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- hjelpemidler for et bedre liv

Å kjenne mestringsfølelse og kunne oppleve ting sammen betyr utrolig mye. 
Vi har Sitski for ulike behov, både for de som trenger ledsager og for de som 
i stor grad klarer seg på egenhånd. Felles for alle våre modeller er at de er 
brukervennlige og har super komfort.

Ta kontakt for mer informasjon eller se www.bardum.no

www.bardum.no    • post@bardum.no    • telefon: 64 91 80 60

+  Sikker og solid

+  Enkel i bruk

+  Individuell tilpasning

Sitski gir gleden av felles opplevelser

      Herlig frihetsfølelse

- Ledsager

De vanlige utfordringene og begrensninger 
vi opplever til daglig forsvinner når vi er i 
bakken med Sitski. Vi kan bevege oss like 
raskt som alle andre.
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– HELSEMINISTER BENT HØIE er stjernen som måtte skuffe, skrev Aftenpostens kommenta-
tor Thomas Boe Hornburg i fjor høst. Han siktet da til forventningene Bent Høie skapte som 
«eplekjekk» helsepolitiker i opposisjon. Det ble mange løfter om hva som skulle skje dersom 
Høyre kom i posisjon. Avisens politiske journalister ga helseministeren terningkast 5. 

At Bent Høie har vært en produktiv helseminister, er hevet over enhver tvil. Det har kommet 
planer, meldinger og politiske utspill på løpende bånd fra Helse- og omsorgsdepartementet 
siden regjeringen Solberg/Jensen kom til makten. En av de viktigste sett fra fysioterapeute-
nes ståsted, er stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. 

I tillegg er det varslet en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering i 2016. På høy 
tid! Rehabilitering og habilitering har vært et neglisjert område over mange år. Vil planen 
være konkret nok til at det blir en reell opptrapping?

Helseministerens høye aktivitetsnivå har skapt en del forventninger. Og en potensielt stor 
fallhøyde. Bent Høie har mange baller i lufta som bør landes i løpet av dette året. Statsbud-
sjettet til høsten er det siste før stortingsvalget i 2017. Alt som skal sette varige spor etter 
denne regjeringsperioden må på en eller annen måte inn i statsbudsjettet. Penger og navns 
nevnelse er det som får ting til å skje, ikke gode planer og friske utspill.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke ser ut til å være godt fornøyd med den sittende helsemi-
nisteren – med tanke på saker der NFF har fått gjennomslag, eller der det er skapt et ørlite 
håp om bevegelse i gamle kampsaker. Det kom tydelig fram i talen han holdt for ledere og 
tillitsvalgte på Landsmøtet 24. november. 

– 2015 har vært et år der NFF opplever å ha blitt sett og hørt, sa Hatlebrekke, og viste til blant 
annet til disse sakene: Direkte tilgang til fysioterapi. Fysioterapi tilbake som lovpålagt tjenes-
te. Ingen autorisasjon for manuellterapeuter. Offentlig spesialistordning for fysioterapeuter 
skal vurderes. ISF-refusjon og egenandeler for de største områdene i poliklinisk fysioterapi. 

Hva som blir stående i form av konkrete endringer etter en 
periode med Bent Høie er det for tidlig å si noe sikkert om. 
Det kan tenkes at Høie har tatt litt for mye tran. At han vil 
mer enn han har noen som helst mulighet til å levere. En 
god del vil måtte avklares i løpet av dette året. Derfor blir 
2016 et spennende år i et helsepolitisk perspektiv.

Men, det går nesten ikke an å snakke om 2015 og 2016 uten 
å komme inn på flyktningene som har kommet til Norge. 
Mange med store traumer, psykiske og fysiske skader i ba-
gasjen. De vil ha behov for helsetjenester i kommunene – 
også fysioterapi. 

Her er det virkelig behov for en aktiv helseminister og gode, 
langsiktige planer.
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aktuelt

Fra det ble mulig å få refu-
sjon for helsebehandling i EU/
EØS-land i 2011 har de årlige 
utbetalingene blitt mer enn 
tredoblet. Det meste går til 
fysioterapi.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

DET er Norges EØS-avtale som forplikter 
staten å følge prinsippet om fri bevegelse, 
også når det gjelder helsetjenester. ESA 
(EFTA Surveillance Authority) gjorde i sin 
tid norske myndigheter oppmerksomme på 
at Norge ikke hadde noen ordning for å re-

fundere utgifter til helsehjelp mottatt i andre 
EØS- land.

– Den påkrevde refusjonsordningen fikk 
virkning fra og med 1. januar 2011, og om-
fattet fra implementeringstidspunktet kun 
helsehjelp som ikke er å anse som sykehus-
behandling, opplyser Steinar Mathisen, av-
delingsdirektør i Helsedirektoratet.

Endringer for fysioterapi
På samme tid slo ESA fast at Norges nasjo-
nale ordning for bidrag til fysioterapi i ut-
landet var i strid med prinsippet om fri be-
vegelse av tjenester.

– Bidragsordningen ble følgelig avskaffet 
med virkning fra samme dato som den nye 
refusjonsordningen kom på plass. Mange 

Fysioterapi topper 
utenlandsbehandling

Utvidet ordning
•	 Fra 1. mars 2015 ble refusjonsordnin-

gen utvidet til også å omfatte syke-
husbehandling i et annet EØS-land. 

•	 Man må være medlem av folketrygden 
og være henvist til undersøkelse eller 
behandling ved sykehus i Norge.

•	 Fram til 15. september 2015 hadde 
HELFO mottatt 83 saker om syke-
husbehandling. 18 var søknad om 
forhåndstilsagn. Per 15. september 
var 28 ferdigbehandlet, av disse fikk 
17 avslag.

•	 Man får ikke refusjon for annen 
behandling i EØS-land enn for lik eller 
tilsvarende behandling gjennomført 
i Norge. 

•	 Man får heller ikke annen helsehjelp 
enn den man ville fått i Norge ved å 
reise ut, og refusjonen er begrenset 
til hva helsehjelpen ville ha kostet det 
offentlige her hjemme.

mailto:kh@fysio.no
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AKTUELT

HELFO utland tar seg av refusjons-
søknadene fra pasienter som har 
fått helsebehandling i utlandet, og 
har merket den økte pågangen.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

HOVEDPRINSIPPET er at pasientene må 
være medlem av folketrygden, og kun har 
mulighet til å få refusjon for helsehjelp 
som de ville fått dekket (helt eller delvis) 
dersom hjelpen var mottatt i Norge. 

– Du får ikke dekket noe «ute» som 
du ikke ville fått dekket «hjemme», sier 
avdelingsdirektør Karin Synnøve Jarnæs i 
HELFO utland.

Ingen synspunkter
Direktøren blir relativt ordknapp når vi 
ber henne vurdere refusjonsordningen.

– HELFOs rolle er å forvalte regelver-
ket. Spørsmål om vurdering av ordningen 

som helhet, må du stille til andre, altså 
Helsedirektoratet og HOD, sier Jarnæs.

Hun pløyer heller ikke spesielt dypt når 
vi spør hvordan HELFO opplever øknin-
gen i antall refusjonssøknader.

– Antall saker har økt fra 3.787 i 2011 
til 8.165 saker i 2014, mer enn en fordob-
ling i løpet av fire år. HELFO har derfor 
måttet sette inn mer saksbehandlingsres-
surser på dette området, sier Jarnæs.

Når det gjelder reaksjoner på utviklin-
gen fra kommuner, fylkeskommuner og 
helseforetak, er svaret fra HELFO-direktø-
ren «ingen kommentar». 

Pasienten legger ut
Refusjonsordningen omfatter behand-
ling og undersøkelse blant annet hos lege, 
fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og 
tannlege, i den utstrekning slik behandling 
dekkes av det offentlige i Norge.

– Du må selv betale for behandlingen 
og søke refusjon når du kommer hjem. Du 

får kun dekket reiseutgifter til det nær-
meste stedet i Norge hvor du kunne fått 
slik behandling, understreker Jarnæs.

– Hva kan du si om saksbehandlingstid 
på refusjonssøknadene?

Vi har ikke målinger på gjennomsnitt-
lig saksbehandlingstid. Vår saksbehand-
lingstid skal normalt være inntil 12 uker, 
og vi tilstreber å behandle sakene innenfor 
denne fristen. Saksbehandlingstidene vil 
imidlertid variere i løpet av året, og vi har 
dessverre i perioder hatt lenger saksbe-
handlingstid, opplyser Jarnæs.

– Det hevdes fra et behandlingssenter i 
Spania at pasienter velger bort behandling 
fordi de må legge ut selv, og HELFO bruker 
lang tid på søknadene. Hva er din kommen-
tar til det?

– Ordningen, som ble innført i 2011, 
er slik at du må legge ut for hele behand-
lingen og søke refusjon i etterkant. Slik er 
regelverket, sier Karin Synnøve Jarnæs. n

Dekker bare det du har krav på hjemme

pasienter som tidligere mottok fysioterapi i utlandet 
etter bidragsordningen kunne nå søke om refusjon 
av utgifter til fysioterapibehandling mottatt i EØS- 
området gjennom denne nye refusjonsordningen, 
forklarer Mathisen.

I hovedsak innebærer ordningen at vilkår som 
stilles for refusjon nasjonalt også gjelder for refusjon 
av utgifter for tilsvarende behandling i utlandet.

Ingen dramatikk
Selv om tallene viser en vekst i de årlige refusjonsut-
betalingene, mener Helsedirektoratet at man ikke er 
vitne til noen dramatisk utvikling.

– Ifølge tall rapportert fra HELFO, er det ingen 
dramatikk i saksutviklingen innenfor refusjonsord-
ningen. Tallene bekrefter at fysioterapi har vært det 
største området innenfor refusjonsordningen siden 
implementeringen i 2011, både med tanke på antall 
refusjonssøknader og totale utbetalinger, sier Mathi-
sen.

Omfanget av fysioterapisaker har hatt en årlig 
jevn vekst.

– Dette gjenspeiles også i de øvrige områdene ord-
ningen omfatter. Hovedårsaken til den jevne veksten 
antas å ligge i at ordningen over tid har blitt stadig 
mer kjent blant nordmenn som oppholder seg i an-
dre EØS-land deler av året, fremholder Mathisen. n

INGEN DRAMATIKK Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet er ikke bekymret 
over utviklingen i refusjon for helsebehandling i utlandet. Foto: Kai Hovden

mailto:kh@fysio.no
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Muligheten til fysikalsk be-
handling i annet EØS-land 
utfordrer norske kommuner på 
flere områder. I Skien mener 
man at kontrollen og kvalitets-
sikringen av tjenesten under-
graves. 

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

ENHETSLEDER for ergo- og fysioterapitje-
nesten i Skien kommune, Ole M. Stamland, 
opplever at stadig flere av kommunens inn-
byggere har benyttet seg av muligheten til å 
få fysikalsk behandling i et annet EØS-land. 
Refusjonsregningene fra HELFO taler sitt 
tydelige språk, og enhetslederen har liten 
sans for at man nå kan kjøpe seg til priori-
tet i det offentlige helsevesenet ved å reise 
utenlands.

– Man kan selvsagt spekulere i konse-
kvenser av dette. Det grunnleggende med 
offentlige helsetjenester er at det normalt 
styres av takst og egenandelssystem, og at 
det er underlagt en form for prioriterings-
nøkler. En konsekvens av denne rettigheten 
kan være at man kjøper seg prioritet til en 
offentlig helsetjeneste ved å reise til et annet 
EØS-land, sier han. 

Manglende kontroll
Stamland ser med bekymring på kommu-
nens manglende innsikt og kontroll med be-
handlingen som blir gitt via dette systemet.

Det er utfordrende at omfang og innhold 
i den fysioterapien som blir gitt i utlandet 
er lite dokumentert ovenfor kommunen. 
Et av kravene til selvstendig næringsdri-
vende fysioterapeuter med avtalehjemmel 
er å sende en årsmelding til kommuneadmi-
nistrasjonen. I årsmelding rapporteres det 
blant annet om aldersspenn på pasienter, 
henvisende instans og ikke minst skal det 
dokumenteres hvilken faglig kompetanse 
utøvende fysioterapeut har tilegnet seg gjen-
nom året. I forhold til fysioterapien utøvd i 
annet EØS-land får vi kun vite hvilket land 

og en total sum kommunen som avkreves i 
refusjon fra HELFO.

Enhetslederen mener dermed at kommu-
nens kontroll og kvalitetssikring av fysiote-
rapitjenesten undergraves.

– Dette passer dårlig med de krav som 
stilles til kommunen i forhold til for eksem-
pel Kostra-rapportering. Man anser da dette 

som en del av den kommunale fysioterapi-
en, men vi har ikke grunnlag for å vite noe 
om antall timer vi bruker på fysioterapi i ut-
landet og hvilke brukergrupper som mottar 
dette, sier Stamland.

Tallenes tale
– Vi har opplevd en økning i utgiftene fra 
267.000 i 2014 til cirka 350.000 i 2015. Slike 
uforutsette utgifter er vanskelig å håndtere, 
men vi forsøker selvsagt så godt vi kan å 
lage en prognose for 2016. Så langt må vi 
nok regne med en ytterligere økning i 2016, 
da denne rettigheten blir mer og mer kjent.  
Dette er en rettighet den enkelte har krav på, 
uavhengig av kommunens økonomi. Man 
kan derfor ikke utelukke at en betydelig øk-

ning i utgifter knyttet til dette, kan få konse-
kvenser for kommunens øvrige helsetilbud, 
påpeker Stamland.

Så langt har ordningen ikke hatt noen 
innvirkning på driften i Skien kommune.

– Vi har dekket disse utgiftene innenfor 
eksisterende budsjett for helse og velferd i 
Skien. Det som er utfordrende med denne 
utgiften, er at det er vanskelig å forutsi om-
fanget fremover, mener enhetslederen.

Manglende dialog
I Skien ser man også med bekymring på 
at dialogen med henvisende og utøvende 
instans smuldrer bort ved at behandlingen 
utføres i et annet land.

– Stadig flere fysioterapeuter kobler seg 
opp på Norsk Helsenett, og det oppleves 
som en god utvikling på området med kom-
munikasjon og kommunikasjonsmuligheter. 
Her har vi en felles og helhetlig tilnærming 
til det helsetilbudet som blir gitt. Man kan 
jo stille spørsmålet om denne muligheten 
frafaller dersom tilbudet blir gitt i et annet 
land, uten kommunalt innsyn i hvem som 

utfører hva og til hvem? undrer Stamland.
Kommunen har så langt ikke mottatt 

tilbakemeldinger fra verken pasienter eller 
kommunale fysioterapeuter.

– Noe av grunnen til det er nok at ord-
ningen ikke er så godt kjent ennå, mener 
Stamland.

Men, hva ser han for seg som en god løs-
ning, slik at man ivaretar både pasientenes 
rettigheter og sikrer forutsigbar drift i kom-
munen?

– Jeg skal være forsiktig med å komme 
med noen anbefalinger til overordnet regel-
verk, men spørsmålet må jo bli hvor skillet 
går mellom kommunalt og statlig ansvar, 
avslutter Ole M. Stamland. n

– Undergraver kommunenes kontroll 
og kvalitetssikring

ENHETSLEDER Ole M. Stamland.  
Foto: Skien kommune

En konsekvens kan være at man kjøper 
seg prioritet til en offentlig helsetje-
neste ved å reise til et annet land.

›››

mailto:kh@fysio.no


8     FYSIOTERAPEUTEN  1/16

AKTUELT

Hvordan opplever de som tilbyr 
helsetjenester i utlandet det norske 
refusjonssystemet? Emilia Nilsson, 
leder for Reuma-Sols helseavdeling, 
mener det er blitt mer krevende for 
pasientene.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

REUMA-SOL eies og drives av Norsk Revma-
tikerforbund, og har tilbudt helseopphold 
på Costa Blanca i Spania siden tusenårsskif-
tet. Hit kommer folk for å kombinere ferie 
og fysioterapi.

– Vi er et senter med døgnbemanning, 
hvor sykepleier og lege alltid er tilgjenge-
lig. Mange opplever dette som et trygt sted 
å være, forteller Nilsson.

Merker endringen
Fysioterapi er stort hos Reuma-Sol, med 

både individuelle treningsopplegg og grup-
peaktiviteter. Etter at den nye refusjonsord-
ningen for helsebehandling i utlandet kom 
på plass i 2011, har man merket en endring 
i etterspørselen.

– Forskjellen oppleves ved at pasientene 
nå må legge ut for behandlingen og søke re-
fusjon i etterkant. Det har ført til at en del 
pasienter har måttet velge bort behandling, 
eller ta mindre enn tidligere. De har rett og 

slett ikke råd til å legge ut, sier Nilsson.
Søknadsbehandlingen hos HELFO blir 

også nevnt som et problem, ifølge lederen.
– Vi har fått tilbakemelding om at det tar 

svært lang tid å få refusjonen, faktisk opptil 
flere måneder, utdyper hun.

Norsk autorisasjon
Størstedelen av Reuma-Sols gjester velger en 
eller annen behandling under sitt opphold.

– I mange år har vi fått skryt for helseav-
delingen og de flinke fysioterapeutene som 
er tilknyttet den, noe som fører til at gjestene 
velger å komme tilbake år etter år. Våre fy-
sioterapeuter kommer fra Norge, Sverige og 
Danmark, og enkelte har sin utdanning fra 
USA og Nederland. Alle fast ansatte fysiote-
rapeuter på Reuma-Sol har norsk og spansk 
autorisasjon. Fysioterapeuter på midlertidi-
ge kontrakter har, i henhold til minimums-
kravet, søkt om godkjenning fra spanske 
myndigheter, understreker Nilsson. n

Trege tilbakebetalinger

McGill Seminar 2016

Visit our website for more information

  

Time and 
place:

22nd og 23rd April 2016, Scandic Hotell Hamar
Day 1: at 0830    Day 2: at 0900 

Time and 
place:

26th April 2016, Scandic Hotell Hamar
At. 0830 

McGill 2 - The Three Hour Assessment.McGill 1 - Building the Ultimate Back.

Altius Gruppen AS   •   40 00 70 08  •  www.altiusgruppen.no

Altius Gruppen AS would like to invite you to a practical & theoretical seminar 
on Spine Assessment & rehabilitation with world renowned Dr. Stuart McGill

Illustrasjonsfoto

mailto:kh@fysio.no
http://www.altiusgruppen.no/
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Livsstilsrelaterte risikofaktorer 
dominerer over arv når det gjelder 
risiko for å få Alzheimers sykdom. 
En kombinasjon av fysisk og mental 
aktivitet anbefales for å holde seg 
frisk, skriver forskning.no.

ALZHEIMERS sykdom rammer 44 millioner 
mennesker årlig på verdensbasis, og kun én 
prosent av de rammede arver sykdommen 
direkte fra sine foreldre.  

I samarbeid med St. Olavs Hospital og 
Sahlgrenska universitetssykehus har over-
lege og forsker Anne-Brita Knapskog ved 
Oslo universitetssykehus sett på hvorfor 
noen av dem som får påvist Alzheimer i ung 
alder blir svært syke på kort tid.

Spinalvæske fra drøyt 300 pasienter som 
var til utredning for hukommelsesvansker 
har blitt studert. Ved å undersøke betennel-
sesgraden forsøker man å finne et forhold 
mellom grad av betennelse og hvor dårlig 
pasienten er. Deretter vil man undersøke om 

dette forholdet forsterkes dersom pasienten 
har depresjon.

Ut fra sin erfaring mener Knapskog at 
behandling av depresjon vil bedre funk-
sjonsnivået og livskvaliteten til Alzheimers-
pasienter. n

Norske pasienter får medisiner 
og behandling de ikke har bruk for 
fordi nye forskningsresultater ikke 
tas i bruk, skriver forskning.no.

BEHANDLING på sviktende faglig grunnlag 
og langsom implementering av kunnskap 
basert på nye forskningsresultater er et stør-
re problem enn unyttig forskning. Det kom 
fram da Forskningsrådet i desember invi-
terte til seminar om klinisk forskning.

– Ett eksempel er at vi opererer knær på 
manglende kunnskapsgrunnlag her i lan-
det, sa Ole Tjomsland, direktør for kvalitet 
og fagområder i Helse Sør-Øst, ifølge forsk-
ning.no.

Han viste blant annet til en kunnskaps-
oppsummering publisert i British Medical 
Journal.  Artikkelen viser at det utføres for 
mange kneoperasjoner på pasienter med tid-
lig artrose (degenerativ menisk), og at dette 
både er ineffektivt og potensielt skadelig. n

Kilde: www.forskning.no

E-blad i februar!

n Neste nummer av Fysioterapeuten,  
nr. 2/2016, kommer ikke ut på papir, men 
som e-blad. 

Med andre ord – du får ikke et papirblad 
i postkassen eller levert på døra, men be-
skjed på e-post med lenke til e-bladet.

I 2016 får du totalt ti numre av bladet, 
åtte på papir og to rent digitale utgivelser – 
nr. 2 og 7. Innhold, layout og omfang er det 
samme på begge plattformer. E-bladene 
har den fordelen at de er interaktive. Det 
betyr at du kan gå rett inn på annonsø-
renes nettsider, og klikke på lenker og 
e-postadresser i bladet.

Alle e-bladene, og eldre PDF-utgaver, er 
tilgjengelige fra fysioterapeuten.no.

IKT-løsninger for journaler

n – Helse- og omsorgstjenestene i kommu-
nene bør være først ute med å få en felles, 
nasjonal IKT-løsning for pasientjournal. 

Det anbefaler Helsedirektoratet og 
Direktoratet for e-helse i en utredning om 
hvordan målet «En innbygger – en journal» 
skal realiseres.  Utredningen ble overrakt 
helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) 
den 6. januar, samme dag som den offisi-
elle åpningen av Direktoratet for e-helse.

Stimulerer babymotorikk  
via app
n Danske Fysioterapeute (DF) har bidratt 
i arbeidet med appen Min Baby, hvor små-
barnsforeldre kan få hjelp til å stimulere 
babyens motorikk. Appen har allerede blitt 
lastet ned over 25.000 ganger.

Bak står Sundhedsstyrelsen og Komi-
teen for Sundhedsoplysning i Danmark, 
skriver fysio.dk.  

Øvelsene vises på videoklipp, med korte 
instruksjoner. Dette skal gjøre det lett å 
stimulere barnets sanser og styrke mus-
kulaturen. Øvelsene er tilpasset barnets 
utvikling og alderskategorier.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Aktivitet mot Alzheimers

– Helsevesenet bruker ikke ny forskning 

http://www.forskning.no/
http://forskning.no/
http://forskning.no/
http://ning.no/
http://fysioterapeuten.no/
http://fysio.dk/
http://www.fysioterapeuten.no/
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Er alvorlig artrose mulig å 
forebygge? Det skal forsker og 
fysioterapeut Karin Magnus-
son forsøke å finne svar på.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

VI er på Diakonhjemmet sykehus, nærmere 
bestemt Nasjonalt kompetansesenter for 
revmatologisk rehabilitering (NKRR), hvor 
post doc Magnusson velvillig tar imot oss til 
en forskningsprat.

– Det var Kåre Birger Hagen, enhetsleder 
ved NKRR, som hadde ideen til prosjektet, 
som altså går ut på å gjennomføre en tvil-
lingstudie hvor man kobler data fra Norsk 
Tvillingregister med data fra Norsk Ledd-
proteseregister, forklarer Magnusson.

Selv disputerte hun på vårparten 2015, 
med Hagen som hovedveileder. Forsknings-
prosjektet hun skal være ansvarlig for er et 
samarbeid mellom NKRR, Folkehelseinsti-
tuttet og Ortopedisk avdeling ved Hauke-
land universitetssykehus.

Sterkt design
– Hvorfor en tvillingstudie?

– Tvillingstudier gir unik informasjon 
fordi eneggede tvillinger deler hundre pro-
sent av arvematerialet, mens toeggede tvil-
linger deler femti prosent. Dette, kombinert 
med styrken ved at norske registre er lands-
dekkende og koblet til personnummer, gjør 
det i teorien mulig å studere hvordan arv og 
miljø spiller inn på utvikling av alvorlig ar-
trose med lav risiko for feilkilder.

I jakten på mulige årsaker til alvorlig ar-
trose vil også faktorer som overvekt, fedme, 
fysisk inaktivitet og livsstilssykdommer hos 
eneggede og toeggede tvillinger bli under-
søkt. 

– Finner man lik sammenheng mellom 
livsstilsfaktorene og artrose hos både en- og 
toeggede tvillinger, innebærer det at artrose 
kan forebygges og følgelig i mindre grad er 

bestemt av arvelige faktorer.  Vi kan da stole 
mer på resultatene fra tidligere og fremti-
dige observasjonsstudier siden arv som en 
forstyrrende faktor er eliminert. Men –  vi 
får en oppgave i å studere hvordan vi kan 
forebygge. Er en sunn vekt, et høyt eller lavt 
aktivitetsnivå og/eller å unngå livsstilssyk-
dommer gjennom livsløpet viktigst for å 
unngå artrose? Man har for eksempel funnet 
både en mulig beskyttende og en bidragende 
effekt av et høyt aktivitetsnivå i tidligere stu-
dier, sier Magnusson. 

På grunn av det sterke forskningsde-
signet kan studien åpne for en snarvei til å 
gjennomføre målrettede intervensjoner og 
folkehelsearbeid, ifølge fysioterapeuten.

– Det er grunn til å se nærmere på den 
faktoren vi måtte finne som er sterkest as-
sosiert med leddproteseoperasjon i nye stu-
dier. Som aktive fysioterapeuter må vi jo ha 
en hypotese om at livsstil betyr mer enn arv. 
Kanskje kan det sterke designet også brukes 
direkte i informasjon til pasienter. Vi opp-
lever interesse for prosjektet fordi mange 
pasienter mener de har fått artrosen sin på 
grunn av arv, sier Magnusson.

Metoden har imidlertid også enkelte 
svakheter, ifølge forskeren.

– Aktivitets- og kroppsvektdataene i tvil-
lingregisteret er selvrapporterte. Det betyr at 
disse må gjennomgås før vi går løs på å stu-
dere dem som mulige forklaringsfaktorer. 
Vi kan heller ikke skille på røntgenfunn og 
smerte i studien. Disse kan ha forskjellige ri-
sikofaktorer, men for å få leddproteseopera-
sjon må begge være til stede. Til gjengjeld er 
leddproteseoperasjon et klinisk relevant ut-
fallsmål fordi det er et stort inngrep for pasi-
enten og koster samfunnet enorme summer, 
understreker Magnusson.

Slitasjebegrepet på vei ut
Hva kan Magnusson fortelle om holdnin-
ger til artrose før og nå – altså om man bør 
bruke eller spare leddene?

– Vi prøver vel å gå bort fra slitasjebe-
grepet i dag. Det er vist ganske tydelig at 
fysisk aktivitet hjelper når man først har 

fått artrose. Hvorvidt trening og fysisk ak-
tivitet motvirker utviklingen av artrose vet 
man mindre om. Store populasjonsbaserte 
studier som er gjennomført på for eksempel 
løpere gir heller ikke noe klart svar. 

– Hva med anbefalte treningsformer?
– Det er skrevet internasjonale ret-

ningslinjer for dette, og anbefalingen er at 
treningen skal bestå av en kombinasjon av 
utholdenhet og styrke. Videre skal pasienten 
finne rett balanse mellom hvile og aktivitet, 
men disse anbefalingene gjelder altså pasi-
enter som allerede har utviklet artrose, på-
peker Magnusson.

Avansert metodikk
Vi tar oss tid til å spole litt tilbake til Mag-
nussons doktorgradsarbeid.

– Jeg satt med vanskelige data, men prøv-
de å gjøre det beste ut av det ved å lære meg 
mye forskningsmetode innen epidemiologi. 
Selv om dette opplevdes som et slit der og 
da, har jeg nå stor nytte av kompetansen jeg 
tilegnet meg, sier hun.

Magnusson var allikevel usikker på om 
hun skulle gå inn i tvillingstudien.

– Da det først kom opp var jeg usikker 
på om dette var en god idé. Hadde vi for ek-
sempel tilstrekkelig statistisk styrke og res-
surser til å gjennomføre dette? Studien inne-
bærer kompliserte analyser, og jeg opplevde 
vel også tvillingstudier å være litt 90-talls.

– Hva legger du i det?
– Etter min mening har studier av arv og 

gener har blitt svært avanserte siden 90-tal-
let, som jeg tror var tidsperioden da flest 
tvillingstudier ble utført. Store GWAS-stu-
dier som man gjør i dag virket liksom mer 
fancy, uten at jeg har forutsetninger for å 
gjøre dem da. Det finnes jo uhorvelig mange 
ideer basert på andre data som man kunne 
tatt tak i der arv ikke engang er et tema. 
Men, samarbeidspartnerne ville gjerne ha 
gjennomført studien, vi søkte REK (Regio-
nale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk, journ. anm.) og de nødven-
dige koblingene ble gjort. Videre ble det søkt 
om midler til å gjennomføre prosjektet.

Artroseforskning på tvillinger:

– Snarvei til å forstå samspillet mellom 
arv og miljø

mailto:kh@fysio.no
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Selv med rik erfaring fra metodearbeid 
byr tvillingstudien på utfordringer for for-
skeren.

– Vi opererer med uobserverte variabler 
(arv, felles miljø og unikt miljø) som kan 
innebære kompliserte analysemetoder, så 
det er usikkert hva vi får til. Det er veldig 
mye jeg må lære meg, slår Magnusson fast.

– Greit, men hvor moro er det å få være 
med på et slikt prosjekt?

– Det er kjempeartig! Det er kanskje 
litt nerdete, men jeg elsker å fordype meg i 
forskningsmetoder, så det oppleves som et 
privilegium å få være med på dette. Og det 
er utrolig moro å sitte med et så gullkantet 
design, understreker hun.
 

Forskningsmillioner
Prosjektet er sikret midler i millionklassen 
fra både Extrastiftelsen/Norsk Revmatiker-
forbund (2,49 millioner) og Fysiofondet 
(2,73 millioner). 

– Midlene er tildelt for tre år, og dekker i 
hovedsak min lønn i tillegg til noe drift. Det 
arbeides også for å få til et utenlandsopphold 
i løpet av perioden, forteller Magnusson. 

– Jeg har nå jobbet ved NKRR i tre år og 
blir post doc. Et utenlandsopphold vil kunne 
bidra med ny og nyttig input, legger hun til.

Magnusson ser ut til å ha blitt et «forsk-
ningsdyr», noe som krever høy grad av kon-
sentrasjon og dedikasjon. 

– For meg har det vært avgjørende å kun-
ne dykke ned i arbeidet. I fysioterapimiljøet 

er det vel en oppfatning om at man bør være 
en del av tiden i klinikk, men det passer dår-
lig med hvordan jeg arbeider. Analysene jeg 
kjører er tidkrevende og jeg må iblant kjøre 
dem over natten. Da sier det seg selv at man 
må være svært nøyaktig og konsentrert i for-
kant, understreker Magnusson.

Og mer forskning blir det. Hun har nylig 
blitt koordinator for en studie av håndar-
trose, hvor røntgenforandring og opplevd 
smerte skal studeres. Det innebærer tjue 
prosent stilling på toppen av de hundre pro-
sentene Magnusson har fra før.

– Det skal nok gå bra! Det gjelder bare å 
være flink til å dele opp tiden, sier hun. n

Les også artikkelen på side 36.

TVILLINGSTUDIE Forsker og fysioterapeut Karin Magnusson mener tvillingstudier, kombinert med styrken i norske helseregistre, byr på svært gode  
muligheter for å studere arv og miljø.
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Selv om vekten er nede på et 
ønsket nivå, kan mange andre 
utfordringer dukke opp etter 
fedmeoperasjoner, viser en ny 
studie. 

TEKST Kristine Askvik FOTO Kristine Folland 
fysioterapeuten@fysio.no

– JEG har jobbet med pasienter som var inn-
lagt på grunn av fedmekirurgi, og ble inter-
essert i å vite hvordan det gikk med dem 
videre, sier Eli Natvik, forsker og tidligere 
fysioterapeut i Helse Førde. I høst forsvarte 
hun sin doktorgrad ved Universitetet i Ber-
gen (UiB).  

Natvik fant lite litteratur på hvordan det 
gikk med fedmekirurgi-pasienter mer enn 
fem år etter operasjon. Derfor gikk hun i 
gang med en studie for å undersøke hvordan 
det går med disse pasientene såpass lenge et-
ter inngrepet. 

– Jeg ønsket å få frem stemmene til dem 
det gjaldt. Jeg satt med en følelse av at det 
kunne være mye kunnskap ute hos dem som 
har gjennomgått behandlingen. Kunnskap 
som er viktig for oss i helsevesenet å kjenne 
til, sier Natvik. 

Svært krevende
Å gå raskt og mye ned i vekt, å få bedre helse og 
et lettere liv, kan forventes etter fedmekirur-
gi. Men en så omfattende og langvarig end- 
ringsprosess er svært krevende for den det 
gjelder. Det kommer tydelig frem i studien. 

– Man kan spørre seg om det er tilstrek-
kelig oppmerksomhet på hva selve endrings-
prosessen krever. Det kan virke som at de 
åpenbare «gevinstene» ved fedmekirurgi 
muligens kan tilsløre utfordringene som en 
langvarig og omfattende endringsprosess 
innebærer, eller i alle fall føre til mindre in-
teresse for den biten. Kanskje endringspro-
sessen forventes å følge «automatisk» med i 
takt med vektreduksjonen, spør Natvik. 

Identitet, spising og menns 
erfaringer 
I studien har hun snakket med fedmeope-
rerte om nettopp disse prosessene i etterkant 
av operasjonen. 

Hun intervjuet 20 personer, sju kvinner 

og 13 menn, som hadde gjennomgått fed-
mekirurgi om deres erfaringer. Resultatene 
er publisert i tre artikler som omhandler 
identitet, spising og menns erfaringer. 

Identitet skapte utfordringer for flere, da 
de plutselig ble møtt på en ny måte blant 
medmennesker. 

– Kroppen forandrer seg og man får mye 
oppmerksomhet fordi man går ned i vekt 
raskt. Vektreduksjonen er frigjørende og gir 
en viss kontroll, men skaper samtidig ambi-
valens. Deltakerne erfarte å bli møtt på en 
mer åpen og inkluderende måte etter at de 
hadde gått ned i vekt. Dette gjorde dem et-
tertenksomme. 

Sosiale måltider
Natvik viser til at spising ofte blir omtalt i 
forhold til ernæring, men i deltakernes er-

faringer var måltidenes sosiale betydning 
vektlagt. 

– Mange synes det var viktig å kunne nyte 
mat og delta i sosiale sammenhenger der 
man spiste sammen. Noen var urolige for 
om de ville gå opp igjen i vekt, så mat kunne 
også være et stressmoment. 

I studien om menns erfaringer etter fed-
mekirurgi ble totalt 13 deltakere inkludert.

– Vi fant at menn så på operasjonen som 
en mulighet for å få større handlingsrom og 
økt kapasitet. De ønsket å være aktive og 
handlende i livene sine. For å komme frem 
til at operasjon var en løsning for dem, had-
de de brukt lang tid. Motivasjonen for ope-
rasjon var at de skulle bli i stand til å gjøre 
det de hadde lyst til, sier Natvik. 

I vektreduksjonsfasen etter operasjonen 
hadde mennene erfart å føle seg svake og at 

Etterlyser mer støtte etter fedmeoperasjon

DELTE SINE ERFARINGER Astrid Gytri (til venstre) ble fedmeoperert i Helse Førde og var en av delta-
kerne i studien til Eli Natvik. 

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Astrid Gytri var én av deltakerne 
i studien. Hun skulle gjerne ha 
utvekslet erfaringer med andre i 
samme situasjon.  

GYTRI forteller at hun hadde store forvent-
ninger knyttet til fedmeoperasjonen.

– Jeg trodde at jeg skulle bli mer utad-
vendt og gå mer ut blant venner når jeg 
ikke lenger var så overvektig. Jeg innså 
ganske raskt at jeg ikke var så supersosial 
som det jeg trodde jeg ville være etter ope-
rasjonen. Og det var helt greit, sier Gytri.

Fra ekskludert til inkludert
Hun opplevde også at folk begynte å kom-
mentere kroppen hennes etter operasjo-
nen. Noen mente hun hadde valgt en enkel 
løsning, og at det ikke var riktig å bruke 
fellesskapets midler til å betale operasjon 
for slike som henne. Hun merket også at 
hun ble mer inkludert i sosiale fellesskap 
sammenlignet med da hun var overvektig.

Operasjonen førte til en stor endring i 
hverdagen til Astrid Gytri.

– Før operasjonen jobbet jeg bare nat-
tevakter. Jeg ønsket å møte minst mulig 
folk. Jeg verket i rygg, hofter og knær etter 
å ha gått 300 meter. Etter operasjonen har 
jeg begynt å jobbe vanlig turnus. Jeg går 
mye på tur, står på slalåm og skøyter, og 
kjenner meg vel i kroppen min i møte med 
andre mennesker. Før holdt jeg meg mye 
borte fra sosiale tilstelninger, for eksem-
pel skoleavslutninger, for å skåne familien 

min – og meg selv.  Nå deltar jeg som alle 
andre, og jeg skammer meg ikke lenger.

Gikk ned over femti kilo
Hun har både høyere livstilfredshet og le-
ver et mer aktivt liv etter operasjonen, som 
førte til en vektnedgang på 56 kilo. Men 
Gytri har savnet noen å snakke med.

–  Jeg kunne tenkt meg å utveksle er-
faringer og lære av andre som har vært i 
samme situasjon. Jeg tenker at dette ikke 
trenger å være en stor oppgave for helse-
vesenet, men at helsevesenet kan legge til 

rette for at man i stedet kan møte andre 
med lignende erfaringer, sier Gytri.

Hun understreker også hvor viktig det 
er at personer som er overvektige blir møtt 
med respekt og forståelse fra helseperso-
nell. 

– Fastlege og personalet ved avdelingen 
der jeg ble operert møtte meg med respekt 
og med holdninger om at jeg fortjente å få 
hjelp. Det hjalp meg veldig gjennom ope-
rasjonen og prosessen etterpå, sier Gytri. n

Ønsket å møte andre fedmeopererte

FØR OG ETTER Astrid Gytri har fått et bedre liv etter operasjonen, men har savnet å møte andre 
som har vært i samme situasjon. 

det tok lang tid å restituere seg.  
– Det virket som om denne overgangsfa-

sen kom litt brått på mange. Det var viktig 
for dem å komme raskt i gang igjen.   

Ingen angret
Blant både de kvinnelige og mannlige delta-
kerne fant Natvik en sterk fellesnevner. 

– De ville ikke ha hatt operasjonen 
ugjort, selv om den innebar en utfordrende 
og langvarig endringsprosess. De erfarte 
fedmekirurgi som bra og positivt, men sam-
tidig utfordrende. 

Det var en del variasjoner når det gjaldt 

komplikasjoner. Noen hadde ingen kom-
plikasjoner, mens andre hadde betydelige 
komplikasjoner på lengre sikt. 

–  Ut fra resultatene i studien, hvordan 
kan helsepersonell følge opp disse pasientene 
bedre?  

–  Det er viktig å spørre litt åpent om 
hvordan de opplever situasjonen etter fed-
mekirurgi. Man må gi rom for samtale, og 
for å kunne følge opp det som kommer frem.  

Spørre for å hjelpe
En spørrende holdning kan gjøre det enkle-
re å fange opp dem som har spesifikke behov 

– som fysioterapi, psykolog, ernæringsfysio-
log, lege eller omsorgstjenester. 

–  Noen klarer seg fint med den oppføl-
gingen som er nå, andre hadde hatt behov 
for noe annet. Vi må etterspørre hva folk 
trenger utover måling og veiing, sier Natvik. 

Studien ble gjennomført i samarbeid med 
professor Målfrid Råheim ved UiB, profes-
sor Eva Gjengedal ved UiB og Høgskolen 
i Molde, og psykologspesialist og forsker 
Christian Moltu i Helse Førde. n
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TILPASSET fysisk trening er ifølge en dansk 
studie god medisin for et bredt spekter av 
sykdommer, også de som ikke direkte ram-
mer bevegelsesapparatet. Nå arbeides det 
med nye nasjonale retningslinjer. 

30.000 dansker har lastet ned en trenings-
app med øvelser, og dette skal danne grunn-
lag for nye behandlingsretningslinjer, iføl-
ge  Videnskab.dk. Utviklingsarbeidet skjer i 
kjølvannet av en dansk litteraturstudie, som 
konkluderer med at tilpasset fysisk trening 
er god medisin for pasienter med blant an-
net diabetes, hjerteproblemer, depresjon og 
lungesykdommer.

Center for Aktiv Sundhed på det danske 
Rigshospitalet samarbeider med tre danske 
kommuner om å utvikle og prøve ut ulike 
treningsmetoder. Målsettingen er å arbeide 
seg frem til en øvelseskatalog med retnings-

linjer som skal benyttes på nasjonalt nivå i 
Danmark. Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Mangelen på skriveferdigheter i 
det akademiske miljøet er et kjent 
problem, ifølge doktorgradskan-
didat Lynn Nygaard. Men ingen 
ønsker å snakke om det.

NYGAARD er tidligere frilansoversetter 
og språkvasker, men arbeider nå med en 
doktorgrad om akademisk skriving. 

– Veien fra tanke til tekst er mer krong- 
lete enn de fleste akademikere vil inn-
rømme, sier Nygaard.

Skriveferdighetene er ofte skrantende, 

noe som er et tabuområde i norsk akade-
mia. Som språkvasker og oversetter ble 
Nygaard ofte oppgitt over rotete og ufor-
ståelige tekster. Men, via jobb på et forsk-
ningsinstitutt endret hun syn på både 
tekster og opphavsmenn. Humanistene 
har det ofte verst:

– De sitter altfor ofte helt alene. Jo mer 
alene de er i skriveprosessen, jo mindre 
anledning har de til å prøve ut ideene på 
andre. Det kan føre til dårligere tekster, 
mener Nygaard.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Mulige bivirkninger  
av Vitae Pro

n Mattilsynet skal se nærmere på Vitae Pro, 
etter å ha mottatt 12 meldinger om mulige 
bivirkninger. Elleve av meldingene om 
mulige bivirkninger kom mellom 2008 og 
2009. I tillegg kom én melding i 2015.

Det får nettstedet E24 opplyst av 
Mattilsynet. Bakteppet er at den svenske 
avisen Expressen i romjulen meldte at 
Livsmedelsverket, som tilsvarer Mattilsynet 
i Sverige, har mottatt åtte meldinger om 
komplikasjoner ved bruk av det populære 
kosttilskuddet. 

Virtuelle konsultasjoner  
i Wales 
n I løpet av fem år vil National Health Ser-
vice (NHS) i Wales tilby timebestilling hos 
fysioterapeut på nett, virtuelle konsulta-
sjoner og digital varsling av pasienter om å 
gjennomføre øvelsene sine.

Utviklingen er en del av strategien In-
formed health and care, opplyser Chartered 
Society of Physiotherapy (CSP).

Innen 2020 vil pasienter ha tilgang til 
helseopplysningene sine via nettet, og de 
vil få mulighet til å supplere informasjonen 
om seg selv ved bruk av eksempelvis apper.

Stipendiater faller fra
n Frafallet blant doktorgradskandidater er 
større enn blant elever på videregående 
skole.

Doktorgradsstipendiater dropper ut eller 
sliter i årevis på fritiden for å bli ferdig. Bare 
rundt 65 prosent er ferdig etter seks år, 
viser tilstandsrapporten som Kunnskapsde-
partementet gir ut.

Prosentene skjuler store forskjeller. På 
fag som medisin, odontologi og idrettsfag 
kommer de fleste i mål – bare 14 prosent 
fullfører ikke sin doktorgrad. Mens det på 
humaniora, samfunnsvitenskapelige fag, og 
pedagogikk er over tretti prosent som ikke 
blir ferdige. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no    

Trening på reseptblokken

Akademisk skrivetrøbbel

http://videnskab.dk/krop-sundhed/sygdom-afgor-hvordan-du-skal-traene
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://gov.wales/docs/dhss/publications/151211reporten.pdf
http://gov.wales/docs/dhss/publications/151211reporten.pdf
http://www.csp.org.uk/news/2015/12/10/nhs-physio-patients-wales-are-get-virtual-consultations
http://www.csp.org.uk/news/2015/12/10/nhs-physio-patients-wales-are-get-virtual-consultations
http://www.fysioterapeuten.no/
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AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden - Tlf: 35 02 95 95, post@alfacare.no, www.alfacare.no

Se hele vårt 
produktutvalg på 
www.alfacare.no. 
Opptil 40% rabatt 

til terapeuter.

Logg inn for å se din 
pris. Hvis du ikke er 

registrert som kunde 
hos oss kan du ringe 
oss på 35 02 95 95 

eller sende en mail til 
post@alfacare.no så 

sørger vi for at du blir 
registrert med riktige 

rabatter.

Kurskalender 2016

For mer informasjon om våre kurs se www.alfacare.no/kurs

Oslo  15.-16. jan. Kinesiotaping trinn 1
Oslo  05.-06. feb. Kinesiotaping trinn 2
Oslo   12.-14. feb. Fascia bodywork
Oslo  26.-27. feb. Ann Cools skulderrehabilitering
Oslo  05.-06. mars Gonstead kurs
Bergen  19.-20. mars Dry needling modul 1
Oslo  01.-02. april Kinesiotaping Symposium
Oslo  22.-23. april Kinesiotaping trinn 3
Bergen  11.-12. juni Dry needling modul 2
Oslo  20.-21. mai Kinesiotaping trinn 1

http://www.alfacare.no/
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RETT før jul sendte UiT Norges arktiske uni-
versitet ut en pressemelding om at det ikke 
blir noe studentopptak høsten 2016 til Mas-
ter i helsefag, studieretning psykiatrisk og 

psykosomatisk fysioterapi. 
Dette er den eneste fysioterapifaglige 

mastergraden i Norge som kvalifiserer til 
takstkompetanse i psykomotorisk fysiote-

rapi (A9), noe Norsk Fysioterapeutforbund 
påpekte i et brev til fakultetet i begynnelsen 
av desember.

Instituttets beslutning
Beslutningen om ikke å anbefale student-
opptak i år, ble tatt av leder ved Institutt for 
helse- og omsorgsfag, Nina Emaus.  Beslut-
ningen ble påklaget til dekan ved Det helse-
vitenskapelige fakultet, Arnfinn Sundsfjord. 
Saken ble deretter diskutert i et møte 14.de-
sember mellom Emaus, Sundsfjord og pro-
dekan utdanning, Mari Skaalvik. Beslutnin-

Mangler lærere – utsetter studentopptak
Masterstudiet i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi har så 
store problemer med å skaffe lærere og veiledere at opptaket av 
nye studenter må utsettes til høsten 2017.

TEKST Dagrun Lindvåg FOTO Marius Fiskum 
dl@fysio.no

SÅRBARE – Bemanningen er ikke tilstrekkelig, og det gjør oss altfor sårbare. Jeg kunne derfor ikke ta sjansen på å ta opp nye studenter i 2016, sier 
Nina Emaus, instituttleder ved UiT Norges arktiske universitet.

mailto:dl@fysio.no
http://14.de/
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gen om å utsette opptaket ble opprettholdt. 
Pressemeldingen viste til en «sårbar be-

manningssituasjon med relativt få lærere og 
veiledere på studiet». 

– Vi beklager ulempene utsettelsen måtte 
medføre for søkerne, og lover at dette ikke 
er starten på nedleggelse av studietilbudet, 
som noen er bekymret for, uttalte Emaus i 
pressemeldingen.

Forskning og stipendiater 
I en kommentar til Fysioterapeuten bekref-
ter Nina Emaus at bemanningssituasjonen 
er svært utfordrende. Førstelektor Anne 
Gretland, som er faglig ansvarlig, er den 
eneste stasjonære og faste læreren ved stu-
diet. 

– Det er ikke tilstrekkelig og gjør oss 
altfor sårbare. Som instituttleder kunne jeg 
derfor ikke ta sjansen på å ta opp studenter 
i 2016. Vi trenger sårt å styrke våre lokale 
lærerressurser og øke forskningsaktiviteten 
i tilknytning til studiet. Forskningssøkna-
der er sendt inn, blant annet til Fysiofondet, 
men vi har ikke nådd frem i konkurransen 
om midler. Nå er det nødvendig å sette av 

ressurser og tid til å jobbe frem søknader 
som kan ha mulighet til å nå frem, gjerne 
til Norges forskningsråd. Søknader til forsk-
ningsrådet som blir vurdert som støttever-
dige kan vi også lansere i konkurransen om 
strategiske stipendiatstillinger internt på 
fakultetet. Vi kan ikke garantere at dette er 
en strategi som lykkes, men uten å forsøke 
lykkes vi ikke med å bygge en bærekraftig 
masterutdanning, sier Emaus til Fysiotera-
peuten. 

Hun understreker at studiet i Tromsø har 
hatt god søknad, god gjennomføring og er 
svært godt evaluert av studentene. 

Flere må ta doktorgrad
– Det er lagt et solid grunnlag som vi alle 
ønsker skal bestå og vokse seg enda sterkere. 

På nasjonalt nivå mener jeg at det er behov 
for mastergradsutdanning i psykosomatisk 
fysioterapi både i Oslo, Bergen og Tromsø, 
kanskje til og med i Trondheim på lengre 
sikt. Et tett nasjonalt samarbeid om utdan-
ning og forskning på feltet blir også viktig 
for å bygge robuste miljøer, sier Emaus, og 
understreker:

– Og så må våre dyktige mastergradskan-
didater være villige til å gå veien om dok-
torgraden. Dette mener jeg faktisk er viktig 
på alle fagområdene i fysioterapi. Og skal 
vi kunne satse tungt på mastergrader frem-
over, må vi få frem ytterligere førstestillings-
kompetanse, sier Emaus. n

– Må tro at de klarer det innen 2017

Skal vi kunne satse tungt på mastergra-
der fremover, må vi få frem ytterligere 
førstestillingskompetanse.

Faggruppeleder Gro Marit Hel-
lesø er svært skuffet over at årets 
studentopptak til masterstudiet i 
psykiatrisk og psykosomatisk fysio-
terapi er avlyst.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

HELLESØ er leder i NFFs faggruppe for 
psykomotorisk fysioterapi. Hun stiller seg 
undrende til at UIT Norges arktiske uni-
versitet ikke har klart å knytte til seg lære-
re, opprette stipendiatstillinger og initiere 
forskning parallelt med undervisningen. 

– Det er jo det mest vanlige ved andre 
studier og utdanningssteder. Utsettelsen er 
absolutt ikke bra, verken for pasientene i et 
Helse-Norge der behovet for denne kom-
petansen er stor, eller for fysioterapeuter 
som ønsker å søke utdanningen nå, skri-

ver Hellesø i en e-post til Fysioterapeuten.
– Har dere tillit til at det lar seg gjøre å få 

løst bemanningsproblemene? 
– I pressemeldingen presiserer univer-

sitetet at de skal ha på plass et studietilbud 
fra 2017. Dette må jeg bare tro på og ha 
tillit til at de klarer. Jeg vet at det ikke er 
mange lærerkandidater med doktorgrad 
i landsdelen. Dette krever nok at de som 
har kompetanse rundt i landet, må få et ar-
beidsforhold de kan akseptere. Kanskje vil 
dette koste mer i en overgangsperiode enn 
studier på andre fagområder, men med 
flere stipendiatstillinger kan det la seg løse 
på vanlig måte i neste omgang. Jeg tenker 
da 5-10 år framover.  

– Master i Tromsø og videreutdanning 
i Oslo: Er fagmiljøet stort nok til å kunne 
drifte to utdanningsmiljøer på lengre sikt? 

– Fagmiljøet er stort, men det er for få 
med forskerkompetanse som går inn i un-
dervisning. Men dette er i stor utvikling, 

og masterutdanningen er en viktig leve-
randør. Både Oslo og Tromsø har stor søk-
ning. Jeg mener derfor at miljøet er stort 
nok.

– Hva kan konsekvensene bli hvis UiT 
ikke klarer å løse utfordringene innen høs-
ten 2017? 

– Denne spesialkompetansen vil da få 
et redusert omfang, samtidig som muskel- 
og skjelettplager og psykiske lidelser har 
høy helsepolitisk prioritet. Masterstudiet 
er nå det eneste som kvalifiserer direkte 
for  takstkompetanse i psykomotorisk fy-
sioterapi (A9). Mange psykomotorikere 
nærmer seg pensjonsalder. Sammen med 
færre nyutdannete, blir det større mangel 
på kompetansen, understreker Gro Marit 
Hellesø. n

mailto:dl@fysio.no
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Ønsket om å hjelpe pasienter 
med vonde skuldre ga Ida Mel-
chiorsen Gudbrandsen ideen til 
tema for bacheloroppgaven i 
fysioterapi. 

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

RESULTATET ble en oppgave om trening 
som behandling ved subakromialt smerte-
syndrom – og NFFs studentpris for 2015!

Gudbrandsen, som studerte fysioterapi 
ved UiT Norges arktiske universitetet, har 
gjennomført en litteraturstudie på temaet 
for å vurdere overføringsverdi til praksis. 
Bacheloroppgaven har tittelen «Trening som 

behandling ved langvarig subacromialt im-
pingement syndrom – en litteraturstudie om 
vurdering av overføringsverdi til praksis».

Prisvinneren fattet tidlig interesse for 
helsefag, og kombinasjonen av en venninne 
som allerede studerte fysioterapi i Tromsø, 
samt universitetets beskrivelse av studiepro-
grammet, brakte henne til studiet.

Høyt nivå
I alt ni bacheloroppgaver ble vurdert i for-
bindelse med årets prisutdeling. Utvalget 
som har vurdert priskandidatene har bestått 
av Merete Tønder og Gro Opseth fra Fag- og 
utdanningspolitisk utvalg i NFF og Marian-
ne Aars, seksjonsleder i fagseksjonen i NFFs 
sekretariat.

Utvalget mener at årets nominerte opp-
gaver er av imponerende kvalitet, og at det 

er vist mye fysioterapeutisk kunnskap i dem. 
Det har også vært god bredde i faglig inn-
hold og metodisk tilnærming.

Praksiserfaring
Vi spurte Gudbrandsen om hvorfor hun 
valgte nettopp dette temaet for bachelor-
oppgaven.

– Bakgrunn for valg av tema var praksis-
erfaring. Vi hadde en ti uker lang praksis-
periode fra januar til mars 2015, da jeg var 
på et rehabiliteringssenter. Jeg hadde flere 
pasienter med smerter og nedsatt funksjon 
i skuldrene. De hadde gått til undersøkelse 
og behandling for det tidligere og blitt bedre 
i en kort periode, men plagene vendte til-
bake. Jeg begynte å søke etter studier om be-
handling for skulderplager for å få ideer til 
hva som kunne gjøres for disse pasientene, 

Subakromialt smertesyndrom 
sikret NFF-pris

BACHELOROPPGAVEN BETALTE SEG Forbundsleder Fred Hatlebrekke og prisvinner Ida Melchiorsen Gudbrandsen under prisutdelingen i Tromsø.  
Foto: UiT Norges arktiske universitet

mailto:kh@fysio.no
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Juryens begrunnelse
«Kandidaten har gjort en litteraturstudie med den grundige metodiske tilnærmingen 
som forventes i denne type forskningstilnærming. Men i tillegg til å vurdere studienes 
kvalitet og forskningsresultatenes gyldighet, har kandidaten vurdert innholdet i inter-
vensjonene. Dette er gjort med betydelig fysioterapeutisk kunnskap når det gjelder tre-
ningsprinsipper og skulderleddets funksjon.

Kandidaten har vist en nysgjerrighet til å gå dypere inn i RCT-studier og evne til 
kritisk refleksjon når det gjelder hvilken nytteverdi slik forskning kan ha for god fysio-
terapeutisk praksis. Oppgaven er et selvstendig og godt bidrag når det gjelder å utforske 
forskningsresultater og hva som skal til for at de kan få betydning for praksis.

Kandidaten behersker den metodiske fremgangsmåten i litteraturstudier og kom-
binerer den med fysioterapeutisk kunnskap på nyskapende måter. Oppgaven har stor 
nytte for fysioterapifaget og er nytenkende i sin metodiske og faglige tilnærming. Dette 
er en verdig vinner av studentprisen 2015!»

Tidligere vinnere
2014 Hege Elisabeth Westgaard, Høgskolen i Bergen: «Kroppsholdning – menings-
rammer og praksis».  
2013 Agnete Samuelsen og Solveig Kindlihagen, Universitetet i Tromsø: «Den sen-
sitive og reflekterende fysioterapeuten – en kvalitativ studie om tilnærming hvor dis-
sosiasjon kommer til uttrykk som klinisk fenomen».
2012 Janne Kleivset og Lena Due-Sørensen, Høgskolen i Oslo og Akershus: «Fysisk 
aktivitet for overvektige barn: En kompleks vei til opplevelse av bevegelsesglede».

men det var vanskelig å se for seg akkurat 
hva som var gjort i studiene, forklarer Gud-
brandsen. 

Dette gjorde studenten enda mer interes-
sert i tematikken.

– I undersøkelsene jeg selv gjorde av pa-
sientene, var jeg opptatt av å finne ut nøy-
aktig hva det var som gjorde vondt, for å 
jobbe videre med det. Men, jeg oppdaget at 
det var vanskelig å sette fingeren på nøyaktig 
hvilken struktur det var, for det meste gjorde 
vondt. Da jeg leste om subacromialt impin-
gement syndrom, også kalt subacromialt 
smertesyndrom, som uspesifikk diagnose, 
tenkte jeg at det var interessant å jobbe vi-
dere med, forteller hun.

Manglende beskrivelse
I oppgaven vurderer Gudbrandsen fire stu-
dier, og hun fant at intervensjonene ikke var 
godt nok beskrevet til å være overførbare til 
hennes egen praksis.

– Vurderingen ble gjort på bakgrunn av 
fysioterapikunnskap og egne tanker og me-
ninger. Flere studier hadde en manglende 
beskrivelse som inneholdt komponenter 
av treningsprogrammet, men ingen helhet, 
kontinuitet eller ryddig fremstilling. Man 
mister derfor den forskningsbaserte kunn-
skapen, da det som forskes på er vanskelig 
å overføre til praksis, påpeker prisvinneren.

– Det kommer også frem av oppgaven 
og i konklusjonen hvilke treningsprinsipper 
som er brukt og som viste seg å ha effekt, og 
det ser jeg på som nyttig å ta med seg videre 
til fremtidig behandling av denne pasient-
gruppen. Til slutt tar jeg opp viktigheten av 
individualitet i behandling og andre fakto-
rer som kan spille en viktig rolle i sykdoms-
bildet, som er spesielt viktig ved langvarig 
smerteforløp. Dette behovet blir ikke alltid 
ivaretatt i RCT-studier, som ser på store 
grupper og har strenge inklusjonskriterier, 
utdyper Gudbrandsen.

Praksis, så studier
– Hva med veien videre?

– Den er foreløpig usikker. Etter endt 
turnusperiode må jeg se hvor det er jobb-
muligheter. Jeg er ganske sikker på at jeg vil 
studere videre en gang, men ønsker noen år 
med praksiserfaring først. Kanskje jeg kan 
bygge videre på denne oppgaven, sier Gud-
brandsen.

Og, som seg hør og bør ved prisutdelin-
ger er det også tid for å takke:

– Jeg ønsker å takke min veileder Hege 

Solgård, ansatte på fysioterapiutdanningen i 
Tromsø som valgte å nominere min oppgave 
og for god opplæring de tre siste årene, og 

ikke minst juryen i NFF for studentprisen. 
Den setter jeg veldig stor pris på! avslutter 
Ida Melchiorsen Gudbrandsen. n

I AKSJON Ida Melchiorsen Gudbrandsen berømmes av juryen for en oppgave som er av stor nytte 
for faget. Foto: privat
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Fra 1. januar 2016 skal tsjekk-
iske barn med spesielle behov 
integreres i vanlig skole. Terje 
Ringen Grundstad, fysiotera-
peut på Lillehammer, deltar i 
prosjektet.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
fysioterapeuten@fysio.no

FREM til nå har barn med spesielle behov 
i Tsjekkia fått undervisning i egne institu-
sjoner basert på ulike «terapier». Nå er det 
vedtatt at barn med spesielle behov skal inn 
i vanlige skoler.

Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi 
og vojta-terapeut Terje Ringen Grundstad 
fikk i fjor en forespørsel fra førstelektor Si-
grid Straand ved Høgskolen i Lillehammer 
(HiL) om å være Norges observatør i pro-
sjektet «Comprehensive action of therapies 
in working with handicapped children». 
Prosjektet finner sted i regionen Bøhmen i 
Tsjekkia, og er finansiert av EØS gjennom 
fondet «Norway Grants». Fondet gir øko-
nomisk støtte til ulike utviklingsprosjekter i 
EU-land i Sentral- og Sør-Europa. 

– Som barnefysioterapeut med snart 20 
års erfaring innenfor området barn med spe-
sielle behov, og med god kjennskap til ulike 
europeiske kulturer utfra et profesjonelt per-
spektiv, ble jeg bedt om å delta i prosjektet 
som kvalitetssikrer, forteller Grundstad.

En annen virkelighet
Han besøkte Bøhmen i oktober i fjor. Det 
som møtte han var langt fra den virkelighe-
ten vi er vant til i Norge.

– Tsjekkiske barn med spesielle behov er 
plassert i ulike spesialskoler hvor tilbudet 
er ensrettet pedagogisk. Lovverket tillater 
ikke fysioterapeuter ved disse sentrene, og 
et tverrfaglig samarbeid med annet helse-
personell er så å si fraværende. Barna kan 
få en rekvisisjon til fysioterapeut utenfor in-
stitusjonen, men det er kun i svært spesielle 
tilfeller. Skolene er i prinsippet drevet slik 
spesialskolene her hjemme ble drevet på 50- 
og 60-tallet. Der hvor fysioterapi i Norge er 
en av flere terapeutiske vinklinger inn mot 
et helhetlig behandlingsopplegg, har tsjek-

kerne gått motsatt vei og segregerer de ulike 
profesjonene, sier Grundstad. 

– Hvordan var forholdene ved spesialsko-
lene?

– Vi så barn med forskjellige diagnoser. 
De fleste var psykisk utviklingshemmede, 

mange multifunksjonshemmede. Barn med 
Williams syndrom, som er veldig godt fun-
gerende pasienter gjennom vårt system i 
Norge, var på et lavt utviklingsnivå i Tsjek-
kia, sier Grundstad.

Fra spesialskoler til integrering i Tsjekkia

RASKE ENDRINGER – Påbudet kom uten en plan for hvordan integreringen skal gjennomføres. Da 
forstår jeg at folk blir engstelige og lurer på hva som skal skje med barna, sier Terje Ringen Grundstad. 
Foto: Ida Slorbakk Solbakken

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Ville fortsette som før
Alle terapeuter befant seg på utsiden av in-
stitusjonen. Én av skolene hadde internat, 
resten var daginstitusjoner. Spesialpeda-
gogene som jobbet der var utdannet for å 
møte barn med psykisk utviklingshemming. 
Sammen med assistenter laget de aktiviteter 
for brukerne, ofte i gamle, nedslitte bygnin-
ger hvor luftkvaliteten var svært dårlig. 

– HMS-arbeid opplevde jeg som lite inn-
arbeidet. En av skolene var sågar plassert i et 
gammelt fengsel, forteller Grundstad.

Den tsjekkiske stat har besluttet at alle 
spesialskoler skal legges ned fra 1. januar 
2016. Barn med spesielle behov skal inte-
greres i vanlig skole, og prosjektet skal se på 
løsninger for denne restruktureringen. Men 
da Sigrid Straand fra HiL tidlig i 2015 reiste 
ned for å møte prosjektledelsen for første 
gang, ble det klart at det de egentlig ønsket 
var hjelp til å kunne fortsette som før.

– Nedlegging av spesialskolene er en het 
politisk debatt i Tsjekkia. Pedagogene som 
jobber med disse barna, er svært opptatt av 
terapier som vojta, bobath og hippo. Gjen-
nom prosjektet ønsket de å utvikle disse te-
rapiene videre i samarbeid med oss, i et håp 
om at den tsjekkiske staten ville snu, sier 
Grundstad.

I stedet inviterte Høgskolen i Lilleham-
mer prosjektledelsen til Norge. I august kom 
en delegasjon på ni fra prosjektstyret og uli-
ke spesialskoler. Planen var å vise delegatene 
i praksis den norske modellen for barn med 
spesielle behov, der inkludering og integre-
ring er bærende begreper.

– Vi laget et opplegg hvor vi blant annet 
besøkte barneskoler på Lillehammer og Ha-
mar. På en av skolene overvar vi første time, 
hvor 300 elever hver dag møtes til samlings-
stund. Sju av disse elevene er barn med spe-
sielle behov. De syntes ikke, men var en del 
av de andre. Dette overrasket delegasjonen. 
I Tsjekkia ville disse elevene gått på en spesi-
alskole, sier Grundstad.

Brukeren i sentrum
Han viste dem også Åkershagan opplæ-

rings- og aktivitetssenter og herunder Snoe-
zelen-senteret. Her får barn, unge og voksne 
med behov for spesiell tilrettelegging et hel-
hetlig tilbud om undervisning og aktiviteter 
utenom vanlig skole og arbeid.

– Lederen for Snoezelen-senteret under-
streket i sitt foredrag at de aller fleste barn 
med spesielle behov i Norge likevel blir gitt 
et tilbud i førstelinjetjenesten, i kommunen 
og på nærskolen, ikke segregert fra resten av 
samfunnet, sier Grundstad. 

Selv tok Grundstad prosjektgruppen med 
til Høgskolen i Lillehammer hvor han un-
derviste om velferdsstaten Norge og hvor-
dan systemet for barn med spesielle behov 
er bygget opp. 

– Jeg ga dem også en forståelse av alle «te-
rapiene» sin plass, og hvordan dette fungerer 
i praksis. I Norge står brukeren i sentrum, 
og alle profesjonene jobber inn mot den. 
Ikke motsatt, hvor individet må innrette seg 
etter en bestemt terapi eller spesialskole, sier 
Grundstad.

En lang prosess
Til slutt fikk tsjekkerne besøke Beitostølen 
Helsesportsenter (BHS).

– Vi tok dem med dit for å vise dem noe 
av det ypperste innen tilrettelegging for barn 
med spesielle behov. Så langt har vi er kom-
met i Norge, etter at vi på 70-tallet begynte å 
tenke inkludering fremfor segregering. Det 
har vært en lang prosess, og ingen har et 
enkelt svar på mennesket. I min dialog med 
tsjekkerne var jeg opptatt av å bruke dialog 
og refleksjon, fremfor pekefingeren. Flere av 
delegatene uttrykte i løpet av oppholdet et 
ønske om å starte lignende prosjekter hjem-
me. Da har vi gått et skritt i riktig retning, 
sier Grundstad. 

Grundstad mener at utviklingen skjer litt 
for raskt i Tsjekkia. Da muren falt i 1989, 
gikk landet fra kommunisme til kapitalisme. 
Nå, som EU-medlem, gir Brussel direktiver 
blant annet med hensyn til spesialskoler.

– Påbudet om inkludering fra januar i år 
kommer uten at det foreligger en plan om 
hvordan dette skal gjennomføres. Da forstår 

jeg at de som jobber med dette blir engste-
lige og lurer på hva som skal skje med barna, 
sier han.  

Forsker på vojta-terapi
Terapeutene Grundstad møtte i Tsjekkia, var 
veldig opptatt av vojta-terapi. Grundstad er 
selv vojta-terapeut, og ble oppfordret til å 
arrangere workshops om emnet da han var 
på besøk. 

– Jeg opplevde at vojta-terapeutene jeg 
møtte i Tsjekkia så vojta-terapi som svaret 
på det meste. Mitt syn på vojta er at det er et 
unikt konsept for å analysere og forstå men-
nesket utfra et nevrofysiologisk perspektiv. 
Men metoden er knallhard, og i Norge brukes 
den i liten grad i sin opprinnelige form. Dette 
er det ikke enkelt for tsjekkerne å forstå, det 
handler om kulturforskjeller og måten sam-
funnet er innrettet på, sier Grundstad.

Høsten 2015 ble han invitert av legen og 
forskeren Ivana Hollan til å være med på 
et forskningsprosjekt, «Vojta method se-
cond generation – a chance for children at 
risk», også dette finansiert gjennom Norway 
Grants. Prosjektets mål er å forbedre livs-
kvaliteten til barn med medfødte handicap 
som krever oppfølging og rehabilitering 
ved hjelp av andre generasjons vojta-terapi 
(Reflex locomotion). Grundstad tok kontakt 
med Vojta Norge som sammen med Inter-
nationale Vojta Gesellschaft (IVG) vil vur-
dere hvilken rolle det norske fagmiljøet skal 
ha inn mot prosjektet.

– Det er ingen tvil om at vi trenger mer 
forskning på vojta-terapi, ikke minst ser 
vi dette gjennom debattene vi har hatt her 
hjemme. Først var jeg skeptisk til hvordan 
man skulle klare å gjennomføre et slikt pro-
sjekt. På den annen side er det positivt at det 
skjer seriøs forskning på området, og jeg har 
takket ja til å være med. Jeg skal innta en kri-
tisk holdning, på samme måte som jeg var 
kritisk til det jeg så og opplevde i Tsjekkia. At 
vojta-terapi kan kurere alt, er gammeldagse 
tanker som barn i Øst-Europa lider under. 
Metoden må brukes der det er dokumentert 
en positiv effekt, sier Grundstad. n
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n  Fagkronikker, kommentarer, fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag av egne vitenskapelige   
 artikler/pågående studier må være redaksjonen i hende senest 1. mars. 
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– Samarbeidet mellom fastle-
ger og fysioterapeuter i kom-
munene er for dårlig. Fysiote-
rapeutene oppfattes ofte som 
fjerne og utilgjengelige, mener 
Petter Brelin, leder i Norsk 
forening for allmennmedisin. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

EN del fysioterapeuter vil sikkert si «takk det 
samme». Historiene om utilgjengelige leger 
som angivelig ikke interesserer seg nev-
neverdig for fysioterapi, er ganske mange.  
Men hva skal til for at samarbeidet skal fun-
gere bedre? 

– Jeg ønsker et bedre samarbeid mellom 
fastleger og fysioterapeuter, større forutsig-
barhet for pasientene og mer teamarbeid, 
sa Petter Brelin til ledere og tillitsvalgte på 
NFFs ledermøte på Gardermoen 24. no-
vember, der NFF også arrangerte landsmøte 
samme dag. 

Temaet for Brelins foredrag var «Organi-
sering av fysioterapi og legetjenester i kom-
munene etter primærhelsemeldingen. Sam-
lokalisering? Populasjonsansvar?».

– Populasjonsansvar er i denne sammen-
hengen det samme som listeansvar. Det er 
altså ansvaret for den populasjonen som har 
valgt deg som fastlege, opplyser Petter Bre-
lin.

Utfordrende
I stortingsmeldingen om primærhelsetje-
nesten legger regjeringen opp til at helse-
personell skal samarbeide mye tettere enn 
i dag for å skape enhetlige pasientforløp og 
«pasientens helsetjeneste». Endringene som 
kommer i kjølvannet av meldingen vil på-
virke både fastleger og fysioterapeuter.

Lederen i Norsk forening for allmenn-
medisin sa blant annet at mens samarbeidet 
mellom fastleger og sykehus fungerer bra, 
kan ikke det samme sies om forholdet til fy-
sioterapeutene. 

– En del fastleger opplever fysioterapeu-
tene som fjerne og lite tilgjengelige. Fysio-
terapitjenesten kan oppleves som uforutsig-
bar, og det er ugreit for pasientene. Men på 

steder der det er samlokalisering, og i tillegg 
et faglig samarbeid, er legene veldig fornøy-
de, sa Brelin. 

Han viste også til at mangelen på elektro-
nisk kommunikasjon er problematisk, og at 
oppkopling til Norsk Helsenett er avgjøren-
de for å få til en bedre samhandling.

Populasjonsansvar
I foredraget pekte han på ulike systemer 
som kan danne grunnlaget for et bedre sam-
arbeid. Fastlegene har populasjonsansvar 
og egne pasientlister, mens helse- og om-
sorgstjenesten i kommunene har et geogra-
fisk populasjonsansvar. 

– En mulighet er at fysioterapeuter får et 

populasjonsansvar knyt-
tet til fastlegenes pasi-
entlister.  Det vil kunne 
fremme samarbeid og gi 
bedre forutsigbarhet for 
pasientene. Selvstendig 
populasjonsansvar og 
egne pasientlister for fy-
sioterapeuter vil etter min 
mening skape kaos. Med 
et geografisk pasientan-
svar vil pasientene miste 
sin valgfrihet, sa Brelin.

– Knaker i sammen-
føyningene
Målinger som Direktora-
tet for forvaltning og IKT 
(Difi) har gjennomført vi-
ser at folk stort sett er vel-
dig fornøyd med fastlege-
ordningen. Brelin mener 
imidlertid at ordningen 
knaker i sammenføynin-
gene. Ressursene er blitt 
knappere og tjenestene er 
under press, blant annet 
som følge av at pasienter 
skrives ut tidligere fra sy-
kehus.

Dette er velkjent for 
fysioterapeuter i primær-
helsetjenesten. Vente-
listene for å komme til 
behandling hos fysiote-
rapeuter med driftsavtale 
blir stadig lengre, spesielt 

for pasienter med ikke-akutte kroniske li-
delser. 

– Et felles ansvar
Dette var også et tema for lederen i Norsk 
forening for allmennmedisin:

– Hvordan skal vi ta oss av pasienter som 
trenger fysioterapi? Hvordan skal vi priori-
tere de sykeste med størst rehabiliterings-
potensiale? Dette må være et fellesansvar 
for oss som jobber i primærhelsetjenesten. 
I kommunene har man jo knapt begynt å 
snakke om prioritering av pasientgrupper.  
Og de vi er aller dårligst på er pasienter med 
store funksjonstap og sammensatte kroniske 
lidelser, sa Petter Brelin. n

– Dere kan virke litt fjerne og utilgjengelige

SAMARBEID – Fysioterapitjenesten kan oppleves som uforutsigbar, og 
det er ugreit for pasientene, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for 
allmennmedisin.

 LEDERMØTE OG LANDSMØTE AKTUELT
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AKTUELT LEDERMØTE OG LANDSMØTE

– Jeg er enig med Petter Brelin i at fysioterapeutene kan 
bli bedre på samarbeid med fastlegene. Et bedre sam-
arbeid vil være gunstig for pasientene, sier Fred Hatle-
brekke.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– DETTE handler også om prioriteringer. Den diskusjonen må vi ta, 
for eksempel når det gjelder hvilke pasientgrupper fysioterapeuter 
skal prioritere. Men selv om fysioterapi igjen blir en lovpålagt tjenes-
te, så ligger tjenesten på et minimumsnivå i de fleste kommunene, 
sier lederen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Spørsmålet om pasientlisteansvar ønsker han ikke å kommentere 
nærmere, siden temaet ikke har vært diskutert i organisasjonen. 
Hatlebrekke understreker imidlertid at det overordnede ansvaret for 
å sikre befolkningen en tilstrekkelig og best mulig helsetjeneste lig-
ger hos kommunen.

– Det er flere andre viktige saker som må prioriteres, for eksem-
pel arbeidet med forskrifter for selvstendig næringsdrivende fysio-
terapeuter. Jeg syns det er for sterkt å si at fysioterapeutene er fjerne 
og lite tilgjengelige. Det er helt klart mye å ta fatt i når det gjelder 

samhandling, men det 
vil også kreve noe av le-
gene. Helsehus er ikke 
den eneste løsningen, 
andre tilrettelagte are-
naer for diskusjon og 
samarbeid er også vik-
tig, sier han.

Hatlebrekke mener 
imidlertid at det viktig-
ste er elektronisk sam-
handling, som ifølge 
statsbudsjettet for 2016 
skal være på plass fra 
1.1.2017. 

– Her må myndig-
hetene ta ansvar og 

komme med økonomiske incentiver for fysioterapeuter som skal ta 
systemet i bruk, understreker han.

– 2016 blir i det hele tatt et veldig spennende og avgjørende år 
for fysioterapi i primærhelsetjenesten. Flere av ballene som helse- 
og omsorgsminister Bent Høie har kastet opp de siste to årene skal 
«landes» i løpet av året, sier Fred Hatlebrekke. n

– Tettere samarbeid om enkeltpasienter, for eksempel 
felles konsultasjoner. Det ville være spennende for 
behandlerne, og – ikke minst – gunstig for pasientene, 
mener leder i NFF Region Vest. 

ASLAUG Terese Kleiveland syns det er svært positivt at fastleger øn-
sker et tettere samarbeid med fysioterapeuter i kommunene. 

– Det er viktig å tilrettelegge for en bedre og tettere dialog mel-
lom lege og behandlende fysioterapeut. For pasienten vil det være 
en fordel om et slikt samarbeid settes i system. Det er for eksempel 
viktig at elektronisk kommunikasjon tas i bruk, og at kostnadene 
med systemene tilpasses slik at fysioterapeuter i alle typer praksis 
kan bruke dem, sier Kleiveland. 

Hun viser også til at stortingsmeldingen om fremtidens primær-
helsetjeneste beskriver samlokalisering som et virkemiddel for å øke 
samhandlingen mellom helseprofesjoner.

– Men viktigere enn samlokalisering er samarbeid. Det vil være 
nyttig og spennende for behandlere, og ikke minst gunstig for pa-
sientene, om det i større grad tilrettelegges for et tettere samarbeid 
omkring enkeltpasienter, for eksempel i form av muligheter for felles 
konsultasjoner. Det finnes gode enkelteksempler på slikt samarbeid i 
dag, men mange steder er det dessverre helt fraværende, sier Kleive-
land til Fysioterapeuten. n

– Kommunen har det overordnede ansvaret

Ønsker tettere samarbeid velkommen

REGION VEST Regionleder Aslaug Terese Kleiveland.  
Foto: Tone Elise Eng Galåen

LEDER Forbundsleder Fred Hatlebrekke.  
Foto: Dagrun Lindvåg
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Står regionlederne fritt til å stemme som de vil i NFFs 
forbundsstyre – uavhengig av vedtak i regionsstyrene?

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

FEM regioner med hvert sitt styre og hver sin regionleder på heltid. 
Organisasjonsmodellen som ble vedtatt i 2013 er fortsatt ung. På 
Landsmøtet 24. november tok styret i Region Midt opp maktforhol-
det mellom styret og lederne i regionene. Alle fem regionledere sitter 
i forbundsstyret. 

De uttrykte bekymring over regionstyrenes mulighet til å bli hørt 
i den nye organisasjonsmodellen: Hvordan skal regionlederne for-
holde seg til regionstyrenes vedtak i forbundsstyret? 

Jan Kattenberg, styremedlem i Region Sør-Øst, kunne fortelle at 
de hadde diskutert det samme. Han mente at dette er uavklart i den 
nye organisasjonsmodellen.

Hans Leo Dagsvik, leder i Region Nord, svarte på vegne av re-
gionlederne. Han sa at engasjement og synspunkter selvfølgelig tas 
med inn i forbundsstyret, men regionlederne er ikke bundet til å 
følge regionsstyrenes vedtak i forbundsstyret.

Valg i regionene
n Til høsten er det valg på regionledere i NFF. De skal velges elek-
tronisk av medlemmene i hver region. Det er uklart hvem av dagens 
regionledere som tar gjenvalg. Men hvordan man finner de beste 
kandidatene? Og skal valgkomiteen være sentral eller regional? Lands-
møtet vedtok at en sentral valgkomite skal bistå regional valgkomité i 
arbeidet med innstilling på regionleder.

Landsmøte og Hovedlandsmøte
n Ifølge den nye organisasjonsmodellen skal NFF ha Landsmøte 
hvert år. To år med små møter, og et stort Landsmøte hvert tredje 
år, med ledervalg og store saker på agendaen.

Dette har imidlertid skapte en del forvirring. Landsmøtet 2015 
(det lille!) vedtok derfor å bruke betegnelsene Hovedlandsmøte og 
Landsmøte.

NFFs neste Hovedlandsmøte er 23.-25. november 2016.

Maktforholdet regionleder – 
regionstyre

Må kutte to millioner

n NFFs rammebudsjettet for 2016 er på 63.250.000 millioner kroner. 
For at budsjettet skal gå i balanse, er det behov for å redusere drifts-
kostnadene med over to millioner fra 2015, opplyste generalsekretær 
Arild Stange. 

– Grunnen til at vi tar reduksjonen fra driften er at vi ønsker å 
opprettholde aktiviteten og tilbudet til medlemmene. Vi må også bruke 
mer ressurser for å opprettholde inntektene fra medlemskontingenten. 
Flere enn tidligere antatt blir pensjonister, det er en generell tendens 
til lavere organisasjonstilhørighet, sa Stange. 

Generalsekretæren vil ha flere medlemmer, og ansetter derfor en 
person til å jobbe spesielt med markedsføring og medlemsrekruttering.

mailto:dl@fysio.no
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fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Sammendrag 

n Hensikt: Undersøke 1-års forløp av sykefravær og klinisk utfall hos pasienter med 
langvarige korsryggsmerter henvist til «Raskere tilbake»-tiltak, samt om psykolo-
giske faktorer ved inklusjon påvirket sykefravær ved 12 mnd.  

n  Design: Prospektiv kohortestudie.  
n  Materiale: Alle henviste ryggpasienter til Tverrfaglig Ryggpoliklinikk, Ålesund sjuke-

hus, i løpet av ett år, ble invitert til å delta. 
n  Metode: Standardiserte spørreskjemaer ble benyttet ved inklusjon, tre- og 12 mnd. 

Multivariat logistisk regresjon ble benyttet for å analysere sammenhenger.
n Resultat: Studien inkluderte 131 pasienter, hvorav 98 responderte ved tre mnd. 

og 88 ved 12 mnd. Andel sykmeldte ble redusert fra 65% til 33% ved 12 mnd. 
(p<0.002). En signifikant reduksjon i sykefraværsdager og forbedring i kliniske 
utfallsmål ble også observert. Sykefravær ved 12 mnd. var statistisk signifikant asso-
siert med emosjonelt stress og katastrofetanker med odds ratio, OR, på henholdsvis 
4.4 (konfidens intervall, KI 1.5 -12.8) og 4.2 (KI 1.5 - 11.7).

n  Konklusjon: Pasienter som deltok i et tverrfaglig «Raskere tilbake»-tiltak hadde stor 
reduksjon i sykefravær samt forbedring i klinisk status i løpet av ett års oppfølging. 
Emosjonelt stress og katastrofetanker ved inklusjon økte risikoen for sykefravær ved 
12 mnd.  

n Nøkkelord: Rygg, Raskere Tilbake, prognose.

Margreth Grotle, pro-
fessor ved Institutt for 
fysioterapi, Høgskolen 
i Oslo og Akershus og 
seniorforsker ved For-
midlingsenhet for mus-
kel- og skjelettlidelser 
(FORMI), Oslo universi-
tetssykehus. Margreth.
grotle@hioa.no.

Lars Petter Klokk, spesialist i fysikalsk 
medisin og rehabilitering og seksjonsoverle-
ge ved Tverrfagleg poliklinikk, Avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund 
sjukehus. 

Audun Kopperstad, fysioterapeut og 
arbeidsrådgiver ved Tverrfagleg poliklinikk, 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilite-
ring, Ålesund sjukehus. 

Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, og ble godkjent 26.10.2015. 
Studien er godkjent av personvernombudet 
ved Ålesund sjukehus. Ingen interessekon-
flikter oppgitt. 

Innledning
Korsryggsmerter er den vanligste helsepla-
gen i Norge (1) og den hyppigste årsaken 
til langtidssykemeldinger og uføretrygd i 
Norge (2). De enorme økonomiske kon-
sekvensene er estimert til 25-30 milliarder 
kroner (2). 

Tilskuddsordningen for helse- og reha-
biliteringstjenester  «Raskere tilbake»  ble i 
2007 iverksatt som et tiltak rettet mot syk-
meldte arbeidstakere og personer som står 

i fare for å bli sykmeldte (3). Til tross for at 
de fleste av landets ryggpoliklinikker har be-
nyttet seg av «Raskere tilbake»-ordningen, 
har den ikke blitt evaluert på pasientnivå. 
Det foreligger imidlertid en evaluering på 
organisatorisk nivå, gjennomført av Sam-
funns- og næringslivsforskning på oppdrag 
fra Arbeidsdepartementet. Rapporten kon-
kluderer med at det ikke finnes grunnlag for 
å uttale seg om «Raskere tilbake»-ordningen 
kan redusere sykefravær (3). Dette samsva-

rer med konklusjonen i en senere rapport 
fra 2010 der  kunnskapsstatus for «Raskere 
tilbake»-tiltak ble gjennomgått (4). Det er 
et stort behov for studier som evaluerer den 
kliniske betydningen av denne ordningen.

Ryggpoliklinikker mottar en heterogen 
gruppe pasienter som henvises på grunn 
av korsryggsmerter. For svært mange av 
pasientene med langvarige smerter er pro-
blemet komplekst og krever en tverrfaglig 
tilnærming (5). Kliniske retningslinjer for 

Sykefravær og «Raskere tilbake»: 

En prospektiv klinisk studie av pasienter 
med langvarige ryggsmerter
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behandling av korsryggsmerter anbefaler 
at pasienter som ikke er bedre av sine kors-
ryggsmerter seks til åtte uker etter oppstart, 
bør utredes med hensyn til psykososiale 
faktorer (5). Bakgrunnen for denne anbefa-
lingen er det store omfanget av gode studier 
som viser at pasienter som skårer høyt på 
psykologiske faktorer som emosjonelt stress 
og katastrofetanker relatert til aktiviteter og 
arbeid har en økt risiko for langvarige plager 
og sykefravær (6, 7). Disse pasientene bør så 
raskt som mulig få tilbud om et tverrfaglig 
behandlingstilbud der kognitive aspekter er 
en sentral del i behandlingen (5). 

Hovedmålet med denne studien var å 
undersøke 1-års forløp av sykefravær og 
klinisk status hos pasienter med langvarige 
korsryggsmerter som deltok i et «Raskere 
tilbake»-tiltak. Delmål var å undersøke om 
emosjonelt stress og katastrofetenkning ved 
oppstart påvirket sykefravær ved 12 mnd.  

Materiale og metode
Alle pasienter i alderen 18 til 67 år henvist 
til Tverrfagleg poliklinikk, Avdeling for fysi-
kalsk medisin og rehabilitering ved Ålesund 
sjukehus for utredning av korsryggsmerter 
i 2012 ble informert og invitert til å delta i 
en prospektiv kohortestudie. Eksklusjons-
kriterier var: alvorlig psykiatrisk sykdom, 
språkproblemer og tegn på røde flagg-di-
agnoser. Alle samtykkende pasienter svarte 
på et selvrapporterende spørreskjema før 
første konsultasjon med spesialist, deretter 
ved tre mnd. oppfølging på poliklinikken 
samt etter 12 mnd. per post. Prosjektet, vur-
dert som kvalitetssikringsprosjekt (REK nr. 
2010/3350-1) ble godkjent av personvern-
ombudet ved Ålesund sjukehus. Skriftlig 
samtykke ble innhentet fra alle pasienter, 
som hadde full rett til å avstå fra å være med 
og til å trekke seg fra studien under forløpet. 

Følgende bakgrunnsvariabler ble kartlagt 
i spørreskjemaet: alder, kjønn, sivilstatus, 
antall barn, morsmål, røyking, kroppsmas-
seindeks og utdanning. Kliniske variabler i 
tillegg til de standardiserte instrumentene 
som er beskrevet under var varighet av rygg-
smerter og bruk av medikamenter (smerte, 
avslappende, annet). 

Det primære utfallsmålet i denne stu-

dien var Tilbake til arbeid, definert som 
alle arbeidsrelaterte aktiviteter, inkludert 
tilbake til vanlig arbeid, tilbake til tilpas-
sede arbeidsoppgaver, nye arbeidsoppgaver 
hos samme arbeidsgiver, ny arbeidsgiver og 
arbeidsrelaterte ansettelser (betalt av NAV). 
Ikke tilbake-til-arbeid ble definert som sy-
kefravær på grunn av sykmelding (uansett 
grad) og/eller arbeidsavklaringspenger. An-
tall dager ute av arbeid siste tre mnd. ble 
også registrert.

Tre kliniske utfallsmål ble benyttet: Kjer-
nespørsmål for ryggpasienter (COMI) er en 
samlet indeks som består av sju spørsmål 
som dekker fem domener; smerte/sympto-
mer, funksjon, symptom-spesifikk og gene-
rell «well-being», og aktivitetsbegrensnin-
ger.  COMI indeks skåren (range 0-10) er 
utregnet ved å ta gjennomsnitt av transfor-
merte skårer fra hvert domene (8). Oswestry 
Disability Index (ODI) har 10 spørsmål om 
funksjonsbegrensninger på grunn av rygg-
smerter og er det hyppigst brukte utfallsmå-
let innen ryggforskning (9). EQ-5D ble be-
nyttet til å kartlegge helserelatert livskvalitet 
(10). Den beregnede gjennomsnittsskåren 
er i intervallet -0.6 til 1, der 1 korresponde-
rer med perfekt helse og 0 med død. 

I tillegg ble følgende psykologiske fakto-
rer undersøkt: emosjonelt stress ble målt ved 
hjelp av en norsk versjon av Hopkins symp-
tom check list (HSCL25) som inneholder 
25 spørsmål. En gjennomsnittskår beregnes 
(fra 1 til 4) (11). Mestring, katastrofetanker 
relatert til vedvarende smerter og vedvaren-
de arbeidsbegrensninger, samt jobbtilfreds-
het ble målt med fire spørsmål fra Ørebro 
screeningskjema for muskelskjelettsmerter 
(12). Spørsmålene ble skåret på en 0-10 nu-
merisk skala, der høye skår indikerer økt ri-
siko for vedvarende problemer. 

Spørreskjema ved tre- og 12 mnd. inne-
holdt de standardiserte utfallsmålene som 
beskrevet over, samt registrering av mottatt 
behandling både ved Tverrfagleg polikli-
nikk, Avdeling for fysikalsk medisin og re-
habilitering, samt annen behandling. 

Pasientene utredes av et tverrfaglig team 
(lege, fysioterapeut, arbeidskoordinator og 
psykolog) og henvises deretter til en av tre 
behandlingslinjer: 1) pasienter blir henvist 

til videre utredning eller tilbake til fast-
lege, 2)  tilbud om et undervisningsopplegg 
over to dager med følgende tema: anatomi, 
smertefysiologi, biopsykososial forståelse 
av smerte, sammenhengen mellom tanker, 
følelser og atferd, bevegelsesgruppe, samt 
NAV sine virkemidler, deretter oppfølging 
i primærhelsetjenesten og 3) individuelt til-
passet tverrfaglig tiltak bestående av a) in-
dividuell oppfølging hos fysioterapeut med 
vekt på kognitivt basert veiledet trening, b) 
trening i gruppe inntil tre ganger per uke, c) 
samtaler hos arbeidskoordinator, og/eller d) 
individuell samtaleterapi hos psykolog. 

Statistikk
Data ble analysert i SPSS versjon 22. End-
ring over tid i andel personer med sykmel-
ding/arbeidsavklaringspenger ble analysert 
ved hjelp av krysstabeller og Kji-kvadrat 
test. Antall sykefraværsdager ble analysert 
med ikke-parametriske tester. Endring i 
de kliniske utfallsmålene ble analysert ved 
hjelp av paret t-test (tosidig). Sammenheng 

Et godt organisert tverrfaglig «Raskere tilbake»-
tiltak kan redusere sykefravær hos pasienter med 
langvarige korsryggsmerter.

Kort sagt

•	 Omtrent halvparten av pasienter med 
langvarige korsryggsmerter som deltok 
i et tverrfaglig «Raskere tilbake»-tiltak 
ved en landets ryggpoliklinikker, gikk 
tilbake til en arbeidsrelatert aktivitet i 
løpet av oppfølgingsåret. 

•	 Smerter, funksjonsbegrensninger og 
helserelatert livskvalitet forbedret 
seg signifikant ved tre mnd., og disse 
forbedringene holdt seg ved 12 mnd. for 
alle effektmål med unntak av funksjons-
begrensninger.

•	 Pasienter med langvarige korsrygg-
smerter bør utredes med hensyn til 
emosjonelt stress og katastrofetanker 
da disse symptomene økte risikoen for 
sykefravær ved 12 mnd..  

•	 Pasienter som går fra sykmelding til 
arbeidsavklaringspenger i løpet av opp-
følgingsåret hadde liten endring i antall 
sykefraværsdager. Her trengs nye tiltak 
og nye studier. 
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mellom psykologiske faktorer og sykefra-
vær etter 12 mnd. (både sykmelding og ar-
beidsavklaringspenger) var undersøkt med 
multivariat logistisk regresjonsanalyse med 
justering for følgende potensielle konfunde-
rende variabler: alder, kjønn, arbeidsstatus 
ved innkomst, utdanning, røyking, kropps-
masseindeks, ryggsmerter og funksjonsbe-
grensninger. Multikolinearitet ble undersøkt 
med korrelasjon mellom de uavhengige va-
riablene (r < 0.23). Signifikansnivået ble satt 
til 5%.

Resultat
Av totalt 159 pasienter med ryggdiagnose 
som ble undersøkt/behandlet i løpet av 
2011 ble 131 pasienter (82.4%) inkludert i 
prosjektet. Av disse responderte 98 (74.8%) 
ved tre mnd. og 88 (67.1%) ved 12 mnd. De 
43 pasientene som ikke responderte på 12 
mnd. oppfølging var ikke forskjellig fra re-
spondentene med hensyn til variablene som 
ble målt, med unntak av at de ikke-respon-
derende pasientene hadde flere sykefraværs-
dager siste tre mnd. enn de responderende 
pasientene (58 vs 33 dager).

Gjennomsnittsalderen for de responde-
rende pasientene ved inklusjon var 42 år, 
og 58% av pasientene var kvinner. De fleste 
(91%) hadde norsk som morsmål, var gift/
samboer (78%) og hadde barn (85%). Om-
trent tre firedeler hadde utdanning mindre 
enn 12 år. Ca 25% røykte og 62% av pasien-
tene var overvektige (34% hadde en kropps-
masseindeks mellom 25 og 30, mens 28% 
hadde over 30). De fleste pasientene hadde 
korsryggsmerter uten utstrålende smerter 
til ben (78%), og 13% av pasientene hadde 
vært operert i ryggen tidligere. Flesteparten 
(77%) brukte smertestillende medisin, mens 
en mindre andel på ca. 20% brukte avslap-
pende medisin.  

Flesteparten av pasientene (79%) ble hen-
vist til behandlingslinje 3, mens 13% og 8% 
var i henholdsvis behandlingslinje 2 og 3. 
Pasientene hadde flest konsultasjoner hos 
fysioterapeut (44%) og arbeidskonsulent 
(40%). I løpet av de første tre mnd. ble sju 
pasienter operert og etter 12 mnd. var 14 
pasienter (16%) operert på grunn av ryggen.

De fleste pasientene benyttet seg av andre 
behandlingstilbud enn det de fikk ved Tverr-
fagleg poliklinikk, Avdeling for fysikalsk 
medisin og rehabilitering, Ålesund sjuke-
hus, både før og etter selve behandlingspe-
rioden. Før henvisning til poliklinikken var 
de hyppigst forekommende konsultasjonene 

hos fastlege/legespesialist (58%), fysiotera-
peut (59%) og kiropraktor (37%). En min-
dre andel fikk akupunktur (15%), manuell-
terapi (5%) og psykomotorisk fysioterapi 
(2%). Ved tre- og 12 mnd.-oppfølgingen var 
det en sterk nedgang i konsultasjoner av alle 
behandlingstyper. Fysioterapi var fortsatt 
den hyppigst forekommende behandlings-
typen (23%). 

Tabell 1 viser pasientenes arbeidsstatus 
ved alle måletidspunktene: ved oppstart 
var 55% av pasientene helt eller delvis syk-
meldte, 30% ved tre mnd. og 4.5% ved 12 
mnd. Ved oppstart var over halvparten helt 
sykmeldt, ca. en tredel var delvis sykmeldt 
(31%) og en mindre andel på 12% var på 
aktiv sykmelding. Delvis sykmelding vari-
erte fra 30% til 80% sykmelding. Ved opp-
start var 10% av pasientene på arbeidsav-

klaringspenger (hel eller deltid), og denne 
andelen økte til 18% ved tre mnd. og 28% 
ved 12 mnd. Det var med andre ord en del 
av de sykmeldte pasientene som hadde gått 
fra sykmeldingsstatus til arbeidsavklarings-
penger ved oppfølgingstidspunktene. Andel 
pasienter på hel/delvis sykmelding og/eller 
hel/delvis arbeidsavklaringspenger utgjorde 
totalt 65% av pasientene ved baseline, 48% 
ved tre mnd. og 33% ved 12 mnd. For begge 
periodene var det en signifikant reduksjon i 
andel pasienter med sykefravær (p<0.002).

Av de 71 sykmeldte pasientene på base-
line gikk 31% tilbake til jobb etter tre mnd., 
mens 52% gikk tilbake til jobb etter 12 mnd. 
For de 13 pasientene på arbeidsavklarings-
penger skjedde det svært liten endring i ar-
beidsstatus i løpet av oppfølgingsåret. Kun 
én pasient gikk tilbake til ordinært arbeid. 

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL

TABELL 1 Arbeidsstatus og sykefraværsdager ved baseline, 3 og 12 mnd oppfølging.

Baseline N=131 3 mnd. N=98 12 mnd. N=88

Arbeidsforhold

Har for tiden et arbeidsforhold 118 (90.8) 94 (95.9) 83 (94.3)

Arbeidsledig eller ingen arbeidsforhold 12 (9.2) 4 (4.1) 5 (5.7)

Missing 1 - -

Stillingsbrøk

100% 75 (58.1) 49 (63.6) 50 (72.5)

50-90% 28 (21.7) 23 (29.9) 15 (21.2)

<50% 26 (20.2) 5 (6.5) 4 (6.0)

Missing 2 21 19

Arbeids- og stønadssituasjon i dag* 

Ordinært arbeid 33 (25.6) 45 (45.9) 52 (59.1)

Skole, utdanning 1 (0.8) - -

Arbeidsledig 8 (6.2) 3 (3.0) 2 (2.3)

Sykmeldt 71 (55.0) 29 (29.6) 4 (4.5)

Arbeidsavklaringspenger 13 (10.1) 18 (18.4) 25 (28.4)

Sosial stønad 1 (0.8) 1 (1.0) 1 (1.1)

Varig uførestønad 1 (0.8) 1 (1.0) 3 (3.4)

Annen stønad (fødselspermisjon) 1 (0.8) 1 (1.0) 1 (1.1)

Missing 2 - -

Hvor mange dager har du vært ute av arbeid 
siste 3 mnd.? (dager) median (IQR, q1:q3)

n=109:
45.0 (83)

n=91:
4.0 (65)

n=86
2.0 (49)

Søkt om uføretrygd, n (%) 4 (3.1) 6 (6.1) 4 (4.5)

Plan om å søke 4 (3.1) 1 (1.0) 2 (2.2)

Søkt om erstatning, n (%) 3 (2.4) 1 (1.0) 1 (1.1)

Plan om å søke - 2 (2.0) 3 (3.4)

For andel brukes valid percent så man kan sammenlikne på tvers av tidspunkt.
* flere svaralternativer mulig
IQR=interkvartil range
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Antall sykefraværsdager siste tre mnd. 
gikk fra median 45 dager (interkvartilrange, 
IKR 83) ved baseline til fire dager (IKR 65) 
ved tre mnd. og to dager (IKR 49) ved 12 
mnd. Det var en statistisk signifikant reduk-
sjon i antall fraværsdager siste tre mnd. både 
ved tre mnd. og 12 mnd. oppfølging (p< 
0.001 ikke-parametrisk t-test). 

Alle delskalaene i COMI, samt ODI og 
EQ-5D viste at pasientene hadde betydelige 
problemer ved innkomst, men rapporterte 
en stor forbedring ved både tre- og 12 mnd. 
(Tabell 2). Den største forbedringen skjedde 
før tre mnd., som stort sett holdt seg ved 12 
mnd. Det eneste unntaket var for ODI ved 
12 mnd., der det var en forverring mellom 
tre- og 12 mnd. 

Ved innkomst skåret 51% av pasientene 
høyt på emosjonelt stress (> 1.5), 55% hadde 

vansker med mestring av smerter, henholds-
vis 66% og 43% rapporterte høye skår for 
vedvarende smerte og arbeidsbegrensnin-
ger, mens 39% rapporterte lav jobbtilfreds-
het. Høye skår på emosjonelt stress og de to 
risikospørsmålene om vedvarende smerte 
og arbeidsbegrensninger var statistisk signi-
fikant assosiert med sykefravær ved 12 mnd. 
(Tabell 3). Odds ratio (OR) for emosjonelt 
stress og vedvarende arbeidsbegrensninger 
varierte fra 4.2 til 4.4, men med et vidt kon-
fidensintervall fra 1.5 til 13. Grad av mest-
ring eller tilfredshet hadde ingen sammen-
heng med sykefravær ved 12 mnd. I en siste 
modell der alle de signifikante faktorene ble 
testet samtidig så viste resultatene at emo-
sjonelt stress var sterkest assosiert med syke-
fravær etter 12 mnd. (OR 3.2, KI 1.0 til 10.0). 

Diskusjon
Denne kohortestudien viste en betydelig 
reduksjon i sykefravær samt forbedring i 
smerte/symptomer, funksjonsbegrensnin-
ger og i helserelatert livskvalitet hos pasi-
enter med langvarige korsryggsmerter som 
deltok i «Raskere tilbake».  Pasienter med 
mye emosjonelt stress og katastrofetanker 
ved innkomst hadde en økt risiko for syke-
fravær etter ett år.  

Det er svakheter ved denne studien som 
tilsier en forsiktig fortolkning av noen resul-
tater. Først og fremst gjelder det en forsiktig-
het med å tillegge de positive endringene til 
«Raskere tilbake» tiltaket som sådan. Dette 
er en prospektiv kohortestudie, og det er 
nødvendig med en randomisert, kontrollert 
studie for å evaluere effekten av et «Raskere 
tilbake»-tiltak. Videre, det var 33% frafall 

TABELL 2 Kliniske utfallsmål ved baseline, 3 og 12 mnd oppfølging (n, gjennomsnitt og SD). Gjennomsnitt endring for hver periode er presentert med  
95% konfidensintervall og p-verdi.

Baseline N=131 3 mnd. N=98 12 mnd. N=88 Endring 
baseline – 3 mnd. d

Endring 
baseline – 12 mnd. d

Smerteintensitet rygg (0-10) n=129
5.2 (2.3)

n=95
3.8 (2.4)

n=79
3.8 (2.2)

1.3 (0.8 til 1.8) p<0.001 1.3 (0.8 til 1.9) p<0.001

Smerteintensitet ben (0-10) n=43
6.1 (2.8)

n=35
4.2 (2.8)

n=28
4.5 (2.6)

1.0 (0.5 til 1.5) p<0.001 1.0 (0.2 til 1.8) p=0.015

COMI index score a (0-10) n=117
6.5 (1.9)

n=85
4.6 (2.5)

n=69
3.9 (2.5)

1.8 (1.4 til 2.3) p<0.001 2.4 (1.8 til 2.9) 
p<0.001

ODI b (0-100) n=131
43.9 (16.1)

n=98
22.7 (14.3)

n=77
39.4 (15.5)

21.0 (18.0 til 24.0) p<0.001 2.9 (-0.7 til 6.5) p=0.110

EQ-5D c (-0.6 -1) n=127
0.5 (0.3)

n=89
0.6 (0.3)

n=86
0.7 (0.3)

-0.1 (-0.2 til -0.1) p<0.001 -0.2 (-0.2 til -0.1) p<0.001

a COMI indeks; høyere score indikerer mer smerte/symptomer og funksjonsbegrensninger 
b ODI (Oswestry Disability Index); høyere score indikerer mer funksjonsbegrensninger
c EQ-5D (EuroQoL 5D); høyere score indikerer bedre helse. Negativ endringsskåre betyr forbedring i helsetilstand.
d Parret (tosidig) t-test er benyttet. 

TABELL 3 Psykologiske faktorer og sykefravær ved 12 mnd1 uten og med justering for konfunderende variabler (n=88). 

n (%) høy risiko n (%) lav risiko Univariat OR (95% KI) OR (95% KI)4

Økt emosjonelt stress (HSCL25)2 22 (75.6) 7 (24.1)
4.6 (1.7 til 12.4) (p=0.003)

4.4 (1.5 til 12.8) 
(p=0.006)

Dårlig mestring3

17 (65.4) 9 (34.6) 1.7 (0.7 til 4.4) (p=0.279) 1.5 (0.5 til 4.3) (p=0.314)

Høy risiko vedvarende smerter 3 
22 (81.5) 5 (18.5) 2.6 (0.8 til 7.9) (p=0.095)

3.3 (1.0 til 11.0) 
(p=0.049)

Høy risiko vedvarende arbeidsbegrensninger 3 
16 (61.5) 10 (38.5) 4.6 (1.7 til 12.3) (p=0.002)

4.2 (1.5 til 11.7) 
(p=0.007)

Liten tilfredshet med arbeid 3
15 (55.6) 12 (44.4) 1.8 (0.7 til 4.5) (p=0.217) 2.0 (0.7 til 5.5) (p=0.175)

1 Totalt n=29 av 88 pasienter med sykefravær ved 12 mnd. Potensielle prognostiske faktorer er dikotomisert i forhold til gjennomsnitt og/eller medianverdi på baseline skårer.
2 Hopkins symptom sjekkliste; høyere skår indikerer mer psykisk stress (angst/depresjon), høy risiko ≥1.5. 
3 Ørebro screening skjema; høyere skår indikerer større vanskeligheter, høy risiko ≥6 for mestring, ≥5 for vedvarende smerter,  ≥3 for vedvarende arbeidsbegresninger og manglende 
tilfredshet (cut-off basert på mean-/medianverdier).
4 Justert for kjønn, arbeidsstatus ved baseline, korsryggsmerter. 
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ved 12 mnd., noe som er relativt høyt. Si-
den pasienter som ikke responderte på 12 
mnd. hadde signifikant høyere antall syke-
fraværsdager siste tre mnd. ved innkomst, 
kan dette frafallet ha påvirket estimatene av 
sykefravær. Hvis man antar at de ikke-re-
sponderende pasientene ved 12 mnd. hadde 
en økt sannsynlighet for fortsatt å være ute 
av arbeid ved 12 mnd., er det sannsynlig 
at denne studien har en underestimert an-
del med sykefravær ved 12 mnd. En annen 
svakhet er at arbeidsdataene er basert på 
selvrapportering, noe som kan influere på 
risikoestimater for sammenhenger. De vide 
konfidensintervallene i de multivariate re-
gresjonsanalysene kan til dels skyldes dette 
forholdet, og det faktum at det var et relativt 
lite utvalg. Det begrensede utvalget gjorde 
det også uhensiktsmessig å undersøke gra-
dering av sykefravær under forløpet.

En klar styrke med denne studien er at 
det er den første kliniske studien av et «Ras-
kere tilbake»-tiltak i Norge. En annen styrke 
er at de fleste av pasientene som ble utredet 
på den aktuelle ryggpoliklinikken i løpet av 
undersøkelsesåret inngår i studien (82.4%). 
Dette styrker studiens representativitet for 
pasienter som henvises til ryggpoliklinik-
ker på grunn av korsryggsmerter. Bruk av 
standardiserte og godt utprøvde måleinstru-
menter for norske ryggpasienter er også en 
styrke ved studien. Likeså er det en styrke at 
instrumentene dekket et bredt aspekt av uli-
ke fenomener som smerte/symptomer, funk-
sjonsbegrensninger og helserelatert livskva-
litet. Dette er i tråd med anbefalingene om 
å anvende en biopsykososial forståelse ved 
håndtering av langvarige ryggsmerter (5). 

Resultatene som viser at omtrent halv-
parten av sykmeldte pasienter kom tilbake 
til arbeid i løpet av oppfølgingsåret er i tråd 
med en prospektiv kohortstudie fra Belgia 
(13). I den belgiske studien ble det inkludert 
arbeidere som søkte om uførhetstrygd på 
grunn av korsryggsmerter, og 47% av disse 
var fortsatt sykmeldt etter tre mnd. (13). An-
delen av sykefravær ved 12 mnd. i vår stu-
die (33%) er også tilsvarende resultater fra 
en norsk studie av sykmeldte pasienter som 
mottok døgnbasert tverrfaglig arbeidsrettet 
rehabilitering på Attføringssenteret i Rau-
land, der 70% hadde gått tilbake til arbeids-
relatert aktivitet ved 12 mnd. (14). 

Resultatene fra vår studie viste at en del 
av de sykmeldte pasientene gikk over på 
arbeidsavklaringspenger i løpet av oppføl-
gingsåret. Disse pasientene hadde liten end-

ring i antall sykefraværsdager i oppfølgings 
perioden, på samme måte som pasientene 
med arbeidsavklaringspenger ved oppstart. 
Dette funnet samsvarer med flere andre stu-
dier, som viser at det er svært vanskelig å få 
pasienter som har vært sykmeldt lenger enn 
tre mnd. tilbake til arbeid (13-19). 

Pasienter med mye emosjonelt stress og 
katastrofetanker ved innkomst hadde en 
økt sannsynlighet for sykefravær etter ett 
år, mens mestringsevne og tilfredshet med 
arbeid hadde ingen sammenheng. Disse 
funnene er overlappende med den tidligere 
norske studien (14) som viste at katastrofe-
tanker («fear-avoidance beliefs») relatert til 
arbeid var den sterkeste prognostiske fakto-
ren for ikke å komme tilbake-til-arbeid både 
ved tre- og 12 mnd., mens mestring hadde 
ingen sammenheng med arbeidsvansker. 

Vi observerte en signifikant forbedring i 
alle utfallsmålene som ble benyttet. I perio-
den fra tre- til 12 mnd. var det fortsatt en 
forbedring i COMI og EQ-5D, mens det 
var noe forverring igjen i ODI. Hva tilba-
kegangen i ODI kan skyldes er vanskelig å 
fortolke, siden denne forverringen ikke var 
konsistent på tvers av de andre instrumen-
tene. Tvert imot, de andre utfallsmålene vis-
te en fortsatt forbedring mellom tre- og 12 
mnd. Sist, men ikke minst, viste resultatene i 

denne studien også en stor reduksjon i bruk 
av helsetjenester etter behandlingsperioden 
ved ryggpoliklinikken. Dette kan peke på 
kostnadsbesparende potensialer i det tverr-
faglige «Raskere tilbake»-tiltaket, noe som 
burde undersøkes videre i en ny studie.

Konklusjon
Et godt organisert tverrfaglig «Raskere 
tilbake»-tiltak kan redusere sykefravær hos 
pasienter med langvarige korsryggsmerter, 
med unntak av hos gruppen av pasienter 
med høy skår på psykologiske faktorer som 
emosjonelt stress og katastrofetanker. Fun-
nene indikerer at man trenger mer målret-
tede intervensjoner for å kunne påvirke 
tilbake-til-arbeid hos denne gruppen av 
pasienter.
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kere ved Tverrfagleg poliklinikk, Avdeling 
for fysikalsk medisin og rehabilitering, Åle-
sund sjukehus; spesialfysioterapeut Gitte 
Myklebust, spesialfysioterapeut Torill Sand-
bakk, spesialfysioterapeut Liv Schrøder og 
manuellterapeut Randi Welle. Takk også til 
Halvard Nilsen, medisinskfaglig rådgiver, og 
Karl Arne Remvik, klinikksjef ved Klinikk 
for rehabilitering, Helse Møre og Romsdal.  

Title: Sick leave and a «Return-to-Work» programme – a prospective clinical study on 
patients with persistent low back pain
Abstract 

n Objective: Explore 1-year course of sickleave and clinical outcome in patients with 
persistent low back pain (LBP) referred to «Raskere tilbake»*, and assess whether 
psychological factors predicted sickleave at 12 months follow-up.  

n  Design: Prospective cohort study.
n  Material: All patients with LBP referred to Ålesund hospital outpatient back clinic 

during one year were invited to participate. 
n  Method: Standardised questionnaires at baseline, 3 and 12 months. Multivariate logis-

tic regression analyses was used to analyse the associations. 
n  Results: A total of 131 patients were included; 98 responded at 3 months and 88 at 

12 months. The proportion of sickleave was reduced from 65% at baseline to 33% at 
12 months (p<0.002). A statistically significant reduction in number of sickleave days 
and improvement in clinical outcomes were also observed. Sickleave at 12 months was 
statistically significant associated with emotional distress and catastrophizing; odds 
ratio (OR) of 4.4 (CI 1.5 -12.8) and 4.2 (CI 1.5 - 11.7). 

n Conclusion. Patients who participated in the multidisciplinary «Raskere Tilbake» pro-
gramme had a large reduction in sickleave and improvement in clinical outcomes during 
the year of follow-up. Emotional distress and catastrophizing at baseline increased the 
risk for sickleave at 12 months. 

n Keywords: Back pain, return to work, prognosis.

*Translated to «returning faster to work».
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Nå slår Riksrevisjonen fast at 
ventetida for å få tilbudet er alt 
annet enn rask. Den er nemlig over 
et halvt år – i gjennomsnitt.

TEKST John Henry Strupstad
js@fysio.no 

– Hvis det hadde vært meg i den situa-
sjonen, ville jeg nok følt at oppfølgingen 
av meg ikke var som forventet, sier Hans 
Conrad Hansen, ekspedisjonssjef i Riks-
revisjonen til NRK.

196 dager
Satsingen har brukt om lag én milli-
ard kroner i året siden opprettelsen i 
2007. Sykmeldte må i gjennomsnitt vente 
hele 196 dager før de kommer inn i ord-
ningen. Dette gjelder de private tjeneste-
tilbudene som NAV administrerer.

– Kan bli bedre
Arbeidsdepartementet sier ordningen 
bare er én av flere for å få folk tilbake i 
jobb.  Men departementet innrømmer 
også at den kan bli bedre:

– Vårt signal er at dette kan skje ras-
kere. Det er ingen tvil om at ordninger 
skal målrettes, slik at vi får sykmeldte 
raskt tilbake i jobb, sier Kristian Dahlberg 
Hauge, statssekretær, Arbeids- og sosial-
departementet.

Ifølge  Helsedirektoratet og Helse 
Sør-Øst er ventetiden i de regionale hel-
seforetakene kortere. Disse tilbudene 
administrerer to tredjedeler av «Raskere 
tilbake»-midlene. 

– Fører ikke til lavere sykefravær
En omfattende forskningsrapport fra 
Sintef, viste at  kortere ventetider faktisk 
ikke fører til lavere sykefravær, og at hel-
seforsikringer, som norske bedrifter i fjor 
betalte 1,1 milliarder for, ikke gir lavere 
sykefravær.

Det samme gjelder ordningen «Raske-
re tilbake». SINTEF-forsker Karl-Gerhard 
Hem sier til Dagens Næringsliv at Norges 
Handelshøyskole her har funnet en ør-
liten sammenheng med tanke på lavere 

ventetid og lavere sykefravær:
– Dersom ventetiden kortes med 30 

dager, går sykefraværet ned med 0,03 da-
ger – altså i nærheten av en promille. Men 
dette er langt fra nok til å forsvare kostna-
dene ved tiltaket, sier Hem, og fortsetter:

– «Raskere tilbake» en veldig kom-
plisert ordning for sykehusene, for Nav-
kontorene og for legene. Hvorfor ikke 
bare bevilge pengene på vanlig måte til 
sykehusene? 

Går ikke til spille
Helseminister Bent Høie (H) tviler ikke 
på resultatet i Sintef-undersøkelsen, men 
han ønsker ikke å avvikle ordningen.

Høie sier til Dagens Næringsliv at han 
allerede har endret noe på ordningen, et-
ter tidligere rapporter fra Sintef som går i 
samme retning. Oppdraget til de regiona-
le foretakene er nå at midlene over «Ras-
kere tilbake» først og fremst skal hjelpe 
folk med muskel- og skjelettlidelser og 
psykisk sykdom.

– Det er jo ikke for å spare penger vi 
har ordningen, men for at folk skal kom-
me tilbake til arbeidslivet, sier han til avi-
sen.

– Spiller det ingen rolle at ordningen 
ikke fører til lavere sykefravær?

– Jo, og målsetningen nå er at de som 
har behov for sammensatte behandlinger 
skal få det, slik at de vil kunne bidra til 
samfunnet igjen, og ikke bli varig uføre, 
sier Høie, og legger til:

– Pengene går jo ikke til spille. Det å gi 
folk behandling for å mestre livet sitt, har 
verdi uavhengig av om de kommer tilbake 
eller ikke.

– «Raskere tilbake» går for sakte

Ordningen «Raskere tilbake» har blitt 
forsøkt evaluert av flere aktører, blant 
andre Samfunns- og næringslivsforsk-
ning, International Research Institute 
of Stavanger og Deloitte. I tillegg til en 
rekke mindre studier og masteroppga-
ver. Foreløpig er resultatene basert på 
svært usikre data og mangelfull meto-
dikk, derfor kan ingen si med sikkerhet 
om tiltakene virker eller ei. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18790677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18790677
mailto:js@fysio.no
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Ny forskningsbasert kunnskap må imple-
menteres. Pasienter med muskelskjelett-
plager kan oppnå vel så gode resultater 
med målrettede fysioterapitiltak som med 
kirurgi. Fysioterapi er i tillegg mindre kost-
nadskrevende og mindre risikofylt enn å 
legge seg under kniven. Det er derfor et pa-
radoks at antall ryggoperasjoner, proteseki-
rurgi og reseksjoner av acromion og menisk 
stadig øker i Norge. Effektive fysioterapi-
tiltak må i større grad bli førstevalget i be-
handlingen av disse muskelskjelettplagene, 
før pasienten vurderes for kirurgi.

Aktiv med artrose
Vi trenger ikke flere randomiserte kontrol-
lerte studier, systematiske oversiktsartikler 
eller retningslinjer for å kunne si at trening 
er det mest effektive fysioterapitiltaket for 
pasienter med kne- og hofteartrose. Vi må 
heller bli bedre på å implementere de forsk- 
ningsbaserte retningslinjene vi har.  Dette 
gjelder også for pasienter i et tidlig artro-
sestadium, som ved degenerativ menisk. 
Vi har i dag et godt kunnskapsgrunnlag 

for å kunne si at aktiv rehabilitering og tre-
ning er førstevalget for pasienter med de-
generativ menisk (1, 2). Det er derfor un-
derlig at så mye som 80% av artroskopisk  
meniskkirurgi foregår på pasienter over 40-
45 år. Majoriteten av disse pasientene har 
tidlig artrose og bør behandles med aktiv 
rehabilitering. 

Nytt rehabiliteringsprogram
Antall meniskoperasjoner i Norge for de 
over 35-40 år må ned. Disse pasientene 
bør heller behandles som tidlig artrosepa-
sienter med fysioterapiveiledet trening og 
artroseskole. Implementeringsprogrammet, 
AktivA – aktiv med artrose (www.aktiv-
medartrose.no), har derfor nylig startet i 
Norge. Tilsvarende program gjennomføres 
også i Sverige og Danmark. Dette er et ser-
tifiseringsprogram for fysioterapeuter som 
jobber med artrosepasienter, og inkluderer 
blant annet oppdatert kunnskap innen feltet, 
et ferdigutviklet program for artroseskole, 
basistrening og progresjon i øvelser for ar-
trosepasienter, samt innføring i et registre-
ringssystem for kartlegging og oppfølging av 
pasientene. Dette skal på sikt bli et nasjonalt 
kvalitetsregister for artrosebehandling, på 
lik linje som i Sverige (www.boaregistret.se).

Mindre smerte og bedre funksjon
Det er også god dokumentasjon for at skul-
derpasienter har best behandlingseffekt av 
trening og aktive øvelser fremfor kirurgi (3). 
Allerede for 20 år siden, ble det rapportert at 
veiledede øvelser er like bra som acromion-
reseksjon ved subakromiale plager. Senere 
har det også vist seg at spesifikke øvelser 
for rotatorcuff og scapula hos disse pasi-
enter ikke bare reduserer smerte og bedrer 
funksjon, men også reduserer behovet for 
artroskopisk subakromial dekompresjon. 
Likevel henvises svært mange pasienter fra 

primærhelsetjenesten til vurdering for skul-
derkirurgi.

Trening og aktive øvelser
Pasienter med subakromiale plager bør hel-
ler ha trening og aktive øvelser, som i første 
omgang er individuelt tilpasset og instruert 
av fysioterapeut. Holdningskorrigerende 
øvelser inngår ofte i startfasen, med sca-
pulær retraksjon, etterfulgt av øvelser for 
scapulo-humeral bevegelse og ledet aktive 
øvelser for bevegelsesutslag i glenohume-
ralleddet. I neste fase (eventuelt parallelt) 
instrueres øvelser for rotatorcuffen, stabili-
tetsøvelser for scapula, øvelser for mobilitet 
og tøyning. Pasientene utfører gradvis mer 
sammensatte og belastende øvelser, og over-
føring til daglige aktiviteter står sentralt. 
Progresjon i øvelsene baseres på jevnlige 
funksjonsvurderinger og tilpasses etter be-
vegelsesmønsteret. Aktuelle skuldersmerter, 
som oftest er lokalisert subakromialt, bør 
ikke reproduseres under trening og aktivi-

Fysioterapi virker!
Det er til å undre seg over hvorfor ikke flere pasienter behandles med 
fysioterapi fremfor kirurgi ved muskelskjelettplager.

fag KRONIKK

http://medartrose.no/
http://www.boaregistret.se/
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Kirurgisk behandling skal kun tilbys pasienter 
som virkelig trenger det.

tet. Denne tilnærmingen utføres med godt 
resultat (4) uten bruk av kostbar billeddiag-
nostikk.

En ulempe at bildet sier mer enn 
tusen ord
Billeddiagnostikk er ofte unødvendig. Bruk 
av ultralyd, CT og MR, som et diagnos-
tisk screening-verktøy, kan gi mange falske 
positive svar. Patofysiologien for muskel-
skjelettplager er ofte uklar, og strukturelle 
forandringer er også vanlig hos symptom-
frie personer. Det er derfor generelt dårlig 
samsvar mellom billeddiagnostiske funn og 
kliniske symptomer. Pasienter med muskel-
skjelettplager, bør henvises til rett instans, 
basert på en utfyllende anamnese og en god 
klinisk undersøkelse, fremfor billeddiagnos-
tiske funn.

Tverrfaglig tilnærming
Det er også klare indikasjoner for at ikke-
kirurgisk behandling bør være førstevalget 
hos pasienter med kompliserte korsrygg-
plager som henvises til utredning for rygg-
kirurgi. Gruppebasert behandling med fo-
kus på veiledet trening av fysioterapeut og 
kognitive aspekter, har vist seg å gi like gode 
resultater som avstivningsoperasjon, ifølge 
norske studier (5). En nyere studie sammen-
lignet denne type tverrfaglig rehabilitering 
med innsetting av lumbal skiveprotese (6). 
Selv om det ble rapportert en litt bedre ef-
fekt av kirurgi, hadde 50% av pasientene 
randomisert til rehabilitering også betydelig 
bedring. Det anbefales derfor at alle pasien-
ter bør gjennomgå et tverrfaglig rehabilite-
ringsprogram før kirurgi eventuelt vurderes. 
I tillegg til god behandlingseffekt, har slik 

rehabilitering vist seg å være kostnadseffek-
tiv (7).

Veiledet trening og kognitive 
aspekter
Dette tverrfaglige rehabiliteringsprogram-
met er utviklet av norske klinikere og forsk- 
ere, og ble implementert ved landets uni-
versitetssykehus i forbindelse med gjen-
nomføringen av de nevnte studiene (5, 6). 
Rehabiliteringsprogrammet har også fått in-
ternasjonal oppmerksomhet. Behandlingen 
er gruppebasert (8-12 deltakere), gjennom-
føres poliklinisk og varer i 40-60 timer totalt 
(fordelt over 12-15 dager i en periode på 3-5 
uker). Et team av fysioterapeuter, fysikalsk 
medisinere og eventuelt andre yrkesgrupper 
(sosionom, psykolog, sykepleier) er ansvar-
lige for behandlingen, som består av foreles-
ninger og samtaler innen ulike tema, som 
anatomi, smertemekanismer, mestrings-
strategier og normale reaksjonsmønstre. I 
tillegg gjennomfører pasientene daglig tre-
ning, både individuelt og i grupper, for å øke 
fysisk kapasitet. Funksjonstrening i form av 
daglige aktiviteter pasientene er redde for å 
utføre og normalisering av bevegelsesmøn-
stre, er også en viktig del av rehabiliteringen. 
Suksessen dette tverrfaglige rehabiliterings-
programmet har vist i studiesammenheng, 
har imidlertid ikke vært nok til å videreføre 
programmet ved alle norske universitetssy-
kehus. Finansieringssystemet er dessverre 
slik at denne type tverrfaglig rehabilitering 
ofte er mindre lønnsomt enn kirurgi for 
sykehusene, og det er derfor en utfordring 
for mange avdelinger å få gjennomslag for 
et slikt tilbud til denne pasientgruppen. Til-
svarende tverrfaglig rehabiliteringsopplegg 

kunne kanskje tilbys i primærhelsetjenesten 
med samme positive effekt? 

Fysioterapi før kirurgi
For at flere pasienter skal behandles med 
fysioterapi fremfor kirurgi ved muskelskje-
lettplager, må vi tilby pasientene gode tiltak 
som har god effekt. Med god faglig kompe-
tanse, kan vi tilby den beste evidensbaserte 
behandling. Pasientene må motiveres for 
rehabiliteringsprogram, hvor egeninnsats 
og påvirkning av egen helse står sentralt. En 
utfordring til det norske helsevesenet blir 
derfor å tilrettelegge finansieringssystemet, 
slik at både primærhelsetjenesten og spesia-
listhelsetjenesten er økonomisk tjent med at 
pasientene henvises til fysioterapi fremfor 
kirurgi. Kirurgisk behandling skal kun til-
bys pasienter som virkelig trenger det, mens 
pasienter som har like god effekt av fysiote-
rapi, må få et tilstrekkelig fysioterapitilbud. 
Et tilbud som virker!     
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består i dag av 19 fysioterapeuter som driver med forskning og fagutvikling innen ulike 
divisjoner ved OUS. Formålet med FYSIOFORSK er først og fremst å synliggjøre fysioterapi-
forskning, bidra til forskningssamarbeid på tvers av yrkesgrupper/fagområder og skape en 
møteplass for fysioterapeuter med forskningsinteresse. FYSIOFORSK har et tett samarbeid 
med ulike faggrupper, både nasjonalt og internasjonalt, og i tillegg til jevnlig møtevirksom-
het, har gruppen en egen nettside for å spre informasjon og kunnskap til flest mulig.
www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/fysioforsk_

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/fysioforsk_
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Gro Gujord Tangen, fysioterapeut, PhD, for-
sker ved Avdeling for helsefag, Universitetet i 
Oslo og ved Nasjonal kompetansetjeneste for 
aldring og helse. 

Hovedveileder: Professor Anne Marit Mengs-
hoel. Biveiledere: Knut Engedal og Astrid 
Bergland. 

Originaltittel: Mobility and cognition in 
patients with cognitive impairment and 
Alzheimer’s disease. 

Disputas fant sted 13. mai 2015 ved Universi-
tetet i Oslo.

Demens er vanligvis forbundet med hu-
kommelsesproblemer og atferdsendringer, 
imidlertid påvirkes også mobilitet, slik som 
gange, balanse og romlig orienteringsevne. 
Konsekvenser av redusert balanse og rom-
lig orienteringsevne kan være dramatiske, 
slik som at pasienter faller eller går seg bort. 
Hovedhensikten i avhandlingen var å un-
dersøke sammenhenger mellom mobilitet 
og grad av kognitiv svikt, samt å undersøke 
sammenhenger mellom mobilitet og ulike 
domener av kognitiv funksjon. 

Avhandlingen baserer seg på data fra to 
ulike studier. Den første studien er en longi-
tudinell studie som ble gjennomført i samar-
beid med forskere ved Hukommelsesklinik-
ken i Malmø, Sverige, og utvalget besto av 
72 pasienter med demens med tidlig debut. 
Den andre studien er en tverrsnittsstudie 
hvor utvalget besto av 170 hjemmeboende 
pasienter med kognitiv svikt og Alzheimers 
sykdom, hovedsakelig rekruttert fra Hu-
kommelsesklinikken ved Oslo universitets-
sykehus, Ullevål. 

Hovedfunnene i den første studien som 
fokuserer på yngre personer (under 65 år) 
med demens er at gruppen med Alzheimers 
sykdom hadde bedre mobilitet enn gruppen 
med andre former for demens. Gruppen 
med Alzheimers sykdom ble fulgt opp ett 
år senere, og hadde da redusert mobilitet i 
form av at de brukte lengre tid på trappe-

gange og på Timed up and Go. I den andre 
studien undersøkte vi ulike aspekter ved ba-
lanse ved å bruke testen Balance Evaluation 
Systems Test (BESTest). Tre grupper med 
ulik grad av kognitiv svikt (subjektiv/mild 
kognitiv svikt, mild Alzheimers sykdom 
og moderat Alzheimers sykdom) ble sam-
menlignet, og vi fant forskjeller mellom alle 
gruppene på alle aspekter ved balanse. Alle 
aspekter ved balanse var signifikant assosi-
ert med det kognitive domenet eksekutiv 
funksjon i multivariate modeller hvor det 
ble kontrollert for demografiske faktorer. I 
den siste studien undersøkte vi romlig ori-
enteringsevne ved å la pasientene gå gjen-
nom en todimensjonal labyrint (Floor Maze 
Test). I denne studien så vi at pasienter med 
mild kognitiv svikt brukte lengre tid på alle 
deler av Floor Maze Test enn gruppen med 
subjektiv kognitiv svikt gjorde, mens grup-
pen med mild Alzheimers sykdom gjorde 
signifikant flere feil enn gruppen med mild 
kognitiv svikt. I multivariate modeller så vi 
at det var eksekutiv funksjon som var ster-
kest assosiert med utførelsen av Floor Maze 
Test. 

Hovedkonklusjonen i avhandlingen er 
at endringer i mobilitet sees i svært tidlig 
stadium av Alzheimers sykdom, og til dels 

også hos personer med hukommelsesvan-
sker uten demensdiagnose. Eksekutiv funk-
sjon var det kognitive domenet som var av 
størst betydning for utførelsen av de ulike 
mobilitetsoppgavene. Resultatene indikerer 
at intervensjoner bør rette seg mot pasienter 
i tidlig fase av sykdommen for å se om funk-
sjonstapene kan forebygges. 

 
Artikler:
1. Tangen GG, Londos E, Olsson J, Minthon 
L, Mengshoel AM. A longitudinal study of 
physical function in patients with early-
onset dementia. Dement Geriatr Cogn Dis 
Extra 2012;2:622-631. 
2. Tangen GG, Engedal K, Bergland A, Mo-
ger TA, Mengshoel AM. Relationships bet-
ween balance and cognition in patients with 
subjective cognitive impairment, mild cog-
nitive impairment, and Alzheimer disease. 
Phys Ther 2014;94:1123-1134. 
3. Tangen, G.G., Engedal, K., Bergland, A., 
Moger, T.A., Hansson, O., & Mengshoel, 
A.M. 2015. Spatial navigation measured by 
the Floor Maze Test in patients with subjec-
tive cognitive impairment, mild cognitive 
impairment, and mild Alzheimer’s disea-
se. Int Psychogeriatr. 1-9 available from: 
PM:25644091. 

Doktorgrad:

Mobilitet hos personer med kognitiv svikt 
og Alzheimers sykdom



FYSIOTERAPEUTEN  1/16     35

Pasienter med revmatiske 
sykdommer ønsker tydelig 
informasjon om sin sykdom, 
behandling og hva de selv 
kan gjøre for å leve godt med 
sykdommen. 
 
TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

I stadig økende grad ønsker pasientene å ha 
en aktiv rolle når det gjelder beslutninger 
vedrørende egen helse. Nå har The Euro-
pean League against Rheumatism (EULAR) 
utarbeidet nye anbefalinger for pasientun-
dervisning.

– Forskning har vist at mellom 50 og 80 
prosent av pasientene ønsker mer informa-
sjon enn de får. De ønsker også følelses-
messig støtte og utveksling av kunnskap og 
erfaringer med andre som har en lignende 
sykdom. Derfor er det viktig at vi i helseve-
senet legger bedre til rette for at pasientene 
får den informasjonen de trenger, sier Heidi 
Zangi, sykepleier og forsker ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for revmatologisk re-
habilitering, til Diakonhjemmet sykehus’ 

nettsider. Hun har vært med i EULARs ar-
beidsgruppe og er førsteforfatter av artik-
kelen som omhandler de nye anbefalingene.

Kunnskapsbaserte anbefalinger 
Pasientundervisning har lenge vært inte-
grert i europeiske behandlingsanbefalinger 
for inflammatoriske revmatiske sykdom-
mer. Likevel er det store forskjeller i hvordan 
denne undervisningen blir gitt i ulike land. 
I 2013 ble det derfor etablert en arbeids-
gruppe innen den europeiske revmatologi-
organisasjonen, EULAR. Arbeidsgruppens 
oppgave var å utarbeide kunnskapsbaserte 
anbefalinger for undervisning til pasienter 
med inflammatoriske revmatiske sykdom-
mer. Gruppen besto av 15 pasienter og 
tverrfaglig helsepersonell med interesse for 
og erfaring fra pasientundervisning. De re-
presenterte ti forskjellige europeiske land: 
Danmark, Frankrike, Nederland, Norge, 
Portugal, Storbritannia, Sveits, Sverige, 
Tsjekkia og Østerrike.

– Basert på en systematisk litteraturover-
sikt og diskusjoner innad i gruppen, ble det 
formulert åtte kunnskapsbaserte anbefalin-
ger, sier Heidi Zangi til sykehusets nettsider. 
Hun forteller at anbefalingene omhand-
ler hvorfor og hvordan undervisningen bør 
gjennomføres, når den bør tilbys, hvem som 

bør gjennomføre undervisningen og hvilken 
kompetanse de bør ha, samt hvordan under-
visningen bør  evalueres. Gruppen baserte 
anbefalingene på to overordnede prinsipper:

– Pasientundervisning er en planlagt in-
teraktiv læringsprosess som skal sette folk i 
stand til å mestre livet med en inflammato-
risk revmatisk leddsykdom og optimalisere 
deres helse og velvære.

– Kommunikasjon og samarbeid mellom 
personer med inflammatoriske revmatiske 
leddsykdommer og helsepersonell er nød-
vendig for en effektiv pasientundervisning.

Ny studiegruppe innen EULAR 
For å gjøre anbefalingene kjent i alle Euro-
peiske land og støtte opp om arbeidet med 
å gjennomføre anbefalingene er det nå eta-
blert en studiegruppe innen EULAR. Grup-
pen er åpen for alle med interesse for pasi-
entundervisning og vil møtes på den årlige 
EULAR-kongressen.

Les mer 
Zangi HA, Ndosi M, Adams J, et al. EULAR 
recommendations for patient education for 
people with inflammatory arthritis,  Ann 
Rheum Dis 2015; 74: 954-962.

Kilde: www.diakonhjemmetsykehus.no 

Revmatiske sykdommer: 
Nye europeiske anbefalinger for 
pasientundervisning
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Skrevet av Karin Magnusson, fysioterapeut 
PhD og Kåre Birger Hagen, fysioterapeut og 
professor ved Nasjonal kompetansetjeneste 
for revmatologisk rehabilitering, Revmatolo-
gisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

Bakgrunn
Artrose rammer mange og diagnostiseres ved 
røntgen og kliniske symptomer som smerte, 
stivhet og hevelse. Leddproteseoperasjon er 
indikert ved alvorlig artrose og når andre be-
handlingsalternativer er mislykkede (1). 

Det finnes ingen sykdomsmodifiserende 
medisiner for artrose. Kunnskap om mu-
lige årsaker for artrose er derfor svært viktig 
for implementeringen av effektive forebyg-
gingsstrategier. Mulige modifiserbare risiko-
faktorer er overvekt, fysisk aktivitetsnivåer 
og dårlig kardiometabolsk helse, men det er 
lite kjent hvorvidt dette er uavhengig av ar-
velige faktorer (2-5). Resultater fra tidligere 
studier av årsaker til artrose kan i tillegg til 
konfundering som følge av umålte arvelige 
faktorer være affisert av utvalgsskjevhet og 
feilrapportering (6). 

I en britisk tvillingkohort fant man at arv 
kunne forklare 39-65% av variansen i mild/
ikke-symptomatisk (kun radiografisk defi-
nert) hofte- og kneartrose (7-9). Studien var 
liten og dessuten utført på en svært selektert 
gruppe som ikke nødvendigvis ligner de 
personene studieresultatene er tenkt å gjelde 
for. Det er altså ukjent i hvilken grad arve-
lige faktorer kan forklare variansen i alvorlig 
artrose og leddproteseoperasjon. En stor ar-
velig komponent innebærer at sykdommen i 
mindre grad lar seg forebygge.

Norge er i besittelse av et landsdekkende 
leddproteseregister med korrekte opplysnin-
ger om >95% av alle leddproteseoperasjoner 
som utføres. I det norske tvillingregisteret re-
gistreres alle tvillinger. På grunn av et sterkt 
design der risiko for skjevheter er redusert, 
vil en kobling av de to registrene bidra med 
unik ny kunnskap om årsakene til artrose.

Formål
Hovedformålet med studien er å undersøke 
hvorvidt arv, overvekt og livsstilsrelaterte 
faktorer er mulige årsaker til artrose. 

Metode
Studien er en prospektiv kohortstudie ba-
sert på en kobling av Norsk Tvillingregister 
og Norsk Leddproteseregister. Totalt 21.963 
tvillinger født og registrert mellom 1915 
og 1960 var tilgjengelige for kobling (10). 
Tvillingene besvarte spørreskjemaer i 1978-
82 og 1988-92. Norsk Leddproteseregister 
inneholder informasjon om alle leddprote-
seoperasjoner i Norge fra 1987 (hofte)/1994 
(kne) til dags dato (11). 

Eneggede og toeggede tvillinger deler 
100% og 50% av arvematerialet og er typisk 
oppdratt i samme miljø. Den klassiske tvil-
lingmodellen utnytter denne informasjonen 
og gjør det mulig å kvantifisere andelen av 
variansen i utfallet (leddproteseoperasjon) 
som kan tilskrives arvelige faktorer. I tillegg 
kan et co-twin control design anses som 
et naturlig randomisert eksperiment hvor 
informasjonen som ligger i delte gener og 
tidlig miljøfaktorer utnyttes for å justere for 
konfundering (forveksling av effekter) som 
regel er umålt. I prosjektet vil både den klas-
siske tvillingmodellen og co-twin control 
design bli anvendt med tilsvarende statis-
tiske analyser. 

Vi vil undersøke hvorvidt følgende eks-
poneringer med de beskrevne målemetode-
ne er assosiert med hofte- og/eller kneprote-
seoperasjon:

1. Overvekt (25-30 kg/m2) og fedme 
(>30 kg/m2), utregnet ut fra selvrapportert 
høyde og vekt.

2. Fysisk aktivitetsnivå målt ved «Venn-

ligst rapporter mengden fysisk aktivitet 
(trening) som du utfører i din fritid» samt 
«Vennligst rapporter mengden fysisk aktivi-
tet som du utfører i ditt arbeid eller andre 
daglige aktiviteter», (begge med fire svarka-
tegorier). 

3. Diabetes (inklusive insulinbruk), hy-
pertensjon og angina pectoris ble målt ved 
avkrysning ja/nei. Hvis ja ble alder ved syk-
domsdebut rapportert. 

Prosjektets relevans for fysioterapi
Fysioterapeuter møter ofte artrosepasien-
ter i primærhelsetjenesten, men vi mangler 
tilstrekkelig kunnskap om i hvilken grad og 
hvordan proteseoperasjon kan forebygges. 
Prosjektet vil være relevant for fysioterapi 
uavhengig av funn. Dersom arvelige fakto-
rer viser seg å være viktigere enn modifiser-
bare livsstilsrelaterte faktorer, bør det forsk- 
es videre på arv i ulike aldre og på hvilket 
stadium i livet man kan ha den største åp-
ningen for effekt av en sunn livsstil. Dersom 
modifiserbare livsstilsrelaterte faktorer viser 
seg å være viktigere enn arv, bør riktigheten 
av de selvrapporterte dataene i tvillingregis-
teret undersøkes. Basert på funnene i studi-
en bør større intervensjonsstudier med for-
mål om å redusere vekt/øke aktivitetsnivået/
bedre kardiometabolsk helse iverksettes, slik 
at man kan finne en optimal forebyggings-
strategi for alvorlig artrose og leddprotese-
operasjon. 

Litteraturlisten sendes på forespørsel. 
Kontakt karin.magnusson@diakonsyk.no. 

«Født sånn eller blitt sånn» 

– Kan alvorlig artrose forebygges?

mailto:karin.magnusson@diakonsyk.no


FYSIOTERAPEUTEN  1/16     37

Breimo JP, Normann T, Sandvin JT,  
Thommesen H: 
Individuell plan. Samspill og unoter 
Gyldendal Norsk Forlag AS, 2015 
183 sider
ISBN: 9788205481701 
 
Presentasjon av kvalitativ forskning i bokform, 
gir en gyllen mulighet til å sette tema inn i en 
større ramme med mer utfyllende informasjon 
enn det eksempelvis er mulighet for i artikkel-
form. I boka «Individuell plan. Samspill og 
unoter», gjør forfatterne nettopp dette. Den 
inneholder oppdatert forskning på ordningen 
individuell plan, basert på intervju med brukere 
og tjenesteytere. Disposisjonen er god, med 
relevante innslag som gir leseren et helhetlig 
bilde av prosessen individuell plan, hvordan 
den vokser frem og farges underveis. Teorien 
klarer ikke ta høyde for menneskelig støy, og 
det er spennende å følge den kronglete veien 
for gode intensjoner. For fysioterapeuter og 
andre som driver med forskning, eller ønsker 
å forske, gir boka et innblikk i hvordan det kan 
gjøres i tillegg til å være et forbilledlig eksem-
pel på hvordan funn kan formidles til andre 
interessenter. 

Angår fysioterapeuter
Formålet med forskningen som presenteres i 
boka, er et ønske om å forstå hvordan ordnin-
gen individuell plan fungerer i dag, med sikte 
på å kunne peke på mulige forbedringer. Dette 
innebærer å se på hvordan individuell plan 
praktiseres, hvilke utfordringer praktiseringen 
av ordningen avdekker, og hvorfor praktise-
ringen eventuelt skiller seg fra det som var 
intensjonen. Individuell plan settes inn i en 
større sammenheng, og gir oss bakgrunnen for 
hvordan ideen om individuell plan som et orga-
nisasjonsnøytralt virkemiddel for koordinering 
av tjenester har vokst frem. Individuell plan 
er noe som angår fysioterapeuter, og for dem 
som ikke har vært så opptatt av dette tidligere, 
gir boka anledning til å bli mer kjent med hva 
individuell plan er ment å skulle bidra til. På 
den andre siden sies det noe om hvordan gode 
intensjoner kan undergraves av en stadig mer 
kompleks velferdsstat. 

Når det gjelder lovgrunnlaget vedrørende 
individuell plan retter forfatterne et kritisk 
blikk mot lovgivernes manglende evne til å 
samordne et helhetlig lovverk på tvers av fag 
og sektorer, slik at ordningen med individuell 

plan skal kunne fremstå som tydelig og koor-
dinert. Det forventes at kommuner og statlige 
instanser skal sikre brukerne et helhetlig og 
sammenhengende tjenestetilbud, men lover 
og regler skaper usikkerhet og forvirring. For 
tjenesteytere spesielt, kan dette være med å 
gi en lavere bruksverdi fordi målet forsvinner 
ut av syne.

Erfaringer
Tre hovedkapitler tar for seg brukernes erfa-
ringer med å ha en individuell plan, erfarin-
gene med å være koordinator og erfaringer 
med det å organisere og tilrettelegge for 
arbeidet med individuell plan på systemnivå. 
Forskningen viser blant annet at individuell 
plan er en ordning som skaper forventninger 
om forbedringer i tjenestetilbudet, forbed-
ringer som kommunen ikke er forpliktet til å 
innfri. Koordinatoren, som ofte er pådriveren i 
planarbeidet, opplever å komme i klemme mel-
lom brukernes forventninger og kommunens 
evne eller vilje til å innfri deres forventninger. 
Det følger heller ingen ekstra ressurser med 
koordinatorjobben, og i en fra før av presset 
situasjon vil det ikke være særlig motiverende 
å ta på seg en rolle som krever både tid og 
overskudd. Knapphet på tid og tøffe priorite-
ringer er hverdags for fysioterapeuter og de 
fleste andre som jobber innen velferd. 

Ut av fagbobla?
Boka gir rikelig med muligheter for fysiote-
rapeuter og andre til å gå ut av den faglige 
bobla et øyeblikk, og få en kort innføring i type 

ledelse som har preget arbeidslivet de siste år. 
Det trekkes linjer mellom forvaltningsverdier, 
styringsfilosofi og menneskesyn.  Det ligger 
mye makt hos ledelsen med tanke på hvordan 
organiseringen av arbeidet med individuell 
plan gjennomføres, og det stilles spørsmål 
om at valg av organisering kan ha ført til at 
arbeidet langt på vei er blitt byråkratisert. Or-
ganiseringen av koordineringsansvaret er opp 
til den enkelte kommune, og de ulike måtene 
å gjøre det på har både styrker og svakheter. 
En av de største utfordringene er å forankre 
ordningen i kommunen som organisasjon og 
samtidig beholde nærhet til brukerne og tje-
nestenivået. I tillegg kan evalueringen av om 
kommunen oppfyller sin lovpålagte plikt lett 
bli knyttet til antall planer som utarbeides og 
ikke til kvaliteten i planprosessen, eller til hvor 
vidt intensjonene i ordningen innfris. 

Verdt å lese!
Forfatterne er ydmyke på at det bildet som 
tegnes ikke er representativt i den forstand 
at det gir en oversikt over hvordan ordningen 
praktiseres og erfares i et representativt 
utvalg av norske kommuner, men er basert 
på enkeltaktørers tolkninger av hvordan 
ordningen fungerer. Formålet har vært å søke 
etter kvalitative mønstre og sammenhenger. 
De er opptatt av at forskeren har et ansvar, 
ikke bare for å begrunne den forskning som 
gjennomføres, men også å synliggjøre hvilken 
betydning resultatene av forskningen kan ha 
for klinikere og politikere. Anvendbarheten av 
forskningen diskuteres, resultatene kommer 
til sin rett og får det fokus som jeg mener en 
god forskningsprosess skal munne ut i. Her 
kommer gode refleksjoner servert på sølvfat 
for leseren. Et av formålene med gjennomført 
forskning er å peke på mulige forbedringer 
med ordningen. 

Jeg anbefaler boka til alle som ønsker å 
lese en god oppsummering av prosessen 
individuell plan som del av en større helhet, og 
kanskje spesielt dem som trenger tips til veien 
videre. Måten utfordringene blir løst vil ifølge 
forfatterne selv sterkt berøre velferdsstatens 
legitimitet, med tanke på forventninger fra en 
stadig mer rettighetsbevisst befolkning. 

Av Britt Tove Klevmo, selvstendig nærings-
drivende fysioterapeut med videreutdanning 
i psykomotorisk fysioterapi, Psykomotorisk 
Fysioterapi Verdal.

Byråkratisering av individuell plan?
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Caroline Lysberg (24) var 
fanget i en bil under vann i 50 
minutter. Nå er hun på god vei 
tilbake, takket være alle sine 
gode hjelpere.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

DYKKERE, luftambulansen, leger, fysiotera-
peuter, ergoterapeuter, logopeder, pleiere, 
nevropsykologer, sosionomer – lista over 
dem som har vært med på å berge henne er 
lang. Naturligvis betyr helsepersonellet mye, 
men den nærmeste familien står i en sær-
stilling. Ikke bare for Caroline Lysberg, men 
også for fysioterapeutene og de andre som 
jobber med henne.

Camilla Sørgjerd har vært Carolines fy-
sioterapeut ved Lian hele veien. Fremgangen 
har vært oppsiktsvekkende. Det skjer noe 
hele tiden. Og de pårørende er uvurderlige 
støttespillere. 

– De kjenner pasienten på en helt annen 
måte, har kunnskap som vi ikke har, men 
har nytte av å få. I starten kan det være van-
skelig for pasientene å gi oss informasjon, 
og da er de pårørende en spesielt verdifull 
ressurs. Også i treningen betyr de pårørende 
mye, sier hun. 

En sensasjon
Caroline er egentlig en sensasjon. Hun var 
klinisk død, men nå kan hun å gå. Hun spøk- 
er, er temperamentsfull, stiller spørsmål. Og 
har et utrettelig pågangsmot. Uka før Fysio-
terapeuten var på besøk gikk hun også selv i 
korridoren, uten rullator, men med Sørgjerd 
tett på. 

Faren hennes, Jan Ove Lysberg, forteller 
at Sørgjerd har blitt en veldig viktig person 
for Caroline. 

– De fant tonen med én gang, og fysio-
terapien har vært alfa og omega for frem-
gangen. Vi setter pris på at Caroline har hatt 
samme fysioterapeut hele tiden på Lian. 
Kontinuitet skaper trygghet, noe som også 

er med på å optimalisere mulighetene for 
fremgang, sier han.

Dagen alt stoppet opp
Ulykken skjedde et par uker før jul i 2013. 

Caroline og hennes daværende kjæreste be-
fant seg i en bil, han kjørte. Bilen gled på det 
glatte føret og havnet utfor kaia. Den la seg 
nede i Steinkjerelva, på sju, åtte meters dyp. 

Sjåføren klarte å komme seg ut, men ikke 

De aller beste

Fys.med. Lian – Avdeling for ervervet hjerneskade
•	 Driver spesialisert rehabilitering for pasienter med kognitiv dysfunksjon/sammensatte 

problemer etter ervervet hjerneskade.
•	 Har en egen enhet for senfaserehabilitering. Enheten tilbyr døgnopphold, dagopphold, 

poliklinikk og ambulant virksomhet. Senfaseteamet består av sykepleier, hjelpepleier, 
lege, nevropsykolog, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut. Miljøterapeut og logoped 
tilknyttes enheten etter behov.

•	 Har tett kontakt med pårørende i hele rehabiliteringfasen, gjennom tverrfaglige møter, 
tilbud om å være med i utredning og trening.

•	 I tillegg har avdelingen også mer organiserte tilbud som kurs for pasienter og pårørende 
og gruppetilbud rettet mot spesifikke pårørendegrupper og tema.

•	 Kurser ansatte i pårørendearbeid. Gjennomførte nylig internundervisning, der fokuset 
var pårørende.

GÅR MED RULLATOR Fremskrittene har vært mange. Nå går Caroline med rullator, her med støtte av 
ergoterapeut Sigrid Sørhøy.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Caroline. Det ble slått full alarm. Dykkerne 
skulle senere fortelle at det var det tøffeste 
oppdraget de noen gang hadde hatt. Sikten 
var dårlig. 50 minutter etter at bilen havnet i 
elva, klarte de å redde henne opp.

Hjertet til Caroline hadde stoppet. Hun 
ble fraktet til St. Olavs Hospital. Legene der 
måtte ta tøffe valg. 

– Noe fikk den vakthavende legen til ikke 
å koble henne fra. Hun lå i kunstig koma i 
fire uker. Vi var bare opptatt av å få henne 
hjem i live. Alt annet var en bonus, forteller 
Lysberg.

Besluttsom og målbevisst
Da Caroline kom til Fys. med. Lian – Av-
deling for ervervet hjerneskade 15. januar 
2014, klarte hun ingen ting på egen hånd. 
Språket var dårlig, hun hadde mistet synet 
og var svært spastisk. Idrettsjenta, hun som 
hadde spilt håndball og fotball aktivt i opp-

veksten, satt i rullestol. Samtidig var hun på 
mange måter den samme. Humøret og den 
enorme innsatsviljen var der ennå. 

Vennene og familien kaller henne Carro. 
Nå har hun trent med ergoterapeut Sigrid 
Sørhøy, og de to er ute og går i høstværet. 
Besluttsomheten lyser ut av øynene hennes. 
Namsos-jenta har ett stort mål for øyet nå: Å 
kunne bo i egen leilighet. Være mest mulig 
selvhjulpen. 

– Jeg har lyst til å gjøre som andre. Jeg 
vil ikke ha det som dette hele livet, sier hun.

Ergoterapeuten forteller om fremskrit-
tene:

– Jeg ser stor forskjell på det kognitive. 
Synet har også bedret seg betraktelig. Caro-
line har blitt mye mer selvhjulpen, sier hun.

– De sier at synet blir bedre av seg selv 
med tida uansett. Men treninga hjelper vel 
også? Spør Caroline. Sørhøy bekrefter. Ja, 
slik er det.

Men egentlig har Caroline en litt dårlig 
dag i dag. Hun er så motivert for å trene, og 
liker de faste rutinene. Men akkurat i dag ble 
det noen endringer.

– For henne betyr en treningstime mye, 
og når det skjer endringer i tidsplanen kan 
hun bli litt opprørt. Hun har alltid vært 

Noe fikk den vakthavende legen til ikke 
å koble henne fra.

STOR RESSURS For fysioterapeut Camilla Sørgjerd er Carolines far, Jan Ove Lysberg, en stor ressurs. – Jeg opplever ofte at de pårørende kommer med nyttige 
innspill, sier Sørgjerd.
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sånn. Besluttsom. Carro har en enorm inn-
satsvilje. Slik har det vært fra hun var lita 
jente. Hun er for øvrig veldig klar i hodet. 
Der er hun som før. Når vi spiller geni, for 
eksempel, har hun full kontroll.

Med på tverrfaglige møter
Helt fra starten av har moren og faren hen-
nes vært med på møtene med det tverr-
faglige teamet. De har samtalt med leger, 
fysioterapeuter, pleiere, nevropsykologer, 
sosionomer, logopeder og ergoterapeuter. 
Som har kunnet gå fra møtet en god del 
klokere enn da de kom. Også den mer ufor-
melle kontakten med helsepersonellet er be-
tydningsfull.

– Man kan høre om samarbeid mellom 
pårørende og hjelpeapparat som skjærer seg, 
og dårlig fungerende ansvarsgrupper. Hva er 

det som gjør at det fungerer så godt for dere?  
– Jeg tror at jo mer du roper og vil over-

styre helsepersonellets prioriteringer, jo dår-
ligere hjelp får du. Jo mer ydmyk du er, jo 
bedre blir hjelpen. Vi har lyttet til dem og 
fulgt opplegget, forklarer Lysberg.

I starten, da Caroline skulle flytte hjem til 
Namsos fra Lian, sa han til de kommunean-
satte som skulle jobbe med Caroline: «Nå tar 
vi 14-dagers prøvetid, og gir hverandre tid 
og rom til å prøve og feile litt. Så legger vi 
løpet etterhvert.»

– Det er viktig at vi pårørende lytter til 
helsearbeiderne. De er tross alt mer eksper-
ter enn vi er. Jeg tror vi skal stå litt med lua 
i hånda. Stedet vi kommer fra har nok også 
betydning. Namsos er en liten plass, og alle 
i byen vet hvem Caroline er. Vi har merket 
stor støtte, slår han fast.

Namsos kommune står på
Ofte skjer et funksjonsfall når pasienten 
kommer hjem igjen etter oppholdet ved 
Lian. Men med Caroline har det motsatte 
skjedd. Tre ansatte kom ned til Lian fra 
Namsos kommune før hun skulle overføres 
til hjemkommunen etter det første opphol-
det. 

– De hospiterte her i tre dager. Man kan 
kommunisere på en helt annen måte når 
man møter folk face to face, enn når man 
snakker i telefonen eller skriver brev. Vi 
setter stor pris på samarbeidet vi har med 
Namsos kommune rundt Caroline, slår Sør-
gjerd fast.

Jan Ove ønsker også å berømme helsetje-
nesten i hjemkommunen. 

– De gjør en flott jobb. Vi har adoptert 
samarbeidsmøtene vi har hatt her på Lian 

TØFF OG MÅLBEVISST Hun har måttet lære seg alt på nytt, og er nå på god vei. Caroline Lysberg klarer stadig mer. På Lian står mye på programmet, og innsat-
sen gir effekt.
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– og tatt det med oss til Namsos. Også 
hjemme har vi nå møter med lege, fysiote-
rapeut, ergoterapeut og de ansatte på Lonet 
avlastningsbolig, der hun bor. Det fungerer 
svært bra. Ergoterapeuten, for eksempel, lig-
ger alltid et hestehode foran med å bestille 
hjelpemidler. Og i jula i fjor, da Caroline 
skulle feire hjemme hos oss, kom de med 
trappestol, dostol og dusjstol. De kom til og 
med hjem til oss på morgenen 1. juledag for 
å dusje henne!

På Lonet har hun hjelpere rundt seg hele 
døgnet. 

– Men det blir for lite trening når jeg er i 
Namsos, sier hun selv.

– Når jeg er på Lian, trener jeg flere gan-
ger om dagen. Hjemme i Namsos har jeg 
fysioterapi bare to ganger i uka. Jeg skulle 
gjerne trent mer hjemme også!

Uansett, treningen hjemme gir resulta-
ter. Så bra har det gått, at de ansatte på Lian 
måte klype seg litt i armen da Caroline kom 
til Lian nå i høst. Da gikk hun selv, med rul-
lator. 

Vil gå på Copacabana
Grunnen til at Caroline er på Lian nå, på 
sitt fjerde opphold, er Baklofen-pumpen 
hun nylig har fått operert inn. Nå får hun 
det spasmedempende medikamentet inn i 
blodet konstant, noe som gjør et stort mål; 

å kunne gå selv, mer oppnåelig.
Øynene til Caroline stråler når hun ten-

ker på noe som for henne er realistisk: Bra-
sil. Sommer-OL 2016. Tanken på Brasil gjør 
henne enda mer motivert når de atter en 
gang terper på gangen, jobber med knebe-
vegelsen, forflytningen. Alle detaljene. 

Foreningen «Håndballens venner» har 
startet en innsamlingsaksjon der målet er 
å få inn penger så Caroline kan bli med til 
OL i Brasil til neste sommer. Hun skal følge 
det norske damelandslaget i håndball. Være 

Bedre støtte til 
pårørende
Helse- og omsorgsdeparte-
mentet sendte 1. oktober ut på 
høring et lovforslag om å styrke 
pårørendestøtten i den kom-
munale helse- og omsorgstje-
nesten.

MÅLET er å samle og tydeliggjøre kom-
munenes ansvar overfor personer med 
særlig tyngende omsorgsoppgaver, 
ifølge www.regjeringen.no.

Helse- og omsorgsminister Bent 
Høie slår fast at pårørende er en viktig 
ressurs, både for sine nærmeste og for 
helse- og omsorgstjenesten. 

Lovforslaget tydeliggjør kommu-
nens plikt til å tilby støtte til pårørende 
i form av blant annet avlastning, vei-
ledning og omsorgsstønad. Kommu-
nen skal vurdere de pårørendes behov, 
og utforme et helhetlig tilbud som både 
ivaretar den syke og den pårørende. På 
den måten styrkes rettsstillingen til de 
pårørende, mener departementet. 

Kilde: www.regjeringen.no
SUPPORTER På rommet hennes på Lian henger en skjorte hun har fått fra det norske damelandslaget i 
håndball. Foreningen «Håndballens venner» står bak.

Jeg har tenkt å gå på Copacabana, 
uten hjelpemidler!

http://www.regjeringen.no/
http://www.regjeringen.no/
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Helene Hanssen, førstelektor 
i sosialt arbeid ved UiS og Rita 
Sommerseth, pensjonert dosent 
i psykisk helsearbeid, UiS, har 
skrevet artikkelen «Den familiære 
relasjonens betydning for pårøren-
des behov i møte med helsetjenes-
ten» (2014).  

ARTIKKELEN er basert på en studie der 
hensikten var å få kunnskap om hvilke be-
hov pårørende opplever å ha ovenfor hel-
setjenesten og hvordan de har blitt møtt. 

Det er to delstudier; én kvalitativ stu-
die med fokusgruppeintervju, der totalt 13 
personer deltok, og en spørreskjemaun-
dersøkelse, med 110 deltakere.

Det kom frem at det var viktig for de 

pårørende å føle seg synlige og respekterte 
i møtet med helsepersonell. Det var også 
viktig å være direkte involvert, få informa-
sjon og bli hørt, i spørsmål som angikk 
den man var pårørende til – og en selv 
som pårørende. 

Det handlet videre om å bli sett på som 
en samarbeidspart eller medspiller for hel-

setjenesten, i motsetning til å føle seg som 
en brysom person eller som en motpart.

Ifølge forskerne så de pårørendes behov 
og erfaringer ut til å ha liten sammenheng 
med helseutfordring eller diagnose. De 
fant imidlertid klare forskjeller ut fra hvil-
ken familiær relasjon det var mellom på-
rørende og den man var pårørende til. n

supporter.
– Foreningen ønsket å lage blest om en gladsak, og bestemte seg 

for at gladsaken skulle være å få meg til Brasil, smiler hovedpersonen 
selv.

– Og jeg skal dit. Da har jeg tenkt å gå på Copacabana, uten hjel-
pemidler! 

Legene har lært mye
– Caroline var død. Hun startet sitt andre liv, og har måttet lære seg 
alt på nytt. Og se hvor hun er nå, med hjelp av alle disse flotte folkene 
her, sier faren. 

Familien har alltid vært tett på henne etter ulykken, selv om det 
er 200 kilometer fra Namsos til Trondheim. 

– I starten bodde vi i pårørendehuset, og kunne stelle oss nes-
ten som hjemme. Det var flott å kunne ha mulighet til å være med 
Caroline hele tiden. Kona mi Tone har vel totalt sett fulgt henne 99 
prosent av tiden hun har vært her, forteller han.

Vi spør faren:
– Hvor langt tror du hun vil nå?
– Jeg tror hun vil bli selvhjulpen. Og hun vil klare å gå på egen 

hånd. Så sterk som hun er, så kommer hun til å klare det. Det er jeg 
sikker på. Det er bare snakk om trening og tid. 

Legen som tok avgjørelsen om å holde Caroline i kunstig koma 
den skjebnesvangre desemberdagen i 2013 ringte Jan Ove ca et år et-
ter ulykken. Han ville møte Caroline, se med egne øyne hvordan det 
gikk. De møttes i september 2015. Da han tok hånden hennes, sa han 
noe sånt som: «Jeg skulle egentlig ikke hilst på deg, jeg». 

Hjertet hennes slo jo ikke, og hun hadde vært under vann i 50 mi-
nutter. Legene var i en situasjon der det sto mellom skal og skal ikke. 
Noe gjorde at de bestemte seg for å prøve, mot alle odds. n

KONTINUITET Camilla Sørgjerd har vært Carolines fysioterapeut ved Lian 
hele veien. Fremgangen har vært oppsiktsvekkende.

Ikke brysom motpart, men medspiller

Illustrasjonsfoto
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informasjon fra NFF

Tittel
Det er tøffere 
økonomiske 
tider, med kutt  
i budsjetter.

Fremover. Sammen.

Aslaug T. Kleiveland
regionleder Vest

informasjon fra NFF
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Kjære kollegaer, riktig godt nytt år!

Det er sol og blå grader over hele landet om dagen. Fine rammer rundt en tid for 
refleksjon, gode forsetter og friskt mot. 

I NFF har vi nylig lagt bak oss det første hele kalenderåret med regioner. Modellen er 
fortsatt relativt fersk, men vi ser at regionene allerede står støtt som en viktig del av 
organisasjonen. Regionlederne og regionstyrene jobber hver dag aktivt for medlem-
mene. Vi håper og tror at vi tilfører bevegelse og aktivitet i organisasjonen, og at dere 
merker dette rundt i landet. Den viktigste indikasjonen på at dette er en god modell, 
er at medlemstallet i NFF stiger. Mange av dere har også meldt tilbake at NFF kjen-
nes nærmere nå enn før selv om dere fryktet det motsatte da vi la ned avdelingene.

Så vi fortsetter fremover i 2016 med friskt mot og mange tanker om hvordan vi kan 
synliggjøre betydningen av fysioterapi og fysioterapeuter i media og overfor beslut-
ningstagere. Vi vet at våre kollegaer hver dag hjelper en mengde enkeltpasienter og 
bidrar til god samfunnsøkonomi ved å holde mennesker i arbeid og ute av institu-
sjon. Det er også mer fokus på vår yrkesgruppe fra andre, og vi registrer at vi omtales 
oftere både av helseminister Bent Høie og i mediene. Hyggelig og fortjent synes vi!    

Men, som mange av dere erfarer, er det er tøffere økonomiske tider med kutt i bud-
sjetter.  Kutt som også rammer oss og pasientene våre. Vi ser at kommunene ikke 
bygger opp tilbudet i tråd med samhandlingsreformens intensjon, og at ventelistene 
hos fysioterapeutene øker. På samme tid har presset i sykehusene ikke blitt mindre, 
tvert i mot. De har flere pasienter innom og større turnover nå enn før.  Ikke minst 
er det tøffere tider mange steder ute i verden. Det kommer mennesker til oss som har 
opplevd tap, terror og ofte en traumatisk flukt til Europa. Mennesker mange av dere 
kommer til å møte i fysioterapihverdagen dette året, og få nærmere kjennskap til og 
kunnskap om. Jeg vet dere vil ta godt i mot dem.

Sterk, stolt og synlig er vår visjon. Vi er stolte av faget vårt og stolte av den tjenesten 
vi leverer. NFF jobber kontinuerlig med synlighet, og for at fysioterapi skal være en 
profesjon som regnes med og som nevnes like naturlig som lege og sykepleier når 
det snakkes om helse. Sterke er vi enkeltvis, men om vi skal vise virkelig styrke er 
det viktig at fysioterapeuter står sammen og at vi fremsnakker hverandre på tvers av 
ansettelsesforhold, næringsdrift, spesialiteter og organisasjonstilhørighet. 

Vi vil være positive pådrivere som bringer helsevesenet fremover og være pådrivere 
for god folkehelse. Dette har vi kunnskap og kapasitet til. Sammen.
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PÅ NFFs SIDER i denne utgaven finner du 
oversikten over alle nye spesialister MNFF fra 
1. januar 2016, godkjent etter overgangsord-
ning og ny ordning (én person).

Fra og med 1. januar 2016 er det kun via 
mastergrad og veiledet praksis at du kan bli 
spesialist MNFF. 

Veiledere i ny ordning 
Alle som skal bli spesialist i ny ordning, må 
kunne søke seg frem til aktuelle spesialister og 
kunne forhøre seg blant dem om noen vil være 
veileder. Derfor: Du som allerede er spesialist 
MNFF, har du redigert medlemsprofilen din 
via «Min side» slik at du kommer opp ved et 
spesialist-søk under «Finn en fysioterapeut»?

Det er viktig for både pasienter og kom-
mende spesialistkollegaer at spesialist-søk via 
«Finn en fysioterapeut» fungerer optimalt. 

Bruk tittelen din 
Vi ønsker også å minne deg som er spesialist 
om å benytte initialene MNFF i tittelen din, 
både på visittkort, stempel og brevark, oppslag 
på vegg osv. For eksempel «NN, spesialist i 
barne- og ungdomsfysioterapi MNFF». n

NFFs SEKRETARIAT har etter lanseringen 
av de nye nettsidene 22. oktober veiledet og 
løst «Min side»-problemer for et stort antall 
medlemmer. Nedenfor har vi samlet noen vik-
tige punkter for deg som ennå ikke har logget 
deg inn på «Min side» på NFFs nye nettsider.

•	 Når du vil opprette ditt nye passord via 
«Nytt eller glemt passord?» på innlog-
gingssiden, gå da raskt inn på lenken i 
den meldingen du får på e-post. Lenken 
slutter nemlig å fungere etter en tid.

•	 Bruk riktig e-postadresse som bruker-
navn til «Min side». Brukernavnet er 
adressen du er registrert med i NFFs 
medlemsdatabase, og som du får mel-
dinger til fra forbundet sentralt og fra 
NFFs organisasjonsledd. Skrivemåten 
må være identisk. Er du for eksempel re-

gistrert med «fornavn.navnesen@» som 
førsteledd i medlemsregisteret, får du 
ikke logget deg inn til «Min side» med 
«fornavn@» eller «fn@» som førsteledd, 

selv om e-postkontoen din også er satt 
opp med disse variantene. 

•	 Etter innlogging må du redigere profilen 
din. Merk at fullt fødselsnummer (11 
siffer) er et ID-krav fra Skatteetaten, 
ettersom medlemskontingenten gir rett 
til fradrag i inntekten. 

•	 Er du autorisert og fyller ut HPR-
nummeret, kan det av tekniske årsaker 
dukke opp en «0» som første tall. Det 
har ingen praktisk betydning, verken i 
medlemsregisteret eller ved HPR- num-
mersøk på www.sak.no.

•	 I adressefeltene i «Rediger profil» er det 
bare din private bostedsadresse (post-
adresse) som skal føres opp. Besøks-/
postadressen til arbeidsstedet ditt hører 
kun hjemme under «Mine arbeidsfor-
hold». n

Nytt år – ny ordning

Medlemsprofil og «Min side»

http://www.sak.no/
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Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470
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Allmenn fysioterapi Guri Utheim 
Hallgeir Lockertsen 
Lars Håvard Høgvoll 
Anna Elisabeth Pedersen 
Cecilie Bjørke 
Sølvi Karin Joensen 
Else Randi Tømmervåg 
Randi Elise C. Johansen 
Anita T. Olafsbye 

Barne- og ungdoms-
fysioterapi

Kari Anne Indredavik Evensen  
(ny ordning) 
Ann-Elise Angell 
Nina Kerim 
Hilde Aabrekk-Sørensen 
Elisabeth Olstad 
Jannicke Bardal 
Marit Ettersti-Clark 
Kjersti Lunde 
Bente Norhild Kjønstad 
Hege Fassbender Paulsen 
Eva Mittet Astad 
Randi Liland 
Hanne Scavenius 
Jorun Hestad Riise 
Mai-Kristin Skaret Engblom

Fysioterapi for eldre Kari Karlsrud

Helse- og miljøarbeid Carolina Lybäck-Forsbacka 
Tone Alvestad Kipperberg

Hjerte- og lunge- 
fysioterapi

Anne Rørvik Standal 
Anne Kristine Brekka 
Pernille Lunde

Idrettsfysioterapi Vibeke Røstad 
Harald Markussen 
Kristian Brudeseth Ruud 
Mari Kristine Tyrdal 
Maren Stjernen 
Thomas Pedersen Ryther 
Ida Stange Foss 
Didrik Grønvold 
Chris Drummond 
Halvard Øen Grova 
Benjamin Clarsen 
Hilde Gjelsvik 
Trygve Brynjar Fagerås 
Agnethe Nilstad 
Silje Randen Prestkvern 
Marie Vedelden Heitmann 
Andre Fagerborg 
Unni Heimli Jokstad 
Somnath Pramanik 
Rikke Munk Kristensen 
Line Hagen

Nye spesialister
n Følgende medlemmer er etter vedtak i Forbundsstyret godkjent som spesialist MNFF fra 1. januar 2016:

Manuellterapi Pål Alexander Lea 
Liv Jorunn Faanes Slagsvold 
Torgeir Haugen 
Angelita Helen Eriksen 
Harald Markussen

Nevrologisk  
fysioterapi

Tanja Christina Gilbertson 
Marianne Hildal 
Anne Elisabeth Frantsvåg Berntzen 
Signe Benoni Hauge 
Gunn-Kristin Knudsen 
Oddbjørg Haugstad Kvelvane 
Fia I. Horni Øregaard

Onkologisk  
fysioterapi

Silje Nergaard Bjørnstrøm

Ortopedisk  
fysioterapi

Maria Sommervold 
Anja Medbø 
Liv Kari Havnes 
Marte Traae Magnusson 
Kaia Beck Engebretsen 
Vibeke Bergsvik Stavang 
Helen Engberg Skaara

Psykomotorisk  
fysioterapi

Jane Gabrielsen 
Hege Ingeborg Feet 
Torgeir Haugen 
Kristin Wøien 
Anne Marit Julin 
Vibeke Galdal 
Therese Fjeld 
Margrit Kvisler Holsten 
Line Giske 
Bente Thon 
Kathrine Fjelddahl 
Turid Helen Bondhus Often 
Tone Kristin Kjærnes 
Gunnhild Skjeggestad Rangnes 
Vidar Øien 
Geir Næss 
Nils Harald Haugli 
Tone Øverlie 
Lene Sund 
Snorre Renander 
Hilde Pauline Viddal

Fra og med 1. januar 2016 er det kun via  
mastergrad og veiledet praksis at du kan  
bli spesialist MNFF.  
 
Les mer om spesialistordningen på fysio.no

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
http://fysio.no/
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NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som berører 
medlemmene.Jus og arbeidsliv

Hva er fleksibel arbeidstid?
Bente Eide, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

NFF får regelmessig spørsmål om fleksibel 
arbeidstid, fleksitidsavtaler og hvordan ord-
ningen kan brukes. Bestemmelser om fleksibel 
arbeidstid følger to spor: en individuell rett 
etter arbeidsmiljøloven, eller en rett etter 
tariffavtale.

Fleksibel arbeidstid er en rettighet alle 
arbeidstakere har etter bestemmelser i arbeids-
miljøloven § 10-2 (3) om arbeidstidsordninger: 

Arbeidstaker har rett til fleksibel arbeidstid 
dersom dette kan gjennomføres uten vesentlig 
ulempe for virksomheten.

Hensikten er å imøtekomme arbeidsta-
kernes ønske om større innflytelse over egen 
arbeidstid. 

 Avtale om fleksitid kan være én form for 
fleksibel arbeidstid. Ordningen gir arbeidsta-
keren mulighet til selv å avgjøre når på dagen 
arbeidstiden skal legges, innenfor visse rammer. 
Fleksitid kan også innebære at arbeidstakerne 
kan innarbeide ekstra arbeidstid, som så kan 
avspaseres på et senere tidspunkt, i samråd 
med arbeidsgiver. 

En ulempe for virksomheten?
Arbeidstakers rett til fleksibel arbeidstid er 
betinget av at det kan gjennomføres uten 
vesentlig ulempe for virksomheten. Hva som 
er en vesentlig ulempe må vurderes konkret i 
hvert enkelt tilfelle.

I noen virksomheter vil det være vanskelig 
å gjennomføre fleksibel arbeidstid. Eksempler 
på dette kan være tjenesteytende virksomhet 
hvor de ansatte må være til stede av hensyn til 
brukerne.

Det er ikke nok å påvise en generell ulempe. 
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50
Hjemmeside: www.fysio.no  
E-post: nff@fysio.no

FORBUNDSLEDER
Fred Hatlebrekke
Steingrims vei 22 A, 1185 Oslo 
Tlf.  934 04 037, fh@fysio.no

GENERALSEKRETÆR
Arild Stange, 22 93 30 50

SEKSJON ORGANISASJON OG KOMMUNIKASJON
Seksjonsleder: Elin Robøle Bjor, 901 47 513 
Kommunikasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990
Seniorrådgiver: Kari Bente Sørlie, 482 25 205
Konsulent: Monica Haugen, 943 24 777

ADMINISTRASJONS- 
OG ØKONOMISEKSJONEN
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955
Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 915 83 781
Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358
Sekretær: Liss Kristoffersen, 22 93 30 50
Sekretær: Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Marianne Aars, 934 12 066
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726
Seniorrådgiver: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 969 04 042
Rådgiver: Ingunn Andersen, 451 22 759
Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef (fung.): 
Thea Wessel Jørgensen, 913 45 224
Advokat: Irja Anthi, 950 26 665
Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021
Advokat: Jan Rino Austdal, 958 59 406
Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 990 30 661
Seniorrådgiver: Thomas Volden Åse, 22 93 30 50
Rådgiver: Ida Bentestuen, 22 93 30 50
Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470

Ulempene må være forholdsvis betydelige for at arbeidstaker skal kunne nektes flek-
sibel arbeidstid. Det er i utgangspunktet opp til arbeidsgiver å påvise at slik vesentlig 
ulempe foreligger. Arbeidsgiver er under enhver omstendighet forpliktet til å forsøke å 
legge forholdene til rette slik at ulempene blir minst mulig.

Fremgangsmåte
Arbeidstakere som ønsker fleksibel arbeidstid, må ta dette opp med arbeidsgiver, 
enten muntlig eller skriftlig. Avtale om fleksibel arbeidstid skal fremgå av den skriftlige 
arbeidsavtalen. Ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen har arbeidstaker rett til å 
la seg bistå av en tillitsvalgt eller annen representant.

Tvisteløsning
Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om det foreligger rett til fleksibel arbeidstid, 
kan tvisten bringes inn for tvisteløsningsnemnda. Fristen for å bringe saken inn for 
tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgiver avslo kravet fra arbeidstaker. 
Tvisteløsningsnemda er nøye på at fristen overholdes.

På http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78159 finner dere mer om fleksibel 
arbeidstid, bl.a. alle nemndas vedtak.

Tariffavtalene – de tillitsvalgtes rolle
De fleste tariffområdene har bestemmelser om fleksibel arbeidstid. Mens arbeidsmiljø-
loven gjør fleksibel arbeidstid til en individuell rett, fastsetter tariffavtalene det i avtaler 
inngått mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Det er ulike måter dette er regulert på. 

I Oslo kommune er avtalen tatt inn som en del av Overenskomsten, Dokument 25, 
Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune. 

I tariffområdet stat er bestemmelsene om fleksibel arbeidstid og vilkårene for dette 
fastsatt i særavtale mellom departementet og hovedsammenslutningene. 

KS, kommunenes interesseorganisasjon, omtaler punkter som bør være med i ret-
ningslinjer for fleksibel arbeidstid i Kommunenes Personalhåndbok, mens hovedtariffav-
talen § 4.5 sier at eventuell innføring av fleksibel arbeidstid fastsettes etter drøftinger 
med vedkommende organisasjons tillitsvalgte. Tilsvarende bestemmelser er nedfelt i 
landsoverenskomstene til Virke.

Den sentrale avtalen inngått mellom NFF og Spekter har ingen bestemmelser 
om fleksibel arbeidstid. Dersom det skal reguleres, må det gjøres lokalt i den enkelte 
virksomhet.

Avgrensing mot overtid
Fleksibel arbeidstid er et gode som bidrar til å gjøre hverdagen lettere for mange. Flek-
sitid kan ikke benyttes av arbeidsgiver for å unngå overtid. Det er i utgangspunkt ikke 
anledning til å planlegge med overtid. Overtid er når arbeidstiden går ut over det som er 
en 100 % stillings normale arbeidstid per dag eller per uke. Ved slikt arbeid må arbeids-
giver betale et tillegg i timelønnen. Arbeidsgiver har også krav om at overtid må være 
pålagt og derved godkjent av arbeidsgiver før overtid utføres. Fleksitid skal dermed ikke 
benyttes for å dekke uforutsette behov eller for eksempel møter utenom arbeidstid som 
arbeidsgiver innkaller til.

Fleksitidsavtaler
Følgende forhold bør reguleres i avtalene:
1. Kjernetid, det vil si den tid alle arbeidstakere må være til stede.
2. Rammetid, det vil si den ytre rammen for fleksitidsordningen.
3. Avregningsperiodens lengde.
4. Grenser for overføring av pluss- eller minustid fra en avregningsperiode til neste.
5. Konsekvenser ved misbruk av ordningen. 
6. Tidsregistreringssystem.
7. Regler om avspasering av opparbeidet plusstid.
8. Forholdet til overtid, andre avspaseringsordninger m.v.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78159
http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
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NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 1.-5. februar Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

8.-10. februar og 2.-3. mai Oslo Fullt!

Advanced course based on the Bobath Concept 15.-19. februar Tromsø Fortsatt ledige plasser!

Smertebehandling for fysioterapeuter 30. mars-1. april Oslo 8. februar

Fysioterapi i palliasjon 4.-6. april Bergen Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser 6.-8. april og 9.-10. juni Bodø Fullt!

Bekkenrelaterte plager 1 11.-14. april Oslo Fullt!

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 18.-22. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

Onkologi for fysioterapeuter - kreft 3 18.-19. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

Undersøkelse og behandling av voksne med  
nevrologiske tilstander – Bobath konseptet

25.-29. april, 23.-27. mai og 
19.-23. september

Kristiansand Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi og psykisk helse 27.-29. april og 25.-26. august Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for eldre – grunnkurs 16.-17. juni og 24.-25. oktober Trondheim 14. mars

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
folkehelseperspektiv

29. august - 2. september Oslo 29. mai

Grunnkurs i motiverende samtale 5.-6. september og 17. oktober Tromsø 15. juni

Manuellterapi - klinisk behandlingskurs av cervi-
calcolumna i relasjon til overekstremiteten

12.-13. september  Oslo 12. juni

Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk 
aktivitet

14.-16. september Oslo 13. juni

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 24.-28. oktober Oslo 24. juli

Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem 24.-28. oktober Oslo 26. juli

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjons-
svikt og fall

26.-28. oktober Trondheim 19. juni

Advanced course based on the Bobath Concept 7.-11. november Ahus 12. juni

Fysioterapi for eldre – alderspsykiatri 10.-11. november Sandefjord 11. august

Bekkenrelaterte plager 2 14.-17. november Oslo 13. august

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

18.-19. november Oslo 20. juni

Det tas forbehold om endringer
Kursoversikt 2016

l Kurs i rideterapi (terapiridning) 2016/2017
•	 Trinn 1 blir holdt i februar 2017 og Trinn 2 i mai 2017.  

Obligatoriske opptakskrav er Grunnkurs i hestehold samt dokumenterte rideferdigheter. 
•	 Grunnkurs i hestehold arrangeres på Starum 14. – 18. november 2016. Rideferdigheter blir  

testet i løpet av grunnkurset. For påmelding til grunnkurset, se www.nhest.no.

http://www.nhest.no/
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Veldig bra og et sårt tiltrengt påfyll i ei verk-
tøykasse som av og til blir litt tom! Kursdeltaker  

Kollegaveiledning er et aktuelt fagutviklingstiltak for alle  
fysioterapeuter. Deltakelse i kollegaveiledningsgruppe er obligatorisk 
ved fornying av spesialitet MNFF.

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det 
må være min 5 deltakere i en region for å starte opp en gruppe. Vi 
lyser ut kollegaveiledningsgrupper i de største byene, men kan også 
starte opp grupper basert på lokale initiativ. Hvis du ønsker gruppe der 
du bor, få med deg min. fire kolleger og ta kontakt med oss.

Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på 
ettermiddagstid over en 4-9 mnd periode eller 2 ganger 2 samlinger. 
Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud 
innen rimelig tid. 

Grupper med planlagt oppstart vår 2016: 

•	 Ettermiddagsgrupper: Skien, Gjøvik, Molde, Arendal, Oslo,  
Skei i Jølster, Bergen og Trondheim

•	 2x2 dager: Oslo, Tromsø

Ta kontakt for grupper andre steder, as@fysio.no

l Kollegaveiledning

Kurset organiseres som 
to samlinger (3 dager og 
2 dager) med obligatorisk 
arbeid med oppgaver 
mellom samlingene. Sam-
lingen er 30. og 31. mars 
og 1. april (del 1). Del 2 
er 23. og 24. mai 2016.

Etter gjennomført kurs 
skal deltakerne ha tileg-
net seg grunnleggende 
kunnskaper om smerte-
fysiologi og biopsykoso-
siale faktorer i vurderingen av pasienter med langvarige smerte-
tilstander. Videre skal de ha tilegnet seg ferdigheter for å kunne 
utføre en smerteanalyse og klinisk undersøkelse. Og de skal også 
kunne velge tiltak med fokus på smertelindring, smertemestring 
og funksjon.

Påmeldingsfrist: 8. februar. Se www.fysio.no

l  Smertebehandling for fysioterapeuter  
 – teoretisk forståelse og praktisk anvendelse

NFF samarbeider med Høgskolen i 
Oslo og Akershus om videreutdanning i 
arbeids- og folkehelse for fysioterapeu-
ter, 15 studiepoeng.
 
Målgruppen for videreutdanningen er fysioterapeuter som 
ønsker å utvikle kompetanse i helsefremmende og forebyg-
gende tiltak  
knyttet til folkehelsearbeid generelt og arbeidshelse spesielt.

Påmelding: www.fysio.no/kurs

l Videreutdanning i arbeids- og  
folkehelse for fysioterapeuter
Tidligere videreutdanning i helsefremmende og  
forebyggende arbeid for fysioterapeuter

•	 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 
1.-5. februar, Oslo

•	 Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø 
18.-22. april, Oslo

•	 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et  
folkehelseperspektiv 
29. aug.-2. sept., Oslo

•	 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 
17.-21. oktober, Oslo

Tidspunkt for kurs i 2016

I 2016 arrangeres det kurs i
•	 Fysioterapi for eldre – grunnkurs, Trondheim,  

16. – 17. juni og 24. – 25. oktober.
•	 Fysioterapi for eldre – alderspsykiatri, Sandefjord,  

10. – 11. november.
•	 Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjonssvikt og fall, 

Trondheim, 26. – 28. oktober.

Påmelding og mer informasjon, se www.fysio.no

Vi trenger flere kursledere i fagområdet 
Fysioterapi for eldre!

Kontakt oss i Fagseksjonen, tlf. 22 93 30 50 eller send en 
epost til as@fysio.no!

l FYSIOTERAPI FOR ELDRE

mailto:as@fysio.no
http://www.fysio.no/
http://www.fysio.no/kurs
http://www.fysio.no/
mailto:as@fysio.no
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

AktivA-kurs
AktivA har som hovedmål å implementere internasjonale retnings-
linjer for behandling av pasienter med kne- og hofteartrose i pri-
mærhelsetjenesten. AktivA består av tre deler:
•	 et strukturert utdanningsprogram for fysioterapeuter
•	 en kunnskapsbasert behandling av pasienter med kne- og/

eller hofteartrose i primærhelsetjenesten 
•	 en elektronisk registrering av data inn i et sentralt artrose-

register ved Oslo Universitetssykehus. 

Utdanningsprogram (1-dags kurs) for fysioterapeuter arrangeres i 
Oslo 18. febr a suar og i Ålesund 10. mars 2016. 
Kurset vil inneholde følgende temaer: hva er artrose, behand-
ling av artrose, ernæring og vektregulering, praktisk gjennom-
gang av øvelsesprogram og tester, gjennomgang av elektronisk 
registreringssystem.  Endelig program vil bli forelagt deltakere når 
kurset nærmer seg. 

Påmelding
Oslo 18. februar: http://www.trippus.net/aktiva/18feb
Ålesund 10. mars: http://www.trippus.net/aktiva/10mars
Eller gå inn på www.aktivmedartrose.no under fanen For fysiote-
rapeuter

Kursavgift: 3.000,- inkluderer  sertifisering som AktivA-fysiote-
rapeut, diverse kursmateriale til bruk i din klinikk (fullt utarbeidet 
artroseskolen – powerpointfil og alt annet kursmateriell), AktivA-
effekter (t-skjorte m.m.), tilgang til elektronisk registrerings-
system for pasientene som inkluderes (resultatene kan brukes 
i kommunikasjon med pasient og annet helsepersonell), tilgang 
til all informasjon på AktivA sine nettsider (passordbelagt), samt 
bevertning.
Kontakt: Anne Therese Tveter, info@aktivmedartrose.no

Årsmøte i Region Vest 7. mars 2016 i Sogndal

Saker til årsmøtet meldes styret innen 29. januar på 
region.vest@fysio.no              
Det blir årsmøteseminar samme dag med to tema; «Folkehelse» 
og «Rehabilitering etter korsbåndskade». 
Skimuligheter i helgen før for interesserte. Følg med på nett-
sidene og i mailboksen for nærmere informasjon.

REGIONER OG FAGGRUPPER

NFFs faggruppe for Ridefysioterapi inviterer 
til årsmøteseminar på Økern i Bærum 
4.-6. mars 2016

Tema: Teori og praksis om autisme, ADHD, logopedi og Asess-
ment scale mm. med Lynne Munroe ACPTR fra England. Det blir to 
økter med egenridning.
Følg med på faggruppens hjemmeside på fysio.no
Fullstendig annonse kommer på: www.fysioterapeuten.no/Kurs-
og-konferanser

Masterstudier
•	 Fysioterapi
•	 Helse	og	empowerment
•	 Psykisk	helsearbeid
•	 Rehabilitering	og	habilitering

Videreutdanninger
•	 Fysioterapi	for	barn
•	 Fysioterapi	for	eldre	personer
•	 Psykisk	helsearbeid	

Søknadsfrist: 1. mars
Studiestart høsten 2016

www.hioa.no/videre

Klar for å
gjøre en større  
forskjell?

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
14.-16. april 2016 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

KJØP – SALG – LEIE

Ubetydelig lite brukt ultralydapparat av typen Accuvix V 10, 
versjon 2.0 med 19 tommer skjerm m/arm selges. 3,5 år gammelt. 

5-13 MHz probe følger med. Dynamisk MR 
og Spatial Compound Imaging.
Ny pris ca 380 000. 
Selges halv pris kr 190 000,-.
Kontakt oss på tlf/mail: 64 98 25 25/ 
bryggafysio@gmail.com

http://www.trippus.net/aktiva/18feb
http://www.trippus.net/aktiva/10mars
http://www.aktivmedartrose.no/
mailto:info@aktivmedartrose.no
http://www.hioa.no/videre
http://www.fagakademiet.no/
http://www.fysio.no/spesialistordningen
mailto:region.vest@fysio.no
http://fysio.no/
http://www.fysioterapeuten.no/Kurs-
mailto:bryggafysio@gmail.com
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Trondheim 30-31 januar 
MTT for geriatriske pasienter 
og friske eldre

Lillehammer 
28-29 februar, 
Ålesund 12-13 mars
MTT for rygg og 
nedre ekstremitet

Oslo 17-18 september
MTT for nakke og 
øvre ekstremitet

San Agustin Gran Canaria 
21-25 november
Teoretisk, vitenskapelig 
og praktisk oppdatering i MTT

KURS MTT OG KRT  
2016

MEDISINSK TRENINGS TERAPI (MTT)

KOMMUNIKASJON OM SMERTE/
KOGNITIV REHABILITERINGS TERAPI (KRT)
”Kommunikasjon om smerte er kommunikasjon om følelser”

Høylandet 15-16 januar | Trondheim 28-29 januar 
Lillehammer 25-26 februar | Ålesund 10-11 mars 

Bergen 22-23 april | Oslo 15-16 september 
Toskana/Italia 29 september - 1 oktober (3 dager)

Les mer om kursene på www.holteninstitute.com
Ytterligere informasjon kontakt

Tom Arild Torstensen 0046 707344102

  En rød tråd gjennom

 s
m

er
te

n
.

Spesialavtale  
på strøm 

til deg som er medlem av  
Norsk Fysioterapeutforbund

Les mer og bestill avtalen Topp 5 Garanti på  
fjordkraft.no/nff eller ring 06100 (8-20).

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

www.fysioterapeuten.no

http://www.holteninstitute.com/
http://www.fjordkraft.no/nff
http://www.pedro.org.au/
http://www.fysioterapeuten.no/
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bransjeregisteret

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Alt innen idrettsmedisinsk materiell, 
treningsartikler, ortoser, behandlingsbenker, 
såler etc. Vi arrangerer en rekke kurs innen 
Kinesio Taping, Formthotics sålekonsept, trening 
etc. Forhandlerpriser til institutt, kommuner og 
institusjoner.

AlfaCare AS, 3676 Notodden, Tlf: 35 02 95 95,
 post@alfacare.no, www.alfacare.no

•	 Bekkenbelte
•	 Treningsutstyr
•	 Gåstol	–	barn	9	mnd	og	opp	til	voksne

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no

Untitled-1   1 24.08.10   15.47

Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
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!

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

C
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Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

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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– Verdiskapende produkter  
til deg og din klinikk

Alere AS, Pb. 93 Kjelsås, N-0411 OSLO  
Tlf: 24 05 68 00.  Fax: 24 05 67 80.    alere.no

Trykkbølge

Ultralyd
MOTOmed

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

SKANLAB NG PRO
69 35 20 80

info@skanlab.nowww.skanlab.no

 
BEHANDLE OVER 

METALLER
NAVIGASJON PÅ 

HÅNDKONTROLLEN  
TOUCHSCREEN

69 35 20 80info@skanlab.nowww.skanlab.no

SKANLAB THERAPY

SKANLAB NG PRO
SKANLAB LASER PRO

TRYKKBØLGE
ELEKTROTERAPI

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

http://www.ergo-line.com/
http://www.alfacare.no/
http://www.ronda.no/
http://www.qicraft.no/helse
http://www.powermedic.no/
http://www.irradia.no/
http://www.corpus.no/
http://www.enimed.no/
http://www.altiusgruppen.no/
http://www.fitnessagenten.no/
http://www.masolet.no/
http://www.masolet.no/
http://www.follo-futura.no/
http://www.alere.no/
http://www.fysiopartner.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.follo-futura.no/
http://ww.follo-futura.no/
http://www.follo-futura.no/
http://www.follo-futura.no/
http://www.alfacare.no/
http://www.follo-futura.no/
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva 
som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige 
formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sik-
rer du deg oppmerksomhet på ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

n Tidsskriftet Fysioterapeuten er 
landets største og beste annonse-
organ for fysioterapeuter.

Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

n Ta kontakt med Henriette, 
henriette@a2media.no eller Ronny, 
ronny@a2media.no 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:

www.solguden.no

Etablert 1991
Tlf. 32 78 63 63
www.GYM2000.no

Norsk produsent - Treningsutstyr - Spesial-
produksjon - Serviceapparat - Stort varelager

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

Tlf: 90 73 09 90
E-post: kontor@velco.no
www.velco.no

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

VO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testing
Trening

www.physica.now:
@: post@physica.no

35 05 79 10T:

http://www.arko.no/
http://www.bamseprodukter.no/
http://www.kktape.no/
http://www.extensor.no/
http://www.gymline.no/
http://www.pvf.no/
http://www.solguden.no/
http://www.gym2000.no/
http://www.velco.no/
http://www.fysiopartner.no/
http://www.physica.no/
http://www.sportsmaster.no/
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
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kalender
Årsabonnement 2011:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling. 
Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

Møter og kurs: 
Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelin-
ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 
arrangør: per sp. mm.  
Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):  
Setting: Kr. 1,50 pr. mm 
Scanning: Kr. 100  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
7 22/7 26/7 16/8
8 18/8 22/8 12/9
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Ronny Grenberg, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  
materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 280 mm. 
Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen

Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  
begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.
Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

MARS
3.-4. Bergen
Årsmøteseminar
Arr.: Faggruppe NOR og 
Fysioterapi for eldre

9.-11. Drammen
36. fagseminar
Arr.: Faggruppen for ergonomi

10. Oslo
Hvordan lager vi gode 
fagprosedyrer? 
Arr.: Kunnskapssenteret 
Info: www.kunnskapssenteret.
no

10.-11. Kristiansand
Årsmøteseminar 
Arr: Faggruppen for hjerte- og 
lungefysioterapi

10.-11. Holmen Fjordhotell
Årsmøteseminar
Arr.: Faggruppen for 
kvinnehelse

10.-11. Svolvær
Årsmøteseminar
Arr: Faggruppen for onkologi og 
lymfologi

11.-13. Oslo
Hands on, eller hands off?
Arr.: Manuellterapeutenes 
Servicekontor
Info: www.
muskelskjelettseminar.no

APRIL
14.-16. Halvorsbøle
Stressmestring 
Arr: Fagakademiet, Acem og 
Norsk Yogaskole

Info: www.fagakademiet.no 
eller www.acem.no

MAI
12. Odense, Danmark
The 7th Triennial Nordic 
Shoulder and Elbow Conference
Arr: OUH Odense University 
Hospital
Info: www.skulderalbue.dk

23.-27. Holmsbu
Forskning ved fjæra, kurs i 
kunnskapsbasert praksis og 
helsetjeneste. Fellessamlinger 
og enkelte grupper vil foregå på 
engelsk. 
Arr. Kunnskapssenteret. 
Info: www.kunnskapssenteret.
no

JULI 
6.-9. Wien
ECSS Vienna 2016. Congress of 
the European College of Sport 
Science. 

Info: www.ecss-congress.
eu/2016 

OKTOBER
31.10 - 3.11. Singapore.  
World Congress on Low Back & 
Pelvic Girdle Pain 
Info: www.worldcongresslbp.
com

NOVEMBER
3.-4. Helsingør/Danmark
Nordic Congress for Cardio 
and Respiratory Physiotherapy 
2016
Arr: De nordiske faggruppene 
for hjerte- og lungefysioterapi 
Info: http://nhlf2016.dk/index.
html

11. Liverpool
4th European Congress of ER-
WCPT 2016
Arr.: ER-WCPT
Info: www.liverpool2016.com

ÅRSABONNEMENT 2016
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 – 2016
Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere
Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

STILLINGSANNONSER kun på nett.
Stillingsannonser legges ut fortløpende. 
Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og 
koster kr. 4.500. 

Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no
Annonseteksten legges ved som et word-
dokument. Kommunevåpen eller logo legges 
ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format.
Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no

MØTER OG KURS:
Per sp. mm.: Kr. 34.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
Kursannonse kun på nett: kr. 3.500.
 
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2016

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
2   25/1 19/2
3   22/2 18/3

Stillingsannonser kun på nett.

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Bestillingsfrist, materiellfrist og annul-
leringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten 
bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
A2 Media AS:
Henriette Brattli, henriette@a2media.no og
Ronny Grenberg, ronny@a2media.no, 

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@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 
9.300 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS

http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.ecss-congress.eu/2016
http://www.ecss-congress.eu/2016
http://www.worldcongresslbp.com/
http://www.worldcongresslbp.com/
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:rg@hsmedia.no
mailto:ks@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://muskelskjelettseminar.no/
http://www.fagakademiet.no/
http://www.acem.no/
http://www.skulderalbue.dk/
http://nhlf2016.dk/index
http://www.liverpool2016.com/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:n@fysio.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no


Helproft utstyr 
for proffene

Vårt norske golf-ess og en av verdens beste kvinnelige golfspillere de siste 
10 årene, Suzann (Tutta) Pettersen, benytter trykkbølgebehandling med 
Swiss DolorClast® fra Enimed som hjelpemiddel i restitusjonsfasen mellom 
treningsøktene i en hektisk oppkjøring til ny sesong. 

Trykkbølgebehandling med Swiss DolorClast 
er dokumentert som en effektiv metode for å 
bekjempe lidelser i bevegelsesapparatet 
(ref: PEDro database og FDA USA).

Klassiske indikasjoner som musearm, akilles 
smerter, skulderplager, jumpers knee, plantar 
fasciitis og nedsatt funksjon i skulder kan 
kureres uten kortison eller operasjon. 
Nyere forskning viser dessuten at anvendelse 
av Swiss DolorClast kan ha god terapeutisk 
effekt på stressfrakturer og artroser. 
Referanser og utfyllende dokumentasjon 
finnes på www.enimed.no.

Det komplette behandlingsutstyret 
Behandlingsutstyret består av ulike moduler 
og modeller med spesialiserte egenskaper for 

å oppnå best resultat og effekt. Med en 
kombinasjon av klassisk/bred penetrasjon og 
dyptvirkende/fokusert penetrasjon inn i 
behandlingsområdet, gjøres behandlingen 
optimal.

Enimed er importør og distributør
Enimed sørger for opplæring i bruk og metode, 
kalibrering av utstyr, service og reservedeler 
ved behov. Klinikker over hele Norge innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr nå 
trykkbølgebehandling med vårt utstyr. 

For mer informasjon, dokumentasjon og 
oversikt over alle klinikker som tilbyr 
behandling med vårt utstyr, se 
enimed.no eller trykkbølgebehandling.no

Swiss Smart® 
Komplett trykkbølgeutstyr

fra Swiss Dolor Clast®

Suzann Pettersen

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 522, Nittedal. Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81. Mail: post@enimed.no

Importør/distributør:

http://www.enimed.no/


Vi hjälper dig 

med utbildning 

och maskininköp!
Kurser VT 2016 

www.svenskalaseragenturen.se    Tel. 08-33 86 00

Grundkurs
Plats  Datum 

Stockholm 9 - 10 apr
Göteborg 23 - 24 apr

Grundkurs
Plats  Datum 

Stockholm 6 - 7 feb
Stockholm 28 - 29 maj

INTRODUKTIONSKURSER

Kostnadsfritt! 
Manuell medicin
Plats    Datum

Stockholm    26 - 27 jan
Linköping    16 - 17 feb
Stockholm    8 - 9 mar
Stockholm    3 - 4 maj

Permanent hårborttagning  
Stockholm    21 - 22 jan
Stockholm    17 - 18 mar

Borttagning tatueringar  
Stockholm    4 - 5 feb
Stockholm    5 - 6 apr

Grundkurs
Plats    Datum 

Malmö    13 -14 feb
Oslo    5 - 6 mar
Stockholm   12 -13 mar 
Linköping   9 -10 apr
Göteborg   16 -17 apr
Stockholm   21-22 maj
Oslo    21-22 maj

Fortsättning 
Stockholm   7 - 8 maj 
Göteborg   14-15 maj  

Avancerad 
Stockholm   4 - 5 jun

Kontakta Svenska Laseragenturen för närmaste återförsäljare.

LASERTERAPI MANUELL MEDICIN LASERTERAPI HÄST & HUND

LASERTERAPI FOTTERAPEUTER

Med PowerLaser kan du 
behandla både på kliniken 
och ute hos kund.
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