegg. Ikke alle løper samme distan-

se. De tre ungguttene skal løpe fem interval-

ler à 2000 meter – de er alle maratonløpere. 

KImitei er syltynn, leggene er av en annen 

verden. Han har vunnet Commonwealth-

mesterskapet på 5000 meter, han er langt 

fra noen hobbyløper. I dag skal også han 

trene intervall, han skal løpe 300 meter 25 

ganger. I et tempo som de fleste jeg kjenner 

aldri er i nærheten av. Det er nesten ikke til å 

tro. Han speeder opp fra den ene langsiden, 

rundt svingen og den neste langsiden. Så går 

han relativt rolig rundt den siste svingen. Og 

starter igjen. 25 ganger. 

Løpekoden

START Om kort tid går startskuddet går for Ndakaini halvmaraton i 2100 meters høyde.
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Enkleste er det beste
Maraton er kanskje den mest prestisjetunge 

løpedistansen i Kenya. Gilbert Kirwa, en 

god kompis av Wilson Kipsang, er rangert 

som nummer fire i Kenya på denne distan-

sen. Han er i dag 29 år, men begynte ikke å 

løpe og trene for alvor før som 21-åring. I 

2009 deltok han i Wien Maraton. Og vant. 

Han har to ganger løpt helmaraton på 2.06, 

halvmaraton på en time.

– Du må trene riktig, og du må trene 

hardt. Ellers er det ingen hemmelighet, sier 

han.

Kirwa hadde en skade han trodde var i 

beinet, men det viste seg etter undersøkel-

ser å være i ryggen. Lege og fysioterapeut ga 

ham to muligheter: Operasjon eller hvile. 

Han valgte det siste, ble skadefri og begynte 

å løpe igjen. I oktober er planen å løpe mara-

ton i Seoul i Sør-Korea. Ambisjonen er klar. 

Han skal vinne.

– Hvorfor er dere kenyanere så gode lang-
distanseløpere?

– Fordi vi gjør det enkelt. Og fordi det 

ofte er det beste. Du må være fokusert. For 

mye sitter i hodet. Du må ville bli best, for-

teller Kirwa. Også han setter søvn og restitu-

sjon høyt, han kan sove 14 timer i døgnet.

16 mil i uka
Da vi møter Kirwa, har han allerede vært ute 

på tirsdagens første løpeøkt. Nå er det tid for 

litt mat. Heller ikke han er småspist.

– Hvorfor løper du?
– Fordi jeg finner meg sjøl i løpingen. Og 

jeg blir en bedre løper når jeg er glad og for-

nøyd med livet. Målet er å løpe maraton på 

2.03 eller 2.04. 

Også Kirwa løper seks dager i uka, og 

hviler på søndag. Det blir om lag 16 mil 

løping hver uke. Mandag starter han tre-

ningen med en times løping klokka 06.00. 

Ettermiddag eller kveld gjennomfører han 

en tikilometer på 50 minutter. Tirsdag er 

det jogging og baneløping om morgenen, 

og igjen en tikilometer på 50 minutter om 

kvelden. Onsdag løper han bare en gang – 

en time og 20 minutter. Torsdag er dagen for 

intervall, 25 ganger ett minutt i raskt tempo. 

Fredag løper han flere 600 metere på for-

skjellige tider, og lørdag er dagen for langtur 

i relativt rolig tempo.

Nike og egen fysioterapeut
Kirwa sponses av Nike dette året og har sin 

egen fysioterapeut som gir ham massasje 

hver eneste dag. Fysioterapeuten forebygger 

også skader.

– Uten fysioterapeuten hadde jeg aldri 

klart å løpe maraton på 2.06, sier han.

– Kirwa er en smart fyr, jeg tror han kan 

nå sitt mål om en dag å bli Kenyas beste på 

maraton, sier Timo Limo, kompis og tre-

ningskamerat.

Klokka er 17.00, vi er på treningsrommet 

i HATC – toppidrettssenteret. Ti deltakere, 

to nordmenn, to franskmenn og resten ke-

nyanere, er klare for treningsøvelser. De 

fleste av kroppens muskler strekkes. De 

mykeste av deltakerne får øvelsene best til, 

men alle har stort utbytte av dem. Pusten 

går høyt, og hørbart hos samtlige. Limo er 

en myndig instruktør og trener. Hver eneste 

mandag, onsdag og fredag kjører han denne 

treningen. En time hver gang og for alle som 

ønsker å delta.

– Øvelsene er lagt spesielt opp for løpere, 

sier Timo Limo.

Fysioterapeut for the first lady
I Nairobi, en halvtime med bil fra sentrum, 

holder den 43 år gamle fysioterapeuten Jap-

heth Kiriakim til. Han er fysioterapeut for 

det kenyanske idrettslandslaget, også lø-

perne. Jeg møter ham rett etter en massasje-

time med fru Kenyatta, Kenyas førstedame 

og presidentens kone. Han var også med i 

teamet da hun nylig debuterte som helma-

ratonløper i London Maraton. Kiriakim har 

vært fysioterapeut i 20 år, og kontoret og be-

handlingsrommet hans er kanskje det beste 

eksemplet på at det enkleste er det beste.

– Kenyanerne er best i verden på de leng-

FYSIOTERAPEUT Japheth Kiriakim er fysioterapeut for det kenyanske idrettslandslaget, også for løperne. Vi møter ham etter en massasjetime med Kenyas 
førstedame, fru Kenyatta, som nylig debuterte i London Maraton.
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ste distansene på grunn av klimaet, det ku-

perte landskapet og treningen i høyden. De 

utvikler de langsomme musklene som er så 

viktig for langdistanseløping, sier han.

– Hva bidrar du med som fysioterapeut for 
å gjøre dem enda bedre?

– Tre ting. Jeg lærer dem om forebyg-

ging, slik at de blir flinke til å varme opp og 

strekke ut, jeg gir dem behandling og jeg gir 

gode råd om restituering. Men viktigst av alt 

er at de må lære å kjenne kroppen og psy-

ken sin, styrker og svakheter. For eksempel 

hvilket tempo du kan starte i uten å gå på en 

skikkelig helsprekk seinere i løpet. Jeg prø-

ver å gi dem smarte råd sånn at de på stevner 

med mange kvalifiseringsløp ikke sliter seg 

ut unødvendig i forsøksheatene. Målet er jo 

å få dem til finalen. Da må de ta hensyn til 

både temperatur og luftfuktighet.

Teamarbeid
Kiriakim driver mest med massasje som 

skadeforebygging. Blir utøverne skadet, og 

det hender jo, så gir han behandling. De 

vanligste løpeskadene er akillesskader, fot-

skader, skader og slitasje i leggene, hofta og 

ryggen.

– Hovedsakelig kommer løpeskadene av 

overanstrengelse. Vi bruker både varme og 

is, sier Kiriakim. 

Moderne apparatur glimrer med sitt fra-

vær. Fysioterapeuten bekrefter betydningen 

av riktig kosthold. De drikker melk, og tar 

med seg nasjonal frukt og grønnsaker når de 

konkurrerer utenlands. Kiriakim er med på 

reisene, han har vært med på flere verdens-

mesterskap og olympiader. Han blir betalt 

av regjeringen og er sjøl lidenskapelig inter-

essert i sport. På reisene er de et medisinsk 

team hvor alle de andre helseprofesjonene 

også er representert. Fysioterapeuten lærer 

hele tida noe nytt faglig, også av løperne. 

Løper to ganger daglig
Kiriakim smiler av bekymringen for løpernes 

skinnmagerhet. For fra et medisinsk syns-

punkt mener han nemlig dette er helt OK.

– Hvor mye bør en maratonløper som vil 
bli verdens beste trene?

– 150-180 kilometer i uka, i snitt 30 ki-

lometer daglig. To ganger løping om dagen, 

raskt om morgenen, sakte om ettermidda-

gen. En dag må vies til langløping. Strekke 

ut etter trening er viktig, men det er kjedelig 

– og derfor noe mange ikke liker. De beste 

skjønner imidlertid betydningen av dette og 

gjør som vi sier, om enn litt motvillig. Sam-

tidig er det viktig for oss både som fysiote-

rapeuter og mennesker å få positive tilbake-

meldinger fra løperne. Da skjønner vi at vi 

gjør de riktige tingene. Og vi gleder oss sjøl-

sagt med dem når de vinner, forteller han.

Riktige sko
Samtidig er de konkurransemennesker i 

verdenseliten. Så sjøl om mange er gode 

venner, hender det også at det oppstår kon-

flikter. Alle vil vinne, men bare én av dem 

kan. En av helseteamets oppgaver er å forsø-

ke å forebygge denne typen konflikter. Ofte 

faller jobben på psykologene, men fysiotera-

peutene deltar også.

– Hvor viktig er utstyret til løperne?
– Sko er viktig, det oppstår ofte skader i 

leggmuskulaturen om gale sko brukes. Det 

skal være en type sko for trening, en for 

konkurranse og en for fritidsbruk. Dessuten 

er shorts og t-skjorter veldig viktige. De må 

være tilpasset temperaturen, og luftige slik 

at armene ikke hindres i å bevege seg, sier 

Japheth Kiriakim.

Home of champions
Da vi drar fra Iten er klokka 05.35. Det er 

svart som koks ute. Vi møter en gjeng på 

om lag ti kenyanske løpere langs veien. De 

har fått på seg refleksvester, og vi kan se de 

hvite smilene. Lysende som elfenben. En ny 

treningsdag har startet i Iten, the home of 

champions. 

FIN FLYT På løpetur med kenyanere. I front og bakover: Timo Limo, Enock Kipkorir Langat, Sheillah Chepngeno, Kari Uglem og Nina Hanssen. De to sistnevnte 
skriver sammen ei bok om løpeglede som kommer ut til våren.
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Fagredaktør i Fysioterapeuten, 
John Henry Strupstad, ble su-
veren vinner av årets 100 km 
lange ultraløp i Nordmarka.

TEKST Tone Galåen FOTO Dan Petter Neegaard 
tg@fysio.no 

OPP OG NED flere tusen høydemeter, gjen-

nom tett skog og i krevende terreng, tilba-

kela Strupstad, som løper for FIK Ren-Eng, 

distansen på 15 timer og 6 minutter, nesten 

tre timer foran Arve Haugland (Follestadda-

len IL) på andre plass.

Best av kvinnene ble Kjersti Lerkerød 

(IL Bul) med tiden 18 timer og 57 minutter, 

nummer tre totalt. Av de 19 som startet, full-

førte ni løpet. Nordmarka Ultra Challenge 

ble i år arrangert for fjerde gang.

34-årige Strupstad er rutinert og har del-

tatt i en rekke løp de senere årene. Sist i Oslo 

Maraton i høst, der han kom inn som num-

mer fire og ble beste nordmann. Men ti mil 

alene gjennom skogen krever sin mann.

– Jeg kan med hånda på hjertet si at dette 

er det hardeste jeg har vært med på. Jeg ante 

ikke at Oslomarka var så tøff, sa Strupstad til 

osloby.no rett etter målgang.

Mektig natur
Da Fysioterapeuten snakker med Strupstad 

et par dager senere, er det likevel naturopp-

levelsene som trumfer slitet når han skal be-

skrive løpet.

– Naturen er ubeskrivelig. Etter å ha løpt 

i sju timer, så jeg soloppgangen fra Roen-

sætra. Og utsikten fra Oslos høyeste punkt, 

Kjerkeberget, var sublim, forteller han.

På sin vei gjennom urskogen skremte 

Strupstad opp to elger og et antall skogs-

fugler, og ble bitt av en orm. Han fortsatte 

ufortrødent videre.

– Ormen ga meg nok bare et tørrbitt, 

humrer Strupstad.

Mange nok mil i beina
Han fremhever et godt treningsgrunnlag, 

tilstrekkelig med raske karbohydrater i sek-

ken, påfyll av vann fra rene kilder og evnen 

til å kunne tenke positivt, som suksessfakto-

rer med tanke på å fullføre.

– Hvor mye trening skal til for å komme i 
mål på under 20 timer?

– Du må være godt trent. Det holder ikke 

med noen timer på et treningssenter, du må 

ha mange nok mil med løping i beina. Dess-

uten skal du kjenne kroppen din over gjen-

nomsnittet godt, ha erfaring fra ultraløp, og 

Fysioterapeut vant Nordmarka 
Ultra Challenge

KREVENDE LØYPE Fysioterapeut John Henry Strupstad løp på blåstier gjennom Nordmarka i 15 timer. – Utvilsomt det hardeste løpet 
jeg har vært med på, sier han.
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være i stand til å finne fram i Nordmarka. 

100 kilometer i terrenget er svært krevende, 

det passer selvsagt ikke for alle, sier Strup-

stad.

– Hva skjer med kroppen under et slikt løp?
– Kroppen blir rett og slett helt utslitt. 

Musklene trøttes ut, og nedbrytingspro-

sessene starter relativt tidlig. Før løpet må 

energilagrene være fulle, da du forbrenner 

flere tusen kalorier underveis. Det er viktig 

at sekken er fylt opp av mer enn nok energi, 

sier han.

Etter målgang, når adrenalinet har for-

latt kroppen, setter utmattelsen, og mus-

kelsmertene, inn for alvor. Et nødvendig 

onde, ifølge Strupstad.

– Dersom du sørger for nok næring før, 

under og etter løpet, samt nok hvile og søvn 

når det hele er over, vil en slik total utlad-

ning høyst sannsynlig gjøre deg sterkere, 

fysisk så vel som mentalt.

Kjenn deg selv
Til tross for en ukentlig løpsmengde på over 

180 km, har ikke Strupstad hatt en alvorlig 

løpsskade på ti år. Han har heller ikke hatt 

behov for fysikalsk behandling.

– Dette er selvsagt litt spesielt, men jeg 

tror du kommer langt i idretten med sunn 

fornuft og evne til å lytte til kroppen. For å 

bli en habil løper må du løpe mye, og din 

beste trener er alltid deg selv. Blir du styrt av 

andre, er det lett å miste evnen til egenanaly-

se. Da er veien til skader kort, sier Strupstad.

– Hva krever et slikt løp av psyken?
– En hel del. Før start må du være bevisst 

på at du skal gjennomføre, samtidig som 

du forbereder deg på noen kraftige mentale 

nedturer underveis. Det er en klisje, men et-

ter en nedtur kommer det alltid en opptur. 

Man må holde fokus hele veien.

Lytte til kroppen
– Hvordan restituerer du deg etter en slik 
kraftanstrengelse?

– Jeg forsøker å lytte til kroppens signaler, 

og lar den bestemme når jeg er klar for en ny 

løpetur. Siden alle mennesker er forskjellige, 

er det umulig å standardisere eller tallfeste 

denne restitusjonsfasen, sier han.

Selv trenger Strupstad som regel bare et 

par dager. Han ser ikke ser bort ifra at han 

setter ut fra Mylla dam kl. 00:00 med kart, 

kompass og hodelykt også neste år. 

Neste store utfordring er VM 100 km i 

Doha, Qatar, den 21. november. Her håper 

han på en tid under sju timer, og en topp 

10-plassering. 

Nordmarka Ultra Challenge 
(NUC)

Terrengløp med svært krevende 

løyper.

Går gjennom hele Nordmarka fra nord 

til sør på blåstier.

Løpet har tre distanser, 26 km, 54 km 

og 100 km.

100 km har ca. 5000 høydemeter.

Arrangeres hvert år på siste lørdag i 

september.

Start er Mylla dam, nord i marka.

Målgang Skar Leir, sør i marka.

AXIS

La oss gi deg påfyll av mer kompetanse på ditt arbeidssted!
Fordelene er mange når våre kurs arrangeres hos dere;  

-           Ingen reise og overnattingsutgifter
-           Kjente og trygge omgivelser 
-           Du bruker Redcordutstyr du er kjent med

For informasjon om 
utstyrskrav, pris og muligheter 
ta kontakt med oss
 
+ 47 37 05 97 70
redcord@redcord.com
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En faggruppe i ANSA for norske 

fysioterapistudenter i utlandet er 

startet. Målet er å bygge et profe-

sjonelt nettverk og styrke medlem-

menes faglige kompetanse.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DET opplyser initiativtaker og leder, Kevin 

Nordanger Martin, til Fysioterapeuten. 

Han legger til at sosiale medier vil fungere 

som en viktig plattform for å nå dette må-

let. 

Og – medlemskapet er gratis, dersom 

du allerede er medlem i ANSA – Associa-

tion of Norwegian Students Abroad. 

Tall fra Lånekassen viser at det i 

2013/2014  var 575 norske fysioterapistu-

denter i utlandet.

Sekretariatet i Norsk Fy-

sioterapeutforbund (NFF) 

opplyser at 208 av uten-

landsstudentene er med-

lemmer i forbundet. 

I første omgang er det 

faglige aktiviteter og nett-

verksbygging som er målet 

for faggruppen i ANSA. 

Men Kevin Nordanger Mar-

tin ser ikke bort fra at det 

kan bli aktuelt å engasjere 

seg i viktige temaer som 

praksisplasser og turnustje-

neste. Dette må utenlands-

studentene ordne selv, i 

motsetning til de som stu-

derer fysioterapi i Norge.

Mer info: https://www.

facebook.com/ANSAFysio-

terapi. 

Ny faggruppe for utenlandsstudenter

INITIATIVTAKER Kevin Nordanger Martin har startet faggruppe i 
ANSA for norske fysioterapistudenter i utlandet.

Fysisk aktivitet hjelper eldre med dårlig hukom-

melse, viser en ny studie fra Karolinska Institutet. 

Årsaken er at blodstrømmen til hippocampus øker, 

noe som er viktig for hukommelse og læring, skriver 

forskning.no.

Det er snakk om aerob trening, som sykling, svøm-

ming, jogging og dansing, med moderat intensivitet 

der utøveren puster inn like mye surstoff som han 

forbruker. 

Tidligere forskning har vist at denne typen tre-

ning øker blodgjennomstrømningen i hippocampus 

hos unge mennesker. Ifølge den nye svenske studien 

gjelder dette også for mennesker mellom 60 og 70 

år, men i mindre grad for de over 70 år.

Anne Maass m.fl: Vascular hippocampal plasticity 

after aerobic exercise in older adults, Molecular 

Psychiatry, oktober 2014 (sammendrag).

 En ny pilotstudie ved Diakonhjem-

met sykehus viser at pasienter med 

spondyloartritt har svært god nytte 

av høyintensiv trening. Den reduserte 

sykdomsaktiviteten og forbedret risi-

kofaktorer for hjerte- og karsykdom. 

– Tradisjonelt har det vært fokus 

på lavintensiv bevegelighetstrening, 

og man har vært bekymret for at 

høyintensiv trening vil kunne øke 

sykdomsaktiviteten hos pasienter 

med spondyloartritt. Det er nå i ferd 

med å motbevises, sier førsteforfat-

ter Silje H. Sveaas til diakonhjemmet-

sykehus.no.

I den randomiserte kontrollerte 

pilotstudien gjennomførte trenings-

gruppen 12 uker med kondisjons- og 

styrketrening. Kontrollgruppen fikk 

behandling som vanlig. Totalt 24 av 

de 28 inkluderte pasientene gjen-

nomførte studien.

– Resultatene viste at trenings-

gruppen hadde positive effekter på 

sykdomsaktivitet, fysisk funksjon og 

risikofaktorer for hjerte- og karsyk-

dom, som arteriell stivhet, kondisjon, 

og fettprosent, sammenlignet med 

kontrollgruppen, sier Sveaas.

Det var ingen forskjeller mellom 

gruppene i endring av betennel-

sesmarkører, noe som tyder på at 

pasientene kan trene intensivt uten 

at sykdommen blusser opp.

Les mer:  

www.diakonhjemmetsykehus.no

Intervalltrening ved spondyloartritt Trening bedrer hukommel-
sen hos eldre



Vi leverer utstyr til behandling av kroniske senelidelser, tilheling av benvev, generell 
restitusjon og cellulittbehandling. Vårt utstyr fra tyske Richard Wolf og fra sveitsiske 
EMS er det eneste på det norske markedet som kan dokumentere resultater fra en 

rekke vitenskapelige, randomiserte, uavhengige og kontrollerte kliniske undersøkelser. 

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Importør/distributør:

Les mer om trykkbølgebehandling med 
dokumentert effekt fra kliniske undersøkelser på 
enimed.no eller ta kontakt på +47 67 07 91 80

20 Hz 
Større hastighet

Bedre effekt
 Kraftigere

FOKUSERT TRYKKBØLGE RADIAL TRYKKBØLGE
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Samandrag 

 Føremål: Å dokumentere erfaringar med og refleksjonar over bruk av stillingar og 

bevegelsar i yoga.  

Design, materiale og metode: Kvalitative semistrukturerte intervju av yogainstruk-

tørar med fysioterapibakgrunn. Intervju med fire informantar blei gjennomført med 

lydopptakar og intervjuguide, og lydopptaka blei transkribert og innhaldsanalysert.

Resultat: Tre hovudtema med undertema vert identifisert om bruk av stillingar og 

bevegelsar:  i) variasjon i rom og retning, ii) utføring med vekt på tempo og kraftbruk 

og iii) sjølvaksept med undertema grensesetting og mestring. Sjølve samspelet mel-

lom ulike komponentar var ifølge informantane eit sentralt kjenneteikn ved yoga, og 

dei la vekt på bevisst nærvær både som middel og mål i utøvinga.

Konklusjon: Informantane presenterte yoga som eit bevegelsessystem med verk-

nader av både fysisk og mental karakter. Dei framheva sjølvaksept og tålmod som 

avgjerande for å oppnå endring og personleg utvikling. 

Nøkkelord: Yoga, stillingar, bevegelsar, variasjon, bevisst nærvær.

fag

Mariann Sørebø, 
fysioterapeut, M.Sc, 
Røde Kors Haugland 
Rehabiliteringssenter, 
soerebo@online.no

Eline Thornquist, fysioterapeut, dr. philos., 
professor, Høgskulen i Bergen og praktise-
rande klinikar på privat institutt.

Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, og ble akseptert 22.8.2014. 

Studien er godkjent av Norsk samfunnsvi-
tenskapelig datatjeneste (NSD). 
Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Innleiing
Yoga omfattar mange ulike former for prak-

sis som er basert på klassisk indisk filosofi 

med ei historie tilbake til den vediske kul-

turen, omkring 2800 f.v.t. (1). I vår del av 

verda forbind dei fleste yoga med hatha yoga 

(kroppsyoga) og pranayama (pusteøvingar) 

og med fleksibilitetstrening og avspenning, 

men i litteraturen omtalast ei rekke ulike ret-

ningar. Eit fellestrekk for alle er at det leggast 

vekt på utvikling av bevisstheten og evne til 

erkjenning (2). Omforminga frå religiøs 

praksis til treningsform og stressreduksjon 

har ført til stor oppslutning om yoga i vest-

lige land (3), og det har vore ei stadig auke i 

forsking retta mot det terapeutiske aspektet 

ved yoga i samband med ei rekke lidingar og 

problemstillingar (4).

Enkelte fysioterapeutar har også fram-

heva yoga som nyttig i møte med pasientar 

(5). Det visast særskilt til at yoga er eigna til 

å trene opp konsentrasjon og at den enkelte 

kan ta ansvar for eiga helse og styre eige 

stressnivå. For øvrig krev yoga lite utstyr og 

plass (5).

Denne artikkelen bygger på ein intervju-

studie gjennomført som ei masteroppgåve, 

der føremålet var å undersøke yoga som 

bevegelsessystem (6). Ettersom yoga er eit 

mangfaldig felt, og informantane presen-

terte eit breitt innhald i intervjua, er denne 

artikkelen konsentrert om dei delane av da-

tamaterialet som handlar om stillingar og 

bevegelsar då dette er viktige element i all 

form for fysioterapi: Kva legg informantane 

vekt på når dei formidlar sine erfaringar og 

synspunkt på bruk av stillingar og bevegel-

sar i yoga? 

Materiale og metode 
Studien er basert på kvalitative semistruktu-

rerte intervju. Dette designet er eigna for å 

få tilgang til informantars erfarings- og mei-

ningsverd (7,8), og er soleis i tråd med studi-

ens føremål og forskingsspørsmål.

Det blei føretatt eit strategisk utval av in-

formantar for å få med eit fysioterapeutisk 

blikk: Inklusjonskriteriet var at kvar infor-

mant hadde erfaring både som yogalærar og 

som fysioterapeut i minst to år. Rekruttering 

av informantar skjedde gjennom nettverk av 

kollegaer som foreslo aktuelle kandidatar, og 

dei fire fyrste informantane som tilfredstilte 

inklusjonskriteria vart førespurd om å delta. 

I utgangspunktet blei fire informantar vur-

dert som eit realistisk utval innanfor råmene 

til eit mastergradsprosjekt. Informantane 

som deltok hadde variert og lang fysiotera-

Ein intervjustudie: 

Bruk av stillingar og bevegelsar i yoga

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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pipraksis (frå ti til 30 år), og dei hadde prak-

tisert og undervist yoga i frå seks til 30 år.

Datainnsamling og analyse
Alle informantane instruerte yogaklassar 

uavhengig av sin fysioterapipraksis, og det 

er denne yogapraksisen som intervjua i all 

hovudsak retta seg mot. Informantane ga 

uttrykk for at yoga og fysioterapi kan kom-

plettere kvarandre, men korleis vart ikkje 

forfølgt i intervjua. 

Intervjua blei gjennomført av fyrstefor-

fattar på basis av ein temaorientert inter-

vjuguide. Informantane valde tid og stad, eit 

var heime hjå informanten og dei resterande 

på deira arbeidsstad. Intervjua som varte 

mellom 40 og 75 minutt blei tatt opp på lyd-

band. 

Lydopptaka vart transkribert, og det før-

ste skrittet var å gå gjennom materialet for 

å få eit heilskapsinntrykk (7-9). Deretter 

gjekk vi systematisk til verks for å identifi-

sere skilnadar og fellestrekk, og det var lett 

å få auge på eit tydeleg fellestrekk: Alle in-

formantane framheva at yoga ikkje dreier 

seg om å oppnå spesifikke effektar som 

bevegelighet, styrke eller avspenning; det 

overordna var å oppnå personleg utvikling. 

Ved nærare analyse av datamaterialet kom 

det fram at informantane tilla konsentrasjon 

stor tyding både som middel og mål, og dei 

viste til at samspelet mellom pust, bevegelse 

og fokusert oppmerksemd var eit sentralt 

kjenneteikn ved yoga. Gjennom ytterligare 

analyse blei nokre hovudtema og undertema 

identifisert, og i denne artikkelen presente-

rer vi hovudtema og undertema knytt til 

bruk av stillingar og bevegelsar (tabell 1). 

Sidan informantane ga uttrykk for erfa-

ringar og synspunkt som i stor grad samsva-

rer med litteraturen om yoga, er det grunn 

til å anta at dei er ganske typiske for yogain-

struktørar generelt. Fleire undersøkingar vil 

gje svar på om dette er ein haldbar påstand.  

Forskarens eiga rolle og forforståing  
I kvalitativ metode er refleksivitet eit sentralt 

omgrep som viser til forskarars bevissthet 

om si eiga rolle i forskingsprosessen (7-10). 

Fyrsteforfattars positive erfaringar med yoga 

kan sjåast som ein faktor det var mogleg å 

dra vekslar på, samstundes som slike erfa-

ringar kan farge oppfatninga og framstillin-

ga av informantanes utsegn. Andreforfattars 

breie kunnskapsbakgrunn gjorde det mog-

leg å etablere distanse og bidrog til ei felles 

spørjande haldning. At begge forfattarane 

var fysioterapeutar var avgjerande for heile 

forskingsprosessen.   

Teoretiske perspektiv 
Innhaldet i det innsamla intervjumaterialet 

var avgjerande for teoritilfanget, og i det 

følgjande gjer vi kort greie for forståing av 

bevissthet, oppmerksemd og kroppsbe-

vissthet der vi har henta inspirasjon frå fe-

nomenologi og nyare nevrobiologi. Vidare 

klargjer vi omgrep for å belyse yoga: pro-

priosepsjon, kroppsskjema og kroppsbilete. 

Bevissthet og fokusert oppmerksemd
Menneskets bevissthet er ein tilstand det er 

vanskeleg å definere presist (11). Eit fram-

ståande trekk ved bevisstheten er at infor-

masjon som analyserast av spesialiserte 

hjernesystem vert inkorporert til ei einsarta 

oppleving. Bevisstheten er avhengig av ko-

ordinert aktivitet i eit nettverk som omfattar 

hjernestammen, thalamus og den cerebrale 

cortex, og ei viktig oppgåve er å fokusere 

oppmerksemda slik at ytre stimuli og indre 

prosessar som ikkje er av interesse i aug-

neblinken sjaltast ut, og vi kan konsentrere 

oss om dei som er mest aktuelle (11). 

Kunnskap frå nyare hjerneforsking sam-

svarar med innsikter frå fenomenologi. Sen-

trale personer i fenomenologi har analysert 

kjenneteikn ved bevissthetsprosessar, og 

dei understrekar at vi oppfattar i heilskaper, 

og dessutan at bevisstheten har ein frå-til 

struktur, kalla intensjonalitet (12). Med det 

meinast at bevisstheten alltid går ut over seg 

sjølv til noko anna; den er alltid retta mot 

noko og nokon. 

Kroppsbevissthet
Det er ein grunnleggande skilnad mellom 

bevisst og ureflektert kroppsbevissthet: 

Stundom rettar vi oppmerksemda mot as-

pekt ved kroppen, men som oftast er opp-

merksemda retta mot omgjevnadene og det 

vi held på med (8,12,13). Når vi til dømes 

køyrer bil er vi primært opptatt av trafikken, 

ikkje av korleis vi sit og held i rattet.

Kroppsbevissthet er eit mykje nytta 

omgrep innan fysioterapifaget, men det 

gjerast sjeldan greie for kva som meinast.  

Kroppsbevissthet kan definerast som evna 

til å registrere kroppens og dei enkelte ledds 

stilling og belastningsforhold, samt mus-

kelaktivitet utan bruk av synet (14,15).

Kroppsbevissthet i denne tydinga, også 

kalla kinestetisk sans, er avhengig av informa-

sjon frå hudreseptorar og særskilt proprio- 

septorar (11). Når vi beveger oss, medfører 

det auka impulsaktivitet frå proprioseptorar 

som gjev kontinuerleg informasjon om 

kroppens stilling og bevegelse. Denne pro-

priosepsjonen er ein føresetnad for normal, 

ureflektert og koordinert bevegelse. Men 

propriosepsjonen har óg ein anna funksjon 

som vanlegvis får lite oppmerksemd: Den 

bidrar til ein viss sjølvfornemmelse – til ei 

oppleving av kroppen som avgrensa og skilt 

frå omverda (8,12).

Kroppsbilete og kroppsskjema
Omgrepa kroppsbilete og kroppsskjema har 

skapt mykje forvirring i åras løp. Filosofen 

Shaun Gallagher understrekar i sitt oppryd-

Å bli kjend med forskjellige bevegelsestradisjonar 
og bevegelsessystem kan kaste nytt lys over 
eigen praksis.

Kort sagt

Implikasjonar for praksis:

I yoga understrekast det at endring og 

utvikling tar tid og krev innsats frå den 

enkelte. 

Å utvide aktivitetsomgrepet kan vere 

nyttig i fysioterapi.  

Stillingar og bevegelsar kan brukast på 

ulike måtar og med ulike verknader.  

TABELL 1 Presentasjon av hovudtema og undertema.

Hovudtema : Variasjon Utføring Sjølvaksept

Undertema: Rom og retning Tempo og kraftbruk Grensesetting og meistring
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dingsarbeid på dette feltet at vi har å gjere 

med to ulike, men nært relaterte system 

(12,15). Kroppsbilete omfattar oppfatnin-

gar, haldningar og syn knytt til eigen kropp, 

noko som inneberer ein viss sjølvreferert 

intensjonalitet (12,15). Kroppsskjema inne-

held dei to aspekta som er nemnd over: Dei 

automatiske prosessane som konstant re-

gulerer postural haldning og bevegelse, og 

desse prosessane basert på ein proprioseptiv 

informasjonsstrøm fungerer som ei form for 

prerefleksiv bevissthet om våre stillingar og 

kroppslege handlingar (12). 

Sjølv om kroppsskjemaet fungerar utan 

bevisst styring, er individets forventningar 

og opplevingar avgjerande for balanse, po-

sisjonar og bevegelsar (8,11,14,16). Personar 

som til dømes er engstelege for å miste ba-

lansen, blir meir ustøe (11,16). Kroppsskje-

maet fungerer best når oppmerksemda er 

retta utover, frå kroppen. Flyten i ei hand-

ling blir lett forstyrra når vi gjer kroppen og 

bevegelsane til objektet for oppmerksemda 

(8,12,15).

Dokumentasjon og analyse
I denne delen presenterast utdrag frå data-

materialet som visar kva yogainstruktørane 

legg vekt på.  Teksten er organisert ut frå ho-

vudtema som følgjast av tekstnære og utfyl-

lande kommentarar.

Variasjon – i rom og retning
Yoga som bevegelsessystem består av mange 

ulike stillingar som er kategorisert i ei rekke 

grupper. Alle informantane var opptatt av 

at ein yogaklasse skulle innehalde stillingar 

som set ulike krav til kroppen.

«Ein prøver alltid å sette saman nokon 

øvingar i ein sekvens, og då prøver ein å ha 

i alle fall ein strekk, ein bøy, ein rotasjon og 

ein opp-ned stilling. Sånn at ein får mest 

mogleg av kroppens moglegheiter inn.» 

Denne variasjonen vert framheva som 

positiv:

«Det er bra å bli litt forstyrra i sine van-

lege bevegelsesmønstre. Og jo eldre vi blir, 

desto betre trur eg det er.» 

Ein informant seier dette: 

«Ein balanserar kroppen sin reint fysisk 

og psykisk, vil eg seie. Ein får tøygd og strekt 

der det er stramt, og ein får styrka der ein 

er svak. Mi erfaring er at ein jobbar seg inn 

i betre akseforhold og dermed ei meir op-

timal haldning sånn at ein får mindre skje-

lettplager.» 

Som det framgår legg informantane til 

rette for bevegelsar i ulike plan og retningar, 

og dei nyttar stillingar i sittande, ståande og 

liggande. Fokus varierer, eksempelvis på styr-

ke, balanse og fleksibilitet.  Dei snakkar om 

«ein balansert praksis» der ein arbeider sys-

tematisk med heile bevegelsesapparatet. I in-

tervjua vert det vidare understreka at dei som 

har muskel- og skjelettplagar kan ha særskilt 

god verknad av yoga. Samtlege informantar 

la vekt på å modifisere stillingar og bevegel-

sar, og dei nytta enkelte hjelpemiddel slik at 

det vert mogleg for dei fleste å delta. 

Utføring – tempo og tilpassing 
av kraftbruk
Informantane gjentok at bevegelsar skal 

utføres langsamt og med minst mogleg an-

strengelse. Som ein av dei sa: 

«Kvalitet er at ein skal gjere det langsamt, 

ein skal vere med i pusten, ein skal gå så 

langt som ein kjem utan at ein bind pusten. 

Ein skal kunne halde stillinga, vere fokusert 

på at der står ein og at ein kan puste inn i 

den stillinga der. Og så gå roleg ut av stil-

linga.»

Ein annan informant sa dette om tempo:

«Det går ikkje fort. Vi brukar ofte mykje 

tid i instruksjon, altså inngangsposisjon, i 

posisjon og ut av stillinga.»

Vidare vert det lagt vekt på korleis ein 

utfører øvingane med omsyn til kraftbruk:

«Det som er viktig er at ein skal bruke 

minst mogleg kraft og ein skal bruke den 

muskulaturen som er nødvendig, ikkje an-

dre musklar. Og då må ein halde litt fokus 

på, ja… kor kan eg slappe av, kor må eg hal-

de.  Det er vanskeleg, og då er det allright å 

gå ut av stillinga, ta pause, kjenne etter.»

Informantane framheva at bevegelsar 

skal vere rolege og kontrollerte, og vidare at 

stillingar skal haldast ei stund og pust og be-

vegelsar skal synkroniserast. Utøvarane må 

med andre ord tilpasse seg den detaljerte in-

struksjonen og dei fastlagte måtane å utføre 

stillingar og bevegelsar på.  

Samspelet mellom pust og bevegelse er 

eit sentralt moment, og informantane un-

derstreka at  det er viktig å ikkje halde pus-

ten. Å halde pusten tolkast som eit teikn på 

at ein har overskride sin eigen kapasitet, 

noko som medfører auka spenning. Pusten 

vert sett på som  ei informasjonskjelde både 

for instruktøren og den enkelte utøvar.  

Sjølvaksept – grensesetting 
og meistring
Alle informantane la stor vekt på deltakara-

nes innstilling til yoga. Dei forsøkte å for-

midle til deltakarane at det ikkje dreier seg 

om prestasjonar og konkurranse, men om ei 

tilnærming som krev tålmod og ei aksepte-

rande haldning til seg sjølv. 

«Kjenne på begrensningane og kjenne på 

ressursane, og godta dei som dei er. Det trur 

eg er det viktigaste… Å vere tilstade. Ja, god-

ta ting som dei er… og så ta utgangspunkt 

i det.»  

Yoga framstillast som eit høve til å lære 

om seg sjølv på godt og vondt. På spørsmål 

om korleis yoga skil seg frå andre typar tre-

ning og aktivitetar svarer ein av informan-

tane: 

«Det er noko med det at du kan ikkje 

berre presse deg til ting.  Du er nøydd til å 

spele litt på lag med strukturane dine… Eg 

merker at i periodar når eg er stressa i krop-

pen, stressa i hovudet, så må eg trene litt 

meir varsamt enn i periodar då eg har masse 

energi og kjenner at, jo kroppen er villig, 

den er med. Det handlar mykje om kor eg 

er hen i livet mitt, kor eg er hen den dagen 

og det gjenspeglar seg også kor eg er hen på 

matta. Du må legge noko av den her pågåen-

heten til sides. Du må ha ein stamina og ein 

vilje til å prøve igjen og igjen.»

Informantane fortel at mange opplever 

meistring når dei klarer å utføre vanskelege 

yogastillingar. 

«Å kunne øve opp tilfredshet og bli glad 

i seg sjølv og sin kropp sånn den er. Både 

det å kunne akseptere ting som er vanskeleg, 

utfordringar ein har, men samstundes så…

«wow, no klarte eg det, tenk at eg klarte det! 

Tenk at eg klarte å stå på hovudet, det har 

eg aldri gjort før.» Det å oppleve ein banal 

glede ved å… ja ein kan seie, sprenge gren-

sar… I ein del posisjonar … til dømes bak-

overbøying så kan du faktisk møte frykt. Og 

det å møte og så klare å jobbe seg gjennom 

eiga redsle … det kan gi større trygghet i li-

vet for øvrig.»

Å respektere sitt eige fysiske utgangs-

punkt og tilpasse yogapraksisen etter korleis 

ein har det i livet, og ikkje streve etter eit 

ideal, er eit bodskap som går att i intervjua. 

Det same gjeld vektlegginga av nærvær – å 

vere tilstade – som eit særtrekk ved yoga. In-

formantane seier óg at dei som kjem til yoga 

i utgangspunktet er på søken etter noko 

«anna».   

Diskusjon
Informantane la vekt på variasjon i bruk av 

stillingar og bevegelsar og på at all prakti-
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sering skulle vera prega av langsamt tempo 

og økonomiske bevegelsar. Vidare framheva 

dei koordinering av ulike element, sjølvak-

sept og bevisst nærvær.  I det følgjande knyt 

vi refleksjonar til metodiske tema, for deret-

ter å diskutere innhaldet i intervjua.

Metoderefleksjonar 
Innan kvalitativ forsking nyttast ofte truver-

dighet og styrke for henhaldsvis reliabilitet 

og validitet (7-10). Eit prosjekts truverdig-

het dreier seg om å vere nøye og presis gjen-

nom heile forskingsprosessen, og vi har 

forsøkt å skildre dei ulike trinna i prosessen, 

men her setter artikkelforma klåre råmer for 

utdjuping. For ei meir detaljert framstilling, 

sjå fyrsteforfattars masteroppgåve (6).

I ein kvalitativ kontekst er styrke knytt til 

om tilnærminga lukkast med å undersøke 

det ein har som mål å undersøke (7-10). Fø-

remålet med denne studien var å undersøke 

erfaringar og synspunkt på yoga som beve-

gelsessystem, og det var difor nærliggande å 

velje kvalitativt intervju som metode. Vali-

ditet handlar ikkje berre om metodespørs-

mål; det dreier seg om å  stille seg kritisk og 

spørjande i heile forskingsprosessen (7-10). 

Kjennskap til terminologi og forklarings-

modellar i yoga kan ha medført at adekvate 

oppfølgingsspørsmål ikkje vart stilt i inter-

vjusituasjonen. Fyrsteforfattars forutforstå-

ing kan med andre ord ha fungert som eit 

hinder for fordjuping. Gjennom å nytte re-

lativt mange sitat frå samtlege informantar 

har vi prøvd å få fram deira stemme. Det 

var ei utfordring å velje ut deler av datama-

terialet og samstundes ivareta det samspelet 

mellom dei ulike elementa i yoga som infor-

mantane la vekt på. 

Variasjon og utføring – verknader
Informantane gjentok at variasjon i stillin-

gar var viktig, og at ein nyttar heile beve-

gelsesbana og held ledd i ytterstillingar for 

å få tøygd muskulatur.  Det gjeld som ein 

av dei sa, å få inn «kroppens moglegheiter». 

Sett i samanheng med innhaldet i samtlege 

intervju er det grunnlag for å oppfatte dette 

utsegnet som typisk for alle informantane.

Yoga omfattar bevegelsar og stillingar 

som skil seg frå dagleglivets aktivitetar, noko 

vi meiner  kan utfordre vanemønstre i tillegg 

til at kroppens bevegelsesregister opprett-

haldast. Medan reduserte krav til bevegelse 

og fysisk aktivitet i arbeid og kvardagsliv 

gjer at dei fleste menneske i dag beveger 

seg einsidig, gjev yoga erfaring med uvande 

stillingar og bevegelsar som til dømes bak-

overbøy, opp-nedstillingar og armbalanser, 

og dette kan bidra til å betre eller vedlike-

halde balanse. Øvingane i yoga gjev vidare ei 

veksling mellom trykk og avlastning som er 

gunstig for  bruskens regenerasjons- og re-

parasjonsprosessar (17). Denne verknaden 

forsterkast ved at ein nytter eiga kroppsvekt 

og vektbærande stillingar både for bein, ar-

mar og columna. 

Variasjonen i yoga kan også relaterast til 

bevisst nærvær. Informantane framheva at 

yoga er ein praktisk måte å trene konsentra-

sjonen på, då ein er nøydd til å vere fokusert 

for å meistre variasjon og presisjon i utførin-

ga. Å kunne konsentrere seg om ein ting om 

gongen, kan vere nyttig i ein hektisk kvar-

dag prega av multi-tasking. Forsøk har vist 

at når friske unge personer utfører oppgåver 

som krev både kognitiv funksjon og kropps-

leg balanse, prioriterer hjernebarken balan-

seoppgåvene. Denne påverknaden tenkast å 

vere eit resultat av at ulike system kjempar 

om knappe «oppmerksemdsressursar» (16). 

Krevjande yogastillingar vil kunne medføre 

at hjernenettverk samarbeidar om å sjalte ut 

tankespinn og andre kognitive prosessar for 

å meistre kravet om å oppretthalde balanse 

og postural kontroll.  

Her vil vi peike på at den varierte bruken 

av bevegelsar og stillingar i yoga legg til rette 

for proprioseptiv stimulering, og dermed for 

ei oppdatering av kroppsskjema og påverk-

nad av ureflektert kroppsfornemmelse (12). 

Med utgangspunkt i at propriopsepsjon kan 

ha tyding for eins fornemmelse av selvet, 

kan aktiv bruk av varierte stillingar og be-

vegelsar nyttast for å understøtte individets 

følelse av forankring i seg sjølv og eigen 

kropp (8). 

Ordet yoga tyder å sette saman eller skape 

forbindelse, og denne foreininga vert i litte-

raturen skildra som kjernen i ein yogaprak-

sis (1). Vår vurdering er at langsamt tempo, 

tilpassing av kraftbruk, bevisst regulering 

av pusten og fokus på bevegelsane skaper 

eit kontrollpreg som kan gje ein samlande 

effekt for utøvaren. Samstundes kan ei slik 

tilnærming verke uheldig viss ein lærer seg 

å alltid skyve vekk ubehagelege følelsar og 

tankar, noko den psykomotoriske tradisjon 

har vore oppteken av (18,19). 

Sjølvaksept – verknader 
To av informantane skildra yogamatta som 

eit mikrokosmos på livet sjølv: Praksis og 

reaksjonar på matta kan reflektere hand-

lings- og reaksjonsmønstre elles i livet. Yo-

gautøving vert altså sett på som ein veg til 

personleg utvikling, noko informantane 

relaterte til sjølvaksept. Alle understreka at 

dagsform og livshendingar påverkar krop-

pen, og dei søker å formidle aksept for dette 

i sin tilnærming til utøvarane. Gjennom ein 

slik praksis kan kroppen verte ein informa-

sjonskjelde for den enkelte og derigjennom 

fremje tillit til at ein sjølv kan tolke kropps-

lege erfaringar og fornemmelsar, noko som 

er viktige haldepunkt for sjølvregulering (8, 

20). Slike verknader heng rimelegvis saman 

ARMBALANSE Foto: ©iStock.com/myshkovsky
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med at yoga ikkje dreier seg om å konkur-

rere med andre; det gjeld å ta utgangspunkt 

i seg sjølv. 

Yoga i dagens kontekst
Ei forklaring på yogas auka popularitet er at 

dagens samfunn er hektisk og prega av lite 

kroppslig aktivitet, og interessa for yoga og 

andre alternative retningar er knytt til eit 

ynskje om å vende tilbake til kroppen. Dette 

er et poeng hos fleire samfunnsvitarar som 

skriv om kjenneteikn ved vår tid (21,22). 

Informantane i studien peika på at yoga ret-

ter seg mot ulike sider hjå mennesket, og det 

kan vera grunnen til at dei som rekrutterast 

til yoga er ute etter meir enn betring av fy-

sisk form.   

Inaktivitet og trening er i dag ytterpunkt, 

og fysisk yoga kan vere ei tilnærming som 

ivaretek muskelskjelettapparatet på ein anna 

måte. Frå ein fysioterapeutisk ståstad vil vi 

innvende at  yoga i liten grad gjev effekt når 

det gjeld styrke og uthald. Ei viss styrketre-

ning kan oppnåast, men det er avhengig av 

kva slags øvingar som vektleggast og gjen-

takast. Når det gjeld kondisjon, vil ikkje yo-

gaøving  uansett gje stor nok belastning av 

hjarte-karsystemet til at den gjev effekt.

Verknader av metodar og intervensjonar 

kan ikkje betraktast lausrevet frå det sam-

funnet vi lev i. Sidan ei sterk individualise-

ring pregar vår tid og vårt samfunn, er det 

nærliggande å anta at praktisering av yoga 

kan forsterke ei sjølvsentrering, på kostnad 

av interesse for omverda og andre sitt ve og 

vel (23). Men den aksepterande innstillinga 

som informantane formidlar, og som også 

pregar litteraturen om yoga, kan óg verke i 

ein anna retning. Den kan gje rom for å er-

kjenne og anerkjenne eigne grenser og ulike 

livsomstende, og slik skape grobotn for eit 

første skritt mot endring av forhold i eige og 

andre sine liv som er uakseptable.  

Avslutning 
Implikasjonar for praksis 
Informantane i denne studien presenterer 

yoga som eit bevegelsessystem som kan ha 

fleire verknader av både fysisk og mental 

karakter, som til dømes betre balanse eller 

større konsentrasjonsevne. Dei vektlegg li-

kevel først og fremst samspelet mellom dei 

ulike elementa i yoga, og den tydinga dette 

har for utvikling av bevisst nærvær og per-

sonleg utvikling. 

I yoga understrekast det at endring og ut-

vikling tar tid og krev innsats frå den enkel-

te. Dette momentet er verdt  å reflektere over 

då fysioterapeutar ofte er svært handlings- 

orienterte, noko som kan slå over i handlings- 

iver og utålmodighet (24). Dessutan: Da-

gens treningsklima inneber ein tendens til 

at eigeninnsats vert synonymt med trening 

styrt av dosering og oppfølging av bestemte 

prinsipp. Å ha eit breitt repertoar som tera-

peut er alltid viktig, og å utvide aktivitets-

omgrepet kan vere nyttig i fysioterapi.

Stillingar og bevegelsar er nøkkelelement 

i all form for fysioterapi, og dei kan brukast 

på ulike vis og med ulike verknader. Å bli 

kjend med forskjellige bevegelsestradisjo-

nar og bevegelsessystem kan kaste nytt lys 

over eigen praksis. I denne artikkelen står 

særtrekk ved stillingar og bevegelsar i yoga i 

sentrum, og i forlenginga håper vi på debatt 

om kva slags aktivitetar vi ynskjer å fremje, 

samt korleis sentrale element i fysioterapi 

som stillingar og bevegelsar kan brukast på 

ulike måtar.

Referanseliste 
1. Fraser T. Yoga. Øvelser og inspirasjon for velvære. Köln: 
Evergreen, 2009.
2. Holen A, Hobbel T. Yogaboken. Bevegelse og pust. Oslo: 
Dyade Forlag, 2009.
3. Frøystad K. Veldig vitenskaplig. Vitenskaplige legiti-
meringsformer i den indiske New Age-bevegelsen. Norsk 
antropologisk tidsskrift 2006; 17 (2): 105-118. 
4. Khalsa SBS. Yoga as a therapeutic intervention: a 
bibliometric analysis of published research studies. Indian 
Journal of Physiology and Pharmacology (2004); 48 (3): 
269-285.
5. Rønning AK. Yoga for helsepersonell. Fysioterapeuten 
2011; 78 (1): 36-39.

6. Sørebø M. Kjenneteikn ved yoga som bevegelsessys-
tem. Ei intervjustudie. Mastergradsoppgåve i fysioterapi. 
Bergen: Høgskulen i Bergen, 2012. 
7. Kvale S, Brinkmann S.  Det kvalitative forskningsintervju 
(2. utg.), Oslo: Gyldendal akademisk, 2009. 
8. Thornquist, E. Movement and interaction. The Sher-
borne Approach and Documentation. Oslo: Universitets-
forlaget, 2012. 
9. Maso P et al. (eds) Openness in research: The tension 
between Self and Others. Assen, The Netherlands: Van 
Gorcum, 1995. 
10. Thornquist E. Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori. 
Bergen: Fagbokforlaget, 2003.
11.  Brodal P. Central Nervous System- structure and 
function. Oxford: Oxford University Press, 2010. 
12. Gallagher S., Zahavi, D. The phenomenological mind. 
An introduction to philosophy and cognitive science. 
London & New York: Routledge, 2008. 
13. Leder D. The absent body. Chicago: The Chicago 
University Press, 1990. 
14. Thornquist, E. Lungefysioterapi, Oslo: Universitetsfor-
laget, 1983.
15. Gallagher S. How the body shapes the mind. Oxford: 
Oxford University Press, 2005.
16. Brodal P. Det nevrobiologiske grunnlaget for balanse. 
Fysioterapeuten 2004; 8: 25-30.
17. Nordin M, Frankel VH. Basic biomechanics of the mus-
kuloskeletal system. Maryland/Pennsylvania: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2001. 
18. Braatøy T. De nervøse sinn. Oslo: Cappelens Forlag, 
1947
19. Gretland A. Den relasjonelle kroppen. Bergen: Fagbok-
forlaget, 2007.
20. Thornquist E. Kroppssyn og faglige utfordringer i dag. 
Fysioterapeuten Fagekstra 2001; 68: 9 – 15. 
21. Giddens A. Modernity and self-identity. Oxford: Polity 
Press, 1995.
22. Baumann Z. Savnet fellesskap. Oslo: Cappelen Akade-
misk, 2000. 
23. Madsen OJ. «Det er innover vi må gå» – en kulturpsy-
kologisk studie av selvhjelp. Oslo: Universitetsforlaget, 
2014.
24. Thornquist E. Kommunikasjon: teoretiske perspek-
tiver på praksis i helsetjenesten (2. utg) Oslo: Gyldendal 
akademisk, 2009.

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Title: The use of positions and movements in yoga. An interview study. 
Abstract 

 Purpose: To document experiences with and reflections on the use of positions and 

movements in yoga.  

Design, material and method: Qualitative semistructured interviews of yogain-

structors trained as physiotherapists. Interviews with four informants were performed 

using audio-recorder and an interview guide, and the recordings were transcribed and 

subjected to a content analysis.

Results: Three main themes with sub-themes emerged about the use of positions 

and movements:  i) variation in space and direction, ii) performance with emphasis on 

tempo and effort and iii) self-acceptance with respect to setting limits and coping. The 

interplay between the different components was a vital feature of yoga according to 

the informants, and they underscored focused awareness both as a means and an end 

in yoga practise.

Conclusion: The informants presented yoga as an approach to movements with ef-

fects of both a physical and mental character. They emphasized self-acceptance and 

patience as prerequisites for obtaining change and personal development. 

Keywords: yoga, positions, movements, variation, focused awareness.
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Commentary
Regaining the ability to walk is a common goal priority after stro-

ke such that gait-related activities receive the most attention du-

ring stroke rehabilitation (Latham et al 2005). Body-weight sup-

ported treadmill training (BWSTT) has received much attention 

as a modality to improve walking outcomes, but its superiority 

over other means of gait training has not been consistently de-

monstrated (Duncan et al 2011, Moseley et al 2005). Low fitness 

levels may compound mobility limitations after stroke. There is 

an important interaction between neuromotor impairments and 

cardiovascular fitness as the capacity to meet the high metabolic 

demands of walking is reduced (Tang et al 2007). Historically, 

therapy during stroke rehabilitation provided minimal aerobic 

challenge (MacKay-Lyons et al 2002), but now it is known that 

early exercise interventions can improve fitness and walking 

ability (Stoller et al 2012). The randomised trial conducted by 

MacKay-Lyons and colleagues contributes novel and important 

evidence in a number of ways. First, they demonstrated that 

BWSTT was effective in concurrently addressing cardiovascular 

fitness and walking ability in individuals with limited ambulatory 

capacity. It was also conducted within the first month post-stro-

ke, capitalising on the window of opportunity for neurological 

recovery. Finally, it demonstrated that gains were retained long 

after completion of training. Given the presence of post-stroke 

neuromotor impairment and cardiovascular deconditioning, 

and the interaction between these factors on functional mobi-

lity, it is important to develop interventions that effectively and 

concurrently address these issues and capitalise on the early time 

window of opportunity to maximise benefit. The results of this 

trial offer promising evidence supporting the use of individuali-

sed and progressive BWSTT among people in the early stages of 

stroke recovery.

Ada Tang
School of Rehabilitation Science, McMaster University, Canada
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Body-weight supported treadmill training improves cardiovascular  
fitness and walking endurance early after stroke

Synopsis
Summary of: MacKay-Lyons M, et al (2013) 

Dual effects of body-weight supported tre-

admill training on cardiovascular fitness and 

walking ability early after stroke: a randomi-

zed controlled trial. Neurorehabil Neural 

Repair. DOI: 10.1177/1545968313484809. 

[Prepared by Marco YC Pang, CAP Editor.]

Question: Does body-weight supported 

treadmill training improve cardiovascular 

fitness and walking function in people with 

subacute stroke compared with overground 

gait training? 

Design: Randomised, controlled trial 

with concealed allocation and blinded out-

come assessment.

Setting: Stroke rehabilitation unit in Ca-

nada. 

Participants: Adults within one month of 

a first ischaemic stroke, and ability to walk 5 

m with or without walking aids or standby 

assistance were key inclusion criteria. A key 

exclusion criterion was contraindication to 

maximal exercise stress testing. Randomisa-

tion of 50 participants allocated 24 to the 

experimental group and 26 to the control 

group.

Interventions: Both groups were trained 5 

days per week for 6 weeks and then 3 days 

per week for a further 6 weeks. The experi-

mental group underwent body-weight sup-

ported treadmill training. The target exerci-

se intensity and duration was set at 60–75% 

of  the peak oxygen consumption rate (peak 

VO
2
) for a minimum of 20 minutes. The 

control group was instructed to walk over-

ground at comfortable, self-selected speeds 

for the same duration. The two groups were 

given home programs (3 days per week) af-

ter the 12-week supervised training. 

Outcome measures: The primary outco-

mes were peak VO
2
, 6MWT, and overground 

walking speed. The secondary outcomes 

were Berg Balance Scale, and Chedoke-Mc-

Master Stages of Recovery (CMSR) score. 

Outcomes were measured at baseline, post-

training, and at 6- and 12-month follow-up. 

Results: 37 participants completed the 

study. The experimental group improved 

more than the control group for measures of 

peak VO
2
, 6MWT, and CMSR foot score. At 

the end of the 12-week intervention period, 

the experimental group had significant im-

provement in peak VO
2
 (by 4.2 ml/kg/min, 

95% CI 2.5 to 5.9) and CMSR foot score (by 

1.0 point, 95% CI 0.3 to 1.7) whereas the 

control group had no significant improve-

ment in these variables. The experimental 

group also had significantly more improve-

ment in the 6MWT (by 89.7 m, 95% CI 54.4 

to 125.0) than the control group (by 36.8 m, 

95 %CI 4.2 to 69.4). These effects were lar-

gely preserved at 12-month follow-up. There 

were no betweengroup differences for other 

outcomes. 

Conclusion: A bodyweight supported tre-

admill training program is effective in im-

proving cardiovascular fitness and walking 

endurance in people after stroke.
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Et biopsykososialt sykdomsperspektiv inne-

bærer å se pasientens plager, symptomer og 

funksjonssvikt ikke bare som en følge av 

kroppslige forandringer, men også i lys av 

den enkeltes personlighet, helseatferd, rela-

sjoner til andre og livssituasjon. Men hvor 

lett er dette? Hva konkret skal helsepersonell 

se etter, og hva vil styre blikket for hva man 

ser? Hvilken rolle spiller det om pasienten er 

mann eller kvinne? Vil biopsykososiale per-

spektiver på sykdom og helse lede til større 

innsikt i det spesifikke og særegne – eller 

står vi ved slike tilnærminger i fare for å re-

produsere etablerte kjønnsspesifikke myter.  

Hvilken betydning får i så fall dette for be-

handlingen som tilbys?

Begrepet «biopsykososial» ble lansert av 

indremedisiner og psykiater George Engel 

(1977), som en teoretisk modell for å forstå 

sykdom og helse hos det enkelte individ (1). 

Modellen baserer seg på et samspill mellom 

kropp, sjel og omgivelser. Innenfor helse-

fagene knyttes modellen gjerne opp mot 

begrepet helhetlig (tilnærming til det syke 

mennesket). Den biopsykososiale modellen 

lanseres ofte som et alternativ til den reduk-

sjonistiske biomedisinske modellen, som 

legger til grunn en forståelse av sykdom som 

avvik fra en norm av målbare biologiske el-

ler kroppslige variabler. Selv om den biopsy-

kososiale modellen i dag har vunnet innpass 

i det medisinske fagfeltet har den i det store 

og hele ikke fått vesentlig betydning for 

praksis – bortsett fra innenfor ett område. 

Den biopsykososiale modellen blir gjerne 

anvendt som grunnlagstenkning i tilfeller 

hvor medisinen ikke er i stand til å påvise 

kroppslige endringer – lidelser som ofte om-

tales som funksjonelle eller psykosomatiske. 

Særlig har modellen vunnet fram i helsefa-

genes tilnærminger til kroniske smerter og 

banet vei for ulike tverrfaglige tilnærminger, 

hvor fysioterapeuter har en helt sentral rolle. 

Biopsykososiale prinsipper for  
behandling 
Biopsykososiale perspektiver på kroniske 

smerter bygger på nyere nerveteorier utvi-

klet av den kjente nerveforskeren og psyko-

logen Ronald Melzack, illustrert gjennom en 

kropp-selv-matrisemodell (2). Kort fortalt 

går teorien ut på at smerte, slik den erfares 

og kommer til uttrykk hos den enkelte, er 

et resultat av hjernens kontinuerlige bear-

beiding av sansemessige, kognitive og emo-

sjonelle input. Smerte henger med andre ord 

nøye sammen med hva vi tenker om den og 

hvilke følelser smerten vekker hos oss. På 

denne bakgrunn blir kroniske smerter i dag 

innenfor helsefagene gjerne forstått i lys av 

en ond sirkel, beskrevet gjennom begreper 

som verstefallstenkning og unngåelsesatferd 

(3). Teorien tar utgangspunkt i en konkret 

vevsskade. Hvorvidt smerten går over når 

skaden er leget eller utvikler seg til å bli av 

kronisk karakter henger, ifølge denne teo-

rien, nøye sammen med hvordan vedkom-

mende tenker og håndterer smerten. En 

ond sirkel med passivitet, depresjon og mer 

smerte kan utvikle seg gjennom følelser som 

frykt og angst og gjennom handlinger som 

retter seg mot å unngå det som gjør vondt. 

Et overordnet mål ved tverrfaglige tilnær-

minger til pasienter med kroniske smerter 

er derfor å bryte denne onde sirkelen. Et 

virkemiddel er å gjøre pasienten trygg på at 

smerten de kjenner ikke er farlig, et annet 

er å styrke pasientens tiltro til egen mest-

ringsevne og lære pasienten å ta kontroll 

over smertens plass i eget liv. Et tredje er å 

introdusere og veilede pasienten til fysisk 

aktivitet (4). Tverrfaglige tilnærminger til 

kroniske smerter sikter med andre ord mot 

å utvikle kvaliteter hos pasienten som hand-

ler om å være fysisk aktiv, selvstendig og ha 

kontroll på seg selv.   

Kroniske muskelsmerter regnes ofte som 

en kvinnelidelse, men befolkningsstudier 

viser at en høy andel både kvinner og menn 

rapporterer kroniske smerter. Studier viser 

imidlertid at det er langt flere kvinner enn 

menn med denne type plager som deltar i 

tverrfaglige rehabiliteringsopplegg. Mye ty-

der altså på at behandling basert på en bio-

psykososial forståelsemodell særlig anven-

des på kvinner (med kroniske smerter) hvor 

fokus, i mangel av biologiske funn, i særlig 

grad rettes mot kvinnens personlighet. I me-

disinsk sammenheng er fokus på den kvin-

nelige psyke ikke nytt. 

Kvinner, menn og sykelighet
Sykdom og lidelse har historisk, kulturelt 

og generelt sett vært assosiert med kvinnen, 

og i tråd med dette har menn og kvinners 

helseplager vært oppfattet som ganske for-

skjellige. For eksempel har kvinners symp-

tomer gjerne blitt karakterisert som vage 

og utflytende – karakteristikker som gjerne 

også har blitt brukt om kvinner mer generelt 

Biopsykososiale perspektiver på 
kroniske smerter
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– og knyttet til egenskaper som svakhet og 

underlegenhet. Dette har stått i sterk kon-

trast til mennenes «harde» symptomer, det 

vil si konkrete og avgrensede (5). I dag vet 

vi at kulturelle forventinger til mannen om 

å være sterk, selvstendig og uavhengig kan 

være et hinder for menn når det gjelder å be 

om helsehjelp – og med det risikere å havne 

i en passiv pasientrolle, som gjerne assosi-

eres med kvinnen. Vi vet også at kulturelle 

kjønnsnormer virker inn og får betydning 

for hvordan menn og kvinner snakker om 

seg selv og sine sykdomserfaringer og for 

hvordan helsepersonell responderer på dem 

(6,7).  Vi vet for eksempel at leger som til-

skriver symptomene kvinnelige pasienter, 

gir signifikant høyere skår for følelsesmes-

sige forklaringer på symptomene, enn leger 

som tror de samme symptomene tilhører 

menn (7).  I medisinsk sammenheng har det 

vært antatt at kvinner lider mer enn menn 

(av mindre alvorlige lidelser). Kanskje der-

for har forskning på sykdomserfaringer ho-

vedsakelig vært rettet mot kvinner – så også 

når det gjelder kroniske smerter. Innenfor 

dette feltet løftes særlig fram hvordan det å 

bli anerkjent som en virkelig pasient med en 

«reell» smerte er helt avgjørende for kvinne-

nes selvfølelse og mulighet til å komme seg 

videre i livet.   

Hvor har så det biopsykososiale perspek-

tivet ført oss? Har det gitt oss en dypere for-

ståelse for det individuelle og spesifikke, slik 

intensjonen kanskje var. Eller har det, som 

eksempelvis ved kroniske smerter, bidratt 

til å reprodusere allerede etablerte forestil-

linger om menns og kvinners sykelighet?  

Hva vet vi egentlig om menn med kroniske 

smerter? 

Menn, kvinner og kroniske muskel-
smerter
I min avhandling «Making sense of chro-

nic muscle pain» har jeg studert forholdet 

mellom det å leve med kronisk smerte og 

kulturelle normer for mannlighet og kvin-

nelighet.  Det har jeg gjort gjennom å un-

dersøke hvordan pasienter i rehabilitering 

for kroniske smerter snakker om seg selv og 

sine erfaringer. Mitt utgangspunkt har vært 

fortellingene. Fordi tidligere studier på kro-

niske smerter og pasienterfaringer har vært 

rettet mot kvinner har jeg spesielt fokusert 

på menn.  

Funnene viser hvordan mennenes fortel-

linger ofte inneholder en rekke opprivende 

hendelser og problematiske livsforhold, 

som kronisk hodepine, konflikter på job-

ben, brutte familierelasjoner – og en fysisk 

skade – noe som vitner om sårbarhet, li-

delse og problematikk både på det fysiske, 

psykiske og sosiale plan.  Smerte blir alli-

kevel hos mennene ofte knyttet til et akutt 

og lokalt kroppslig kollaps, noe som gjør 

plagene deres konkrete og avgrenset. Gjen-

nom å plassere smerten i et avgrenset om-

råde på kroppen, og med det skille smer-

ten fra mennene selv, uttrykker mennenes 

fortellinger en form for selvbeherskelse og 

kontroll – kvaliteter som er sterkt knyttet 

til dominerende maskulinitetsnormer. Kon-

troll kommer også til uttrykk i mennenes 

fortellinger gjennom en form for rasjonell 

argumentasjon, hvor det ene følger som en 

naturlig konsekvens av noe annet. Smerte 

er i mennenes fortellinger en direkte følge 

av en fysisk skade. Kvaliteter som kontroll 

og uavhengighet viser seg også i mennenes 

fortellinger gjennom bilde av en person som 

jobber aktivt og målrettet for å identifisere 

årsaken til problemene og komme til bunns 

i saken. Oppsummert betyr dette at indivi-

duelle og spesifikke forhold og det subjek-

tive lidelsesaspektet i mennenes fortellinger 

tones ned til fordel for objektive og konkrete 

fakta. En vanskelig livssituasjon tones ned 

gjennom forespeiling om en snarlig løsning 

på problemet. Et viktig funn i denne sam-

menheng er hvordan jeg som intervjuer 

også bidrar til å skape et bilde av mennene 

som selvstendige og uavhengige gjennom 

ikke å trenge for dypt inn i deres fortellin-

ger ved blant annet og spørre om emosjo-

nelle og sosiale forhold. Kanskje på grunn 

av måten de snakket, men antagelig også 

fordi de var menn. Når jeg så oppdaget dette 

og spurte mennene mer konkret om deres 

subjektive erfaringer viste mange takknem-

lighet for å blir spurt og snakket gjerne om 

seg selv. Dette åpnet opp for andre historier 

og avdekket aspekter som tap av sosiale rol-

ler og seg selv og en avhengighet av andre 

mennesker for å ha det bra (8). Gjennom å 

feste sterk tiltro til helsefaglig ekspertise – 

«deres oppgave er å fikse problemet» – vit-

For å kunne gi god, individuell behandling kan det 
være nyttig for fysioterapeuter å trekke inn  
perspektiver fra andre teorier.
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ner mennenes fortellinger sågar om en sterk 

avhengighet av helsepersonell for å komme 

seg videre i livet. Ved første øyekast synes 

mennenes behandlingserfaringer å være fast 

forankret i en biomedisinsk forståelsesram-

me, som handler om å identifisere årsaken 

til problemet, reparere den fysiske skaden 

og bygge opp muskelstyrke (9). Gjennom å 

lese nøye de individuelle fortellingene viser 

det seg imidlertid at det å være i behand-

ling for menn med kroniske smerter også er 

knyttet til et behov for å reparere en skadet 

selvfølelse, bli trøstet og trygget og være i et 

inkluderende sosialt fellesskap.  Dette er er-

faringer og ønsker som tradisjonelt har vært 

knyttet til kvinnelige pasienter og som nor-

mer for mannlighet kan gjøre det vanskelig 

for menn å dele med andre, helsepersonell 

inkludert. 

I kvinnenes fortellinger derimot er det 

subjektive og relasjonelle aspektet mer fram-

tredende. Mer spesifikt blir kroniske smerter 

hos kvinnene gjerne satt i sammenheng med 

et selv som har strukket seg for langt for å 

tilfredsstille andres behov, noe som gir ster-

ke assosiasjoner til et tradisjonelt kvinne- 

ideal om omsorg og oppofrelse – og som 

straks også knytter kvinnenes fortellinger til 

psykiske og sosiale forhold. Kvinnenes for-

tellinger tegner ofte bilde av en fastlåst livs-

situasjon.  Dette forsterkers gjennom tallrike 

beskrivelser av helsepersonell som heller 

ikke synes å ha mye å bidra med for at situa-

sjonen skal bli bedre. Gjennom å trekke inn 

mange ulike forhold som alle synes å være 

like viktige for situasjonen akkurat nå, fra-

viker kvinnenes fortellinger ofte en rasjonell 

argumentasjon knyttet til en biomedisinsk 

modell. Kvinnenes fortellinger får i stedet 

en uryddig struktur, noe som kan gi asso-

siasjoner til kaos og hjelpeløshet. Det som 

imidlertid er interessant er at mens kvin-

nenes fortellinger uttrykker sårbarhet og en 

avhengighet til andre mennesker, innehar de 

også kvaliteter som styrke og selvstendighet 

– kvinnene er ofte hovedaktør i egne fortel-

linger, en som ønsker å ta tak i egne proble-

mer gjennom å endre seg selv (10). 

Oppsummert bidrar funnene mine til å 

utfordre forestillingen om menn og kvin-

ners sykelighet som totalt forskjellige, samt 

stereotype forestillinger om kvinners avhen-

gighet og menns uavhengighet i forhold til 

helsevesenet.   

Sykdomsfortellinger og bedring  
Det å være kronisk syk, leve med kroniske 

smerter, endrer på drastisk vis den sykes 

forhold til egen kropp, seg selv og til andre 

mennesker. Vedkommende er ikke lenger 

hvem han eller hun var, og fremtiden kan 

virke usikker. Det å utvikle en historie om 

seg selv og egen sykelighet, og gjennom det 

skape sammenheng mellom livet slik det var 

og livet slik det har blitt, er et viktig stykke 

arbeid den syke gjør for å skape mening til 

situasjonen her og nå og komme seg videre 

i livet (11). Individuelle sykdomsfortellinger 

er pasientens eget tilfriskningsarbeid. Fysio-

terapeuter har en viktig rolle i dette arbei-

det.  De kan invitere pasienten til å fortelle, 

og gjennom det gjøre seg bedre kjent med 

pasienten. Og de kan handle på pasientens 

historie (12). 

Sykdomsfortellinger er imidlertid også 

en måte for den som er syk til å knytte seg 

til andre mennesker. Gjennom fortellinger 

ønsker den som forteller å bli forstått og ak-

septert, at andre skal bry seg og kanskje også 

hjelpe. Sykdomsfortellinger er en form for 

selvpresentasjon – utviklet med tanke på et 

bestemt publikum, i en bestemt hensikt og 

i samarbeid med den som hører på. Det er 

ulike forventinger til menn og kvinner i vår 

kultur. Gjennom å undersøke sykdomsfor-

tellinger til menn og kvinner med kroniske 

smerter med et spesielt fokus på kjønn, har 

jeg vist hvordan kulturelle forventinger til 

mannen om å være selvstendig og uavhen-

gig – inneha kontroll – kommer til uttrykk i 

mennenes fortellinger og hvordan slike nor-

mer kan bidra til å undergrave mennenes 

subjektive plager og behov. Jeg har også vist 

hvordan kvaliteter som omsorg og oppofrel-

se er tydelig til stede i kvinnenes fortellinger, 

men også hvordan normer om det kvinne-

lige kan skygge for andre kvaliteter, slik som 

tiltro til seg selv for å komme videre i livet.  

Jeg har vist hvordan det å gå i behand-

ling for mennesker med kroniske smerter 

kan ha betydning langt utover det å reparere 

en fysisk funksjonssvikt. Å gå i behandling 

for personer med denne type plager hand-

ler også om å reparere en skadet selvfølelse, 

bli trøstet og trygget og være del av et sosialt 

fellesskap. Ved å undersøke både menn og 

kvinner, og gjennom å ha et spesielt fokus på 

menn, har jeg vist hvordan slike ønsker og 

behov ikke er spesifikt kvinnelige, men sna-

rere et menneskelig behov – knyttet til det å 

leve med kroniske smerter. 

Konklusjon  
Gjennom å bruke kroniske smerter som 

eksempel har jeg vist hvordan en biopsy-

kosial forståelsesmodell kan bidra til å be-

krefte etablerte forestillinger om kroniske 

muskelsmerter som en kvinnelidelse. Jeg 

har også vist hvordan et biopsykososialt 

sykdomsperspektiv kommer til kort når det 

gjelder å forstå pasientens historie, og hvil-

ken betydning sykdommen har for den en-

kelte. Kronisk sykdom er for den som lever 

med det ikke bare spørsmål om opprinnelse. 

Det å være kronisk syk reiser også spørsmål 

av moralsk og eksistensiell karakter; hvor-

for meg? hvem er jeg? og hvem kan jeg bli?  

For å forstå pasientens fortelling – hva det 

er som står på spill for den enkelte i han el-

ler hennes liv – og for å kunne gi god, indi-

viduell behandling, kan det være nyttig for 

fysioterapeuter å trekke inn perspektiver fra 

andre teorier. Samtidig oppfordrer jeg fysio-

terapeuter til å være oppmerksom på hvor-

dan kulturelle kjønnsnormer kan spille inn 

og få betydning for hvordan menn og kvin-

ner snakker om seg selv og sine sykdomser-

faringer, og hvordan fysioterapeuter forstår 

og handler på pasientens fortellinger.
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I avhandlingen undersøkes forholdet mel-

lom det å leve med kronisk smerte og kul-

turelle normer for mannlighet og kvinnelig-

het.  Selv om kroniske smerter statistisk sett 

forekommer like ofte blant menn som kvin-

ner, har det fram til i dag blitt ansett som en 

typisk kvinnelidelse. I avhandlingen er det 

derfor spesielt menn som står i fokus. 

Gjennom intervjuer med 10 menn og 

seks kvinner søker avhandlingen å svare på 

følgende overordnede problemstilling: På 

hvilken måte får kulturelle kjønnsnormer 

betydning for hvordan menn og kvinner i 

rehabilitering for langvarige smerter fortel-

ler om seg selv og sine sykdomserfaringer? 

Teoretisk sett er avhandlingen inspirert 

av narrative tilnærminger til sykdom og hel-

se og konstruktivistiske forståelser av kjønn.  

Det betyr at kjønn ikke forstås som noe i 

seg selv, men snarere som noe viser til so-

siale forventinger basert på folks biologiske 

kropp. En narrativ tilnærming innebærer å 

analysere deltakernes sykdomsberetninger 

som en sammenhengende fortelling med 

vekt på innhold og form og selvpresenta-

sjon. 

Studiens hovedfunn er at menn gjen-

nom sine sykdomsberetninger uttrykker 

stor grad av personlig sårbarhet og ønsker 

om mer inkluderende fellesskap. Dette er 

erfaringer og ønsker som vanligvis har blitt 

tilskrevet kvinnelige pasienter og som domi-

nerende normer for mannlighet gjør det ut-

fordrende for menn å dele med andre, helse-

personell inkludert.  Studien får særlig fram 

mennenes individuelle behov for å reparere 

en skadet selvfølelse, ha noen å snakke med 

og høre til i et fellesskap og hvordan dette 

samtidig er intimt flettet sammen med en 

tradisjonell mannlig forståelse av sykdom 

som et konkret kroppslig problem forår-

saket av ytre forhold. Studien viser også at 

mennene uttrykker sterk tiltro til hjelp av 

helsevesenet for å komme videre i livet, en 

orientering som tradisjonelt har blitt tilskre-

vet kvinnelige pasienter. Kvinnenes fortel-

linger i studien uttrykker også sårbarhet og 

uavklarte sosiale relasjoner, men forteller 

også om kvinner som har tatt klare grep i 

eget livet for forbedring av egen helse. 

Avhandlingen bidrar til å utfordre en 

tradisjonell forståelse av kvinner og menns 

helseatferd som totalt forskjellig.  

Hvordan pasienten beskriver sine plager 

har stor betydning for hvordan helseperso-

nell tolker og forstår helseproblemet og for 

hvilken behandling som tilbys. Avhandlin-

gen argumenterer derfor for at helseperso-

nell bør lytte nøye til pasientens egne fortel-

linger og være bevisst på hvordan kulturelle 

kjønnsnormer spiller inn og får betydning 

for hvordan erfaringer knyttet til kroniske 

smerter kommer til uttrykk og blir oppfattet 

av andre.  Dette er viktig for å kunne gi best 

mulig helsehjelp. 
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Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Multidisiplinær rehabilitering har bedre effekt på smerte og fysisk funksjon enn 

standard behandling eller fysisk trening. Multidisiplinær rehabilitering har også 

positiv effekt på arbeidsstatus sammenliknet med fysisk trening. Det viser en 

nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. 

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

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

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

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

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

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

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

Multidisiplinær rehabilitering har positiv effekt på kroniske korsryggsmerter
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Bakgrunn
Kroniske korsryggsmerter er ikke entydig 

definert, men er lokalisert i setet og nedre 

del av ryggen. Det er en økende forståelse 

for at vedvarende korsryggsmerter kan 

være et samspill mellom fysiske, psykiske 

og sosiale forhold. Dette har ledet til ut-

vikling av biopsykososiale rehabiliterings-

program; som regel en kombinasjon av 

fysiske, psykologiske og sosiale relærings-

program, der helsepersonell med ulik 

profesjon fra ulike felt deltar. Det er ingen 

konsensus i definisjon av behandlingen. 

Multidisiplinære rehabiliteringsprogram 

tar ofte sikte på å endre uhensiktsmessige 

bevegelsesmønstre og atferd og å påvirke 

katastrofetanker og unngåelsesatferd (fear 

avoidance). I Cochrane-oversikten ble stu-

dier der minst to av de tre nevnte kombi-

nasjonene inngikk, vurdert for inklusjon.

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-

rer funn fra studier som har undersøkt 

effekten av multidisiplinære rehabilite-

ringsprogram for personer med kroniske 

korsryggsmerter. Pasienter med nevrolo-

gisk-, inflammatorisk- eller alvorlig syk-

dom eller tilstand ble ekskludert. Tiltaket 

ble sammenliknet med standard behand-

ling, fysisk trening, kirurgi og venteliste. 

De viktigste sammenlikningene var «stan-

dard behandling» og «fysisk trening».

På lang sikt (ett år eller mer) viste studi-

ene at:

Multidisiplinær rehabilitering gir 

mindre smerte og bedre fysisk funk-

sjon sammenliknet med standard be-

handling .

Multidisiplinær rehabilitering fører 

ikke til færre sykmeldinger eller flere 

tilbake i arbeid sammenliknet med 

standard behandling .

Multidisiplinær rehabilitering gir 

mindre smerte og bedre fysisk funk-

sjon sammenliknet med fysisk tre-

ning .

Multidisiplinær rehabilitering fører 

til færre sykmeldinger og flere tilbake 

i arbeid sammenliknet med fysisk 

trening .

Intensiv rehabilitering gir ikke større 

effekt enn mindre intensiv rehabilite-

ring.

Begrensninger ved dokumenta-
sjonen
Forfatterne av Cochrane-oversikten vur-

derte kvaliteten på dokumentasjonen til å 

være middels og lav.

 

Mer om den systematiske 
oversikten
Forskere inkluderte 41 RCTer med totalt 

6858 personer i oversikten. Multidisipli-

nær rehabilitering (MDR) ble sammenlik-

net med standard behandling i 16 studier, 

fysisk trening i 19, kirurgi i to og venteliste 

i fire. Resultatene ble kategorisert etter 

oppfølgingstid: kort- (inntil tre måneder), 

mellomlang- (fra tre måneder til ett år) og 

lang (over ett år) sikt. Forskjellen mellom 

intervensjonene ble gitt som «standardi-

zed mean difference» (SMD) der SMD=0,2 

er liten-, SMD=0,5 moderat - og SMD=0,8 

stor effekt. Reduksjon i smerte og bedring 

i fysisk funksjon var liten (SMD: 0,21 

(95% KI: 0,04 til 0,37 og 0,23 (95% KI: 

fra 0,06 til 0,40) og mulig klinisk relevant 

til fordel for MDR sammenliknet med 

standard behandling. Sammenliknet med 

fysisk trening førte MDR til en moderat 

og sannsynligvis klinisk relevant reduk-

sjon i smerte og bedring i fysisk funksjon 

(SMD henholdsvis: 0,50 (95% KI: -0,01 til 

1,04) og 0,68 (95% KI: 0,16 til 1,19). For 

utfallsmålet smerte omfatter konfidensin-

tervallet null, som i verste fall kan gi ingen 

forskjell mellom gruppene. Resultatene på 

kort og mellomlang sikt var tilsvarende.

MDR er en ressurskrevende behand-

ling, og forfatterne av Cochrane-oversik-

ten antar det er hensiktsmessig at bare 

personer med betydelig psykososial be-

lastning henvises til denne type rehabili-

tering.
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Tom Arild Torstensen går i Fysioterapeuten 

nr. 7/14 i strupen på Redcord og slyngetre-

ning. Hans innlegg fortjener noen kommen-

tarer. 

Bakgrunnen min for å kommentere Tor-

stensens innlegg er lang fartstid som klini-

ker og tidligere idrettsutøver. Jeg er utdannet 

ved Norges Idrettshøgskole og Fysioterapi-

høgskolen i Oslo. Som utøver og kliniker er 

jeg godt kjent med Medisinsk Treningstera-

pi (MTT). Tidlig på 1990-tallet kom firmaet 

Nordisk Terapi (Redcord A/S siden 2007) 

med sin TrimMaster, senere TerapiMaster, 

og nå Redcord på banen. Vår praksis kjøpte 

det første slyngeapparatet høsten 1992. I 

begynnelsen tenkte vi kun å bruke slyngen 

til avlastning/avspenning – å trene i den var 

ikke formålet med anskaffelsen. Vi fortsatte 

å bruke MTT og Norsk Sekvens i rehabili-

teringen. 

En solskinnshistorie?
Vi var skeptiske og nysgjerrige på disse tau-

ene, og begynte å utforske dem med tanke 

på trening. Vi ble overrasket over effekten. 

Spørsmålene vi stilte var: Går det an å få 

bedre styrke, utholdenhet, balanse og koor-

dinasjon av å trene med egen kroppsvekt i 

ustødige slynger, uten smerte og med fullt 

fokus? Ja – det var og er vår erfaring.

I årene etter 1992 har vår praksis brukt 

slynger mer og mer i rehabilitering og trening 

av pasienter/klienter. Jeg ser at slyngetrening 

er effektivt, og kommuniserer mine erfarin-

ger til kolleger. Mange mennesker opplever 

slyngetrening som enten en flott erstatning 

for vekter/maskiner eller som et supplement. 

Mitt råd er: Vær kritisk, men åpen. Lytt, prøv, 

erfar og konkluder. Du er eksperten på egen 

kropp – ikke terapeuten din. 

Interessekonflikter? Jeg underviste i ca. 

ti år studentene ved fysioterapiutdanningen 

i Tromsø i bruk av slynger, samt holdt kurs 

for daværende Nordisk Terapi i årene 2004-

2006. I samme periode var jeg med i det som 

ble kalt «Den norske lærergruppen i slynge-

terapi». Siden 2007 har jeg ikke hatt oppdrag 

for Redcord, men har holdt meg oppdatert 

på utviklingen innen nevromuskulær tre-

ning, og har gjennomført hele kursrekken. 

Jeg oppfatter meg selv som faglig oppda-

tert, og jobber i tråd med Evidence Based 

Medicine – der pasientens erfaringer veier 

like mye som min kliniske kunnskap og det 

vitenskapen bringer på banen. Og ja, jeg le-

ser vitenskapelige artikler! 

Om bindinger og interessekonflikter
Torstensen, du kritiserer studier der det 

forskes på effekt av slyngetrening – og be-

skylder Redcord for «en lettvint holdning til 

vitenskap – som ikke er annet enn markeds-

føring».

Da er mitt naturlige spørsmål til deg: Kan 

det kanskje tenkes at du har bindinger eller 

en lettvint holdning til vitenskap? De fleste 

studier som er publisert angående effekt av 

MTT har deg som medforfatter. Samtidig 

driver du ditt eget firma – Holten Institutt 

for Medisinsk Treningsterapi. Siden du hev-

der at Redcord bedriver lettvint vitenskap og 

markedsfører seg selv – kan jeg stille deg det 

samme spørsmålet. Driver du lettvint viten-

skap for å «selge» konseptet MTT?

Jeg anbefaler leserne av Fysioterapeuten 

å logge seg inn på Lorimer Moseleys www.

bodyinmind.org. Der er Torstensens og kol-

legers studie om patellofemorale smerter 

omtalt under overskriften: «Medical Exer-

cise Therapy breaks the chronic pain cycle, 

even in the longer term, in patient’s with 

persistent anterior knee pain». I bloggen 

under artikkelomtalen er det en interessant 

meningsutveksling mellom Torstensen og 

den amerikanske fysioterapeuten John Ware 

der Torstensens egne bindinger/forsknings-

bias problematiseres.  

Om «nygamle» konsepter
Du snakker om å ha ført MTT fra det biome-

disinske til det biopsykososiale paradigmet i 

forståelsen av langvarige smertetilstander, 

derfor begrepet Kognitiv Rehabiliteringste-

rapi (KRT) – og i din egen bok «The Mirror 

Book» fra 2014 skrives det om forfatteren: 

«KRT er et nytt konsept som første gang ble 

presentert for fysioterapeuter i 2010». 

David Butler og Lorimer Moseley utga 

boka «Explain Pain» i 2003, og samme år 

ble det første «Explain Pain»-kurset holdt. 

Siden har kurset blitt utviklet i tråd med ny 

kunnskap innen smertefeltet. 

Begrepet biopsykososialt ble første gang 

brukt i 1977 av den amerikanske psykiat-

eren George Engel i «Science». På slutten av 

90-tallet brakte David Butler begrepet inn i 

fysioterapiens verden. 

Tusen takk...?
I mange år brukte du, Tom Arild, faksimiler 

av forsiden på bøkene «Explain Pain» (2003) 

og «Painful Yarns» (2007) i kursannonsene 

dine, og anbefalte bøkene for kursdeltaker-

ne. Flott! 

Da er det for meg ganske underlig at du 

nesten klarer å unngå å omtale David Butler 

og Lorimer Moseley i «The Mirror Book». I 

forordet takker du mange for idéer og inspi-

rasjon, men de to som har ledet an i forsk-

ningen og utviklingen av «Explain Pain», 

og det biopsykososiale paradigmet omtales 

ikke med ett ord.

I boken din er det åtte sider med referan-

ser. At du bare har fått med deg to referanser 

fra Moseley og ingen fra Butler er interes-

sant. 

Raushet lønner seg
Da hjelper det ikke at du på den ene plaka-

ten din, «Smertens fysiologi», henviser til 

«Explain Pain» og at du på side 20 i boken 

din gjør det samme. I Fysioterapeuten nr. 

4/11 blir du stilt til veggs av manuellterapeut 

Svein Kristiansen som kritiserer deg for å 

kopiere, låne og presentere andres arbeid 

uten rettmessig kildehenvisning. Det fant 

du både krenkende og meget uprofesjonelt 

i ditt tilsvar.

Slynger er for meg et svært nyttig verk-

tøy, og jeg integrerer slyngetrening og nev-

robiologisk kunnskapsformidling/smertevi-

Bindinger, interessekonflikter og 
resirkulert fysioterapi
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tenskap (les: «Explain Pain») i min praksis. 

Etter å ha jobbet i mange år med MTT og 

Redcord er det for meg ganske åpenbart at 

slynger er et mer nyttig verktøy enn vekter. 

Jeg betviler ikke et øyeblikk at du har 

gode erfaringer med MTT og KRT, og at 

du lykkes med formidlingen. At det finnes 

mange «veier til Rom». Dette kan vi sikkert 

begge skrive under på. Litt raushet overfor 

andre er imidlertid aldri å forakte. Vi er så 

få fysioterapeuter at vi burde heller prøve å 

snakke og skrive hverandre gode. 

Tom Arild Torstensen, Fysioterapeut M.Sc., 
spesialist i manuellterapi, Stockholm.  
Tom.torstensen@holteninstitute.com

Det stemmer meget godt det Knut Stensen 

skriver at jeg setter stor pris på den kunnska-

pen som Lorimer Mosley og David Butler 

har formidlet opp gjennom årene. 

Stensen refererer til en bok som offisielt 

ikke er publisert, men som «ligger i pipe-

line», som det så fint heter. På engelsk he-

ter boken «The Mirror Book» og på norsk 

«Speilet» (1). Boken er inspirert av Moseleys 

og Butlers «Explain Pain», hvor de bruker 

tekst og bilder for å forklare smerte. 

Lytte og observere
«Speilet» er annerledes. På den ene siden er 

det et bilde hvor pasienten kan kjenne seg 

igjen. På motsatt side er det litt tekst som 

forklarer bildet. Så følger noen åpne spørs-

mål knyttet til bildet og teksten. Målet er 

at pasienten gjennom bildene og teksten 

speiler sine egne tanker og følelser relatert 

til smerte, verk og stress. Det sammer gjel-

der de tre posterne hvor pasienten kun skal 

obserevere og se på bildene på posterne. 

Min jobb som fysioterapeut er i utgangs-

punktet ikke å forklare, men å lytte, lytte, 

og lytte – og observere. Når pasienten med 

hjelp av bilder og tekst begynner å fortelle 

sin historie, er det lettere for klinikeren å 

stille relevante spørsmål, fordi spørsmålene 

speiler pasientens fortelling. Dette er en bio-

psykososial tilnærming og fyller som sagt en 

annen funksjon enn for eksempel Explain 

Pain. Hovedpoenget med designet av «Spei-

let» er å minske stigmatiseringen, noe man-

ge pasienter opplever når de blir forklart 

forskjellige aspekter av smerte. At det er våre 

tanker og følelser og psykologiske faktorer 

som styrer fysiologien, og at smertebehand-

ling handler om «spinal and cortical control 

of nociceptive transmission». Dette er viktig 

kunnskap som våre pasienter må få del i. 

Jeg forstår ikke at Stensen kan kritisere 

meg for å skrive en slik bok. Jeg har referert 

til Moseley og Butler slik det skal gjøres med 

tanke på kildebruk. 

Fremmer faget
Knut Stensen synes at min yrkesaktivitet er 

problematisk og stiller spørsmål ved min in-

tegritet og personlighet. Det er vanskelig å 

beskytte seg mot personlige angrep som be-

står av insinuasjoner. Stensen mistenkliggjør 

mine motiver for å diskutere om Redcord/

slynge er en effektiv behandlingsmetode. 

Han insinuerer at mine motiver er knyttet 

til egen kursvirksomhet. Jeg har alltid vært 

meget åpen med at jeg forsker, holder kurs, 

produserer øvelsesmanualer og dvd-er, lager 

plansjer og har skrevet en bok – «Speilet». 

Stensen burde se på dette som noe positivt, 

at en engasjert kollega bryr seg om metoden 

som han selv er så omslynget av. Slyngete-

rapi finnes også i min «verktøykasse».

Når det gjelder egen forskning så er jeg 

svært nøye med at jeg selv ikke behandler 

pasientene i studiene, noe som dessverre er 

meget vanlig i fysioterapeutisk forskning, 

og en variabel som påvirker utfallet. Jeg er 

selvsagt med og designer studier og skriver 

artikler. Her følges alle retningslinjer; som 

at studiene er godkjent av etisk komité og at 

artiklene er publisert i tidsskrifter med peer 

review. Hvordan Stensen kan mistenkelig-

gjøre at jeg aktivt forsker, opplever jeg som 

mildt sagt merkelig. 

For å synliggjøre for Stensen at jeg er in-

teressert i fagutvikling og hva som er best for 

våre pasienter, skrev jeg en artikkel i Fysio-

terapeuten i 2002, der jeg argumenterte for 

at mange forskjellige fysioterapeutiske me-

toder kommer likt ut i klinisk kontrollerte 

studier (2). Det var etter at jeg selv måtte re-

vudere mine egne «beliefs» om at medisinsk 

treningsterapi (MTT) var mer effektivt enn 

tradisjonell fysioterapi for pasienter med 

langvarige ryggsmerter (3). Da vi i studien 

(2) viste at en kombinasjon av metoder som 

massasje, tøyninger, varme/kulde kombi-

nert med litt øvelser på benk kom like bra 

ut som MTT, var det for meg viktig å ikke 

skyve dette under matta. Jeg valgte isteden å 

forholde meg til resultatet på en positiv måte 

og forstå hvorfor (2,3).

Solskinnsmetodikk
Knut Stensen, jeg er meget interessert i forsk- 

ning. Her er det mulig å få kunnskap som 

er mindre farget av personlige interesser, 

kunnskap som ikke bare lar seg styre av ka-

rismatiske klinikere som på kurs presenterer 

solskinnshistorier som sannheter. Og når 

man gjennomfører kliniske studier på sol-

skinnsmetoden og finner at resultatet ikke 

stemmer med kartet man har konstruert, 

så feier Redcord dette under matta med ar-

gumentet om at det finnes mer enn 48 pu-

blikasjoner. Synd at du ikke tok den ballen. 

Her hadde du virkelig en mulighet til saklig 

å diskutere om slynge, SET og Redcord har 

tillført fysioterapien noe nytt og bedre. 

Referanser:
1. Torstensen TA. Speilet. Å forholde seg til smerte, ube-
hag og stress. Holten Institute, Stockholm, 2014.
2. Torstensen TA. Evidensbasert fysioterapi. Hvorfor gir 
vidt forskjellige intervensjoner samme resultat for pasi-
enter med nakke-/ryggsmerter. Fysioterapeuten 2002;69 
(13):12-18.
3. Torstensen TA, Ljunggren AE, Meen HD, Odland E, 
Mowinckel P, Geijerstam S.
Efficiency and costs of medical exercise therapy, conven-
tional physiotherapy, and self-exercise in patients with 
chronic low back pain. A pragmatic, randomized, single-
blinded, controlled trial with 1-year follow-up. Spine. 1998 
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Noe nytt og spennende!
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Tom Arild Torstensen fortsetter sin kritikk 

av Redcord i artikkelen «Redcord – resirku-

lert fysioterapi fra 1950-tallet?» (1). Vi kan 

informere om at trening og behandling i 

slynger er mye eldre enn som så, uten at det 

gjør Redcords metode Neurac til resirkulert 

fysioterapi av den grunn. Gitle Kirkesolas 

artikkel «Neurac – en ny behandlingsmeto-

de for langvarige muskelskjelettplager» (2), 

publisert i Fysioterapeuten 12/2009, gir en 

god innføring i hva metoden innebærer. 

Sammenblanding
I sin siste artikkel hevder Torstensen at det 

er sammenblanding av hva som refereres 

til av forskning og hva som faktisk gir be-

handlingseffekt (1). Han viser til artikkelen 

til Galåen i Fysioterapeuten nr. 2/2014 og 

skriver: «Det ble i reportasjen vektlagt at det 

var selve metoden som ga effekten, noe som 

ble underbygd i reportasjen med å henvise 

til at det var publisert mer enn 40 studier 

som viste at Redcord var dobbelt så bra som 

annen fysioterapi.» I sin iver etter å kritisere 

Redcord blir Torstensen på nytt lite nyansert 

i tilnærming til fakta, for artikkelen om fy-

sioterapeut Ingrid Nielsen og pasienten Kjell 

Kversøy har ikke dette innholdet. Det vises 

faktisk til i artikkelen at det finnes mellom 

20 og 30 publikasjoner, men at det foreløpig 

ikke finnes tilstrekkelig systematisk doku-

mentasjon rundt metoden (3). Derimot sier 

fysioterapeut Ingrid Nielsen at hennes kli-

niske erfaring med Neurac-metoden, er at 

den halverer rehabiliteringstiden for hennes 

pasienter. Hvordan en fysioterapeuts gode 

kliniske erfaring har blitt til at 40 studier vi-

ser at Redcord er dobbelt så bra som annen 

fysioterapi skal være usagt, men uttalelsen 

får stå for Torstensens regning. 

Som utøvende behandlere kan vi enes 

om at det er behandlingseffekten som er det 

viktigste i vårt arbeid med pasienter, og at 

en behandlingsmetode aldri er bedre enn 

behandleren som anvender den. Vi kan der-

for si oss enige i Torstensens utsagn knyt-

tet til at fysioterapeutens kommunikasjon, 

forklaringer, kroppsspråk og evne til å lytte 

til pasienten er avgjørende for utfallet av 

behandlingen (1). Dette er elementer som 

er inkludert og vektlegges i Redcords kurs, 

sammen med en grunnleggende forståelse 

av moderne smertefysiologi.

Evidensbasert praksis
Torstensen hevder at Redcord unngår å 

møte det han beskriver som det grunnleg-

gende problemet, nemlig at behandlingsef-

fekt av Neurac ikke har blitt dokumentert 

gjennom klinisk kontrollerte studier (1). I 

stedet mener Torstensen at vi i Fysioterapeu-

ten nr. 6/2014 bruker for mye av innlegget til 

å skrive generelt om evidensbasert praksis 

(EBP). David Sacket har sagt: «Evidence ba-

sed medicine is not restricted to randomized 

trials and meta-analyses (…). External clini-

cal evidence can inform, but never replace, 

individual clinical expertise, and it is this 

expertise that decides whether the external 

evidence applies to the individual patient at 

all and, if so, how it should be integrated into 

a clinical decision» (4). Det er viktig å forstå 

hva evidensbasert praksis egentlig dreier seg 

om, nemlig at individuell klinisk ekspertise 

og evne til å ta hensyn til pasientens indi-

viduelle behov er like viktig som resultater 

fra forskningen. Uten denne forståelsen har 

konklusjoner fra artikler og andre publika-

sjoner en mer begrenset betydning.

Med det bakteppet må det slås fast at 

gjengivelse av forskningsartikler heller ikke 

alltid er like enkelt. Spesielt hvis man har 

en agenda og en argumentasjon som skal 

underbygges. Når Torstensen kommenterer 

artikkelen til Vikne om behandling av pa-

sienter med whiplash-associated disorders 

(5), fokuserer han på at det ikke var signi-

fikante resultater i gruppen som fikk slynge-

behandling. Det han velger ikke å nevne er 

at pasienter i den andre intervensjonsgrup-

pen, som fikk treningsøvelser i henhold til 

«vanlig praksis» i norsk fysioterapi, heller 

ikke opplevde bedring. Det utelates uten å 

kommenteres, men det passet kanskje ikke 

inn i Torstensens argumentasjon? Vi gjentar 

derfor at dette er unyansert tilnærming til 

forskningen som det refereres til.

Publikasjoner som involverer Redcord
I vårt tilsvar til Torstensen «Neurac – en ef-

fektiv behandlingsform?» i Fysioterapeuten 

nr. 6/2014 skriver vi at det per april 2014 

finnes 48 publikasjoner som involverer Red-

cord (6). Siden april har antall publikasjoner 

økt til 55. Blant disse er det 24 artikler fra 

randomiserte, kontrollerte studier knyt-

tet til behandling og rehabilitering. Tolv av 

disse kommer fra kliniske effektstudier og 

12 er målestudier på ulike pasientgrupper. 

Artiklene kan finnes ved å søke i PubMed. 

Vi legger ikke skjul på at ca. en tredjedel av 

disse artiklene ikke viser forskjeller mellom 

intervensjonsgruppene. Likevel sier disse 

publikasjonene at øvelser i slynger er like ef-

fektivt som andre veletablerte behandlings-

metoder som det sammenlignes med. Dette 

viser at man kan gi et dokumentert tilbud 

med øvelser i Redcord til pasienter som Kjell 

Kversøy, som opplever at slyngebehandling 

gir tilfredsstillende resultater når det kom-

bineres med god kommunikasjon og riktige 

forklaringsmodeller fra fysioterapeuten. 

Det bør også være interessant å se at fler-

tallet av publikasjonene fra randomiserte, 

kontrollerte studier viser resultater som går 

i favør av Redcord – i større eller mindre 

grad. Enkelte av studiene kan sikkert kritise-

res for metodiske svakheter, men noe av det 

positive med disse publikasjonene er at ek-

sterne, uavhengige forskere har vurdert re-

sultatene. Det er dessverre ikke alltid tilfelle 

når behandlingsmetoder skal etterprøves i 

kliniske studier. Vi har ikke anledning til å 

gå inn på alle 55 publikasjonene, men kan 

blant annet referere til følgende:

Kang og kolleger dokumenterte med ar-

tikkelen «Comparison of trunk muscle ac-

tivity during bridging exercises using a sling 

in patients with low back pain» i 2012 (7) at 

i både mageliggende og ryggliggende øvel-

ser gir øvelser i Redcord signifikant høyere 

EMG-aktivitet i rygg og magemuskulatur 

sammenlignet med tilsvarende øvelser på 

fysioball og på matte. Ingen effektstudie, 

men dog.

Artikkelen «The Effect of Core Stabili-

zation Exercises Using a Sling on Pain and 

Muscle Strength of Patients with Chronic 

Low Back Pain» av Yoo og Lee fra 2012 (8) 

sammenligner et øvelsesprogram i slynge og 

et øvelsesprogram på matte. Begge øvelses-

Resirkulering eller videreutvikling?
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program bedrer muskelstyrke og reduserer 

smerte signifikant. Resultatene viser trend i 

favør Redcord, noe forfatterne bemerker.

Seo et al viser i sin artikkel fra 2012 «Ef-

fects of sling exercise and McKenzie exer-

cise program on neck disability, pain, mus-

cle strength and range of motion in chronic 

neck pain» (9) at smerte målt med VAS ble 

redusert med 2.10 i slyngegruppen mot 1.37 

i McKenzie-gruppen,  og bare slyngegruppen 

fikk signifikant reduksjon av skår på Neck 

Disability Index etter fire ukers intervensjon.

Invitasjon
Vi forventer ikke at Torstensen kommer til 

å endre sin innstilling til Redcord basert på 

hva Redcord skriver i artikkelform i Fysiote-

rapeuten. Vi setter derfor sluttstrek for me-

ningsutvekslingen med dette innlegget, på 

tross av at vi ønsker fagdebatter velkommen. 

Diskusjonen ser ikke ut til å ta en særlig kon-

struktiv retning, verken for artikkelforfat-

terne eller leserne. Hva man ønsker å oppnå 

ved å mistenkeliggjøre andres metoder, har 

vi aldri forstått hensikten med i Redcord. I 

daglig klinisk arbeid i det ganske land vet 

vi at Neurac og blant annet medisinsk tre-

ningsterapi brukes i skjønn forening, hvor 

fysioterapeuter velger øvelser basert på sin 

kompetanse, kliniske erfaring og pasientens 

individuelle behov. Gode fagdebatter burde 

ta utgangspunkt i hvilke elementer fra ulike 

metoder som bør kombineres for å oppnå 

best mulige behandlingsresultater.

Derfor utfordrer vi gjerne Torstensen til å 

være med i et felles arbeid for å utvikle øvel-

sesbaserte behandlingstilnærminger videre. 

Hva med å utarbeide et prosjekt hvor vi ser 

om kombinasjonen av øvelser i Redcord og 

medisinsk treningsterapi gir en bedre be-

handlingseffekt enn metodene hver for seg? 

Det har aldri blitt gjort før. Vi kunne starte 

med et møte mellom Torstensen og under-

tegnede hvor vi går igjennom alle publika-

sjoner som involverer henholdsvis Redcord 

og medisinsk treningsterapi, og se om vi fin-

ner et felles grunnlag for å samarbeide. Vi-

dere kunne du få besøke Redcord Clinic og 

være med våre terapeuter for å se hvordan vi 

arbeider med pasientene våre, og diskutere 

klinisk resonnering og finne gode behand-

lingsopplegg. Vi har sikkert noe å lære av 

hverandre. Velkommen skal du være!
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I flere leserinnlegg fra Pederesen, Kirkesola 

og Lærum har Fysioterapeutens lesere fått 

vite at det finnes mer enn 48 publikasjoner 

på effekt av Redcord. Når så forfatterne har 

mulighet å fortelle Fysioterapeutens lesere 

om metodens fortreffelighet så henviser de 

til tre studier fra Sør-Korea. Studier som er 

publisert i obskure, ikke tilgjengelige tids-

skrifter (1,2,3). 

Fortsatt ingen effekt
Etter å lest de tre artiklene og diskutert 

design, metode, statistikk og selve papir- 

publikasjonene med noen forskningskol-

leger er vi sjokkert. Av alle 48 publikasjo-

ner som Pedersen, Kirkesola og Lærum 

snakker om, men ikke referer til, så velger 

de en mekanismestudie (1), altså ingen ef-

fektstudie, og to «pilot»-studier (2,3) med 

10 pasienter (studenter fra et universitet) i 

hver gruppe. Begge studier (2,3) viser ingen 
forskjell mellom gruppene. I begge studier 

skriver også de koreanske forfatterne at det 

er ingen forskjell mellom slynge/Redcord 

og matteøvelser (2) og at det er ingen for-

skjell mellom slynge/Redcord og McKenzie 

(3). Jeg tror ikke disse studiene hadde blitt 

publisert i vanlige medisinske tidsskrifter. 

Virker mer som bestillingsverk for å mar-

kedsføre slynge/Redcord i Sør-Korea, for 

selv om forfatterne konkluderer med ingen 

effekt, ingen forskjell mellom gruppene, så 

leter man med lys og lykte for å argumentere 

for slyngeterapiens fortrefflighet. 

Kjære Pedersen, Kirkesola og Lærum, 

dette er jo direkte useriøst. Er dette alt dere 

har å komme med når dere i forrige innlegg 

refererte til at det fantes all verdens viten-

skaplige publikasjoner. Slik lettvint håndte-

ring av «vitenskap/vitenskaplige publikasjo-

ner» skaper ikke noe klima for samarbeid. 

Hva skal samarbeidet bestå i? At vi sammen 

skal lese alle de «48 publikasjonene» og bli 

enda mer nedstemte? 

Uavhengig forskning kreves
Det akademiske miljøet i fysioterapi-Norge 

burde engasjere seg i Redcord-metoden. Det 

er viktig slik at dyktige klinikere i Norge får 

korrekt informasjon om metodens «fortref-

flighet». Klinikere trenger en oversikt over 

den forskning som er gjort på Terapimaster, 

Sling Exercise Therapy (SET) og Redcord. 

Oversikten bør gjennomføres av en akade-

misk institusjon uten tilknytning til Red-

cord. Problematiske spørsmål som jeg har 

stilt i mine innlegg bør belyses grundig. Det 

fortjener fysioterapeuter som er interessert i 

å arbeide med evidensbaserte metoder. 

Pedersen, Kirkesola og Lærum vil avslut-

te debatten. De synes ikke diskusjonen tar 

noen konstruktiv retning. Det synet forstår 

jeg meget godt. Har man ikke mer å komme 

med enn en mekanismestudie og to pilotstu-

dier fra Sør-Korea hadde nok jeg også valgt 

å avslutte debatten. Ja, faktisk tidligere enn 

det de nå selv velger å gjøre det. De hevder 

også at leserne av Fysioterapeuten heller 

ikke har noen glede av denne debatten. Her 

kan jeg forsikre dem at der tar de feil. Jeg har 

i denne perioden mottatt en mengde eposter 

fra kolleger som jeg ikke kjenner. Kolleger 

som synes at denne debatten var meget vik-

tig og som skulle ha vært ført for lenge si-

den. En kommentar jeg fikk fra en frustrert 

kollega var at kommuner i Norge nå krever 

at om man skal bli ansatt så må man ha gått 

alle Redcordkursene. Så galt kan det til slutt 

bli når man ikke lenger ser skogen for bare 

trær og slipper markedskreftene løs i fysio-

terapien.  

Til slutt vil jeg løfte fram reportasjen i Fy-

sioterapeuten (4) som utløste denne debat-

ten. Reportasjen er i seg selv et meget godt 

eksempel på hvordan en pasient med hjelp 

av en dyktig fysioterapeut kjemper seg tilba-

ke til et meningsfylt liv. Det som ble feil, var 

at Redcord stimula/neurac i samme reporta-

sje beskrives som en meget effektiv metode 

og dobbelt så effektiv som vanlig fysioterapi. 

Og at det fantes 20-30 studier som bekreftet 

dette. Etter debatten i Fysioterapeuten vet vi 

at dette ikke stemmer. Det motsatte er kor-

rekt, nemlig at Redcord stimula/neurac i 

studier ikke har vist seg å være mer effektivt 

enn andre vanlige behandlingsmetoder. Og i 

flere studier er faktisk effekten av SET, Red-

cord ganske nedslående. For å bedre forstå 

hva som gir en behandlingseffekt, og som 

kan forklare hvorfor  Kjell Kværsøy var så 

fornøyd med fysioterapeut Ingrid Nielsen 

(4), anbefaler jeg Fysioterapeutens lesere 

å studere Fabrizio Benedettis banbrytende 

forskning (5,6) om hvordan vår kommuni-

kasjon og terapeutiske ritualer påvirker vår 

og pasientens hjerne (5,6).

Referanser:
1. Kang H et al. Comparison of trunk muscle activity 
during bridging exercises using a sling in patients with 
low back pain. Journal of Sports Science and Medicine 
2012;11:510-5.
2. Yoo YD, Lee YS. The Effect of Core Stabilization 
Exercises Using a Sling on Pain and Muscle Strength of 
Patients with Chronic Low Back Pain. Journal of Physical 
Therapy Science 2012;24(8):671-4.
3. Seo SC et al. Effects of sling exercise and McKenzie 
exercise program on neck disability, pain, muscle strength 
and range of motion in chronic neck pain. Physical Therapy 
Rehabilitation Science 2012:1(1);40-8.
4. Galåen T. Overlevde terrorangrep-tilbake på jobb. Fysio-
terapeuten 2014;81:5-6.
5. Benedetti F. Placebo effects. Understanding the 
mechanisms in health and disease. 2nd edition. Oxford 
University Press, Oxford, 2014.
6. Benedetti F. The patient´s brain. The neuroscience 
behind the doctor-patient relationship. Oxford University 
Press, Oxford, 2010.

SET, Redcord stimula/neurac har ikke tilført 
fysioterapien noe nytt og bedre

Fysioterapeuten setter nå strek for 
denne debatten. Ytterligere kom-
mentarer kan publiseres direkte 
under artiklene på våre nettsider; 
http://fysioterapeuten.no/ 
Fag-og-vitenskap

Følg med på nyheter fra fag og forskning på http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap
Vi er også på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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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



40     FYSIOTERAPEUTEN  10/14

REPORTASJE

LIVSVIKTIG SAMARBEID  
Kvinnen som har 75 prosent brannskade på kroppen er lagt i narkose og sårstellet kan begynne. Ban-
dasjene fjernes og kroppen dusjes. Det er varmt i rommet, temperaturen kan komme opp i 35 grader. 
Pasienten blir raskt nedkjølt når sårene eksponeres. Alle vet hva de skal gjøre. I løpet av den neste 
timen sies det lite, samarbeidet er sømløst. Når sykepleieren renser sårene på den ene armen, tøyer 
fysioterapeuten den andre. De som jobber med den bevisstløse kvinnen er kledd i hette, munnbind, 
frakk og sterile hansker. Svetten siler mens de renser sår, løfter og tøyer. 
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SIDEN åpningen i 1984 har brannskadeav-

delingen ved Haukeland universitetssjuke-

hus hatt landsfunksjon for mellomstore og 

store brannskader. I høst feirer avdelingen 

30-års jubileum.

En stor og viktig del av behandlingen er 

fysioterapi.

– Hvert år blir rundt 700 pasienter be-

handlet for brannskader på norske sykehus. 

Rundt 100 av disse kommer til oss, forteller 

seksjonsleder Marit Hjellestad, fysioterapeut 

og spesialist i rehabilitering. 

Hit kommer barn med mer enn fem pro-

sent fullhudsskade eller mer enn 5-15 pro-

sent delhudsskade. For voksne er tilsvarende 

tall 10-15 prosent fullhudsskade eller 10-20 

prosent delhudsskade.

I 1984 var Hjellestad den første fysiotera-

peuten som ble ansatt på Brannskadeavsnit-

tet (BSA). 

– Jeg var ung og entusiastisk, og visste vel 

egentlig ikke hva jeg gikk til, sier Hjellestad. 

Etter noen måneder med hospitering i 

USA, begynte hun i jobben. 

– Jeg husker de spurte under intervjuet 

om jeg tålte å se fæle ting, og at dette ikke 

var en jobb som passet for alle.

Utsatt for infeksjoner
Gjennom de første døgnene etter en omfat-

tende brannskade, lekker kapillærene vann 

ut under huden. For å holde det sirkule-

rende blodomløpet oppe og hjertet i gang, 

gis ny væske intravenøst. Pasienten svulmer 

kraftig opp, og kan i akuttfasen legge på seg 

20 til 30 kg i væske.

– Det ser nokså grotesk ut. I tillegg blør 

pasienten en god del etter hvert som det 

døde vevet skjæres bort, og muskulatur, 

sener og ledd blottlegges. Noen ganger må 

pasienten også amputere bein eller armer, 

forteller Hjellestad.

Alle som skal inn på brannskadeavdelin-

gen må skifte til sterile klær. Med store deler 

av huden ødelagt, er pasientene svært utsatt 

for infeksjoner. Det lukter spesielt når ban-

dasjene tas av.

– De første årene jeg jobbet her, spiste 

jeg ikke kokt skinke på brødskiva. Det luk-

ter brent hud. Etter hvert blir man god på 

å identifisere de forskjellige infeksjonene via 

luktesansen. Hver bakterietype har sin egen 

distinkte lukt, sier Hjellestad

Likevel har hun aldri angret på at hun tok 

jobben.

– Fysioterapeuter behandler ofte pasien-

ter med diffuse plager. En stor brannskade 

er akkurat det motsatte; den er helt konkret 

og veldig visuell. Det er så åpenbart hva du 

må gjøre, og hvor stor betydning behandlin-

gen har. Gjør du ikke jobben, blir pasienten 

funksjonshemmet, sier Hjellestad.

Foruten to fysioterapeuter, består det 

tverrfaglige teamet av plastikkirurger (to 

overleger og en lege i spesialisering (LIS)), 

anestesileger (to overleger og en LIS), samt 

Hudløs 
behandling
Når store deler av kroppen er dekket av dødbrent vev, er 
teamet ved brannskadeavdelingen på Haukeland veien 
tilbake til livet.

TEKST og FOTO Tone Galåen 
tg@fysio.no



42     FYSIOTERAPEUTEN  10/14

REPORTASJE

om lag førti sykepleiere. De fleste av disse er 

intensiv-, operasjon- eller anestesisykeplei-

ere. Alle yrkesgruppene samarbeider tett og 

med flat struktur. 

Får egen hud
Når pasienten ankommer avdelingen blir 

det estimert hvor dyp skaden er og hvor 

mange prosent av kroppsoverflaten som er 

skadet. Brannskader deles gjerne inn i 2. 

grads (overfladiske) og 3. grads (dype) for-

brenninger. Pasienter med 3. grads forbren-

ning  blir operert så raskt som mulig for å 

fjerne det dødbrente vevet og unngå infek-

sjon. 

Neste steg er å transplantere delhud fra et 

ubrent sted på kroppen. En MESH-maskin 

lager små hull i den nye huden, som så kan 

ekspanderes og dekke en større sårflate. 

Blodvæsken dreneres gjennom hullene. 

Huden festes som oftest med stifter, og gror 

fast etter et par dager. Ved store skader der 

tilgangen på ubrent hud er begrenset, kan 

donorstedet høstes på nytt etter ca. to uker. 

I påvente av at pasientens egen hud kan 

brukes, er det mulig å bruke hud fra døde 

mennesker eller gris som midlertidig hud-

dekning. 

Det er viktig at treningen starter nokså 

umiddelbart. I tiden før Brannskadeavsnit-

tet ved Haukeland ble åpnet, var det vanlig 

å la det gå 14 dager mellom hudoverføring, 

og mobilisering. Nå skal pasienten opp å gå 

samme dag eller dagen etter. 

– Studier viser at det ikke er skadelig hvis 

du legger på en god kompresjonsbandasje 

og mobiliserer med forsiktighet, sier Hjel-

lestad.

PÅ VEI TILBAKE
– Fysioterapibehandling for brannskadepasienter er svært viktig og vel-
dig «hands on».  Hvis vi ikke kommer godt nok til, for eksempel på dager 
hvor pasienten er svært dårlig, ser vi at hud og ledd fort stivner til, sier 
spesialfysioterapeut Cathrine Sivertsen.  
 Hun har jobbet ved brannskadeavdelingen på Haukeland i 12 år.  
 – De fleste som begynner å jobbe her, blir lenge. Vi har en felles inter-
esse for brannskadeproblematikk, og gjør hele tiden vårt ytterste for  

 
at pasienten skal bli så bra som mulig.  
 Treningen må følges opp tett. Sigvald Bøhle har vært innlagt på Hau-
keland i snart 45 døgn etter at en propangassbeholder eksploderte under 
transport. Da Sigvald åpnet bakdøra på bilen, smalt det. 
 – Sigvald er i utgangspunktet frisk og yrkesaktiv, og har en strek 
iboende motivasjon for å komme tilbake til livet han hadde før. Da er det 
lettere å gjennomføre det vi krever av han, sier Sivertsen.
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Tidkrevende behandling
De fleste pasientene blir lenge. Man regner 

om lag ett liggedøgn per prosent av den to-

tale kroppsoverflaten som er forbrent. In-

tensivavdelingen ved BSA har kun åtte sen-

geplasser, men hver enkelt pasient er svært 

tidkrevende å behandle. 

Fysioterapeuten benytter anledningen til 

å tøye passivt under sårstellet. Da ligger pasi-

enten i narkose og er smertefri. Til sammen 

kan fysioterapien utgjøre flere timer per dag. 

Å tøye en pasient med mer enn 70 prosent 

forbrenning ledd for ledd kan ta opptil 90 

minutter alene. Når pasienten våkner, skal 

han sitte på sengekanten og hoste opp slim 

fra lungene. Etterpå må han stå på beina og 

helst gå noen skritt. Etter hvert som arr utvi-

kler seg, har disse en tendens til å trekke seg 

sammen. Dette kan føre til mindre elastisk 

hud og nedsatt bevegelighet.

– Vi behandler pasientene hver dag både 

morgen og kveld, også i helgene og på hel-

ligdager. Hvis ikke tøyningen og treningen 

skjer kontinuerlig, vil vedkommende stivne 

helt til. En del pasienter er det nødvendig å 

behandle også på natten. Ved hjelp av natt-

skinner, armbord eller annet, holder vi led-

dene i strekkestilling for å tøye huden mens 

sårene gror, sier Hjellestad.

LITEN OPTIMIST  
Henning Hauene Svaland (5) var i båtnaustet med bestefar da primusen eksploderte. Han fikk 
brannskader på hodet og hendene. Henning vil få arr på halsen, og vil sannsynligvis ha behov for 
korrigerende kirurgi på sikt. 
 – Henning er en tøffing, og har taklet situasjonen bra, forteller pappa Jonny Svaland.  
 En tredjedel av pasientene som kommer til brannavsnittet, er barn. Veldig ofte er årsaken 
skoldeskader fra kokende vann. 

Epidermis (overhuden) 
Epidermis består stort sett av døde celler 

(hudceller) og er kalt arrhuden (overhud). 

Det dypeste laget i epidermis er kalt det ba-

sale cellelaget. Her produseres blant annet 

proteinet (fargestoffet) melanin i pigment-

cellene melanocyttene. Pigment sørger 

for å beskytte cellene mot den farlige UV 

strålingen. Epidermis inneholder ingen 

blodårer, næring blir tilført ved diffusjon fra 

blodårene i lærhuden (dermis).

Dermis (lærhuden)
Dermis er ca. 0,5 - 3,00 mm tykk og består 

av: lymfeårer, blodårer, bindevev – fibret 

bindevev som har til oppgave å holde cel-

lene samlet og gir dem stor strekkbarhet,

flytende vev – blod som blir transportert 

vha. blodplasma, talgkjertler, svettekjertler, 

glatt muskelvev, hårgroper og nervevev – 

sørger for kommunikasjon mellom celler.

Subcutis (underhuden)

Subcutis består av fettvev og løst fibret 

bindevev. Bindevevet er også kalt måsegeis. 

Underhuden gir varmeisolasjon til kroppen 

og inneholder en god del vevsvæske, noe 

som gjør underhuden til et ganske så stort 

vannlager for kroppen. Underhuden er ett av 

de største fettlagrene i kroppen.

Kilde: Wikipedia
Ill.: Knut Høihjelle
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Før fysioterapien kan starte, administre-

rer anestesilegen tilstrekkelig dose smerte-

stillende. Smertelindringen er helt essensiell 

for at tøyningen skal kunne utføres, og for at 

treningen skal bli effektiv. 

– Selv om det er vondt, må vi presse dem 

på en mild men bestemt måte. Etter hvert 

må vi også motivere til mye egentrening, 

sier Hjellestad.

En stor del av pasientene ved Brannska-

deavdelingen har rusproblemer eller har 

psykiske lidelser. Noen har selvpåførte ska-

der. Flere av pasientene er innvandrere, sær-

lig gjelder dette barn med skoldeskader.

– Det virker som om disse gruppene er 

mer utsatt for brannskader enn befolknin-

gen ellers. Dette kan være utfordrende. De 

forstår ikke alltid viktigheten av å trene, og 

samarbeider ofte dårlig, sier Hjellestad.

Anestesilegene har også ansvaret for in-

feksjonskontroll og administrering av anti-

biotika, og skal sørge for at pasientene får 

tilstrekkelig ernæring. Ved en brannskade 

vil kroppen i akuttfasen holde høy tempera-

tur på grunn av infeksjoner. Forbrenningen 

er høyere enn normalt (katabolisme), og 

pasienten får muskelatrofi. For å motvirke 

atrofien får pasientene med størst skader 

anabole steroider.

Sølv og kirurgi
De store innovasjonene innen brannskade-

behandling hadde allerede skjedd før avde-

lingen på Haukeland åpnet sine dører i 1984. 

De to største fremskrittene sett i et historisk 

perspektiv, er bruken av sølv i sårbehand-

lingen i form av den antimikrobielle kre-

men Flamazine, og ny kirurgiteknikk som 

lar nedskjæringen av det forbrente området 

skje lagvis til man når friskt vev i bunnen av 

såret. 

Begge deler er medvirkende årsaker til at 

dødsraten har gått ned. I tillegg har prinsip-

pet om tidlig fjerning av dødt, brannskadet 

vev hatt stor betydning, samt helheten i 

brannskadebehandlingen med væskebe-

handling, ernæring og infeksjonskontroll.

Når det gjelder fysioterapi er det fremde-

les de samme prinsippene som gjelder. 

– Forskjellen er at immobiliseringstiden 

har gått nedover, og at har vi har tatt i bruk 

kompresjonsbandasjer og silikon som re-

duserer arrdannelse. Vi kan aldri gjenskape 

huden slik den var. Men også de kosmetiske 

reslutatene er blitt bedre etter at vi fikk en 

sentralisert brannskadeavdeling i Norge, 

sier Hjellestad.

Trenger lang oppfølging
Etter endt opphold ved Haukeland, kommer 

pasienten tilbake til tverrfaglige brannska-

dekontroller, i starten hver tredje måned. 

Om nødvendig, varer oppfølgingen livet ut. 

Store deler av arbeidsdagen går med til å be-

svare henvendelser fra pasienter, pårørende 

og behandlere. 

– Vi følger pasientene helt til arrene de-

res er modne og de ikke trenger eller ønsker 

mer rekonstruktiv kirurgi. Etter det kom-

mer de til oss ved behov. I tillegg til rehabi-

literingssentrene, har jeg i årenes løp bygget 

opp et nettverk av gode fysioterapeuter både 

i byene og ute i distriktene som pasientene 

kan få behandling hos etter at de forlater 

Haukeland, sier Hjellestad.

STRAMT REGIME  
I løpet av de tre første måneden etter en stor brannskade, blir tøying og 
trening stadig viktigere for en vellykket rehabilitering. 
 Pasientene får et eget tilpasset treningsprogram som de oppfordres 
til å gjennomføre utover den treningen som gjøres sammen med fysiote-
rapeut. Det er viktig å starte dagen med øvelser. Da har huden fått jobbe  

 
i fred gjennom natten, og pasienten er stiv.  
 – Som fysioterapeut må du være tålmodig og god til å motivere, og du 
må også opparbeide deg tillit hos pasienten, sier spesialfysioterapeut 
Cathrine Sivertsen. 
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SEKSJONSLEDER  
Brannskadeavdelingen er 30 år. Fysio-
terapeut, spesialist i rehabilitering og 
seksjonsleder Marit Hjellestad, har vært 
med hele veien.  
 – Alle som jobber her vet at det er 
vanskelig å planlegge dagen i detalj. Som 
fysioterapeut blir du god på å trå til så snart 
det byr seg en anledning til tøying og tre-
ning med pasienten. 

Som landsfunksjon er Brannskadeavde-

lingen pliktige til å formidle og veilede, og 

representanter underviser ved fysioterapiut-

danningen i Bergen og ved sykehusene. Av-

delingen tar også imot hospitanter og holder 

kurs.

– Det første som gjelder når pasientene 

kommer inn, er å få de til å overleve. Vi had-

de for en tid tilbake en pasient med 96 pro-

sent forbrenning som det nå går fint med.

Men du må hele tiden tenke rehabilitering. 

Glemmer du de små fingerleddene er det for 

sent etter fire uker. Punkt én er overlevelse, 

punkt to er å komme tilbake til der pasien-

ten var før ulykken, hvis mulig. Dette arbei-

det er aldri kjedelig – ikke ett eneste minutt, 

sier Hjellestad. 

Åpnet 5. september 1984.

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling av alle 

aldersgrupper med store brannskader, brannskader som krever spesiell  

ekspertise og andre definerte tilstander.

Er en del av Avdeling for plastikkirurgi og brannskadebehandling, Kirurgisk 

Klinikk, Haukeland universitetssjukehus.

Behandler årlig mellom 80 og 120 større brannskader. Avdelingen har åtte 

senger.

BSA har et tverrfaglig behandlingsteam bestående av plastikkirurg, aneste-

silege, sykepleier/spesialsykepleier og fysioterapeut, sosionom, barnepsykia-

ter, psykolog og prest. Spesialister fra andre fagfelt blir inkludert ved behov.

Avdelingen har to faste stillinger for fysioterapeut.

Har siden starten bidratt med undervisning og opplæring av flere yrkesgrup-

per ved mange sykehus i Norge. 

Fysioterapeut og avdelingsleder Marit Hjellestad har bygd opp et landsom- 

fattende nettverk av ergo-/fysioterapeuter som gjennom kurs og hospite-

ring har opparbeidet kompetanse innen etterbehandling av brannskadde 

pasienter.  

Kilde: Haukeland universitetssjukehus

Brannskadeavdelingen (BSA) på Haukeland 
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Regjeringen har foreslått en rekke endringer i arbeidsmiljøloven. Det skal blant annet 
bli økt adgang til midlertidige ansettelser, økte grenser for overtid og større adgang til 
søndagsarbeid. Slik svekkes arbeidstakernes vern som møysommelig er bygget opp 
i vårt lovverk. Det er derfor grunn til å rope varsko og slå ring om den lovgivningen 
vi har i dag. Tillitsvalgte og medlemmer bør engasjere seg. Vi trenger tydelige stem-
mer rundt om på arbeidsplassene som kan delta i debatten og som tar til motmæle 
overfor forslag som vil forringe arbeidsmiljøloven!

NFFs forbundsstyre har avgitt en uttalelse der vi sier et tydelig nei til og advarer 
mot innføring av de foreslåtte endringene. Forbundsstyret mener at dette er et bety-
delig tilbakeskritt i forhold til arbeidsmiljøloven som vernelov og bidrar til en negativ 
maktforskyvning i arbeidslivet.  

I den forbindelse er det spesielt viktig å rette et særlig søkelys mot endringene som 
er foreslått for midlertidige ansettelser. 

I regjeringens forslag skal det innføres en generell adgang til midlertidig ansettelse 
i ni eller tolv måneder. I bransjer der det er mangel på jobber kan en lett bli fristet til 
en korttidsansettelse, og det er lett å tenke at en midlertidig jobb er bedre enn ingen. 
Det hevdes at en oppmykning av bestemmelsene om midlertidige tilsettinger vil føre 
til økt sysselsetting blant enkelte utsatte grupper som unge innvandrere, eldre og 
arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Som det imidlertid framkommer flere ste-
der i departementets eget høringsdokument, mangler et fakta- og forskningsgrunn-
lag for å hevde at forslagene vil føre til nettopp dette.

Når fagforeningene protesterer mot forslaget er det fordi dette vil bidra til mer 
midlertidighet og svakere tilknytning til arbeidslivet. Forslaget er et angrep på det 
hittil grunnleggende prinsippet om at permanent behov for arbeidskraft skal dekkes 
ved permanente avtaler. Derfor er forslaget et angrep på stillingsvernets posisjon i 
norsk arbeidsliv. Når det i høringsdokumentene hevdes at fast tilsetting fremdeles 
skal være hovedregelen, er det selvmotsigende å foreslå endringer som bidrar til det 
motsatte!

Etter gjeldende rett er vilkåret for midlertidig ansettelse at arbeidet er av midler-
tidig karakter. Dette innebærer at arbeidsgiver kan ansette tidsbegrenset i vikariater, 
for sesongtopper og for arbeid som normalt ikke utføres i virksomheten.  Når det i 
tillegg kan benyttes prøvetid for nyansettelser gir dette tilstrekkelig fleksibilitet og en 
trenger ikke lovendringer. 

Dersom endringsforslaget vedtas, avkreves arbeidsgiver ingen særskilt grunn for 
midlertidigheten, og når perioden er omme vil den ansatte stå uten arbeid. Økt ad-
gang til korttidsansettelser vil føre til færre faste ansettelser, og en generell adgang til 
midlertidighet uten vilkår gjør det lettere å miste jobben. Det er vanskelig å forstå 
annet enn at stillingsvernet blir svakere hvis regjeringen får det som den vil.
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NFF organiserer mange dyktige fysioterapeu-

ter som kan bidra som kursledere til utvikling 

av faget og til andre fysioterapeuters faglige 

utvikling. I møtet med deltakerne på NFFs kurs 

får kursledere utfordret sine faglige begrunnel-

ser og skjerpet sin kliniske kompetanse. Det er 

stimulerende for den enkelte, bidrar til tilfredshet 

i arbeidssituasjonen, og gjør andre fysioterapeu-

ter til bedre utøvere. Resultatet blir en vinn-vinn-

situasjon for alle parter: arbeidsstedet, medar-

beideren, pasientene og andre fysioterapeuter. 

Vi oppfordrer derfor ledere og arbeidsgivere til 

å legge til rette for at en medarbeider kan være 

kursleder i NFF. 

INFORMASJON FRA NFF

BROSJYREN «Ny som tillitsvalgt i Spekter» 

er oppdatert og publisert på tariffområdet 

på NFFs nettsider, under menypunktet 

«Tillitsvalgt». Brosjyren er også trykt opp 

i et mindre opplag og sendt alle registrerte 

tillitsvalgte i Spekter. Dersom du ikke har 

mottatt den, gi beskjed til seniorkonsulent 

Else Jørgensen, ej@fysio.no. Dersom du 

har mottatt brosjyren, men ikke lenger er 

tillitsvalgt i Spekter, ber vi deg melde det til 

samme adresse. 

For nye tillitsvalgte i Spekter

Kursleder i NFF: 
vinn–vinn!

Nye kontingent-
satser i 2015
LANDSMØTET i NFF vedtok i 2013 en 

økning på 2 prosent i medlemskontin-

genten i 2015. De nye kontingentsatsene 

– sammen med enkelte andre beløpsjus-

teringer – finner du på NFFs nettsider  

under hovedmenypunktet «MEDLEM-

SKAP». Der kan 

du også se hvilke 

medlemmer som etter 

NFFs regler kan få 

innvilget nedsatt med-

lemskontingent. 

Pass på at dine personlige oppføringer i NFFs medlemsregister er 

riktige og oppdaterte. Når du skifter arbeidssted/arbeidsgiver, send de 

nye opplysningene til informasjon@fysio.no. Andre oppføringer kan du 

endre ved å logge deg inn på medlemssidene på www.fysio.no.

NFFs lover og vedtekter: Landsmøtet i 2013 vedtok mange endringer 

i NFFs lover og vedtekter, der de mest omfangsrike var knyttet til 

forbundets nye organisasjonsmodell. En konsolidert utgave etter Lands-

møtet 2013 er nå tilgjengelig. Du finner den på nettsidene våre under «ORGANISASJON».

Avslutning av medlemskap: En utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne per e-post. 

Medlemskapet 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. januar eller 1. juli.

Ditt medlemskap i NFF
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Sosial dumping – med gode intensjoner?
Thea Wessel Jørgensen, advokat, NFFs forhandlingsseksjon

FORHANDLINGSSEKSJONEN i NFF har den 

siste tiden mottatt en økende mengde hen-

vendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som 

lurer på om det er greit å ansette nyutdannede 

arbeidstakere med utdannelse fra utlandet – 

uten å betale lønn for arbeidet de utfører.

Krav til autorisasjon

Som vilkår for autorisasjon stiller SAK (Statens 

autorisasjonskontor for helsepersonell) krav 

om en viss praksis for utenlandsstudenter som 

mangler dette i forhold til norske fagplaner. 

Ut fra en konkret og individuell vurdering gir 

SAK en tilbakemelding til den enkelte søker om 

autorisasjon, om hvilken klinisk erfaring som må 

skaffes til veie, og lengden på denne. 

NFF er kjent med at flere av de nyutdan-

nede som får denne beskjeden fra SAK, tilbyr 

sin arbeidskraft gratis til virksomhetene for å 

oppfylle kravet til autorisasjon raskest mulig. 

Tarifflønn og ufravikelighet 

I norsk rett har vi ingen regler om minstelønn, 

men slike bestemmelser fremgår av tariffav-

talene mellom partene. I de tilfeller hvor det 

foreligger tariffavtale, man er medlem i NFF og 

blir ansatt i en fysioterapikode (eksempelvis 

turnuskandidat), har man krav på lønn etter 

gjeldende avtaler, uansett om arbeidsavtalen 

sier noe annet. Det er med andre ord tariff-

stridig å inngå fravikende avtaler, uansett hva 

partene lokalt måtte ønske. Dette følger av 

det lovfestede ufravikelighetsprinsipp som er 

hjemlet i arbeidstvistloven: «Bestemmelse i 

arbeidsavtale som strider mot en tariffavtale 

som begge parter er bundet av, er ugyldig.» 

Av det ulovfestede ufravikelighetsprinsipp, 

som er domstolsskapt, følger at en fagforening 

som er part i en tariffavtale med arbeidsgiver, 

kan forlange at arbeidsgiver anvender tariffav-

talens bestemmelser også overfor uorganisert 

arbeidskraft. Bakgrunnen for prinsippet er at en 

forskjellsbehandling vil undergrave betydnin-

gen av tariffavtalen. Hvis det f.eks. var ad-

gang til å betale lavere lønninger til uorgani-

serte arbeidstakere, ville arbeidsgiveren kunne 

foretrekke å ansette disse fremfor organiserte 

arbeidstakere. 

 

Faglig forsvarlighet

Rettighetene og pliktene til turnuskandidater, 

veiledere og turnusstedet er godt regulert i 

blant annet forskrift om praktisk tjeneste (med 

hjemmel i helsepersonelloven) og retningslinje-

ne for praktisk tjeneste for fysioterapeuter. For 

utenlandsstudenter som jobber uten autorisa-

sjon, under oppsyn fra fysioterapeuter, finnes 

det derimot ikke noe slikt regelverk. Dette kan 

skape usikkerhet i forhold til ansvarsforholdene. 

Det må likevel være klart at det er arbeids-

giver som har det faglige ansvaret for disse ar-

beidstakerne, og som må innrette arbeidet slik 

at helsepersonellovens krav til faglig forsvarlig-

het og annen relevant lovgivning overholdes. 

Det er viktig at arbeidstaker og tillitsvalgte opp-

lyser arbeidsgiver om organisering av arbeidet 

som vil kunne være i strid med regelverket.   

Fortrenger turnusplasser?

NFF har ingen oversikt over hvor mange ar-

beidstakere som per i dag jobber vederlagsfritt. 

Vi har, som sagt, kun enkelthenvendelser å vise 

til. Flere tillitsvalgte har rapportert om arbeids-

givere som avventer henvendelser fra denne 

gruppen gratis-arbeidstakere, før de ansetter 

turnuskandidater. 

Saker

Der vi får henvendelse om at et av våre med-

lemmer tariffstridig jobber vederlagsfritt i en 

fysioterapikode, har vi fremmet krav om utbeta-

ling av lønn. Resultatet har vært at medlemmet 

har fått utbetalt utestående lønn og blitt vanlig 

lønnsmottaker, i samsvar med tariffavtalens 

bestemmelser. 

NFF syn på sosial dumping

NFF kan se at arbeidsgiver kan basere en slik 

ansettelse på gode intensjoner for å hjelpe 

arbeidstaker til å oppnå kravene til autorisa-

sjon. Dette kan likevel ikke forsvare utnyttelse 

av denne gruppen arbeidstakere, eller andre 

grupper. En arbeidstaker stiller sin arbeidskraft 

til disposisjon for arbeidsgiver med lønn som 

motytelse. Inntekten danner grunnlaget for den 

friheten arbeidstakeren har til å innrette livet 

sitt på en god måte, for å få dekket grunnleg-

gende behov som bolig, mat og et sosialt liv. 

NFF mener det er beklagelig at arbeidsgiver, 

uansett gode intensjoner, medvirker til at 

denne type avtaler inngås – også der arbeidsta-

keren selv ønsker det. 

sseksjon
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DRIFTSTILSKUDD til selvstendig næringsdri-

vende fysioterapeuter er et ettertraktet gode. I 

motsetning til ved ansettelsessaker er tildeling 

av slike tilskudd enkeltvedtak etter forvalt-

ningsloven. Det innebærer at du som søker 

driftstilskudd, kan klage på vedtak om at en 

annen har fått tilskuddet i stedet for deg. Her 

får du noen tips til å skrive en god klage. 

 

Enkeltvedtak

Driftstilskudd er et offentlig gode som den 

enkelte kommune gir til fysioterapeuter for å 

sikre at kommunens befolkning tilbys fysiote-

rapitjenester. Ledige driftstilskudd må lyses 

ut offentlig for at den som er «best faglig 

skikket» vinner frem. Det er likevel adgang til å 

oppjustere allerede eksisterende driftsavtaler 

med deltidstilskudd uten annen utlysning enn 

internt i kommunen.

Selv om det skal inngås en driftsavtale mel-

lom kommunen og hjemmelshaveren (tilskudds-

mottakeren) med nærmere bestemte vilkår, 

skal utpekingen skje i form av et enkeltvedtak. 

Forvaltningsloven (fvl.) stiller en del krav til 

prosessen forut for slike vedtak, og formen på 

dem. Forvaltningsloven finnes lett tilgjengelig 

på lovdata.no. 

Vedtak skal som hovedregel være skriftlig 

og begrunnet, jf. fvl. § 23 og § 24. Begrunnel-

sen gjør deg i stand til å vite hva du skal klage 

på. Dersom du har fått et vedtak som ikke har 

tilstrekkelig begrunnelse, kan du kreve å få 

slik begrunnelse. Begrunnelsen skal gjengi de 

faktiske forhold i saken, hvilke rettsregler som 

gjelder, og hvilke hovedhensyn som har vært 

avgjørende. Et vedtak skal også opplyse deg om 

hvilke klagerettigheter som gjelder, herunder 

klagefrist og adressat for klagen, jf. fvl. § 27. 

Partsrettigheter

Alle som søker tilskuddet, regnes som «part» 

i saken. Etter omstendighetene kan også 

gjenværende fysioterapeuter i gruppepraksis 

regnes som part når tilskuddet er knyttet til 

deres institutt. En av dine viktigste rettighe-

ter som «part» er retten til innsyn i sakens 

dokumenter, jf. § 18 flg. Før du skriver klage, 

bør du sørge for at du har lest alle vesentlige 

dokumenter i saken, for eksempel utvidet sø-

kerliste, eventuelle referater fra gjennomførte 

intervjurunder, intervjuutvalgets innstilling mv. 

Kommunen kan nekte deg innsyn i deler av 

dokumentasjonen, men du har uansett krav på 

å se de «faktiske opplysninger eller sammen-

drag», jf. § 18 c. Dokumentene skal lånes ut 

eller kopieres opp vederlagsfritt. 

Kommunene har noe ulik organisering av 

hvilke organer som treffer vedtak om tildeling. 

Det som gjelder i alle kommuner, er at det skal 

være mulig å klage over vedtaket til overordnet 

kommunalt organ som skal ta en fullstendig 

ny gjennomgang av saken og så treffe endelig 

vedtak. Dette kan være en særskilt klage-

nemnd, formannskapet eller kommunestyret i 

kommunen, jf. § 28. Det skal være andre perso-

ner som sitter i klageinstansen enn i førstein-

stansen, men førsteinstansen skal tilrettelegge 

saken for klageinstansen. Klagen skal derfor 

normalt sendes til førsteinstansen, jf. § 32. 

Klagens oppbygging

Klagen må inneholde følgende: 

Nevn eksakt hvilket vedtak du klager over. 

Du bør også nevne når du mottok det, av 

hensyn til beregning av klagefristen. 

Hvilken endring i vedtaket krever du? Si for 

eksempel: «Jeg ber om at vedtaket omgjø-

res, slik at driftstilskuddet tildeles meg». 

NFFs forhandlingsseksjon informerer 

om arbeidslivsspørsmål som berører 

medlemmene.Jus og arbeidsliv

Klage på tildeling av driftstilskudd
 
Jan Rino Austdal, advokat, NFFs forhandlingsseksjon
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Signer klagen med penn. Hvis du bruker 

fullmektig, legg ved undertegnet fullmakt. 

Dette er nødvendig, men ikke tilstrekkelig 

for å overbevise klageinstansen. Du må skrive 

en god begrunnelse for hvorfor du er best 

faglig skikket. Med utgangspunkt i utlysnings-

teksten må du fremheve dine kvaliteter og 

sammenligne deg mot vedkommende som har 

fått tildelingen. Pek på hvilke feil du mener 

finnes i kommunens vedtak: 

 

1. Feil i faktum 
Det er helt sentralt at kommunen har lagt til 

grunn korrekte opplysninger om kandidatenes 

erfaring, praksis, kompetanse osv. Her slurves 

det ofte i den fremstillingen som blir lagt frem 

for kommunens beslutningstaker. Kontroller 

derfor at kommunen har tatt i betraktning den 

kompetansen og erfaringen du har. Dersom 

kommunen for eksempel har lagt til grunn i 

vedtaket at du har mindre erfaring fra privat 

praksis enn du egentlig har, vil det kunne ha 

betydning. Tilsvarende gjelder det å sjekke 

at opplysningene om de andre kandidatene 

stemmer, slik at ingen får tildelt tilskuddet på 

uriktig grunnlag. Når du omtaler andre kandi-

dater, vær alltid saklig, og unngå gjengivelse 

av løse inntrykk og rykter.  

 

2. Feil ved saksbehandlingen
Prosessen må gå riktig for seg. Dersom det 

kan ha betydning for utfallet av saken, vil 

derfor saksbehandlingsfeil kunne påberopes 

ovenfor klageinstansen. Dette kan for ek-

sempel være at vedtaket ikke er tilstrekkelig 

begrunnet, at du ikke har fått innsyn i rele-

vante saksdokumenter, eller at vedkommende 

som avgjorde saken, var inhabil på grunn av 

nært vennskap eller slektskap med den som 

fikk tildelingen, jf. fvl. § 6. Det er også viktig 

at det er kommunen som styrer utlysning, 

intervjurunder og utvelgelse. Gjenværende 

fysioterapeuters mening skal bli tillagt stor 

vekt, men de kan ikke overta kommunens rolle 

som beslutningstaker, jf. ASA 4313 punkt 6.2. 

 

3. Feil ved anvendelsen av regelverket
For at vedtaket skal være gyldig, må kom-

munen ha lagt til grunn en korrekt forståelse 

av regelverket rundt tildeling av driftstilskudd. 

ASA 4313 punkt 6 er særlig relevant her. Det 

fremgår her bl.a. at tilskuddet skal tildeles den 

som er «best faglig skikket», og at det skal 

legges vekt på «saklige kriterier», herunder 

«faglig kompetanse og erfaring, samarbeids-

evner, evne til å drive privat praksis mv.» Det 

er også viktig at utvelgelsen knytter seg til 

de kriterier som ellers fremgår av utlysnings-

teksten, jf. bl.a. Høyesteretts dom Rt. 2009 s. 

1319. Det er ikke rom for å komme opp med 

andre eller nye kriterier i vurderingsrunden 

hos kommunen. For eksempel kan det tenkes 

at kommunen ønsker å gi en 50 % tildeling 

til en fysioterapeut som ikke har et deltidstil-

skudd fra før, fordi kommunen i praksis da får 

et større tjenestetilbud for pengene enn ved 

å gi til en som vil oppgradere fra 50 % til 100 

%. Kommunen har ikke anledning til å legge 

vekt på den typen hensyn, da det er den best 

faglig skikkede blant søkerne som skal få 

tilskuddet uansett. 

4. Feil ved skjønnsutøvelsen 

Kommunen foretar en prioritering av kan-

didatene i henhold til de oppgitte kriterier, 

men det er en sammensatt helhetsvurdering 

som er avgjørende. Du bør protestere hvis du 

mener at kommunen har vektlagt usaklige 

eller utenforliggende hensyn. Et eksempel 

kan være at kommunen ønsker en generalist, 

slik at en manuellterapeut ikke blir innkalt til 

intervju, med begrunnelse i at denne har for 

snever spesialistkompetanse. Du kan også 

klage over det du mener er uriktig vekting av 

relevante hensyn. Dersom kommunen for ek-

sempel har lagt til grunn at du har fremragen-

de samarbeidsevner, men noe mindre erfaring 

enn din konkurrent, kan du anføre at hensynet 

til samarbeidsevner bør tillegges større vekt. 

 

Endelig vedtak

Når et vedtak er fattet i første instans, kan 

det i utgangspunktet iverksettes straks, slik at 

den utvalgte kan inngå driftsavtale med kom-

munen. Det er imidlertid hensiktsmessig at 

klagerunden gjennomføres før slik driftsavtale 

inngås, i tilfelle vedtaket blir omgjort. Som 

klager bør du vise til forvaltningsloven § 42 

og be om utsettelse til klagen er behandlet. 

Dersom du heller ikke vinner frem i klage-

instansen, er saken endelig avgjort. Hvis man 

fremdeles mener at man har blitt urettferdig 

behandlet, og at feil person har fått tildelin-

gen, er det mulig å ta saken til domstolen. 

Det er også mulig å klage kommunen inn for 

Sivilombudsmannen, som vil kunne undersøke  

saken og rette en kritisk uttalelse mot kom-

munen for avgjørelsen som er tatt. I noen 

tilfeller vil Sivilombudsmannen også be kom-

munen kompensere klager for eventuelle øko-

nomiske tap. Kommunen vil som oftest rette 

seg etter de føringer som Sivilombudsmannen 

legger, og eventuelt foreta en ny utlysning 

av tilskuddet. NFFs forhandlingsseksjon kan 

bistå med veiledning ved klage, og har også 

infoskriv om klageutforming på nettsidene. 
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NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling 
ved kjeveleddsproblematikk

21.-22. november 2014 Oslo Fortsatt ledige plasser!

Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon 5.-8. januar Trondheim Fortsatt ledige plasser!

Temadag om Vojta-tilnærmingen 14. januar Oslo 16. november

Fysioterapi og traumer 28.-30. januar og 20.-22. mai Tromsø Fortsatt ledige plasser!

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 26.-30. januar Oslo Fortsatt ledige plasser!

Kreft og fysisk aktivitet 21.-23. januar Oslo Fortsatt ledige plasser!

Temadag Parkinson sykdom 26. januar Oslo 16. november

Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens 2.-6. februar Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

4.-6. februar og 20.-21. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

9.-11. februar og 23.-24. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

Grunnkurs i treningslære, del 1 og del 2 12.-13. februar og 7.-8. mai Trondheim 15. november

Fysioterapikongressen 4.-6. mars Lillestrøm Early bird: 15. januar

Smertebehandling for fysioterapeuter 23.-25. mars og 4.-5. juni Oslo 14. desember

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser, 
del 1 og del 2

23.-25. mars og 4.-5. juni Oslo 20. desember

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 13.-17. april Oslo 4. januar

Onkologi - fysioterapi og kreft 1 20.-23. april Oslo 20. januar

Undersøkelse og behandling av voksne med 
nevrologiske lidelser - Bobath-konseptet

20.-24. april, 1.-5. juni, 24.-28. august Ikke bestemt 18. januar

Grunnkurs i motiverende samtale, del 1 og del 2 27.-28. april og 15. juni Oslo 27. januar

Helsefremmende og forebyggende arbeid 24.-28. august Oslo 17. mai

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

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

Advanced course based on the Bobath-concept 14.-18. september Ikke bestemt 14. juni

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

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

Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem 19.-23. okotober Oslo 19. juli

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 19.-23. okotober Oslo 24. juli

Fysioterapi for eldre - ortogeriatri og osteoporose 9.-11. november Oslo  9. august

Onkologi - fysioterapi og kreft 2 23.-25. november Oslo 23. august

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2014/2015
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Motivasjon er det som får deg igang, vaner er 
det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 

 Kollegaveiledning

Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø,
Kristiansand, Oslo, Ålesund og Tromsø  
Ta kontakt for grupper andre steder, mh@fysio.no

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

www.fysio.no/veiledning

Kurstilbud for fysioterapeuter i 
frisklivsarbeid 2015

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

NFF har kurs for fysioterapeuter i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid, samt flere aktuelle kurs om fysisk aktivitet og tre-
ning for diverse pasientgrupper, effektive treningsprinsipper og 
individuell tilpasning av oppfølging. I 2015 kan følgende på kurs-
kalenderen være av interesse for fysioterapeuter i frisklivsarbeid:

Refleksjon over metodebruk innen 
barne- og ungdomsfysioterapi 

NFF og HIOA inviterer til temadag om hvordan vi velger og 
begrunner behandling innen barne- og ungdomsfysioterapi med 
utgangspunkt i Vojta-tilnærmingen den 14.januar 2015 i Oslo. 

Informasjon og påmelding: www.fysio.no/kurs

www.fysioterapikongressen.no

05. – 08. januar Treningsfysiologi – trening  
for prestasjon og helse

Trondheim

21. – 23. januar Kreft og fysisk aktivitet Oslo

12. – 13. februar 
og 7. - 8. mai

Grunnkurs treningslære for 
fysioterapeuter

Trondheim

27. – 28. april  
og 15. juni

Grunnkurs i motiverende 
samtale

Oslo

24. – 28. august Helsefremmende og forebyg-
gende arbeid - et folkehelse-
perspektiv

Oslo

Dato kommer Grunnkurs i fysioterapi og 
psykisk helse

Oslo

Er du den vi leter etter?

Fagseksjonen i NFF søker kursledere 
til følgende kurs:
 

Fysioterapi for eldre – grunnkurs
Revmatologi
Ortopedi
Nevrologi
Barn

Se informasjon om hvert kurs og det å være kursleder på 
www.fysio.no/kurs

Søknadsfrist: 14. desember 2014.
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Etterutdanningskurs: 

Kreative Kroppsuttrykk
Kurset vil utforske kreativitet og samspill gjennom dans og beve-
gelse, lek, bildeskaping og skriving. Danseterapi og danseterapeu-
tiske prinsipper og metoder vil ligge til grunn. Danseterapi bygger 
på en helhetlig forståelse av at alle menneskelige ytringsformer, 
deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess. 

Deltagerne vil få idéer, metoder og verktøy og kurset vil inneholde 
mange praktiske øvelser og noe teori. 

Tid:  6 helger i 2015, til sammen 84 timer
7. og 8. februar, 14. og 15. mars, 18. og 19. april, 30. og 31. mai, 
12. og 13. september og 17. og 18. oktober.

Sted: Nordisk Taiji og Qigongsenter, Oslo 
Pris: 16 200
Påmeldingsfrist: 15. desember 2014
Kursansvarlig: Liv Marie Leirvåg,  
danseterapeut MA (USA) og spesialpedagog
Gjestelærer: May Lisbeth Grønli,  
danseterapeut MA (USA) og pedagog.
Kurset er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund i 2012 som et 
vedlikeholdskurs inntil 72 timer.
For info/påmelding: www.livsdans.no, liv@livsdans.no,  
tlf. 482 58 519.

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
16.-18. april 2015 på Halvorsbøle.  

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

Pris; kr 4.950,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og 
kursavgift.  

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

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

Moaiku

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

moaiku@brantbjerg.dk  www.moaiku.dk

Ressursorientert Kroppspsykoterapi

Mestring af vrede og afsky.

Vrede og afsky udgør begge vigtige elementer i en trau-
meterapeutisk helingsproces. Arbejde med de 2 emotioner 
støtter genetable-ring af grænser, værdighed og integritet 
på hver deres måde. Psykomotorisk færdighedstræning 
anvendes som støtte til selvregulering og evne til at indgå i 
gensidig arousalregulering i gruppen.
Pris: kr 3.350 - ved påmelding før 2.januar – derefter kr 3.650

30.januar-1.februar 2015 - 2 ½ dag i Oslo

Forudgående deltagelse i kortere kurser er påkrævet – f.eks. 
ovenstående kursus. At arbejde med traumer rører ved de 
dybeste lag i hvem vi er som mennesker - og det udfordrer 
personligheden. At udvide personlighedens platform, krops-
ligt, følelsesmæssigt, kognitivt og at udvikle evnen til gensidig 
arousalregulering er essensen i den form for traumeterapi, der 
præsenteres på efteruddannelsen. Brochure kan rekvireres.

15 dages Efteruddannelse i Relationel traumeterapi
starter 12.-15.marts 2015 i København.

Oslo Kongressenter, 12-13. februar 2015

KONFERANSEN VIL TA OPP TEMAER SOM:

   OG MYE MER

Vi ønsker fysioterapeuter 

VELKOMMEN  
til å delta på konferansen

www.hjerneslag.no

Kurs i manuellterapi
Hans & Olaf Fysioterapi as, Oslo

40 timers kurs i undersøkelse og behandling 
ad modum manuellterapi fordelt på 9 onsdags-
kvelder januar - april. 
Kursleder: Roar Robinson
Påmelding og nærmere info: www.hansogolaf.no eller 
roar.robinson@hof.nhn.no

STILLING LEDIG

FYSIOTERAPEUT - DRIFTSAVTALE
 36 timer driftsavtale ledig fra 01.8.15. Driftsavtalen er rettet mot 
allmennfysioterapi. Vi ønsker kompetanse innen hjerte-og lunge-
fysioterapi.

Informasjon fås ved henvendelse til avd.leder fysio- og ergoterapi, 
Talette Borsheim Halstensen, tlf. 90 83 55 20.
Søknadsfrist: 05.12.14.

Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no

ANDRE MØTER OG KURS

www.fysioterapeuten.no
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Vi hjelper deg - ta kontakt i dag på tlf: 22 93 30 69 eller mail: forsikring@fysio.no

Trygg inntekten din i dag før det er for sent!

Den dagen du blir syk faller inntekten din drastisk mens utgiftene fortsetter å løpe.  
Hva skjer med økonomien din da, klarer du alle forpliktelsene for deg og din familie?  
Med NFFs sykeavbruddforsikring får du dekt tapt inntekt, og kan betale faste drifts- 
kostnader som løper mens du er syk.  

NFFs tidligere nestleder har over 30 års erfaring som selvstendig 
næringsdrivende fysioterapeut. Hun er klar i sin tale:  
Kjøp sykeavbruddsforsikring mens du er frisk! – Blir du syk fortsetter 
utgiftene å løpe, mens inntekten stopper opp. Det blir et umulig 
regnestykke etter ganske kort tid, sier hun.
NFFs sykeavbruddsforsikring er et spesialprodukt for selvstendig 
næringsdrivende fysioterapeuter.

Du kan velge størrelse på dekningen i forhold til den virksomheten 
du driver. Dermed kan du kjøpe en forsikring som gir deg tilstrekkelig 
økonomisk støtte, i tilfelle du skulle bli syk.

-Du løper høyrisiko ved IKKE å forsikre deg mot driftsstans ved sykdom, 
formaner Elin Engeseth, det er som å kjøre ny bil uten kaskoforsikring!

Utgiftene stopper ikke om du blir syk

          www.fysio.no/forsikring

Egen virksomhet?
– Kjøp Sykeavbruddforsikring
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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

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

E-butikk
www.fysioett.no

by

w

Du har kompetansen  
 –vi har redskapene!

alere.no www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

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!

www.skanlab.no

69 35 20 80

info@skanlab.noVi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

DORCASCARE.no

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special
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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. 

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

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

Stor modul
Ta kontakt med Henriette eller 

Ronny i A2 Media AS

Kontoradresse: 
Kaffegata 16, 2270 Flisa   
Postadresse: 

Postboks 2, 2271 Flisa
Henriette Brattli
Tlf.: +47 971 98 747
henriette@a2media.no

Ronny Grenberg
Tlf.: +47 907 63 984
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

NOVEMBER
19.-20. Gardermoen
NFFs landsmøte

Info: www.fysio.no

14. Oslo
Temadag om fysioterapi til 

kreftpasienter

Arr.: NFF

Info: www.fysio.no/kurs

18.-19. Oslo 

Helse i utvikling 2014 

Arr: Nasjonalt råd for kvalitet 

og prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten. 

Info: www.kvalitetogprioritering.

no

24. Oslo
Tverrfaglig nasjonal 

nettverksdag for alle som møter 

barn og unge med revmatiske 

sykdommer i sin jobb

Arr.: Nasjonal 

Kompetansetjeneste for Barne- 

og Ungdomsrevmatologi - 

NAKBUR, OUS, Rikshospitalet

Info: www.oslo-

universitetssykehus.no/nakbur

2015

JANUAR
14. Drammen
Arbeid og helse - Åpen Arena 

2015

Arr.: AiR - Nasjonalt 

kompetansesenter for 

arbeidsretta rehabilitering

Info: www.arbeidoghelse.no 

27. Oslo
LHLs hleskonferanse

Arr.: LHL 

Info: www.lhl.no

FEBRUAR
12.-13. Oslo
5. nasjonale konferanse om 

hjerneslag

Info: www.hjerneslag.no

26. Oslo 

Temadag om Parkinsons 

sykdom 

Arr.: NFF 

Info: www.fysio.no/kurs

MARS
4.-6. Lillestrøm 

Fysioterapikongressen 2015 

Arr: NFF 

Info: www.

fysioterapikongressen.no

APRIL
11. London
XXIV International Conference 

on Sports Rehabilitation and 

Traumatology - Isokinetic

Arr.: Isokinetic Medical Group

Info: www.isokinetic.com

15. Oslo
Fagdag for fysioterapeuter

Arr.: Nasjonal kompetanse-

tjeneste for revmatologisk 

rehabilitering (NKRR)

Info: www.nkrr.no/kurs

16. Halvorsbøle
Stressmestring

Arr.: Fagakademiet, Acem og 

Norsk Yogaskole

Info: www.fagakademiet.no

 

MAI 

1-4. Singapore
Verdenskongressen for 

fysioterapeuter 

Arr: WCPT, World Confederation 

for Physical Therapy 

Info: http://www.wcpt.org

Årsabonnement 2014

Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 

Offentlige institusjoner: 950 kroner.

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 

medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 

det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2014

For bestilling av stillings- og kursannonser, 

kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 

Per sp. mm.: Kr. 43.

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-

nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 

Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 

Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-

ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 

arrangør: gratis.

Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 

arrangør: 

Per sp. mm.: Kr. 32.  

Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Internett: 

Stillingsannonser kun på nett: Kr. 4.200.

Kursannonser kun på nett: kr. 3.200. 

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2014/2015

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

11   24/11       28/11 19/12

1/15  15/12           – 23/1

Fra januar 2015: 
Stillingsannonser kun på nett.

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
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