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– Fysioterapeuter må være 
der de kan gjøre en forskjell, 
understreker førsteamanuen-
sis Hilde Syllias ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

RESULTATET av denne profesjonsanskuel-
sen er et annerledes praksistilbud til fysio-
terapistudentene ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA). Her gis det mulighet til å 
bruke faget blant dem som har hatt et trøble-
te eller fraværende forhold til helsevesenet. 

Det startet med gatefotball, og har utvik-
let seg til å omfatte både Frelsesarmeens ga-
tehospital i Oslo og Halden fengsel.

Les mer om Frelsesarmeens gatefotball.

Tilfeldigheter
Det er ofte tilfeldigheter som fører til nyvin-
ninger, noe som også gjelder det nye prak-
sistilbudet. Her ble et møte med en dansk 
kollega ved Profesjonshøjskolen Metropol 
veien inn i gatefotballens verden.

– I København ble jeg introdusert for 
Jannick Marschall. Han hadde hatt med seg 
studenter i sitt arbeid med gatefotballen, og 
skulle til VM i Mexico som støtte- og be-
handlerapparatet til utøverne, sier Sylliaas.

Et samarbeid ble etablert, og vel hjemme 
i Norge tok Sylliaas kontakt med Frelsesar-
meens Rusomsorg som driver gatefotball 
her til lands.

– Gjennom dette arbeidet reiste vi med 
studenter til neste VM, som foregikk i Poz-
nan i Polen. Støtteapparatet er felles for alle 
lagene som deltar, og det eneste som fantes 
i tillegg var en gammel ambulanse og noen 
velvillige polakker som benyttet is-spray på 
feil måte.

Med en fot innenfor ble prosjektet utvi-
det til å omfatte Gatehospitalet.

– I utgangspunktet opplevde vi at de an-
satte på Gatehospitalet var usikre på hva vi 
hadde der å gjøre. Nå er dette snudd helt om, 
og dersom vi ikke har en student i praksis 
der blir vi spurt når det kommer en ny, for-

klarer Sylliaas.
Og ettersom hun selv er østfolding, var 

det naturlig å kontakte Halden fengsel for å 
skape praksisplasser også der. 

– Halden fengsel er moderne, også i til-
nærmingen til samarbeid. Fengselsdirektør 
Are Høidal er opptatt av å samarbeide med 
ulike aktører for å skape et så godt tilbud 
som mulig til de innsatte, sier Sylliaas.

Karrieremulighet
– Fysioterapeuter jobber sjelden med sosialt 
utsatte grupper. Anne Langaas (førsteama-
nuensis, HiOA) og jeg tenkte at dette måtte 
vises til studentene som en karrieremulig-
het hvor man både kan bidra overfor denne 
gruppen og bruke faget.

I samarbeid med Høgskolan i Dalarna og 
Metropol i København ble det i 2015 søkt 

Fysioterapi på livets skyg geside

PÅ SIDEN AV HELSEVESENET I sin praksis på Frelsesarmeens gatehospital i Oslo, kommer fysioterapi-
student Marie Bøe Jacobsen i kontakt med mennesker som av en eller annen grunn faller utenfor det 
ordinære helsevesenet. Her forteller hun om sine erfaringer.

INNENFOR MURENE Som en av flere alternative praksisformer, tilbyr Høgskolen i Oslo og Akershus 
praksisplass i Halden fengsel.

mailto:kh@fysio.no
http://www.frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/rusomsorgen/hoyre_kolonne/vare_tilbud/gatefotball/
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Fysioterapi på livets skyg geside

om Erasmus+-midler til prosjektet, noe de 
også fikk.

– I den forbindelse skal det utvikles et un-
dervisningsopplegg som inneholder praksis 
der studentene møter mennesker fra margi-
naliserte grupper, teoretisk rammeverk og 
læringsutbytte, sier Sylliaas.

Hun opplyser at det også skal forskes på 
prosjektet:

– Vi planlegger å intervjue innsatte som 
sitter på lengre dommer, blant annet om 
deres møter med helsepersonell og hvordan 
helse endrer seg som følge av blant annet so-
ning. Fysiske tester blir også en del av pro-
sjektet, forteller Sylliaas.

Opphopning i levekår
Målet er å undersøke hvordan den fysiske 
formen utvikler seg gjennom soningen.

– Mange innsatte har en såkalt opphop-
ning av levekår, som ofte kan spores tilbake 
til et dårlig utgangspunkt i ung alder (SSB 
opphopning av levekår).  Vi vet allerede mye 
om levekårene til innsatte, men hva gjør vi 
med det? spør Sylliaas.

Statistisk sentralbyrå har også sett på inn-
sattes levekår før, under og etter soning. 

– Vi skal også gjennomføre intervjuer og 
følge brukere av Gatehospitalet, men vi vet 
av erfaring at det kan være vanskelig å følge 
disse menneskene over tid, medgir Sylliaas.

Tidligere forskning har sett på hvilke er-

faringer rusavhengige har med å være inn-
lagt på sykehus, blant annet hvordan de på-
virkes av å ikke bli sett.

– Målet er å kunne sin noe om i hvilken 
retning helsetjenestene bør utvikle seg for å 
møte disse menneskene på en god måte, sier 
hun.

Krever motivasjon
I hver praksisperiode er det satt av fire plas-
ser til praksis blant marginaliserte grupper

– Man må være motivert for en slik prak-
sis. Her møter man den virkelige verden, 
noe som krever en solid dose medmennes-
kelighet. Det handler om å kunne se folk i 
en større sammenheng, vurdere hva de tren-

DÅRLIG UTGANGSPUNKT Fysioterapeut Roy Arne Bysveen (i midten) jobber seksti prosent i Halden fengsel. Arbeidet er viktig, ettersom det er en kjent sak 
at soning er et dårlig utgangspunkt for god helse. Fysioterapistudentene Sondre Bonas og Ingrid Handegard observerer behandlingen av en innsatt.

›››

http://siu.no/erasmuspluss
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/opphopning-av-darlige-levekar
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/opphopning-av-darlige-levekar
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/innsattes-levekar-2014
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/innsattes-levekar-2014
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ger og hvordan vi som fysioterapeuter kan 
hjelpe dem, sier Sylliaas.

Praksisen gir studentene mulighet til å 
tilnærme seg faget på en annen måte.

– Vi har kunnskap om kroppen, og fy-
sioterapi kan brukes til at folk kan ha det så 
godt som mulig i sin egen kropp. Store be-
lastninger og psykiske plager preger mange 
av dem studentene kommer i kontakt med, 
understreker hun.

Mange har vært i en posisjon hvor kropp 
har vært synonymt med rus og en måte å 
skaffe seg inntekt på. Med et slikt utgangs-
punkt har de behov for andre kroppslige 
erfaringer.

– Flere av deltakerne forteller at gatefot-

ballen har gitt dem gode erfaringer med fy-
sisk aktivitet, og at det å bruke kroppen føles 
positivt. Mange opplever også å ha kropps-
lige smerter. Det har en naturlig forklaring 
fordi fysiske sykdommer opptrer hyppigere 
blant rusavhengige enn andre, sier Sylliaas.

Helsevesenet må våkne
–Helsevesenet møter ikke denne delen av 
befolkningen på en god måte, og det vil jeg 
gjerne bidra til å gjøre noe med. De sosiale 
forskjellene i Norge øker, og det må vi i mye 
større grad ta inn over oss i fysioterapimil-
jøet. Veien ut i elendighet blir stadig kortere, 
slår Sylliaas fast.

Ifølge førsteamanuensisen har heller ikke 

NAV noen god tilnærming til disse men-
neskene: –Arbeid er i hovedsak NAVs resept 
til mennesker under 25 år. Det er langt fra 
tilstrekkelig. n

Tidligere relaterte artikler 
av Hilde Sylliaas
Om å bli venn med hverdagen - erfaringer 
fra å delta i gatefotball 
Fysioterapeuten nr. 9-2016.
Rusavhengighet - erfaringer knyttet til 
deltakelse i gatefotball 
Fysioterapeuten nr. 4-2016.

REPORTASJE

Innenfor murene i Halden 
fengsel har to fysioterapistu-
denter fra HiOA praksis. Her er 
et godt menneskesyn, respekt 
og humanisme viktige stikkord.  

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

SELV OM DET kan minne om sikkerhetskon-
trollen på en flyplass, er det et større alvor 
som preger vakten i fengselet. Men servicen 
er minst like god, og den gode tonen ser ut 
til å prege personalet – noe som verdsettes 
av de innsatte.

– Vær blid og positiv, sier Trond, en av de 
innsatte, når vi spør om det er noe spesielt 
studentene bør tenke på før de kommer til 
praksisplassen første gang.

Spennende prosjekt
– Da Hilde Sylliaas ved HiOA kontaktet oss 
om dette, syntes jeg umiddelbart det virket 
spennende. Jeg så først for meg at studen-
tene kunne samarbeide med fysioterapeuten 
tilknyttet helseavdelingen i fengselet, men 
Sylliaas ønsket en bredere tilnærming, for-
teller fengselsdirektør Are Høidal.

Fysisk aktivitet for de innsatte ble stikk-
ord for praksisen, og dermed ble personalet 
tilknyttet fritid og idrett også koblet på.

– Jeg snakket med fritidslederne og 
kroppsøvingslæreren ved skolen i fengselet, 

og de tente på ideen. For oss har dette vært 
et godt og positivt samarbeid hele veien, og 
jeg har inntrykk av at det oppleves som rele-
vant praksis for studentene.

Skal fylle dagen
– Vi styrer etter noe vi kaller normalitets-
prinsippet. Det innebærer at hverdagen i 
fengselet skal være så tilnærmet lik hverda-
gen utenfor som mulig. I henhold til dette 
har også de innsatte de samme rettighetene 
til for eksempel tilgang på helsepersonell, 
sier fengselsdirektør Are Høidal.

Ut fra normalitetsprinsippet handler det 
også mye om å fylle dagen til de innsatte 
med meningsfull aktivitet.

– Her handler det om å se hele mennesket, 
ikke kun tradisjonell fysioterapivirksomhet. 
Forebyggende helsearbeid er avgjørende 
blant de innsatte, og dersom vi klarer å fylle 
dagene deres med noe meningsfylt blir det 
mindre bråk, mindre uro og færre trusler og 
voldelige hendelser, sier direktøren.

Besøk fra utsiden slår positivt ut, ifølge 
Høidal.

– Det bidrar til normalisering, så det er 
bra å få inn folk utenfra.

I praksis
Vi får være fluer på veggen når gutta på en 

Praksis på innsiden

GODT MENNESKESYN Fengselsdirektør Are 
Høidal er klar på at studentene som skal ha 
praksis innenfor murene i Halden må ha et godt 
menneskesyn, og ikke være fordømmende. 

›››

http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Om-aa-bli-venn-med-hverdagen-erfaringer-fra-aa-delta-i-gatefotball
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Om-aa-bli-venn-med-hverdagen-erfaringer-fra-aa-delta-i-gatefotball
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Rusavhengighet-erfaringer-knyttet-til-deltakelse-i-gatefotball
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Rusavhengighet-erfaringer-knyttet-til-deltakelse-i-gatefotball
mailto:kh@fysio.no
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avdeling for rusmestring skal på trening. 
Sammen med fengselets aktivitetsledere, 
som også er fengselsbetjenter, finner vi fy-
sioterapistudentene Sondre Bonas og Ingrid 
Handegard.

– Vi fikk tilbud om å gjennomføre prak-
sis her, og takket ja. Det er selvsagt litt an-
nerledes, men det handler jo om å arbeide 
med mennesker enten man er innenfor eller 

utenfor murene, sier Handegard.
– Denne formen for praksis bidrar til et 

bredere perspektiv på faget, supplerer Bonas.
Studentene mener det er verdifullt å 

snakke med de innsatte for å lære mer om 
deres hverdag og hva som skal til for å mo-
tivere dem.

– Dette er absolutt noe vi vil anbefale. Vi 
lærer også mye av de andre faggruppene vi 

arbeider sammen med her i fengselet, sier 
Bonas og Handegard.

Godt tilrettelagt
– Aktivitetsbygget kan brukes tre ganger i 
uken på kveldstid, og da er det greit at de 
som sitter her får mulighet til å lære seg 
noen øvelser de kan sysle med, mener direk-
tør Høidal.

LEK OG LÆRING Studentene bidrar på både spiller- og trenersiden når 
de innsatte har fysisk aktivitet på programmet. Her tøyer student Ingrid 
Handegard reglene i kanonball, godt hjulpet av en av de innsatte.
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I tillegg får de som ønsker det mulighet 
til å benytte helseavdelingens fysioterapeut, 
som også har en time treningstid til rådig-
het for de som ønsker det. De innsatte på 
rusmestring har også egen gruppetrening 
på dagtid, hvor fysioterapistudentene både 
bidrar og deltar.

Fungerende fritidsleder, fengselsbetjent 
Trond Marius Torgersen, mener praksisord-
ningen fungerer svært godt.

– Gruppen skjerper seg gjerne litt ekstra 
når det kommer inn to nye utenfra. Da er 
de opptatt av å oppføre seg skikkelig, og vil 
gjerne vise hva de er gode for, sier han.

Studentene som har gjestet Halden feng-
sel har raskt blitt en ressurs for de innsatte.

– Det er veldig populært blant de innsatte 
at de kan spørre studentene om sine plager, 
og at de kan få treningstips. At studentene 
også er med på både spiller- og trenersiden 
er helt topp for oss, sier Torgersen.

Fritidslederne og betjentene henviser til 
fysioterapeut ved behov, men har nå enda et 
par kort å spille på.

– Vi bruker studentene til å gi tips og råd, 
og bytter på om det er vi eller dem som kjører 
øktene for å få variasjon, forteller Torgersen.

– Godt humør er det viktigste for oss. Det 
holder at de innsatte er med og prøver litt, her 
er det ikke noen form for treningspress. Blir 
det for mye tull, er trusselen at man blir pluk-
ket ut av gruppen. Jeg kan telle på én hånd de 

gangene vi har måttet gjøre det, legger han til.

Krever et godt menneskesyn
– Human tankegang og respekt ligger i bun-
nen her hos oss. Målet er at man skal komme 
bedre ut enn inn. I så måte er dette et fantas-
tisk tiltak innen helse, mener direktør Høidal.

Han har også klare tanker om hvilke ver-
dier studentene som skal ha praksis i feng-
selet bør ha.

– Man må ha et godt menneskesyn, og 
ikke være fordømmende. De som sitter her 
har gjort noe dumt. Det kan vi være enige 
om, men målet er å bistå, motivere og få 
dem på bedre tanker, understreker Høidal.

– Hvilke utfordringer er knyttet til det å ha 
studenter i praksis innenfor murene?

– Utfordringen er at man må ta hensyn 
til det. Så lenge studentene er aktive og viser 
initiativ går det bra. Da blir de ingen belast-
ning for våre folk, snarere en ressurs, sier 
direktøren.

Helsetjeneste som på utsiden
Det er fengselets vertskommune, altså Hal-
den, som har ansvaret for primærhelsetje-
nesten til de innsatte. Kommunen får øre-
merkede midler fra Helsedirektoratet, men 
tjenesten har allikevel krympet.

– Det er vel og bra med øremerkede mid-
ler, men de blir ikke pris- og lønnsjustert ut 
fra hva jeg kan se. Dermed blir tilbudet til de 

innsatte svekket. Tidligere var det turnus på 
formiddag og ettermiddag ved helseavde-
lingen, men nå er ettermiddagsskiftet kuttet 
ut. Det innebærer selvsagt utfordringer for 
fengselets ansatte, sier Høidal.

Psykiatritjenesten styres av staten, fyl-
keskommunen står for tannhelsen og de to 
psykologene på avdeling for rusmestring 
er tilknyttet sosialmedisinsk poliklinikk i 
Sarpsborg. Altså en helsetjeneste etter nor-
malitetsprinsippet.

– Jeg har jevnlige møter med lederen av 
helseavdelingen, og vi er godt samsnakket, 
forsikrer Høidal.

Helseavdelingen gjennomfører en helse-
kartlegging av samtlige innsatte i løpet av 
det første døgnet i fengsel, og avdelingen har 
ansvaret for å utarbeide behandlingsplaner.

– De fleste her har et eller annet kropps-
lig problem. Rus og angst er gjengangere. I 
forholdet mellom fengselet og helseavde-
lingen oppstår det også noen gråsoner, for 
eksempel innsatte som er rullestolbrukere. 
Her hadde vi hatt behov for noe tilsvarende 
hjemmebaserte tjenester, mener Høidal.

Fysioterapeut i fengsel
Roy Arne Bysveen er ansatt i seksti prosent 
stilling som fysioterapeut ved helseavdelin-
gen i Halden fengsel. En annen fysioterapeut 
dekker de resterende førti prosentene.

– Jeg jobber seksti prosent her og resten i 
privat praksis, og det er en fin kombinasjon. 
Type skader og helsetilstand her inne er ofte 
de samme som utenfor, men jobben i feng-
selet har en helt annen ramme, sier Bysveen.

Vi får være med mens fysioterapeuten 
behandler en av de innsatte. Studentene føl-
ger med og bidrar der de kan.

– Det er mange som har litt i ryggsekken, 
noe man må være oppmerksom på i behand-
lingssituasjonen. Det mentale er avgjørende 
for hvordan plagene utarter seg, og det er en 
kjent sak at fengsel er et dårlig utgangspunkt 
for god helse, understreker fysioterapeuten.

Han er også klar på at det kan oppstå van-
skelige situasjoner i møte med de innsatte.

– Enkelte kan være ganske «på», og ha 
tendenser til sinne og aggresjon. Da må man 
evne å forstå bakgrunnen for at de reage-
rer slik. Samtidig må retningslinjene følges, 
også når det gjelder sikkerhet. Da nytter 
det for eksempel ikke å be pasienten gå ut 
og skaffe seg en treningsstrikk, sier Bysveen 
med et lite smil. n

PÅ GATA En gåtur i lokalmiljøet kan gjøre godt, og fysioterapistudentene på Gatehospitalet blir gjerne 
med på å lufte både kropp og sjel.
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Midt i eit aktivt liv døydde Gerd Bjørke av 
kreft etter kort sjukdom. Ho vart 73 år.

Gerd blir djupt sakna. Gerd var det som 
på Vestlandet heiter å vere «gåverik». Ho 
vaks opp med to søsken i Øystese i Har-
danger og vart tidleg sjølvstendig og vil-
jesterk. Som 16-åring reiste ho til Bergen 
for toårig gymnas og seinare til fysiotera-
piutdanning ved Oslo Ortopediske Insti-
tutt. Ho arbeidde så som fysioterapeut i 
Bergen inntil Beitostølen Helsesportsenter 
starta i 1970, der ho deltok i oppbygginga. 
Frå 1975–81 var ho utdanningssekretær 
i fysioterapiforbundet, arbeidde deretter 
seks år i fellessekretariatet for Fagrådet for 
høgskoleutdanning i helse- og sosialfag, 
før ho flytta til Oslo for arbeid i Departe-
mentet for kyrkje, utdanning og forsking. 
Ho tok så hovudfag i sosialpedagogikk og 
arbeidde frå 1987–2013 som dosent ved 
Høgskolen i Oslo, Avdeling for Helsefag, 
Pedagogisk Utviklingssenter og ved Høg-
skulen Stord/Haugesund fram til sjukdo-
men tok overhand.  

Gerd hadde stor arbeidsglede og ar-
beidskapasitet. Ho skreiv lærebøker, fag-
artiklar og ga presentasjonar på fagkon-
feransar. I alt sitt arbeid var ho pådrivar 
for nettverk, samarbeidsbasert læring og 
praksisforankra kunnskapsutvikling. Det 
gjaldt blant anna «Innføring av problem-
basert læring i helsefagstudia», «Nettverk 
for tverrprofesjonelt samarbeid og samar-
beidslæring», «Nasjonalt prosjekt i tverr-
profesjonelt samarbeid» og «Prosjekt for 

førstelektorkom-
petanse for høg-
skular». 

Men også 
utanfor høgsku-
lesystemet delte 
ho av sin fag-
lege kunnskap 
og store arbeids-
kapasitet. Ho 

var sjølv utdanna Schroth-instruktør ved 
Katharina-Schroth-klinikken i Tyskland 
og var engasjert i konservativ behandling 
av skoliose. Ho var frivillig engasjert i Sko-
liosenettverket, ho omsette boka «Jeg har 
skoliose» frå tysk og deltok i arrangement 
av kurs og med forskingsprosjektet «Å leve 
med skoliose». 

Likeeins fekk familie og vener ta del i 
hennar givarglede. Ho var «beste-Gerd» 
for alle barna i familien. Ho ga ut slekts-
boka «Joa-folket frå Botnen – frå inst inni 
sundet til langt ut i verda» om utvandring 
til USA og samla til slektstreff. Igjen var 
nettverk og samarbeid styrande verdiar i 
hennar innsats. 

Likeeins stilte Gerd opp for vener. Den 
ven som kom reisande, fekk husly. Å eige 
var å dele. Over år samla ho vener frå nord 
og vest til turar i høgfjellet sommar og vin-
ter. Såleis hadde ho også sut for naturens 
krav på vern. Som harding deltok ho ak-
tivt i arbeidet mot monstermastene langs 
Hardangerfjorden. Gerd var opprørt over 
kor ansvarslaust menneske av i dag forheld 

seg til naturens annaleis språk, og til na-
turen og menneskets sårbarheit og behov 
for langsiktig vern. Respekten for naturen 
førde til indianarrørsla i USA og ho var 
krumtapp i rørsla i Noreg. Hennar blikk 
for nettverk sto også bak mange års arbeid 
som styremedlem i Hardinglaget i Oslo, 
med kulturarrangement for hardingar i 
hovudstaden. Mang ein lyrisk prolog kom 
frå hennar hand. Sjølv var ho «stordansar» 
som kunne trø dansen i mange dansesjan-
grar. 

Gerd var eit varmt menneske. Ho var 
ikkje den som ropte høgast, men var eit 
menneske som med tru på det ho fann rett 
og vilje til lagarbeid og stor eigeninnsats, 
nådde høge mål. Ho ga eksempel på det 
beste i norsk kulturarv: Yte der det trengst, 
delta som likeverdig, vise respekt for at an-
dre treng deg. 

Gerd vart gravlagd den 16. desember i 
Øystese. Kyrkja ved fjorden og Holmatun 
grendehus skapte ei mektig ramme for 
gravferda. Medkjensla går til hennar nære 
familie. Fred over hennar minne.

Anna Margrete Flåm

Minneord 

Fysioterapi for barn og unge
er tema for neste Fysioterapeutens fagutgivelse, som blir nr. 9/2017

Med «barn og unge» mener vi her fra nyfødt til 18 år. Vitenskapelige artikler 
og fagartikler må være fagredaktør i hende senest 15. juni 2017. 
Fagkronikker, fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag fra artikler 
publisert i internasjonale tidsskrift må sendes inn senest 15. august 2017. 
Spørsmål og manuskript sendes fagredaktor@fysio.no eller js@fysio.no. 
Se vår forfatterveiledning: 
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning. 

Vi ser frem til en spennende fagutgivelse! 
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Er vi pleiere eller terapeuter?

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å 
gjøre setninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av 
redaksjonen. Titler settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

debatt
Fysioterapi – en utvannet profesjon?

Samhandlingsreformen førte med 
seg en rekke utfordringer. I tillegg 
er det nå et økende fenomen med 
blanding av roller i helsevesenet. 

Misforstå meg ikke, jeg er for 
tverrfaglig arbeid, samhandling 
og å yte hjelp på tvers av profe-
sjoner. Men jeg ser med skrekk 
på hvordan fysioterapeuter blir 
pålagt nye oppgaver og hvordan 
dette fører til blanding av roller, 
spesielt i hjemmetjenesten.

Endring av fysioterapien
Eldrebølgen gjør at mange 
profesjoner må tenke annerledes 
og utvikle faget. I etterkant av 
Samhandlingsreformen oppstod 
dermed Hverdagsrehabilitering. 
«Hverdagsrehabilitering er fore-
bygging og rehabilitering mens 
den det gjelder bor hjemme.» 
(hverdagsrehabilitering.no)

Dette er nå innført i mange 
kommuner – ofte organisert i 
team bestående av fysioterapeut, 
sykepleier, ergoterapeut og hjem-
metrenere. En flott måte å kombi-
nere profesjonene på og sikre at 
pasientene har faste personer å 
forholde seg til i rehabiliterings-
forløpet.

Pleier eller terapeut?
Etter saken om arbeidstid og 
arbeidsoppgaver ved rehabi-
literingsavdelingen ved Aker 
Rehabilitering, uttalte NFFs 
representant: Etter at samhand-
lingsreformen ble innført, ser 
vi at det i kommunal sektor har 
oppstått et økt press på fysiote-
rapeutenes arbeidsoppgaver og 
endring av arbeidstid. 

Selv om fysioterapeutene 
«vant» denne saken hører jeg 
om endringer i fysioterapitjenes-
ten, hvor fysioterapeutene skal 
tilberede mat, dele ut medisiner 
og utføre stell. Dette mener jeg 
bryter Helsepersonelloven § 4 
om krav til faglig forsvarlighet: 
Helsepersonell skal utføre sitt 
arbeid i samsvar med de krav til 
faglig forsvarlighet og omsorgs-
full hjelp som kan forventes ut fra 
helsepersonellets kvalifikasjoner, 
arbeidets karakter og situasjonen 
for øvrig.

Altså; helsepersonell skal kun 
gjøre arbeid som kan forventes ut 
fra helsepersonellets kvalifika-
sjoner. Hvordan har det seg da, at 
fysioterapeuter får oppgaver som 
ikke er en del utdanningen, men 
som tilhører andre profesjoner? 
Hvordan blir fysioterapeutens 
rolle hvis man i det ene øyeblik-

ket utfører stell, og i neste pusher 
pasienten til å gjøre en ekstra 
knebøy for å bedre styrken i ben-
muskulaturen? Hvilken rolle har vi 
da, er vi pleiere eller terapeuter?

NFFs retningslinjer
I NFFs yrkesetiske retningslinjer 
står det at det er fysioterapeuten 
som er ansvarlig ved bruk av 
medhjelper, jf. Helsepersonel-
loven § 5. Og at fysioterapeuten 
ikke må delegere oppgaver 
utover medhjelperens arbeids- og 
ansvarsområder. Dette må gjelde 
alle i helsevesenet.

Spesielt sykepleierne i hjem-
metjenesten er overbelastet, 
men om vi som fysioterapeuter 
skal gjøre deres arbeidsoppgaver 
under hjemmebesøk for å spare 
tid, penger og ressurser, hvem er 
da ansvarlig når noe går galt?

Det er viktig å huske at vi gjør 

hverandre gode med tverrfag-
lig samarbeid, men som det står 
på hverdagsrehabiltering.no: 
Hverdagsrehabilitering kan ikke 
erstatte spesifikk rehabilitering 
av ergo- og fysioterapeuter. Det 
siste er mere terapiintensivt enn 
hverdagsrehabilitering.

På samme måte kan ikke syke-
pleie erstatte spesifikk fysiote-
rapi, og fysioterapi kan på ingen 
måte erstatte spesifikk sykepleie.

For få fysioterapeuter – for 
mange oppgaver
Det skrives om for få fysiotera-
peuter og lange ventelister. Jeg 
vet ikke om noen fysioterapeuter 
som har lite å gjøre. Derimot er 
det mange som har vansker med 
å få fast stilling i offentlig sektor. 
Når vi som fysioterapeuter fra før 
har mye å gjøre, når det kuttes 
i ressurser og i tillegg pålegges 
nye oppgaver, hvordan skal vi 
rekke de fysioterapispesifikke 
oppgavene? 

Fortsetter utviklingen slik den 
er nå, er jeg redd fysioterapien 
blir en utvannet profesjon.

Linn Ch. Punnerud Engelstad, 
fysioterapeut, Oslo

http://hverdagsrehabilitering.no
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fysioterapeutene-vant-frem-paa-Aker-Rehabiliteringsavdeling
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fysioterapeutene-vant-frem-paa-Aker-Rehabiliteringsavdeling
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/Aktuelle-tema/Etikk/NFFs-yrkesetiske-retningslinjer

