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BEHOV FOR FYSIOTERAPI?  I løpet av fem måneder er jeg blitt utredet, operert og strålebehandlet for brystkreft.  
Jeg har møtt mange leger, sykepleiere og stråleterapeuter, men ingen fysioterapeut, skriver Torunn Stavnes Søyseth 
i denne kronikken. Selv er hun både fysioterapeut og pasient.

LEDDGIKT Rehabilitering åpner for 
nye muligheter, sier Ingrid M. Nordhei 
fra Brønnøysund.

VEDTEKTER Styreleder Nina Emaus 
forteller om endringer i Fysiofondet.

PRIORITERING Helseøkonomisk 
evaluering som metode er tema i 
fagartikkelen.  
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78 ÅR GAMLE Håkon Torp fra Eidsberg i Østfold har kommet seg på beina igjen etter 
nesten to måneder på sykehus. Og han er så fornøyd. 

Vi er ikke akkurat bortskjemte med positive fortellinger fra den norske kommunehelset-
jenesten. Spesielt ikke når det gjelder sårbar eldre som skrives ut fra sykehus, med store 
behov for oppfølging og rehabilitering. 

Håkon var heldig. Han kom hjem til en «virtuell avdeling» (VA), et prosjekt i Eidsberg 
kommune fra september 2014 til januar 2015. 78-åringen var en av 26 pasienter med 
behov for helsetjenester fra kommunen som ble innskrevet i VA. Tidlig fysioterapi er en 
viktig faktor.

Han ble lagt inn på sykehus i Fredrikstad med lungebetennelse og punktert lunge i no-
vember i fjor. Det ble satt inn dren og kompressor, men bakterieinfeksjonen hadde satt 
seg godt fast. Han ble flyttet til Ullevål sykehus og etter hvert operert.

– Da jeg ble utskrevet, var jeg så elendig at jeg knapt kunne reise meg fra stolen. Det 
tok lang tid før jeg kunne bevege meg fra stua og inn på kjøkkenet på egen hånd. Det er 
snålt å tenke på i dag, men det er skjøre sanning, fortalte Håkon Torp da Fysioterapeuten 
var på besøk.

Konseptet «Virtual Ward» ble først utviklet av Croydon Primary Care Trust i Sør-Lon-
don, og er nå i bruk i flere NHS-regioner i England. Bakgrunnen var – selvsagt – at NHS 
skulle spare penger. Pasientene skulle ut av sykehuset så fort som mulig. Samhandlings-
reformen her hjemme har hatt lignende mål. Mest mulig behandling i hjemkommunene.

Det er en kjent sak at en del kommuner ikke har et godt nok tilbud til disse pasientene. 
Samtidig skjer det mye godt utviklingsarbeid rundt om i landet. Den virtuelle avdelingen 
i Eidsberg kommune er et godt eksempel på det.

Håkon Torp er langt på vei den samme gamle som før han ble syk.  Og han er sjeleglad 
for at han fikk være pasient i den virtuelle avdelingen. Eidsberg viderefører prosjektet i 
samarbeid med nabokommunen Askim, men om det overlever budsjettrunder lenger 
fram i tid gjenstår å se. 

Det er stort behov for utvikling av gode og sammenhengende helse- og rehabiliterings-
tjenester, ikke minst for de eldste og mest sårbare pasientgruppene. 2015 har også vært et 
valgår, der de politiske partiene igjen har fokusert på helse- og omsorgstjenester for eldre. 

– Men de aller eldste, og særlig de med sterkt redu-
sert fysisk funksjon etter slag, lårhalsbrudd og skader, 
hører ikke en gang med blant de gruppene som media 
og politikere snakker så flott om, skriver Mette Sveram 
og Kirsten Sandborg i et innlegg på side 21.

Bent Høie har flere ganger sagt at hans overordnede pro-
sjekt som helse- og omsorgsminister er å skape «pasi-
entens helsetjeneste». Klarer vi også å skape en helsetje-
neste for de eldre – og de eldste blant oss?

Mye er usikkert. Derfor føles det bra å lese om Håkon.

4     FYSIOTERAPEUTEN  10/15

Tidlig fysio- 
terapi er en  
viktig faktor.

LEDER
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DAGSVIK tiltrådte som leder av NFF Region 
Nord i juni i fjor. Han bruker mye av tiden 
ute på farten, for å treffe både medlemmer 
og politikere – gjerne ute på fysioterapeute-
nes arbeidsplasser.

– Lokalt påvirkningsarbeid har stor be-
tydning. At politikerne får lære om og opp-
leve tilbudene kan være avgjørende når ved-

– Tren opp en tydeligere stemme, 
vis dere fram!
– Nye kommunestyrer er på plass. Benytt anledningen til å 
etablere kontakt og spre kunnskap om fysioterapeutenes sam-
funnsoppdrag. Vi trenger en tydeligere stemme i det offentlige 
ordskiftet, sier regionleder Hans Leo Dagsvik.

TEKST og FOTO Hanne Løkås Veigård 
fysioterapeuten@fysio.no

REGIONLEDER Hans Leo Dagsvik reiser mye rundt for å treffe medlemmer og politikere. Her møter han fysioterapeut Helen Pedersen fra Jensvoll Fysioterapi 
på konferansen «Revmatologi i nord» i Bodø tidligere denne måneden. –  Du gjør en kjempejobb, sier hun.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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tak skal fattes. Politikerne må også minnes 
om hvor viktig fysioterapeuten er i arbeidet 
for å fremme helse og forebygge sykdom, 
sier han.

Dagsvik har kun gode erfaringer med 
å ta kontakt med politikere, også utenom 
budsjett-tider. 

– Akkurat nå er et perfekt tidspunkt. Det 
er mange nye politikere som er nysgjerrige 
på det vi driver med, og opptatt av å gi et 
godt tilbud til innbyggerne. Vi har for ek-
sempel nylig vært i Andøy, hvor vi ble møtt 
av en lydhør ordfører. Vi la fram behovet for 
å styrke fysioterapitilbudet i kommunen, og 
det endte med at ordføreren ber rådmannen 
legge fram en sak for kommunestyret, sier 
Dagsvik fornøyd.

Kronikerne bakerst
Fire år inn i samhandlingsreformen mot-
tar Hans Leo Dagsvik mange signaler om 
at ventetidene øker og at kronikerne sitter 
igjen som tapere.

– Målet med samhandlingsrefomen var 
bedre folkehelse og bedre helse- og om-
sorgstjenester. Man skulle forebygge mer, 
behandle tidligere og sikre helhetlige tilbud. 
Etter reformen har imidlertid kommunene 
fått betydelig økt press på seg for å ta imot 
sykehuspasienter, samtidig som de strever 
med å bygge opp gode helsetjenester raskt 
nok. Pasienter med kroniske lidelser skyves 
bakerst i køen, igjen. 

Vi må passe på at politikerne får øynene 
opp for at satsing på fysioterapi ikke bare er 
svært gunstig for den enkelte pasient, men 
også er svært god samfunnsøkonomi. Fysio-
terapeuter bør trene opp en mye tydeligere 
stemme i det offentlige ordskiftet, sier han. 
n

TOPPTUR Etter «Ingen grenser» har det vært «Ingrid uten grenser». Her fra luftig fjelltur på 
Sandhornet. Foto: privat.

NFFs regioner
NFF har siden 1. juli 2014 hatt en orga-
nisasjonsmodell med fem regioner og 
valgte heltidsansatte regionledere:

Region Nord: Hans Leo Dagsvik.
Region Midt: Ann-Elin Myklebust.
Region Sør-Øst: Bas Van den Beld.
Region Osloområdet: Karianne Bruun 
Haugen.

Regionlederne og regionstyrene skal 
velges elektronisk av medlemmene i hver 
region. Neste regionvalg er i september 
2016. 
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– Rehabilitering gir pågangs-
mot og åpner for nye mulighe-
ter. Hadde jeg fått ett opphold 
i året hadde jeg vært kjempe-
lykkelig! Det sier Ingrid M. 
Nordhei fra Brønnøysund, som 
elsker å teste nye fritidsaktivi-
teter.

TEKST og FOTO Hanne Løkås Veigård
fysioterapeuten@fysio.no

46-ÅRINGEN har leddgikt. På den regionale 
nettverkskonferansen «Revmatologi i nord» 
i Bodø tidligere denne måneden formidlet 
hun sine tanker om behandling og rehabi-
litering.

Fiskebolle på samlebånd
– Ifølge min mor var jeg bare halvannet år 
gammel da jeg klaget over vondt i knær og 
ankler. Legene mente det var voksesmerter. 
Som seksåring hadde jeg nakkeplager og 
vann i knærne. Diagnosen kom da jeg var 
elleve. 

Altså har jeg minst 40 års erfaring med 
sykdommen, og ufattelig mye har skjedd på 
området i disse årene. Da jeg var liten var 
begrepet barnerevmatologi ikke oppfunnet, 
sier hun.

Ingrid har gjennomgått 19 operasjoner. 
Hun har protese i begge knær, og kun 70 
graders bøy på det ene kneet. Den ene an-
kelen er totalt avstivet, den andre nesten 
avstivet. 

I fjor ble Ingrid M. Nordhei innlagt på 
Diakonhjemmet for å operere en albu.

– Jeg må si jeg følte meg som en fiskebolle 
på et samlebånd. Jeg skjønner de økonomis-
ke grunnene til å rasjonalisere driften, og 
det hele var svært effektivt, men opplevelsen 
som pasient var grusom, sier hun.

Stol for alltid?
Leddgikten til tross – Ingrid M. Nordheis 
foredrag er ledsaget av det ene turbildet et-
ter det andre. På mange av dem står hun selv 
på den øverste topp med et strålende smil. 

– Store deler av livet har jeg brukt kryk-

ker, rullestol og permobil, 
men for fem år siden var 
jeg så dårlig at jeg tenkte 
«okei – nå er det rullestol 
for evig og alltid». Men så 
så jeg NRK-serien «Ingen 
grenser».  Etter det har det 
vært Ingrid uten grenser, 
sier hun.

På tredje forsøk kom 
hun seg til topps på byfjel-
let Keiservarden i Bodø, 
366 m.o.h.

– Da jeg stod på top-
pen kjente jeg en vanvittig 
mestringsfølelse!

I 2015 gikk hun til topps 
på Bodøs høyeste fjell, Lur-
fjelltinden, 1284 m.o.h.

– Det er helt surrea-
listisk at jeg har vært der, 
kommenterer hun.

Rehab-avhengig
– Tidligere var man opp-
tatt av at personer med 
leddgikt måtte unngå å 
belaste leddene for mye. Det ble det mange 
begrensninger av, sier hun.

I dag er Ingrid opptatt av at de fleste be-
grensningene sitter i hodet. Rehabilitering 
er hennes hjertebarn – nettopp fordi hun 
her får hjelp til å overliste disse indre be-
grensningene.

– Jeg har hatt 15 opphold på Valnesfjord 
Helsesportssenter og seks på Nordtun Hel-
seRehab. Å komme til disse stedene har 
gjort noe med meg. Her treffer jeg folk som 
forstår hverdagen min. Jeg blir utfordret, 
lærer å se nye muligheter og opplever mest-
ring. Jeg kommer alltid hjem fra rehabilite-
ring med nytt pågangsmot. I tillegg knyttes 
nye vennskap, som gjerne varer livet ut, sier 
hun.

Hun beskriver seg som «avhengig av re-
habilitering».

– Hadde jeg fått ett opphold i året hadde 
jeg vært kjempelykkelig, sier hun.

Hva driver du med, da?
På Valnesfjord Helsesportssenter har Ingrid 
hatt mange padleturer.

– Det er en fantastisk aktivitet for meg. 
Mannen min og jeg investerte i kanoer, og vi 
har stor glede av det, sier hun.

På Nordtun var det noen som ville ha In-
grid med ut på ski.

– Jeg var superskeptisk. Jeg, med avstivet 
ankel og et kne som knapt kan bøyes? Men 
jeg lånte ski og ble med. Som vanlig når jeg 
får smaken på noe hadde jeg jo vanskelig for 
å beherske meg. Jeg gikk på ski i en hel time, 
og nå går jeg på ski hver eneste vinter. Det 
går «krute godt», sier hun.

Når noen spør Ingrid hva hun driver 
med, kaller hun seg livsnyter.

– Det er et annet ord for uføretrygdet, 
som jeg har vært siden jeg var 30. Datteren 
min spurte hvorfor jeg ikke gikk på jobb. Jeg 
forklarte at kroppen min er avhengig av at 
jeg bruker mye tid på trening og på å ta vare 
på meg selv. Ok, sa hun da. Jobben din er 
altså å ta vare på kroppen din? Og det har 
hun jo rett i, sier Ingrid M. Nordhei. n

Ingrid uten grenser

MESTRING – De fleste begrensningene sitter i hodet. På rehabilite-
ring får jeg hjelp til å overvinne dem, sier Ingrid M. Nordhei.

›››

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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En langsiktig, regional revmatologiplan i Helse 
Nord har styrket tilbudet for personer med rev-
matiske sykdommer. Nå er planen revidert og 
nye satsingsområder utpekt.

TEKST og FOTO Hanne Løkås Veigård 
fysioterapeuten@fysio.no

«FRA BIOLOGISK TERAPI til helhetlig behandling» heter regional 
plan for revmatologi i Helse Nord for perioden 2015-2019. Dette er 
en revisjon av tilsvarende plan for perioden 2008-2013. 

Den opprinnelige planen kartla mangler i behandlingstilbudet og 
foreslo tiltak som kunne sikre god kvalitet i revmaomsorgen.

– Mye av det som ble anbefalt, er gjennomført, men mye gjenstår. 
Samtidig har vi fått samhandlingsreformen og kvalitetsindikatorer 
knyttet til ventetider og fristbrudd, som gjør at det var naturlig å 
revidere, sier Siw Skår. Hun er rådgiver i Helse Nord og sitter i fagråd 
for revmatologi, som har utarbeidet planene.

Regional rigging
Revmatologiplanen er én av Helse Nords drøyt 30 regionale fagpla-
ner.

– Vi er alene om slikt regionalt fagplanarbeid. I en region som vår 
er det en forutsetning for å sikre lik tilgang på spesialisthelsetjenes-
ter. Helse Nord har ansvar for 470.000 innbyggere fordelt på 87 kom-
muner. I landområde utgjør vi nesten halvparten av Norge, mens vi 
har ni prosent av folketallet. Det er klart vi må rigge oss på litt andre 
måter, med spredte helsetjenester. Vi er der folk bor, sier fagdirektør 
Geir Tollåli i Helse Nord.

Vite om hverandre
Barn og unge prioriteres høyt i den nye revmatologiplanen. Styrket 
samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten likeså. 

– Det er flere aktører på banen, både spesialisthelsetjeneste, kom-
munehelsetjeneste og private aktører. Det gir noen utfordringer og 
krever samhandling. Man må vite om hverandre for å kunne gjøre 
en god jobb. Pasientene skal ha god informasjon og oppleve både 
tydelig ansvarsfordeling og forutsigbarhet. Man skal slippe å flyte 
rundt i systemet, sier Siw Skår.

11 mill. per år
Noen av tiltakene som foreslås er ikke forbundet med høyere kost-
nader, men forutsetter at tjenester organiseres på en annen måte. 

– Det kan jo være krevende nok. Men et forsiktig anslag tilsier 
likevel at foreslåtte tiltak vil beløpe seg til 11 millioner kroner per år. 
Planen er retningsgivende. Den sikrer ikke automatisk finansiering 
for alle foreslåtte tiltak, men den er et godt argument, sier Siw Skår.

Det som først og fremst koster penger er nye stillinger for å styrke 
både tverrfaglige team og tilbudet til barn og unge ved sykehusene i 
Tromsø og Bodø, samt utstyr til diagnostikk og oppfølging.

Det trengs også nye verktøy for å legge til rette for forskning på 
området. 

– Det mangler IT-løsninger for å kunne samle data til kvalitetsre-
gister og forskning. Å telle manuelt i lister er naturligvis ikke «up to 
date», så det må vi få på plass, sier Siw Skår. n

Solid plan gir bedre tilbud

Nedtrekksapparat
50 og 80 kg.

www.steens-physical.no    62 33 00 00

Leveres direkte fra produsent

Effektivt og anvendelig apparat til 
trening av rygg, mage, skuldre og 
armmuskulatur. 

Et velprøvet produkt for de som
ønsker å trene med mer vekter 
enn trekkapparater kan tilby.

• Enkel og solid konstruksjon
• Slitesterk overflate
• Montering til vegg og modul

Veiledende pris eks. mva.
• 5 - 50 kg: Kr. 8.990,-
• 5 - 80 kg: Kr. 10.900,-

Avgjørende for tilbakeføring til arbeid 

n Forventninger kan avgjøre om du som sykmeldt kommer 
tilbake i jobb eller ikke, ifølge en avhandling fra Universitetet i 
Bergen (UiB). 

Camilla Løvvik disputerte 23. oktober med avhandlingen: 
«Common mental disorders and work participation – the role of 
return-to-work expectations», basert på data fra forskningspro-
sjektet «Effektevaluering av Senter for jobbmestring». 

Et hovedfunn er at forventning om å klare å komme tilbake i 
jobb kan forutsi hvorvidt man er sykmeldt eller ufør seks måne-
der senere, og at forventningene forutsier dette bedre enn hvor 
mye angst og depresjon man har. Kilde: www.uib.no 

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://www.steens-physical.no/
http://www.uib.no/
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Vi trenger gode 
samarbeidspartnere. 
Nå kan du også bli 
sertifisert Neurac 
behandler.

Regelmessig trening før du blir gra-
vid kan redusere sjansen for bekken-
leddsmerter i svangerskapet. 

DET viser en studie blant 39.000 kvinner 
som nylig ble publisert i British Journal of 
Sports Medicine.

– Resultatene våre viser at all trening hjel-
per, men de som trener mellom tre til fem 
ganger i uken har hele 14 prosent lavere risi-
ko for å utvikle bekkenplager, sier postdok-
tor Katrine M. Owe ved Folehelseinstituttet. 

Studien baserer seg på data fra den nor-
ske Mor og Barn-undersøkelsen. Deltakerne 
ble i svangerskapsuke 17 spurt om hvor ofte 
de deltok i en rekke ulike aktiviteter de siste 
tre månedene før graviditeten. 56,5 prosent 
hadde trent minst tre ganger i uken før de 
ble gravide, mens sju prosent ikke hadde 
trent.  Av dem som trente før svangerskapet, 

trente fortsatt 90 prosent av dem i uke 17. 
Funnene viste at det å trene regelmessig 

opp til fem ganger i uken ga lavere risiko, 
men det var ingen ytterligere reduksjon i ri-
siko for dem som trente mer. n

n Neste år får du ti numre av Fysiote-
rapeuten, åtte på papir og to heldigitale 
utgivelser (nr. 2 og nr. 7). Innhold, layout 
og omfang er det samme på begge 
plattformer.

Det er hovedsaklig økonomiske 
årsaker til at vi reduserer antallet papir-
utgivelser, men den digitale utviklingen 
er også spennende. Annonseinntektene 
går ned, mens produksjonskostnadene 
går opp. To rene digitale numre av bladet 
utgjør minst 250.000 kroner per år i 
reduserte kostnader til trykk og distribu-
sjon. Besparelsene gjør det mulig for oss 
fortsatt å kunne tilby leserne innhold av 
god kvalitet. Det er det viktigste!

Alle ebladene er tilgjengelige på  
fysioterapeuten.no.

Red.

Eblad og papir i 2016!
Trening forebygger bekkenleddsmerter

http://www.redcord.no/
http://fysioterapeuten.no/
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HELFO gjennomfører i år en 
rekke dialogmøter i regi av 
regionene i NFF. Foruten 
takstplakaten og sykdomslista, 
er Norsk Helsenett et aktuelt 
tema for fysioterapeuter med 
driftstilskudd.

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen 
fysioterapeuten@fysio.no

REGION Sør-Øst hadde allerede arrangert 
møter i Skien, Kristiansand og Drammen, 
da rådgiverne Johnny Saure Riise fra HEL-
FO Veiledning og Anne Marie Løken fra 
HELFO Saksbehandling og utbetaling var 
til stede på Hamar 29. oktober. 

Omlag 30 selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter hadde tatt turen for å bli 
klokere på blant annet «Forskrift om stønad 
til dekning av utgifter for undersøkelse og 
behandling hos fysioterapeut», bedre kjent 
som «takstplakaten». Fritaksordninger for 
egenandel, spesielt med tanke på sykdoms-
listen, og bruk av honorartakst sto også på 
dagsorden. I tillegg ville flere av deltakerne 
ha informasjon om oppkobling mot Norsk 
Helsenett SF (NHN).

Ønsker å nå flest mulig
Det er i dag ca. 4.000 fysioterapeuter som 
har avtale med HELFO om direkte oppgjør 
og som krever refusjon etter takstplakaten. 
Til sammen vil dette utgjøre rundt 1,9 mil-
liarder kroner i 2015. 

– Hvorfor tar HELFO denne runden dia-
logmøter med selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter?

– Av og til er det greit å bli minnet om 
regelverket. Fysioterapeutene er ikke alene 
om å få dette tilbudet. Vi holder kurs for 
flere av de andre behandlergruppene og 
helseaktørene som faller inn under vårt re-
gelverk. HELFO ønsker at etterlevelsen ute 
blant behandlerne skal være best mulig, slik 
at regelverket blir forvaltet riktig. I år møter 
vi ca. 500 fysioterapeuter fra Tromsø i nord 
til Kristiansand i sør, sier rådgiver Johnny 
Saure Riise.

Kursrekken, som er arrangert av Norsk 
Fysioterapeutforbund, er på ingen måte 
obligatorisk, men Saure Riise håper likevel 

at de fleste benytter seg av slike tilbud når 
sjansen byr seg.

– Vi ønsker å møte flest mulig. Det beste 
ville være om alle selvstendig næringsdri-
vende fysioterapeuter deltok på kurs som 
dette for å motta den informasjonen vi har 
å gi, sier han.

Journal er viktig ved kontroll
Gjennom sine kurs forsøker HELFO å gi et 
helhetlig bilde av hvordan paragraf 5-8 i fol-
ketrygdloven fungerer. Ved eventuelle kon-
troller, er det blant annet viktig å kunne vise 
til god og nøyaktig journalføring.

– Med hensyn til journalføring, ser vi at 
det mangler en del blant fysioterapeuter. Det 
er viktig også for HELFO at man fører jour-
nal for å dokumentere kravene, sier Saure 

Riise. 
Han understreker at HELFO også har an-

dre informasjonskanaler, og viser spesielt til 
HELFOs egne nettsider, helfo.no. Her finner 
alle som skal kreve refusjon fra folketrygden 
langt på vei den informasjonen de trenger 
for å sende inn korrekte krav. 

HELFO ser at takstene av og til blir brukt 
uriktig.

– Gjennom kurs som dette, prøver vi å 
sikre at takstene blir brukt slik de skal. Vi 
har også inntrykk av at sykdomslista skaper 
hodebry for mange, og at flere finner det 
vanskelig å gjøre en riktig vurdering av hvil-

ket sykdomslistepunkt de skal benytte. At 
man bruker sykdomslista korrekt, er viktig 
for pasienten med hensyn til hel eller delvis 
refusjon av utgifter, sier Saure Riise.

– Hvilke henvendelser får HELFO fra fy-
sioterapeuter?

– For det meste får vi spørsmål om tak-
stene og sykdomslisten, men også til krav og 
utbetalinger generelt. Vi er opptatt av at det 
skal være enkelt å komme i kontakt med oss, 
og har en veiledningstjeneste med god kom-
petanse, sier Saure Riise. 

– Kunne man gjort oppgjørsprosessen en-
klere og mindre tidkrevende?

– Tilbakemeldingene fra fysioterapeu-
tene er at enkelte ting i regelverket kan være 
vanskelige. Men HELFO forvalter et lov-
verk som er politisk bestemt, og det må vi 

HELFO på turné med takstplakat, 
sykdomsliste og helsenett

I år møter vi ca. 500 fysioterapeuter 
fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

TRONDHEIM
MTT for geriatriske pasienter og friske eldre, 30.-31.1.16 
Kommunikasjon om smerte, 28.-29.1.16

Les mer på www.holteninstitute.com

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://helfo.no/
http://www.holteninstitute.com/
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forholde oss til. I tillegg vil jeg minne om 
taksten H1 som dekker oppkobling til Norsk 
Helsenett. Hvis fysioterapeuten sender sine 
refusjonskrav gjennom NHN, vil dette gjøre 
arbeidet enklere og mer effektivt. I tillegg gir 
NHN andre administrative fordeler, som for 
eksempel ved pasientreiserekvirering, sier 
Saure Riise.

– Fungerer greit
Godt over 100 fysioterapeuter fra Region 
Sør-Øst har i år deltatt på dialogmøtene med 
HELFO. En av de som møtte opp på Hamar, 
var fysioterapeut Torger Heitmann.

Heitmann har tidligere vært ansatt innen 
rehabilitering, men begynte å jobbe som av-
talefysioterapeut i Hamar i mars i år. 

– Jeg er ganske ny som selvstendig næ-
ringsdrivende, og da er det fint å kunne 
komme på et dialogmøte som dette, sier 
han.

Ifølge Heitmann har det så langt ikke 
bydd på de store problemene å sette seg inn 
i regelverket og bruken av de ulike takstene. 

– Jeg benytter et pasientadministrasjons-

program og leverer månedlige oppgjør. Det 
fungerer greit.

– Føler du at du bruker uforholdsmessig 
mye tid på administrasjon?

– Det går jo med litt tid. Men hvis du er 
organisert og sørger for å ha det meste klart 
når det er på tide å sende inn oppgjøret, så 
går det bra. En av grunnene til at jeg er her 
i ettermiddag, er at jeg ønsker informasjon 
om Norsk Helsenett. Jeg tror elektronisk 
innsending vil bidra til et enda enklere og 
mindre tidkrevende oppgjør, sier Heitmann.

Også fysioterapeut ved et privat institutt 
i Brumunddal, Elisabeth Svanåsbakken, vil 
gjerne vite mer om hvilke muligheter som 
åpner seg gjennom Norsk Helsenett. 

– Jeg ønsker i tillegg å få klarhet rundt 
problemstillinger som har dukket opp ved 
bruk av enkelte takster, sier Svanåsbakken.

Hun synes verken hun bruker for mye 
tid på administrasjon, eller at oppgjørene er 
spesielt vanskelige.

– Oppgjøret går etterhvert på rutine, sier 
hun.

Behov for informasjon
– Mitt inntrykk er at medlemmene har satt 
stor pris på at NFF arrangerer og tilretteleg-
ger for disse dialogmøtene med HELFO. Det 
er tydeligvis et behov blant medlemmene for 
å få vite mer om både takstsystemet og kom-
binasjonen av takster. De er også opptatt av 
hva som kan skje hvis det blir kontroll og de 
har gjort en feil, sier Bas van den Beld, regi-
onleder i NFF Region Sør-Øst. 

Spørsmål angående takster og oppgjør 
henvises direkte til HELFO eller til sekre-
tariatet i Norsk Fysioterapeutforbund. Men 
Van den Beld forteller at mange av medlem-
mene har tatt kontakt med han angående 
Norsk Helsenett.

– De spør om kostnader og om det vil bli 
obligatorisk. Dette spørsmålet opptar man-
ge for tiden, sier han.

Van den Beld roser rådgiverne fra HEL-
FO for å være flinke til å forklare og møte 
kursdeltakerne på det de spør om.

– De er tydelige på regelverket, og opp-
fordrer folk til å ta direkte kontakt med 
HELFO hvis de er usikre. Det er lite rom for 
tolkning av de reglene som gjelder. Mange 
medlemmer ønsker forandring i både tak-
stene og sykdomslista, men det er forslag 
som hører hjemme i sentrale, politiske for-
handlinger, sier han.

Ta direkte kontakt 
HELFO Veiledning stiller seg mer enn gjer-
ne til disposisjon for den som har spørsmål 
relatert til folketrygdlovens kapittel 5 og stø-
nad til helsetjenester. 

– Når vi er ute og kurser gir vi HELFO 
et ansikt. Det kan forhåpentligvis bidra til at 
det blir lettere å ta kontakt med oss i ettertid, 
sier rådgiver Saure Riise.

Han understreker at fysioterapeuter ikke 
nødvendigvis gjør så mange feil i oppgjøre-
ne sine, men at HELFO etterstreber så kor-
rekte oppgjør som mulig. 

– Hvilke reaksjoner får dere fra fysiotera-
peuter når dere er ute og holder kurs?

– De er som regel positive. Vi har ofte 
gode samtaler og vi klarer å gi svar på de 
fleste spørsmålene de stiller. Vårt inntrykk 
er at fysioterapeuter generelt er fornøyd med 
regelverket, og at de klarer å håndtere det på 
en god måte, sier Saure Riise. n

ENKELT OG EFFEKTIVT  – Send dine refusjonskrav gjennom Norsk Helsenett (NHN)! Oppfordringen kom-
mer fra rådgiverne Anne Marie Løken (tv) og Johnny Saure Riise i HELFO. Regionleder Bas Van den Beld 
(th) får mange spørsmål om NHN, blant annet om hva det koster og om det blir obligatorisk.
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PÅ BEINA IGJEN Håkon Torp 
(78) oppfylte alle kriteriene 
for å delta i prosjektet virtuell 
avdeling i Eidsberg kommune; 
over 65 år og minst  
tre diagnoser.
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Må en avdeling organiseres 
mellom fire vegger? I Eidsberg 
kommune har de gått nye 
veier for å sikre eldre pasien-
ter en verdig hjemkomst fra 
sykehus. Tidlig fysioterapi er 
en viktig faktor.

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen 
fysioterapeuten@fysio.no

VIRTUELL AVDELING (VA) er ingen fysisk 
avdeling. Hovedintensjonen bak pilotpro-
sjektet har vært å kvalitetssikre overgangs-
fasen for multisyke pasienter over 65 år fra 
sykehus til eget hjem. Med høy kvalitet på 
de kommunale hjemmetjenestene, er målet 
å sikre flere gode leveår i egen bolig. Målet 
for VA var å stabilisere pasienten, avdekke 
risikofaktorer og behovet for oppfølging. 

– I VA har fysioterapeuten selv fått vur-
dere hvilke tester som er relevante, uten å bli 
overstyrt av en annen faggruppe. Dette har 
styrket fysioterapeutens rolle i teamet. Vi 
har også hatt fordelen av å starte behandlin-
gen tidlig, slik at funksjonene har holdt seg 
på et akseptabelt nivå. Ofte får vi pasientene 
for sent, sier kommunefysioterapeut Tonje 
Nicolaisen.

I prosjektet erfarte de at sykehuset meldte 
behov for fysioterapi til kun et fåtall av pasi-
entene. Men flere pasienter hadde god nytte 
av kontakt med fysioterapeut når fysiotera-
peutene selv fikk gjøre denne vurderingen.

«Virtual Ward»
I pilotperioden fra september 2014 til og 
med januar 2015, ble 26 pasienter med be-
hov for helsetjenester fra kommunen inn-
skrevet i VA. 

Prosjektleder var avansert geriatrisk sy-
kepleier (AGS) Wenche Hammer. Som én av 
elleve studenter, var hun i juni 2014 ferdig 
med masterstudiet Avansert geriatrisk syke-
pleie ved Universitetet i Oslo, det første kul-
let i sitt slag i Norge.

Før studiene var Hammer ansatt som av-
delingssykepleier i hjemmetjenesten i Eids-
berg. Etter endt utdannelse, ble hun tilbudt en 
nyopprettet stilling som AGS i kommunen. 

– Masterstudiet AGS inneholdt blant an-
net et hospiteringsbesøk i England. Her fikk 
vi innblikk i konseptet «Virtual Ward», hvor 
spesialistene reiser ut fra sykehuset for å gi 
eldre pasienter behandling hjemme. Målet 
er å unngå innleggelse, forteller Hammer.

Ideen om en virtuell avdeling ble godt 
mottatt av kommunens ledelse, og konseptet 
ble tilrettelagt for norske forhold. 

– Vi ønsket et tverrfaglig team med AGS, 
fysioterapeut og ergoterapeut, i tillegg til 
et tett samarbeid med fastlegene, forteller 
Hammer.

Under planleggingen var fastlegene po-
sitive til prosjektet, men varslet at de ikke 
hadde så mye tid å avse. Også ergoterapeu-
tene slet med tidsbruken og trakk seg. Ved 
oppstart besto det tverrfaglige teamet av av-
ansert geriatrisk sykepleier og fysioterapeut 
i tett samarbeid med hjemmesykepleien.

Topp til tå
– Da jeg ble utskrevet fra sykehuset, var jeg 
så elendig at jeg knapt kunne reise meg fra 

stolen. Det tok lang tid før jeg kunne bevege 
meg fra stua og inn på kjøkkenet på egen 
hånd. Det er snålt å tenke på i dag, men det 
er skjøre sanning, forteller Håkon Torp.

Han er 78 år gammel, og ble lagt inn på 
sykehuset i Fredrikstad med lungebeten-
nelse og punktert lunge i november i fjor. 
Der ble det satt inn dren og kompressor, 
men bakterieinfeksjonen viste seg vanskelig 
å bli kvitt. Håkon ble flyttet til Ullevål Uni-
versitetssykehus og etter hvert operert. Til 
sammen han lå til sengs i nesten to måneder.

– Da jeg endelig kom hjem, var jeg helt 
ferdig. Sønnene mine var her, ellers ville det 
ikke ha gått. Men det var hit jeg ville, sta som 
jeg er, sier Håkon.

Håkon var en av de 26 pasientene som i 
løpet pilotprosjektet fikk tilbud om å delta i 
VA. Han oppfylte alle kriteriene; over 65 år 

og minst tre diagnoser, ingen av dem relatert 
til rus eller psykiatri. 

Da Håkon ble sendt hjem fra Ullevål, var-
te det ikke lenge før AGS Wenche Hammer 
kom på besøk for å foreta en systematisk 
topp til tå-undersøkelse: Opptak av anam-
nese, aktuell sykehistorie med bakgrunn for 
innleggelse i sykehus, kartlegging og vur-
dering av pasientens kliniske helsetilstand, 
symptomer, ernæringstilstand, fallrisiko, og 
gjennomgang av legemidler i bruk. Det ble 
også vurdert om det var behov for oppføl-
ging av blodprøver som Hb, CRP, elektrolyt-
ter, lever/nyrefunksjon med mer. Prøvene 
kunne analyseres på AGS sitt kontor, og var 
utgangspunkt for tidlig korrigering av be-
handling i hjemmet i samarbeid med fast-
legen.

– Oppfølging av brukere i hjemmetjenes-
ten har ofte sitt hovedfokus på fysisk funk-
sjonstap. Det er her tiltakene som regel set-
tes inn i form av hjelp til personlig hygiene, 
administrering av medikamenter og andre 
fysiske gjøremål. Den kliniske oppfølgingen 

av brukeren er i hovedsak lagt til fastlegen, 
men forskning viser at pasienter som er inn-
skrevet i hjemmetjenesten ser fastlegen sin 
sjeldnere enn før, sier Hammer.

Kom raskt til fysioterapi
Tre dager etter hjemkomsten, var fysiote-
rapitjenesten på plass hos Håkon. Gjen-
nom journalsystemet hadde de tilgang på 
et sammendrag av hjemmebesøket foretatt 
av AGS. Denne informasjonen gjorde at de 
kunne gå rett på sak.

– Siden vi i VA på forhånd visste hvilke 
tiltak som var mest aktuelle for brukerne, 
kunne vi umiddelbart starte målingen av 
styrke og balanse og definere hvilke mål vi 
skulle sette oss. Visste vi for eksempel at det 
var kols inne i bildet, tok vi med et skjema 
for det. På bakgrunn av AGS sin utredning 

Hjem til virtuell avdeling

Formen er god, og jeg er sjeleglad for 
at jeg fikk være en av pasientene 
i dette prosjektet.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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kunne vi komme raskt i gang med trenin-
gen, sier kommunefysioterapeut Ada Bjerke. 

I pilotprosjektet ble det særlig lagt vekt på 
testskjemaene SPPB, CAT, FES-I og Timed 
Stand Test. 

– Dette er tester som fysioterapeuter van-
ligvis bruker. Forskjellen i VA var at vi på 
forhånd visste at det medisinsk sett var trygt 
for pasientene å trene og hvilken treningska-
pasitet de hadde, sier Bjerke.

Ga seg ikke
Hjem til Håkon kom det en ung og sprek 
turnuskandidat. Etter testing og instruk-
sjon, ble de enige om målene. Brukermed-
virkning har vært viktig i VA. Tiltakene ble 
valgt ut fra hva pasienten faktisk så som sitt 
viktigste mål med rehabiliteringen. Håkon 
hadde tapt nesten all styrke i muskulaturen 
etter sykehusoppholdet og hadde dårlig lun-
gekapasitet etter infeksjonen. Likevel greide 
han å ta imot enkle øvelser helt fra starten 
av.

– Jeg følte meg egentlig ikke bra nok til å 
gjennomføre dem. Det er rart hvor elendig 
man kan bli av å ligge til sengs så lenge. Men 
resultatene av Wenche sine undersøkelser 
viste at det var trygt å trene, og fysiotera-

peuten sto på og fikk meg videre, forteller 
Håkon.

I begynnelsen var det krevende. Flere 
ganger forsøkte han å lure seg unna, men 
turnuskandidaten var streng og firte ikke på 
kravene.

– «Ho fir’ente ho, se», sier Håkon på klin-
gende østfolddialekt og smiler fornøyd.

– Det trenger gamle folk. Jeg var ikke mo-
tivert til å yte noe ekstra, formen føltes rett 
og slett for dårlig. Men hun var streng, og 
det var bra, legger han til.

Fysioterapeut Ada Bjerke mener det er 
viktig at pasienter som skal ha fysioterapi er 
i stand til å forstå hvilken betydning det har.

– Vi prøver å møte folk der de er, og har 
gjort øvelsene så enkle som mulig. Hvis de 
ikke er klare for fysioterapi med det samme 
de er kommet hjem, følger vi opp på et se-
nere tidspunkt. I VA har det vært veldig 
befriende at vi som fysioterapeuter selv kan 
vurdere om pasienten vil profitere på våre 
tiltak eller ikke, sier Bjerke.  

Styrket hjemmetjenesten
Mange av pasientene har gjennomført tre-
ningsprogrammet alene. I tillegg har hjem-
metjenesten hjulpet til med øvelser når de er 

innom med mat eller medisiner. Dette har 
fungert meget bra, og bidratt til at pasien-
tene har trent oftere.

– Hjemmetjenesten har vært basisen for 
VA. De har fulgt opp med observasjoner og 
tiltak. Det er mange ting fysioterapeuter kan 
lære bort til personellgruppa i hjemmetje-
nesten, slik at kontinuiteten i behandlingen 
blir enda bedre sett under ett, sier Wenche 
Hammer. 

Som en del av prosjektet har hjemmesy-
kepleierne fått utdelt hver sin sekk med me-
disinsk utstyr. Ved hjelp av blodtrykksappa-
rat, pulsoxymeter, målebånd og instrument 
for måling av blodsukker, kan de ta prøver 
og registrere om utviklingen går riktig vei. 

Eidsberg kommune ønsker å gå videre 
med drift av Virtuell avdeling. Ved hjelp av 
penger fra Helsedirektoratet og Fylkesman-
nen i Østfold, har de nå ansatt lege i 40 pro-
sent stilling for å følge opp disse pasientene. 
Også nabokommunen Askim blir med i vi-
dereutviklingen av konseptet, og bidrar med 
blant annet ergoterapeut.

I fremtiden vil VA utvide tilbudet til også 
å gjelde pasienter som allerede er i hjemme-
tjenesten og opplever funksjonstap, uten at 
de nødvendigvis har kommet hjem fra sy-
kehus. 

Fortsetter treningen
VA-teamet er enige om at det viktigste for 
pasientene er å føle seg ivaretatt. Å få en 
grundig undersøkelse, anledning til å spørre 
og motta informasjon, og at tiltak blir iverk-
satt. 

– Det at pasientene opplever at vi jobber 
sammen, er verdifullt i seg selv. Det gir fø-
lelsen av at mange bryr seg og jobber mot 
et felles mål. Pasientene i pilotprosjektet har 
uttrykt takknemlighet for dette. Bidraget fra 
AGS oppleves som svært positivt, og bidrar 
til at de føler seg trygge. Da er det enklere å 
gå i gang med trening, sier Ada Bjerke.

Håkon Torp er langt på vei den samme 
gamle som før han ble syk. Når Fysiotera-
peuten er på besøk, kan han fortelle at han 
nettopp har ryddet i hagen og kappet ned 
noe buskas som hadde spredd seg. Torp hol-
der treningen ved like, gjør øvelser, og går 
tur morgen og kveld. 

– Jeg merker fremdeles fremgang. Før jeg 
ble lagt inn, måtte jeg ta pauser når jeg gikk 
til postkassa om morgenen. I dag har jeg al-
lerede vært ut og gått i en time. Formen er 
god, og jeg er sjeleglad for at jeg fikk være en 
av pasientene i dette prosjektet, sier han. n

AVDELING HJEMME I Virtuell avdeling blir pasientene grundig kartlagt og kommer raskt i gang med 
opptrening etter sykehusoppholdet. Fra venstre Avansert geriatrisk sykepleier Wenche Hammer, kom-
munefysioterapeut Ada Bjerke og kommunefysioterapeut Tonje Nicolaisen.
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EN DEL KOMMUNER har behov for bistand 
til helsetjenester for asylsøkere og flyktnin-
ger. Helsedirektoratet oppretter nå en pool 
for tilgjengelig helsepersonell, som kan bistå 
der det er størst behov.

Det er i første rekke behov for leger, sy-
kepleiere og helsesøstre, men også annet 
helsepersonell kan registrere seg. Mer infor-
masjon og registreringsskjema finner du på 
helsedirektoratet.no.

– Det er kommunen som vil være ar-
beidsgiver og inngå avtale med den enkelte. 
Vi i Helsedirektoratet sørger for å formidle 
personellet som melder seg til de kommu-
nene som har behov for personell. Forelø-
pig har vi ikke oversikt over alle behovene, 
men de som registrerer seg vil bli kontaktet 
så snart vi vet om de kan være aktuelle kan-
didater, opplyser Helsedirektoratet. n

 

DETTE kommer fram i dødsårsaksstatistik-
ken for 2014. Det ble registrert 40.344 døds-
fall i fjor, 839 færre enn i 2013.  Hjerte- og 
karsykdommer er uansett nedgang den stør-
ste dødsårsaksgruppen, med 29,6 prosent av 
alle dødsfall. 

Når det gjelder ulykkesdødsfall holder 

tallene seg på ca. 2.000 i året. Innen denne 
gruppen er det flest dødsfall på grunn av fall 
hos eldre personer. I tillegg er det mange fall- 
ulykker i gruppen «annen ulykke». Årsaken 
er at en stor andel av disse er eldre personer 
med hoftebrudd, opplyser Folkehelseinsti-
tuttet. n

– SOM FYSIOTERAPEUTER vet vi hvor 
stor nytte og glede mange pasienter kan 
ha av målrettet trening i vann, skrev Gro 
Haugen i en e-post til Fysioterapeuten 
tidligere i høst.  Hun er NFF-spesialist i 
onkologisk fysioterapi og lymfeødembe-
handling ved Oslo Universitetssykehus, 
Radiumhospitalet.

Temaet var trivselsanleggets basseng 
på Radiumhospitalet, som nå er stengt. 
Den 23. september meldte OUS-ledelsen 
at bassenget ikke ville bli gjenåpnet av 
økonomiske årsaker. Det vakte sterke re-
aksjoner, og 22. oktober ble det holdt en 
markering i protest mot vedtaket.

Litt senere opplyste OUS at de ville se 
på saken på nytt i forbindelse med bud-

sjettbehandlingen for 2016. Det skjer i 
midten av desember, så bassengets skjeb-
ne er fortsatt uklar i det Fysioterapeuten 
går i trykken. n

Gro Jamtvedt blir dekan 
ved HiOA 

n Gro Jamtvedt er ansatt som dekan ved 
Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA). 

Hun er i dag avdelingsdirektør ved Na-
sjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 
og professor II ved Senter for kunnskaps-
basert forskning, Høgskolen i Bergen, 
opplyser nettavisen Khrono.

Produksjonsøkning 

n Medisin og helsefag har fra 1995 
til 2013 vært fagområdet med størst 
realvekst, med hele seks prosent per år, 
opplyser Forskningsrådet. 

Om lag en tredel av FoU-ressursene 
i universitets- og høgskolesektoren i de 
skandinaviske land går til medisinsk og 
helsefaglig forskning. Sverige bruker mest, 
mens det er ganske små forskjeller mellom 
Norge og Danmark. Finland skiller seg ut 
med en nedgang i FoU-midler til medisinsk 
og helsefaglig forskning.

Helsepersonell for asylsøkere

Dødsårsaker 2014

Mindfulness mot depresjon 
n Mindfulness basert på kognitiv terapi 
er like effektivt som antidepressiver mot 
tilbakefall av depresjon, ifølge en studie 
publisert i The Lancet.

RCT-studien omfattet 424 voksne som 
brukte antidepressiver, og hadde tre eller 
fire depresjoner bak seg. Studiegruppen 
fikk kognitiv terapi basert på mindfulness, 
og ble oppfordret til å trappe ned medisine-
ringen. Kontrollgruppen fortsatte som før. 
Etter to år var det ingen signifikante for-
skjeller mellom de to gruppene med hensyn 
til depresjon eller generell livskvalitet.

Håp for bassenget ved 
Radiumhospitalet?

Stadig færre i Norge dør av hjerte- og karsykdommer. Kreftdødelig-
heten er stabil, mens dødsfall på grunn av demens øker, opplyser 
Folkehelseinstituttet.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62222-4/abstract
http://helsedirektoratet.no/
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NFFs dominerende stilling i 
Fysiofondet går mot slutten. 
NMF og PFF vil ha sine egne 
representanter i fondsstyret. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

FOND til etter- og videreutdanning av fysio-
terapeuter (Fysiofondet) må derfor ha nye 
vedtekter. Saken skal behandles på NFFs 
landsmøte i november 2016, og skal etter 
planen tre i kraft fra januar 2017. 

Dette skjer etter krav fra Norsk Manuell-
terapeutforening (NMF) og Privatpraktise-
rende Fysioterapeuters Forbund (PFF). De 
andre partene er fondsstyret, Norsk Fysio-
terapeutforbund (NFF), Helse- og omsorgs-
departementet (HOD) og Helsedirektoratet.

Kommunikasjonsenheten i HOD bekref-

ter i en e-post til Fysioterapeuten at arbeidet 
er i gang, og at vedtektene skal godkjennes 
av Helsedirektoratet før de eventuelt endres. 

Stiller kompetansekrav
Styret i Fysiofondet sendte sitt forslag til 
vedtektsendringer til Helsedirektoratet i no-
vember. Det nye i forslaget gjelder primært 
styrets sammensetning og kompetansekrav.

Fondsstyret foreslår fire styremedlemmer 
og to varamedlemmer oppnevnt av NFF, ett 
medlem med personlig vara oppnevnt av 
PFF og ett medlem med personlig vara fra 
NMF. Videre foreslår fondsstyret å vedtekts-
feste at styremedlemmer og varamedlem-
mer ikke samtidig kan ha sentrale styreverv 
i organisasjonene de er oppnevnt av. 

Når det gjelder kompetansekrav, mener 
fondsstyret at minst to medlemmer bør ha 
doktorgradskompetanse, at ytterligere to 
bør ha mastergrad eller tilsvarende, og at 

minst ett styremedlem skal være i daglig ar-
beid som fysioterapeut.

Alle autoriserte fysioterapeuter, uavhen-
gig av hvilken organisasjon de er medlem i, 

Fysiofondet tar enda flere skritt 
bort fra NFF

Slik begynte det

n Det var Norsk Fysioterapeutforbund 
(NFF) som forhandlet frem opprettel-
sen av Fondet, som er hjemlet i Lov om 
folketrygd.  De første vedtektene ble 
vedtatt av NFFs landsstyre i 1974, og 
forbundet valgte representanter til fonds-
styret første gang i 1975. Konstituerende 
møte fant sted 28. august 1975. NFFs 
utdanningssekretær var de første årene 
også sekretær for Fondet. I 1984 ble det 
etablert et eget sekretariat for Fondet, og 
Fondet ble da en egen juridisk enhet. 

SØKNADER – Fondsstyret har opptrådt uavhengig i betydningen av at alle søkere, uansett medlemskap, kan få tildelt midler. Organisasjonstilknytning er ikke 
et tema i behandlingen av søknader, sier styreleder Nina Emaus.

mailto:dl@fysio.no
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kan søke Fysiofondet om midler til blant an-
net forskningsprosjekter, doktorgradsarbeid 
og reisestøtte. De siste årene har det vært et 
økende press fra fagmiljøene og departe-
mentet om at skillet mellom Fysiofondet og 
NFF må bli tydeligere.

Dette har pågått parallelt med at PFF og 
NMF har kommet inn i forhandlingene om 
takster og driftstilskudd med staten, og i for-
handlingene om rammeavtalen ASA 4313 
med KS.

Fagseksjonen i NFF
I NFF har dette ført til at kostnadene ved 
å gå på fondsfinansierte NFF-kurs har blitt 
jevnet ut. Det er fortsatt litt billigere for 
NFF-medlemmer, noe forbundet forklarer 
med at NFF dekker en del av kostnadene.

NFFs fagseksjon, med ni stillinger, er 
nesten i sin helhet finansiert av Fysiofondet. 
Men midlene kan bare brukes til arbeidet 
med kurs og videreutdanning av fysiotera-
peuter. Fagseksjonen søker om midler for 
tre år av gangen, og må rapportere tilbake til 
fondsstyret etter hver periode.

Lederne for NMF og PFF sier til Fysiote-

rapeuten at de kommer til å søke om fonds-
midler til drift og oppbygging av egen kurs-
virksomhet.

– Har opptrådt uavhengig
Styreleder i Fysiofondet, Nina Emaus, be-
krefter at NFF og Fysiofondet har tette bånd, 
både historisk og gjennom dagens vedtekter. 

– Nå har de to andre organisasjonene 
signalisert at de ønsker å løsne på disse 
båndene. Etter min mening har fondssty-
ret opptrådt uavhengig i betydningen av at 
alle, uavhengig av medlemskap, kan få tildelt 
midler. Organisasjonstilknytning er ikke et 
tema i behandlingen av søknader. Men sty-
ret må ta til etterretning at også HOD og 
Helsedirektoratet ønsker enda større uav-
hengighet for Fysiofondet, sier hun.

Kompetansekrav 
Fondsstyret består nå av fire medlemmer og 
to suppleanter som er valgt av NFFs Lands-
møte. I tillegg er det ett styremedlem, med 
personlig vara, som er oppnevnt av Helse-
direktoratet.

Ifølge Nina Emaus betyr endringene 

i første omgang at PFF og NMF kan velge 
representanter til fondsstyret. Hun mener at 
fordelingen av representanter bør reflektere 
antallet medlemmer i organisasjonene.

– Når det gjelder styrets sammensetning, 
er det er viktig å understreke at det stilles 
kompetansekrav til alle styremedlemmer. 
Man sitter også i fondsstyret som uavhen-
gige representanter, ikke som representant 
for sin egen organisasjon eller institusjon, 
understreker Emaus.

På spørsmål om hvilken betydning dette 
kan få for den framtidige fordelingen av 
fondsmidler, svarer Nina Emaus at det er 
for tidlig å si noe om hvordan endringene 
vil slå ut.

– Tildeling av midler til etterutdannings-
virksomhet i regi av PFF og NMF vil skje på 
vanlig måte etter søknad. Tildelinger krever 
mye av organisasjonene i form av kvalitet og 
rapportering. Det kan være ganske kreven-
de å ha ansvar for virksomhet som er støt-
tet med midler fra Fysiofondet, sier Nina 
Emaus. n

NFF-leder Fred Hatlebrekke velger 
å se positivt på endringene i Fysio-
fondet. Han tror det kan åpne opp 
for mer samarbeid også på andre 
områder.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– VEDTEKTSENDRINGENE betyr at de 
tre organisasjonene for fysioterapeuter i 
Norge nå er likeverdige. Norsk manuell-
terapeutforening (NMF) og Privatprak-
tiserende fysioterapeuters forbund (PFF) 
deltar også i arbeidet med nye forskrifter 
for avtalefysioterapeuter i kommunene, 
sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten.

Denne utviklingen innebærer også, 
ifølge forbundslederen, at NMF og PFF 
må ta mer ansvar. 

– Dette kan åpne for samarbeid på flere 
områder. Jeg håper også det blir mer syn-
lig, at vi ikke står så langt fra hverandre 
som mange tror. Når all støyen er skrelt 
vekk, er ikke forskjellene særlig store. I 
takstforhandlingene er kravene fra de tre 
foreningene nesten likelydende. Når det 
gjelder NMF, er det så vidt jeg kan se bare 
spørsmålet om autorisasjon for manu-
ellterapeuter vi er uenige om, sier Hatle-
brekke.

Når det gjelder konsekvensene av ved-
tektsendringene i Fysiofondet, erkjenner 
forbundslederen at det på lengre sikt kan 
føre til endringer i hvordan midlene for-
deles.

– Det kan for eksempel bety mindre 
penger til fagseksjonen i NFF. Forbundet 
skal imidlertid fortsette å utvikle gode 
kurs for medlemmene – og for pasiente-
ne, understreker Fred Hatlebrekke. n

– Når støyen er skrelt vekk, er ikke forskjellen så stor

›››

POSITIV NFFs forbundsleder Fred Hatle-
brekke velger å være positiv til endringene i 
Fysiofondet.

mailto:dl@fysio.no
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Lederne i NMF og PFF mener 
at midlene i Fysiofondet skjev-
fordeles til fordel for NFF. Det 
vil de ha en slutt på. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– NORSK Fysioterapeutforbunds særstilling 
i Fysiofondet har vært et tema i flere år, på-
peker Peter Chr. Lehne og Kjetil Nord-Var-
haug overfor Fysioterapeuten.  Begge orga-
nisasjonene har som mål å styrke sin egen 
kursvirksomhet ved å søke Fysiofondet om 
mer støtte.

Lehne er leder i Norsk Manuellterapeut-
forening (NMF), og Nord-Varhaug er styre-
leder i Privatpraktiserende Fysioterapeuters 
Forbund (PFF). Begge har svart på spørsmål 
fra Fysioterapeuten via e-post.

– Lukket for innsyn
Ifølge Lehne har NMF tatt opp dette temaet 
med departementet over flere år.

– Våre endringsforslag har gått ut på at 
NMF skal være representert i fondsstyret, og 
at skjevfordelingen av fondsmidler må opp-
høre. Vi har spesielt pekt på den uheldige 
praksisen med ensidig å støtte NFFs fagsek-
sjon. Det er urimelig at et slikt fond skal sty-
res og kontrolleres av ett forbund. Fondet er 
også lukket for innsyn. En slik organisering 
av så store summer som det her er snakk 
om, kan danne grunnlag for mistanke om at 
midler ikke brukes etter hensikten. Vårt mål 
både på kort og lang sikt, er at fondsmidlene 

skal brukes til å utvikle gode etter- og vide-
reutdanningstilbud som skal være tilgjenge-
lige for alle praktiserende terapeuter til en 
subsidiert pris, skriver Lehne.

– Hvordan oppfatter dere forholdet mel-
lom Fysiofondet og NFFs sekretariat, slik det 
fungerer i dag?

– Vi har bedt om innsyn i dokumenter fra 
Fysiofondet, uten å få det. Det er derfor van-
skelig å få innsikt i de faktiske forholdene. 
Allikevel er det vårt inntrykk at forholdet er 
svært nært.

– Blir stadig mer sidestilt
PFF-leder Kjetil Nord-Varhaug understre-
ker at fondsmidlene er opparbeidet gjennom 
forhandlingene om takster og driftstilskudd, 

og derfor omfatter alle fysioterapeuter.  
– PFF har derfor påpekt at Fysiofondets 

styre bør ha representanter fra alle fagfor-
bund, og ikke ha denne bindingen til NFF 

alene. Vi har også erfart at Fondet blir brukt 
mot oss i rekruttering av medlemmer, på 
samme måte som takstforhandlingene ble 
brukt før som argument for medlemskap i 
NFF fremfor PFF.  Denne dominerende rol-
len ser vi nå blir mindre, og vi gleder oss 
over at fagforbundene blir stadig mer side-
stilt, skriver Nord-Varhaug. 

Han skriver også at PFF ønsker repre-
sentanter i Fysiofondets styre, «slik at også 
medlemmer i vårt forbund kan ha en reell 
mulighet til å få en nøytral vurdering når de 
søker om støtte til kurs og utdanning».

– Siden Fysiofondet styres av NFF og det 
er valgkomiteen i NFF som styrer rekrutte-
ringen til Fondsstyret, så har det vært van-
skelig for PFF å ha noen påvirkningskraft. 
Selv om Fysiofondet følger egne vedtekter 
under tildelninger, så er vedtektene også 
vedtatt av NFF, skriver Nord-Varhaug. n

Vil ha mer fondsmidler

PFF Kjetil Nord-Varhaug, leder i Privatpraktise-
rende Fysioterapeuters Forbund. Foto: PFF.

NMF Peter Chr. Lehne, leder i Norsk Manuelltera-
peutforening. Foto: Espen Mathisen.

ELVERUM kommune har ikke 
opprettet et eneste nytt drifts-
tilskudd for fysioterapeuter 
på 15 år. I samme periode har 
både innbyggertallet og antal-
let eldre økt betydelig, skriver 
Østlendingen.

Avisen hadde i begynnelsen 
av november et større oppslag 
om ventetiden på fysioterapi i 

kommunen. 
– Vi har ikke fått nye drifts-

tilskudd på 15 år. I den tida 
er vi blitt flere elverumsinger, 
flere eldre og i hvert fall tre nye 
leger, sier fysioterapeut Einar 
Mellum til Østlendingen.

Han opplyser at det er 18 
fysioterapeuter med driftstil-
skudd i Elverum, men at flere 

har graderte tilskudd. I realite-
ten utbetales det driftstilskudd 
for 14–15 fysioterapeuter. 

Ventetiden på fysioterapi 
har også vært et tema i kom-
munestyrets spørretime. Ord-
fører Erik Hanstad har ifølge 
Østlendingen anbefalt at råd-
mannen kommer tilbake til fy-
sioterapitjenesten i budsjettet 

for 2017. Det er altså ikke rom 
for flere driftstilskudd neste år.

Kostra-tallene viser at El-
verum har lav fysioterapidek-
ning; 6,6 fysioterapeuter per 
10.000 innbyggere. Gjennom-
snittet i kostragruppe 13, som 
Elverum tilhører, er 7,3, skri-
ver Østlendingen. n

Lang ventetid på fysioterapi

mailto:dl@fysio.no
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Etablering av en database 
for alle pasientkategorier hos 
selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter er et av ho-
vedmålene for FYSIOPRIM 
2015-2020. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DET største prosjektet i FYSIOPRIM 1 
(2010-2015) har vært «Systematisk regis-
trering av pasientdata». Målet for andre pe-
riode er å bygge opp en database som kan 

brukes i klinikken og gi en varig innsamling 
av forskningsdata. 

Til sammen 59 millioner kroner til forsk-
ning på fysioterapi i primærhelsetjenesten 
fra 2010-2020. Fond til etter- og videreut-
danning av fysioterapeuter tenkte stort og 
strategisk da dette vedtaket ble gjort i 2009. 
Har satsingen gitt resultater? 

For styret i Fysiofondet må svaret være 
et ubetinget ja. FYSIOPROM startet med 
32 millioner kroner i perioden 2010-2015. 
Tidligere i år vedtok fondsstyret å videreføre 
forskningsprogrammet fram til 2020, med 
en ramme på inntil 27 millioner. Den 23. 
september inviterte FYSIOPRIM til konfe-
ranse om resultatene og veien videre.

Database og klinisk verktøy 
Midlene i FYSIOPRIM 2 går til fire del-
prosjekter ved Universitetet i Oslo (UiO), 
NTNU og Trondheim kommune. I til-
legg vil det gjennomføres prosjekter i 
samarbeid med flere kommuner. Ifølge 
vedtaket ønsker fondsstyret at arbei-
det skal videreføres langs to hovedakser:  
1. Database og klinisk verktøy og 2. Model-
ler for samhandling og forskning i primær-
helsetjenesten.

– Dette er en satsing i tiden. FYSIOPRIM 
startet opp i 2010, rett før samhandlings-
reformen ble innført og ga kommunene et 
større ansvar for helsetjenesten. Den over-
ordnede målsettingen for Fysiofondet var å 

FYSIOPRIM: Ti år – 59 millioner

BEVEGELSE En egen danseforestilling var bestilt til FYSIOPRIM-konferansen 
i Chateau Neuf i Oslo 23. september. Av og med dansegruppen Bevegelses-
lab, med Guro Anna Wyller Odden som koreograf.

mailto:dl@fysio.no
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skape varige strukturer for samarbeid mel-
lom forskere og klinikere i primærhelsetje-
nesten, sa styreleder Nina Emaus under åp-
ningen av konferansen.

Klinikere, forskere og kommuner
– Med FYSIOPRIM 1 har vi fått en plattform 
som vi kan bygge videre på, sa prosjektleder 
Nina Vøllestad i sin oppsummering av de 
første fem årene og hva som er satsings-
områdene framover. Vøllestad er leder ved 
Institutt for helse og samfunn, Universitetet 
i Oslo (UiO), som har hovedansvaret for FY-
SIOPRIM. 

– Når det gjelder «varige strukturer», 
skal arbeidet med modeller for forsknings-
samarbeid mellom klinikere, forskere og 
ledelse i kommunene videreføres i perio-
den 2015-2020. Den største satsingen her 
skjer i Trondheim kommune, gjennom den 
såkalte Trondheimsmodellen. Men vi vi vil 
også videreutvikle samarbeidet med an-
dre kommuner. Noe av det viktigste vi har 
fått til i første periode, er oppbygging av en 
samarbeidsplattform, også mellom kommu-
nene. Ambisjonen er at flere kommuner går 

sammen om å arbeide med felles problem-
stillinger, påpekte Vøllestad.  

Ifølge en SINTEF-rapport fra 2014 mener 
klinikerne som har deltatt i FYSIOPRIM at 
de har hatt reell innflytelse på forskningen. 
Vøllestad viste også til en doktorgradsav-
handling av Ida Lillehagen, som skriver at 
forskere og klinikere gjennom FYSIOPRIM 
«har gått fra å snakke til hverandre til å 
snakke med hverandre».  

Systematisk registrering av 
pasientdata
I årene som kommer skal det samles inn 
store mengder informasjon om pasienter og 
behandling fra fysioterapipraksis. Prosjekt-
leder i perioden 2015-2020 er Hilde Stendal 
Robinson, førsteamanuensis ved Institutt for 
helsefag, UiO.

– Målet er å etablere en database som 
dekker alle pasientkategorier hos selvsten-
dig næringsdrivende fysioterapeuter. Vi vet 
for lite om disse pasientene, fordi de fleste 
studier er rettet inn mot spesialisthelsetje-
nesten. Vi ønsker å se på hvilke tiltak fysio-

terapeutene iverksetter og hva utfallet er for 
de ulike pasientgruppene. I tillegg ønsker vi 
å sammenligne pasientene og typen fysiote-
rapeut de går til, opplyste Robinson.

Hvor langt har dette prosjektet kommet? 
Ifølge Robinson har man nå et utgangspunkt 
for en database, blant annet gjennom et pi-
lotprosjekt med 250 deltakere. 

– Målet er at databasen skal kunne bru-
kes i klinikken, og at registreringen skal gi 
en varig innsamling av forskningsdata. Da-
taene fra fysioterapipraksis kan også inngå i 
eller danne basis for et register for primær-
helsetjenesten, som blant annet er nevnt i 
HelseOmsorg21, sa Robinson.

Og etter 2020?
Per i dag er det ingen konkrete planer om 
å utvide FYSIOPRIM med enda en periode. 
Vi spurte Nina Vøllestad hvilke forhåp-
ninger hun har for alle prosjektene som er 
igangsatt. Hvilke «varige strukturer» kan vi 
håpe på?

– En varig struktur vil være infrastruktu-
ren som gjør at det skapes data som grunn-
lag for forskning. Det vi gjør med systema-
tisk registrering av pasientdata, vil også være 
verdifullt i arbeidet som er igangsatt for et 
kommunalt pasientregister. I tillegg ser vi 
konturene av strukturer for samarbeidskon-
stellasjoner mellom forskere, klinikere og 
kommuner. Vi har gjennom måten vi har 
arbeidet på, skapt en gjensidig forståelse og 
tillit til at vi sammen kan gjøre god og rele-
vant forskning. Det er nok urealistisk å tro 
at det på sikt vil bli en offentlig finansiering 
av en satsing som FYSIOPRIM. Vi håper li-
kevel at vi kan bidra til etablering og utfor-
ming av institusjoner/institutt for forskning 
i primærhelsetjenesten, sier Vøllestad til Fy-
sioterapeuten. n

Evaluering av fysisk form 
Anne Therese Tveter, UiO, har i sitt forsk-
ningsarbeid kommet fram til måleinstrumen-
ter med gode egenskaper til bruk i fysiotera-
peuters praksis. Over 33 fysioterapeuter har 
bidratt med data til hovedprosjektet, som har 
resultert i et kjernesett av fysiske tester og 
spørreskjemaer. Flere av disse er allerede tatt 
i bruk av andre fagmiljøer enn de som deltok i 
Tveters forskningsarbeid.

Individuelt tilpasset fysioterapi
Wenche Bjorbækmo, UiO: «Individuelt tilpas-
set fysioterapi: Effekt og erfaring. Fysioterapi 
som relasjonell og kontekstuell praksis». 
Prosjektet omfattet 11 pasienter med 
vedvarende nakkeplager, og ni fysioterapeu-
ter. En ny artikkel er snart klar: «A touch of 
physiotherapy. The significance and meaning 
of touch in the practise of physiotherapy».

Smerter i nakke og korsrygg 
Ottar Vasseljen og Astrid Woodhouse, NTNU: 
«Neck and low back pain in the general popu-
lation».  (HUNT3, 2007-2008)

Hensikten var å se på naturlige forløp hos 
personer med nakke/korsryggsmerter, det vil 
si uten noen form for behandling. Mål: Finne 
ut hvem som bør tas ut til behandling. Varsel-
lamper: like mye/lik smerte i nakke/korsrygg, 
pluss minst fire andre smertepunkter. Forsk-

Eksempler på prosjekter

PROSJEKTLEDER Nina Vøllestad.

PROSJEKTLEDER Hilde Stendal Robinson.
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Deltakere i FYSIOPRIM

2010-2015: 11 kommuner, åtte fylker, ca. 60 fysioterapeuter, sju kli-
nikker og 15 forskere i tre institusjoner har vært involvert. Institusjo-
nene er UiO, NTNU og NKRR ved Diakonhjemmet sykehus. I tillegg har 
FYSIOPRIM hatt ni samarbeidsavtaler med kommuner, og seks kliniske 
koordinatorer.

2015-2020: Antallet samarbeidspartnere utvides, med flere kliniske 
koordinatorer og klinikker (fra seks til åtte). Det betyr også at Nord-
Norge inkluderes i FYSIOPRIM, og at andre kommuner enn Trondheim 
blir inkludert.

STATSSEKRETÆR Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsde-
partementet (HOD) liker tanken bak FYSIOPRIM med å eta-
blere fagmiljøer som kan drive fram praksisnær forskning.

Her er hennes kommentar:

For å skape pasientens helsetjeneste er det svært viktig 
med forskning. Vi trenger kunnskap for å vite hva slags 
behandling som har effekt, hva vi gjør som er unød-

vendig og hva vi må gjøre mer av. Et kunnskapsløft vil bidra til 
bedre og tryggere tjenester for pasientene og brukerne.  

For å skape gode, kunnskapsbaserte tjenester trenger vi i til-
legg til klinisk erfaring og brukermedvirkning, praksisnær forsk- 
ning av god kvalitet. Derfor er tanken bak FYSIOPRIM med å 
etablere forskningsmiljøer som kan drive frem slik praksisnær 
forskning et viktig steg i riktig retning. Dette er positivt for pa-
sientene som blir sikret god og kunnskapsbasert behandling, og 
for primærhelsetjenesten som helhet.

Regjeringen ønsker seg også forskning som går mer på tvers 
av fagfelt og fagmiljø. Brukernes utfordringer favner bredere 
enn fagfeltet for hver enkelt profesjon, og brukerne selv etter-
spør større tverrfaglighet i tjenestene. Jeg forstår at flere av pro-
sjektene er av flerfaglig karakter. Det er positivt. Fagmiljøene 
selv har en viktig oppgave med å implementere resultatene av 
de ulike prosjektene. 

– Et viktig steg i riktig retning

erne understreker at fysioterapeutene i den kliniske undersøkelsen 
må se på både smerte og funksjon.

I FYSIOPRIM 2 er Ottar Vasseljen leder for videreføringen av dette 
prosjektet: «Prognostiske faktorer, kliniske prediksjonsregler og 
identifisering av undergrupper i nakke- og ryggpasienter med best 
nytte av fysioterapi».

Kilder: FYSIOPRIM og Fysiofondet.

Les mer:  
www.fysiofondet.no og www.med.uio.no/helsam/fysioprim/

Rehabilitering og mest-
ring for de eldste
Alle medier, fra tv og radio til aviser og tidskrifter, har len-
ge vært svært opptatt av eldreomsorg og pleie, samhand-
lingsreform, kompetanse, hverdagsrehabilitering, osv . 

Siden det har vært valgår, har nesten alle de politiske 
partiene også vært opptatt av eldreomsorgen. Men de al-
ler eldste, og særlig de med sterkt redusert fysisk funksjon  
etter slag, lårhalsbrudd og skader, hører ikke en gang med 
blant de gruppene som media og politikere snakker så flott 
om.

 De eldste har ofte hyppige sykehusinnleggelser, men 
når de skrives ut til syke- og aldershjem  rekvireres det 
sjelden spesialisert  rehabilitering.  Det koster for mye, og 
den kompetansen som i sin tid var der, finnes så og si ikke 
lenger.

Mangelen på spesialisert rehabilitering fører derfor til 
at pasienter som innlegges fra sykehus til syke- og alders-
hjem i økende grad blir funksjonshemmet – og ofte og en-
der som totalt pleiepasienter. 

Mange gamle er redde for å komme på pleiehjem, bli 
liggende i sengen og ikke lenger mestre stellet av seg selv. 
Engstelsen for en nitrist passiv tilværelse plager dem. Hvor 
er det blitt av rehabilitering for de aller eldste, de som må 
ha hjelp til alle nødvendige funksjoner? Omsorg får de 
kanskje. Den kan være god, men også pasifiserende. Å 
kunne stå på egne ben, ikke løftes i heis, vaske seg selv og 
flytte seg fra seng til stol, kanskje gå noen skritt, det ville 
gjøre den siste delen av livet så mye mer meningsfylt. 

Kjære helseminister Bent Høie. Vi håper du forstår at 
syke- og aldershjem ikke er stedet for spesialisert rehabi-
litering! I altfor mange år har kommunene hatt rehabilite-
ringsansvar – stort sett uten å lykkes. Mange undersøkel-
ser og erfaringer anbefaler sterkt etablering av sentre for 
geriatri og spesialisert  rehabilitering  hvor disse eldre kan 
få et aktivt og tilpasset rehabiliteringstilbud over tid. Slik 
rehabilitering må organiseres mest mulig ens og uavhen-
gig av hvor i landet man bor.

Dagens situasjon er nedverdigende og uetisk. Gamle 
syke mennesker har også rett til et meningsfyllt liv. 

Bent Høie – hva har du tenkt å tilby de mange eldre som 
er alvorlig funksjonshemmet og som kan hjelpes, men som 
i dag ikke får hjelp?

Innlegget ble publisert i Aftenposten 13. september.

Mette Sveram, 
Tidligere sjeffysioterapeut ved Sunnaas sykehus 
Kirsten Sandborg,   
Tidligere avdelingsledende fysioterapeut ved Sunnaas sykehus

http://fysiofondet.no/Nyhetsarkiv/FYSIOPRIM
http://www.med.uio.no/helsam/fysioprim/
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Sammendrag 

n Innledning: Helseøkonomisk evaluering er en metode for å synliggjøre konsekven-
ser for ressursbruk og helse når nye helsetiltak vurderes. I kjølvannet av den nylige 
offentlige utredningen om prioriteringer i helsevesenet er metoden aktuell og viktig 
å forstå. 

n  Hoveddel: Artikkelen gjennomgår en tenkt helseøkonomisk evaluering av to ulike 
fysioterapitiltak for pasienter med meniskskade. Oppbygningen av artikkelen er  
basert på hvordan slike evalueringer gjøres trinn for trinn. Vi gjennomgår planleg-
gingen av en studie, innhenting og estimering av kostnader, evaluering av effekt, 
sensitivitetsanalyse og presentasjon av resultater. 

n  Avslutning: Vi oppsummerer og gir råd om videre lesning.
n Nøkkelord: Helseøkonomisk evaluering, fysioterapi, nytte-kostnadsanalyse. 

Fredrik Salvesen 
Haukaas , M.Phil., 
vitenskapelig assistent, 
avdeling for helsefag, 
Universitetet i Oslo. 
fredrikhaukaas@gmail.
com

Nina Køpke Vøllestad, Dr.scient., institutt-
leder avdeling for helsefag, Universitetet 
i Oslo

Hilde Stendal Robinson, PhD., førsteama-
nuensis, avdeling for helsefag, Universite-
tet i Oslo

Eline Aas, Dr.polit., førsteamanuensis, 
avdeling for helseledelse og helseøkonomi, 
Universitetet i Oslo

Innledning
I de siste tiårene har det blitt et økt fokus 
på kostnadskontroll og kutt i helsesektoren, 
noe som kan henge sammen med helsesek-
torens økende kostnader og en forventning 
om store fremtidige behov ved den kom-
mende eldrebølgen. Det stilles derfor stadig 
høyere krav om å dokumentere effektene og 
kostnadene av nye helsetiltak, ofte i form 
av helseøkonomiske evalueringer. Slike 
helseøkonomiske evalueringer, kalt nytte-
kostnadsanalyser på folkemunne, forsøker å 
gi svar på hvor mye helse vi får for pengene 
vi investerer i tiltaket. 

Et offentlig utvalg leverte nylig en rapport 
om prioriteringer i det norske helsevesenet. 
Ved siden av ressursbruk og helsegevinster, 
trekker de frem helsetap som et mulig kri-
terium for prioritering. Helsetap er definert 
ved tapte gode leveår, og muskel- og skje-
lettplager ligger på topp i Norge (1). Siden 
ressursbruk, helsegevinster og helsetap fore-

slås å være kriterier for prioritering, kan det 
være av særlig interesse for fysioterapeuter 
å lære mer om metodene, selv om helsetap 
så langt ikke har fått tilslutning fra den sit-
tende regjeringen som et kriterium for prio-
riteringsbeslutninger. 

Hensikt og spørsmål
Hensikten med denne artikkelen er å gi en 
enkel innføring i hvordan en helseøkono-
misk evaluering med relevans for fysioterapi 
kan gjennomføres. Vi vil begynne med å se 
på hva en helseøkonomisk evaluering er og 
hvorfor den bør gjennomføres. Deretter vil 
vi gå gjennom en evaluering, trinn for trinn, 
ved å anvende et tenkt eksempel som sam-
menligner to forskjellige måter å behandle 
meniskskader med fysioterapi. Avslutnings-
vis vil vi kort diskutere hvordan vi skal tolke 
resultatene av en slik analyse. Vi håper at 
innføringen kan være et grunnlag for å for-
stå denne type analyser, vekke nysgjerrighet 

og kanskje bidra til at flere kan tenke seg å 
gjennomføre analyser innen fysioterapiom-
rådet.

Hoveddel
Hva er en helseøkonomisk 
evaluering?
En helseøkonomisk evaluering er en syste-
matisk evaluering av kostnadene og helseef-
fektene av to eller flere helsetiltak. Tiltakene 
som sammenlignes kan for eksempel være 
ulike behandlingsmetoder eller legemidler, 
og hensikten er å vurdere om nye tiltak skal 
erstatte gamle. Det overordnede målet med 
helseøkonomisk evaluering er best mulig 
bruk av de ressursene vi har tilgjengelig. Si-
den ressursene er begrensede må vi priori-
tere mellom tiltak, det vil si at man må sette 
noen tiltak foran andre. Prioritering gjøres 
kontinuerlig på alle nivåer i helsevesenet. 
For eksempel kan en fysioterapeut bruke 
mer tid på en pasient enn en annen fordi fy-

Helseøkonomisk evaluering i fysioterapi

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble 
akseptert 13.8.2015. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

mailto:fredrikhaukaas@gmail.com
mailto:fredrikhaukaas@gmail.com
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Artikkelen bruker eksempler fra fysioterapi til 
å illustrere helseøkonomisk evaluering.

Kort sagt

•	 Artikkelen kan gi personer som arbeider 
med fysioterapi en innføring i helse-
økonomi. 

•	 Bedret innblikk i helseøkonomi kan bidra 
til flere helseøkonomiske evalueringer 
innenfor fysioterapi. 

•	 Artikkelen kan i så måte bidra til større 
forståelse for prioriteringsspørsmål. 

sioterapeuten vurderer at den ene pasienten 
har større behov og nytte av trening og opp-
følging, og det kan ende med at den andre 
pasienten får mindre behandlingstid. Et sy-
kehus kan bevilge mer penger til en avdeling 
på bekostning av en annen, fordi det vil bed-
re behandlingslinjen for en pasientgruppe. 
Prioritering av helsetiltak innebærer at de 
tiltakene som ikke blir prioritert blir utsatt 
eller aldri innført. For at prioriteringsbeslut-
ninger skal gjøres på en ryddig og oversikt-
lig måte, er det viktig at gode og oversiktlige 
analyser legges til grunn for beslutninger og 
ikke bare anekdotisk kunnskap. Helseøko-
nomisk evaluering er et verktøy til støtte for 
slike beslutninger.

Planlegging av en helseøkonomisk 
evaluering
Utgangspunktet for en helseøkonomisk 
evaluering er å definere hvilke tiltak som 
skal sammenliknes, det vil si identifisere 
problemstillingen. Hvilke tiltak som velges 
kan baseres på egen praksis og erfaring, eller 
være basert på funn i litteraturen. I noen til-
feller ønsker man å prøve ut noe som ingen 
andre har prøvd før, mens andre ganger kan 
det være gjort tilsvarende studier i en annen 
klinisk setting eller i et annet land. Alle disse 
situasjonene kan være utgangspunkt for en 
studie. I denne artikkelen vil vi ta for oss 
et tenkt eksempel med behandling av me-
niskskader med fysioterapi, hvor gruppebe-
handling har vært en vanlig måte å behandle 
på. Nå ønsker vi å se om individuell behand-
ling er et bedre alternativ. Pasientgruppen 
er personer over 50 år som ikke er spesielt 
fysisk aktive, og som har blitt vurdert til at 
de ikke skal opereres.

Med dette som utgangspunkt blir pro-
blemstillingen: «Er individuellbehandling 
med fysioterapi en kostnadseffektiv behand-
ling av meniskskader hos pasienter over 50 
år sammenlignet med gruppebehandling?». 
Gruppebehandling er referansebehandling, 
det vil si at vi betrakter gruppebehandling 
som standard behandling i dag og vi ser på 
kostnader og effekter av individuell behand-
ling i forhold til gruppebehandling. I noen 
helseøkonomiske evalueringer vil «ingen 
behandling» være naturlig referansebehand-

ling, men i vårt tilfelle er ikke det et relevant 
alternativ. Etter at vi har definert tiltakene 
som skal sammenliknes, starter arbeidet 
med å beskrive hvilken type studie vi skal 
gjøre og hvordan den skal utføres.

Metode
I en helseøkonomisk evaluering skal vi sam-
tidig vurdere kostnader og effekter av to el-
ler flere tiltak, og det må derfor innhentes 
relevante data. I vårt eksempel diskuterer 
vi en evaluering i sammenheng med en ef-
fektstudie hvor helseøkonomisk evaluering 
er et av delprosjektene. Gullstandarden for 
å måle effekter av nye tiltak er randomiserte 
kontrollerte studier (RCT). I eksempelet 
vårt vil pasientene randomiseres til enten 
individuell behandling eller til gruppebe-
handling. Både individuell behandling og 
gruppebehandling omfatter øvelser under 
veiledning av en fysioterapeut to ganger i 
uka i 12 uker. Valg av tidsperiode som stu-
dien skal foregå i er viktig, og vi må sikre 
at alle relevante endringer fanges opp. I vår 
tenkte studie har vi valgt oppfølging på ett 
år. Når vi har definert hvilke tiltak som skal 
sammenlignes og beskrevet hvordan studien 
skal utføres, må vi ta stilling til hvordan data 
for kostnader og helseeffekter skal innhentes 
og hvordan de skal estimeres.

Kostnader
Kostnadsestimeringen består av tre deler: 
Identifisering, kvantifisering og verdsetting, 
hvor identifisering omhandler hvilke kost-
nadsfaktorer som skal inkluderes i analyse-
ne, kvantifisering om hvordan de skal telles 
opp og samles inn, mens verdsetting består 
i hvordan vi skal prissette de enkelte kost-
nadskomponentene. I Tabell 1 har vi samlet 
de kostnadene vi har identifisert, kvantifi-
sert og verdsatt for behandling av menisk-
skader, fordelt etter de to typene behandling. 
Siden dette er et eksempel, har vi valgt få 
kostnadskomponenter for å gjøre fremstil-
lingen enklere.

For å identifisere kostnadene kartlegger vi 
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først hvilke komponenter som inngår i selve 
behandlingen og oppfølgingen for både in-
dividuell behandling og gruppebehandling, 
gjerne ved hjelp av flytskjema over behand-
lingsforløpet. For eksempel vet vi at pasien-
ter må til MR og fastlege for å få vurdert at 
meniskskaden ikke skal opereres. Hva som 
er relevante kostnader vil variere avhengig 
av studiens perspektiv: Sykehuset, primær-
helsetjenesten, helsesektoren eller samfun-
net. Helsedirektoratet anbefaler at helseøko-
nomiske evalueringer gjennomføres ut fra 
et samfunnsperspektiv (2). I et samfunns-
perspektiv inkluderes alle kostnader uansett 
hvor de tilfaller, enten det er i helsetjenesten, 
andre sektorer eller om det er kostnader for 
pasienten og pårørende. I et slikt perspektiv 
vil vi blant annet inkludere kostnaden ved 
sykefravær, ofte omtalt som produksjons-
virkning. Dette er kostnader som inntreffer 
når pasienten eller pårørende enten ikke har 
anledning til å arbeide, i betalt eller ubetalt 
arbeid, men kan også være positive virknin-
ger ved at pasienter kommer raskere tilbake 
i arbeid eller får redusert behov for hjelp fra 
pårørende. Vi kan være spesielt oppmerk-
somme på produksjonsvirkninger innenfor 
behandling av muskel- og skjelettplager da 
for eksempel korsryggplager er den vanlig-
ste årsaken til sykefravær (3). Kostnadene vi 
har identifisert i behandling av meniskska-

der er definert i den første kolonnen i Tabell 
1. Vi har valgt å ha like kostnadskomponen-
ter for de to gruppene, med unntak av typen 
behandling hos fysioterapeut.

Etter at kostnadene er identifisert går vi 
over til kvantifisering, det vil si å finne en 
relevant enhet og måle mengden brukt for 
hver identifisert kostnad. For fysioterapi 
bruker vi antall undersøkelser og behand-
linger som måleenhet. For sykefravær (pro-
duksjonsvirkninger) bruker vi antall tapte 
arbeidsdager, og for transportkostnader 
antall kilometer. Kvantifisering av de ulike 
kostnadskomponentene kan registreres 
underveis i studien, hentes ut fra journaler 
etter endt studie, via spørreskjema til pasi-
entene, via intervjuer, ut fra pasientdagbø-
ker og/eller fra registre. Tallene i tredje og 
fjerde kolonne i Tabell 1 viser pasientenes 
gjennomsnittlige bruk per enhet for hver 
behandling. Disse tallene er gjennomsnittet 
for hele observasjonsperioden etter behand-
lingsgruppe.

Deretter går vi over til å sette en penge-
verdi på kostnadene, verdsetting. Ideelt sett 
skal verdien vi setter på ressursene gjenspei-
le ressursenes alternativkostnad, det vil si 
den verdien vi kunne fått av å bruke ressur-
sene i deres nest beste anvendelse. Det kan 
imidlertid være vanskelig å finne et estimat 
på alternativkostnaden, og vi benytter ofte 

mer praktiske tilnærminger som observerte 
priser og gjennomsnittskostnader, eksem-
pelvis takster og DRG-vekter. Ved bruk av 
takster må man ofte multiplisere honoraret 
med to for å ta hensyn til driftstilskudd og 
egenandeler (2). Sykefraværet verdsettes 
ofte ved gjennomsnittlig brutto lønn pluss 
sosiale kostnader (+40%). Sosiale kostnader 
inkluderer blant annet arbeidsgiveravgift og 
trygdeutgifter. Informasjon om bruttolønn 
kan man finne hos Statistisk sentralbyrå. 
Alle priser skal justeres slik at de er for sam-
me år, det vil si vi korrigerer for prisstigning.

For å estimere gjennomsnittlige kostna-
der, multipliserer vi først prisen (verdien av 
hver kostnadskomponent) med kvantum 
(antall konsultasjoner, behandlinger, antall 
sykedager) for hver kostnadskomponent. 
Deretter estimerer vi gjennomsnittlig kost-
nad per pasient ved å summere kostnaden 
for hver kostnadskomponent etter behand-
lingsgruppe, se siste rad i Tabell 1. Vi er nå 
ferdig med kostnadsestimeringen, og vil gå 
over til å beskrive hvordan vi måler helseef-
fekten.

Helseeffekt
Det finnes flere metoder for å måle effek-
ter i en helseøkonomisk evaluering, men i 
vårt eksempel med meniskskader bruker vi 
kvalitetsjusterte leveår (quality-adjusted life 
years, QALYs). For å estimere QALYs, mul-
tipliseres helserelatert livskvalitet (health 
related quality of life, HRQoL) med antall 
år i helsetilstanden. HRQoL er en vekt mel-
lom 0 og 1, hvor 0 er en tilstand tilsvarende 
«død» og 1 er «perfekt helse». Måling gjøres 
med generiske eller sykdomsspesifikke in-
strumenter (spørreskjemaer) som definerer 
en helsetilstand ut fra ulike dimensjoner. I 
vårt tenkte eksempel med meniskskader 
måler vi HRQoL med det generiske instru-
mentet EQ-5D. EQ-5D har vist seg å være 
et egnet instrument for evaluering av tiltak 
innen fysioterapi (4). EQ-5D har fem helse-
dimensjoner med fem nivåer innenfor hver 
dimensjon. To eksempler på dimensjoner 
er smerte og gangfunksjon, og nivåene går 
fra «ingen problemer» til «ekstreme proble-
mer». Svarene på alle de fem helsetilstande-
ne settes sammen til en samlet helsetilstand 
som er beskrevet av en kombinasjon av de 
fem helsedimensjonene. Helsetilstandene 
i EQ-5D har tidligere blitt verdsatt (hvor 
«ønskelig» tilstanden er) av et representa-
tivt utvalg av befolkningen. Verdsetting av 
helsetilstander fører til at noen dimensjoner 

Enhet Gruppe Individuell Pris Kilde for pris

Helsevesenet

Røntgen Undersøkelser 1 1 514 (Takst+egenandel)×2

MR Undersøkelser 1 1 1 188 (Takst+egenandel)×2 

Poliklinikk Konsultasjoner 1 1 1 315 DRG*+egenandel

Fastlege Konsultasjoner 1 1 286 Takst (honorar×2)

Undersøkelse hos 
fysioterapeut

Undersøkelser 1 1 678 Takst (honorar×2)

Individuell behandling 
hos fysioterapeut 

Behandlinger 0 12 342 Takst (honorar×2)

Gruppebehandling hos 
fysioterapeut 

Behandlinger 12 0 246 Takst (honorar×2)

Andre kostnader

Transportkostnader Kilometer 75 75 4,10 Statens satser 
for reiser

Sykefravær Dager 7 7 2 870 SSB

Tidsbruk av pårørende Timer 7 7 386 SSB

Gj snittlig kostnad 30 033 31 185

*DRG=Diagnoserelaterte grupper. En takst som skal gjenspeile gjennomsnittskostnad for en gitt syk-
domsgruppe i spesialisthelsetjenesten. 

TABELL 1 Kostnader ved to behandlingsformer for meniskskader (tenkt eksempel).
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i skjemaet teller mer enn andre, avhengig 
av preferansene til de som verdsetter. Det 
betyr for eksempel at smerte kan redusere 
HRQoL mer enn mobilitet. En vekting av 
helsetilstander skiller seg fra ikke-preferan-
sebaserte instrumenter hvor man summerer 
dimensjonene og alle dimensjoner teller likt. 
I løpet av en studie fyller pasienten alltid ut 
skjemaet ved inklusjon og en eller flere gan-
ger i løpet av forløpet. I vår tenkte studie ble 
pasientene spurt om å fylle ut EQ-5D ved 
inklusjon, etter 12 uker (endt behandling) 
og etter ett år.  

EQ-5D er ett av flere generiske instru-
menter, og kan derfor brukes til sammenlig-
ninger på tvers av sykdommer, populasjoner 
og tiltak (5). Dette er avgjørende siden resul-
tatene skal brukes i diskusjon om priorite-
ringer av ressurser i hele helsesektoren. I til-
legg kan generiske instrumenter fange opp 
komorbiditet og bivirkninger (6). Ulemper 
med de generiske instrumentene er at de kan 
være mindre sensitive for, eller totalt utelate 

visse dimensjoner av helse som er relevante 
for enkelte tilstander (6). EQ-5D, SF-6D 
og 15D er blant de mest brukte generiske 
instrumentene, og informasjon om disse 
finnes i Tabell 2 (4). Instrumentene bruker 
ulike verdsettingsmetoder, og varierer i an-
tall spørsmål og nivåer, og dermed antall hel-
setilstander de kan produsere. Det er likevel 
de samme prinsippene som gjelder for alle. 
Det finnes ingen norsk anbefaling om hvilket 
instrument som skal anvendes i en helseøko-
nomisk evaluering. Valg av instrument vil 
ofte være relatert til hvilket instrument man 
tenker passer best til den sykdommen eller 
tilstanden som analyseres, siden instrumen-
tene varierer med hensyn til hvilke dimen-
sjoner av helse de inkluderer. De varierer 
også i hvor sensitive de er for endringer og 
hvor enkle de er å administrere. Så lenge det 
ikke er definert et foretrukket instrument, 
må vi sette oss inn i styrker og svakheter med 
de ulike instrumentene for å finne det som 
passer best i en spesifikk setting.

Figur 1 viser gjennomsnittlig HRQoL for 
pasientene i studien under behandlingen, 
målt ved inklusjon, etter 12 uker og etter ett 
år. Ved oppstart har pasientene lik HRQoL, 
men de med individuell behandling får noe 
større forbedring enn de med gruppebe-
handling etter 12 uker. Forskjellen vedvarer 
til studiens ende. Gevinsten av individuell 
behandling i forhold til gruppebehandling 
er målt ved arealet mellom de to kurvene, 
mens det totale antallet QALYs for hver pa-
sientgruppe er arealet mellom pasientgrup-
pens kurve og tidsaksen.

I Tabell 3 er resultatene av behandlingene 
etter 1 år, oppgitt i QALYs.

Tallene beskriver gjennomsnittlige QA-
LYs for de to ulike behandlingsgruppene. 
Forskjellen er mereffekten av individuell 
behandling i forhold til gruppebehandling. 
Tallene er gjennomsnittlige, dermed kan 
det være slik at noen pasienter opplever en 
større helseeffekt enn gjennomsnittet, mens 
andre opplever enn mindre helseeffekt enn 
gjennomsnittet. 

Helsedirektoratet anbefaler å måle ef-
fekten av helsetiltak med QALYs slik vi har 
gjort her, men de trekker også fram at det 
finnes svakheter (2). De konkluderer likevel 
med at nytten av å ha et mål på helsegevinst 
som kan brukes på tvers av helsetiltak veier 
opp for at det er et usikkert mål. Et eksem-
pel på at QALYs kan være problematisk er at 
ulike generiske instrumenter kan resultere i 
ulik helserelatert livskvalitet for samme pa-
sientgruppe, blant annet fordi de bruker for-
skjellige verdsettingsmetoder (4). Dersom 
det resulterer i at opplevd helsegevinst vari-
erer kan det bli problematisk å sammenligne 
på tvers av studier.

Hva blir kost-effekten?
Nå har vi samlet inn både kostnadene og ef-
fektene av gruppebehandling og individuell 
behandling. Siden helseeffekt er målt i QA-
LYs, har vi en kostnad-per-QALY analyse 
eller cost-utility analysis (CUA). Det finnes 
også andre effektmål som kan benyttes i en 
helseøkonomisk evaluering. Hvis vi for ek-
sempel hadde anvendt et funksjonsmål, som 
Knee Injury and Osterarthritis Outcome 
Score (KOOS) som mål på helse, ville vi hatt 
en kostnad-effekt analyse (cost-effectiveness 
analysis, CEA), mens en analyse hvor helse-
gevinsten måles ved betalingsvilje, kalles en 
nytte-kostnadsanalyse (cost-benefit analy-
sis, CBA). 

Kostnaden per QALY finner vi ved å dele 

TABELL 2 Eksempler på generiske instrumenter som kan brukes til å måle HRQoL (4)

EQ-5D 15D SF-6D

Dimensjoner (spørsmål) 5 15 6

Nivåer (svaralternativer) 5 5 4-6

Antall mulige helsetilstander 3 125 >30 millioner 18 000

FIGUR 1 HRQoL for to pasienter, hvor QALYs for hver pasientgruppe er arealet mellom pasientgruppens 
kurve og tidsaksen, og effektforskjellen mellom de to behandlingene er arealet mellom de to kurvene. 
(Tenkt eksempel).

TABELL 3 QALYs for pasientgruppene ved oppfølging etter 1 år. (Tenkt eksempel).

Gruppe Individuell Forskjell

QALYs 0,75 0,77 0,02
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endringen i kostnader på endringen i QA-
LYs.  

 
Dette kalles en inkrementell kostnads-

effektivitetsbrøk (incremental cost-effecti-
veness ratio, ICER) og uttrykker forholdet 
mellom forskjell i kostnad og forskjell i ef-
fekt. Et tiltak regnes som kostnadseffektivt 
dersom det faller under en grenseverdi. 
Denne grenseverdien kan være bestemt på 
flere måter. For eksempel kan grenseverdien 
være bestemt av ICER av det sist inkluderte 
tiltaket, basert på betalingsvilje til pasien-
ter eller den generelle befolkningen, eller 
den kan være basert på BNP per innbygger. 
Beslutningsforum, som vurderer nye tiltak 
i spesialisthelsetjenesten, har benyttet en 
uformell grense på 500.000 kroner. En ICER 
uttrykker ekstra kostnad per vunnet QALY, 
men sier ikke hva budsjettvirkningene blir. 
Budsjettvirkninger må det lages egne esti-
mater på.

Resultater
I Tabell 4 har vi samlet de gjennomsnittlige 
kostnadene og QALYs per pasient etter til-
tak og kalkulert ICER til 57.600 kroner. 

ICER kan også illustreres i en kostnadsef-
fektivitetsfigur som i Figur 2.

Referansebehandlingen (gruppebehand-
ling) ligger i origo (hvor linjene krysser). Vi 
bruker den vertikale linjen til å representere 
forskjell i kostnader (i forhold til referanse-
behandling) og den horisontale linjen til å 
representere forskjell i effekter. Individuell 
behandling har høyere kostnader og bedre 
effekt enn referansebehandlingen, og er der-
med lokalisert i A. Hvis individuell behand-
ling hadde kostet mindre og hatt mindre 
effekt ville den vært lokalisert i C. Når et al-
ternativ havner i enten A eller C vil det være 
en avveining om vi skal innføre tiltaket. 
Når kostnadene og effektene gjør at tiltaket 
havner i B koster det mindre og har bedre 
effekt enn referansebehandlingen (grup-
pebehandling). Vi sier da at individuell be-
handling er en dominerende strategi. Hvis 
individuell behandling hadde vært mindre 
effektiv og kostet mer (lokalisert i D), ville vi 
sagt at individuell behandling var dominert 
av gruppebehandling. De alternativene som 
dominerer ønsker vi sannsynligvis å innføre 

eller beholde fordi de er bedre både på effekt 
og kostnader.

Sensitivitetsanalyse og diskusjon
Det neste steget er å ta høyde for usikker-
het. Dette kan for eksempel gjøres ved å en-
dre på estimatene av kostnader og effekter. 
Som et eksempel kan vi tenke oss at andre 
studier indikerer at pasienter med indivi-
duell behandling kommer raskere tilbake i 
arbeid enn i vår studie. Vi må da forsøke å 
ta hensyn til dette ved å redusere estimatet 
på antall dager med sykefravær i en sensiti-
vitetsanalyse, og se hvilken effekt det får på 
ICER. Hvis små endringer fører til endring 
i hvilke alternativer som dominerer, eller 
øker/reduserer ICER betraktelig tyder det 
på at resultatene er usikre. Det er viktig å 
være tydelig på usikkerheten i helseøkono-
miske evalueringer. 

I diskusjonen må vi diskutere implika-
sjonene av studien, trekke frem usikkerhet, 
fordeling, budsjettkonsekvenser, og andre 
effekter. Usikkerheten kan være omfattende, 
fordi estimatene av ICER blant annet påvir-
kes av valg av kostnader, hvordan man esti-
merer dem, hvordan man måler HRQoL og 
hvilken tidshorisont man velger. I tillegg er 
det vanskelig å få gode estimater for effekten 
av tiltak. En helseøkonomisk evaluering bør 
ikke alene brukes som grunnlag for valg av 
tiltak, men heller inngå som en del av et bre-
dere beslutningsgrunnlag. For eksempel kan 
det tenkes at å bruke gruppebehandling fører 
til at flere får tilgang til fysioterapi som ellers 
ikke ville fått det. Da kan det likevel hende at 
det blir større helsegevinst av gruppebehand-
ling enn individuell behandling totalt sett.   

Avslutning
I denne artikkelen har vi gjennomgått en 
tenkt helseøkonomisk evaluering med fokus 
på behandling av meniskskader med fysiote-
rapi. Vi har gått gjennom planlegging av en 
studie, kostnadsestimering, måling av effekt, 
utregning av en kostnadseffektivitetsbrøk og 
sensitivitetsanalyse. I artikkelen har vi vært 
innom de mest brukte termene i helseøko-
nomiske evalueringer, og forhåpentligvis 
har det lagt et grunnlag for å kunne forstå og 
gjennomgå helseøkonomiske evalueringer 
kritisk. Vi håper at leseren kan bruke artik-
kelen som et grunnlag for videre læring. To 
gode lærebøker som kan anbefales er Drum-
mond et al. og Hunink et al. (7, 8) Den første 
går mer i detalj mens den siste nok er mer 
tilgjengelig for leseren. 

FAG FAGARTIKKEL

TABELL 4 Kostnad, QALYs og ICER. (Tenkt eksempel).

Kostnad per pasient QALYs per pasient ICER

Gruppebehandling 30 033 0,75 Referansebehandling

Individuell behandling 31 185 0,77 57 600

FIGUR 2 Kostnadseffektivitets-
figur.  Individuell behandling 
havner i A, fordi den koster 
mer og er mer effektiv enn 
referansebehandlingen (origo). 
Alternativer i B dominerer 
referansebehandlingen (koster 
mindre og mer effektiv), mens 
alternativer i D blir dominert av 
referansebehandlingen (koster 
mer og mindre effektiv). Alter-
nativer i C er mindre kostbare 
men er også mindre effektive. 
(Tenkt eksempel).

ICER = 

Kostnad individuell behandling – 
Kostnad gruppebehandling

Effekt individuell behandling – 
Effekt gruppebehandling
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Title: Health Economic Evaluation in Physiotherapy 
Abstract 

n Introduction: Health economic evaluation is a method used to show the consequen-
ces for both costs and health outcomes when considering new health technologies. In 
the wake of the latest official report on priorities in the health services this method is 
relevant and important to understand. 

n  Main part: The article goes through a hypothetical health economic evaluation of two 
physiotherapeutic treatments for meniscal injury. The structure of the article is based 
on how such evaluations are conducted, step by step. We describe the planning of a 
study, collecting data, estimating costs and health outcomes, sensitivity analysis, and 
presentation of results.  

n  Conclusion: We sum up and provide suggestions for further reading. 
n Keywords: Health economic evaluation, physiotherapy, cost-effectiveness analysis.

Norske myndigheter benytter to 
politiske virkemidler for å kontrol-
lere helsekostnadene; innsatsstyrt 
finansiering (ISF) og tilgangen på 
pleie- og omsorgstjenester. Hvor-
dan påvirker dette sykehusenes 
ressursbruk? 

TEKST John Henry Strupstad
js@fysio.no

DEN raske økningen i antallet eldre i Norge 
representerer en rekke utfordringer gjen-
nom økt behov for primære og sekundære 
helsetjenester, noe som igjen resulterer i 
økte helsekostnader.  Målet med en fersk 
doktorgradsavhandling var å undersøke 
hvordan disse to politiske virkemidlene 
påvirker sykehusets ressursbruk knyttet til 
eldres bruk av helse- og omsorgstjenester. 
Dette skriver Universitetet i Oslo i en pres-
semelding. 

Liggetid 
I artikkel 1 ser forskerne på hvorvidt ISF 
påvirker liggetiden. Endringene som gjen-
nom årene har vært på ISF-satsen danner 

grunnlag for å analysere dette. Resultatene 
viser at økt ISF-sats gir kortere liggetid, 
men at effekten for de pasientgruppene 
som her er analysert er marginal.

Reinnleggelse 
Artikkel 2 analyserer om ISF-satsen påvir-
ker reinnleggelsesraten i sykehus. Resulta-
tene viser at ISF-komponenten ikke hadde 
noen effekt på reinnleggelsesraten, og at 
pasientspesifikke faktorer var de viktig-
ste forklaringsvariablene for å forutsi den 
akutte reinnleggelsesraten. 

Tilgang og ressursbruk 
I artikkel 3 analyseres sammenhengen 
mellom tilgang på pleie- og omsorgstje-
nester i kommunen og sykehusets res-
sursbruk. Spørsmålet forskerne ønsker å 
belyse er hvorvidt sykehusets ressursbruk 
vil reduseres når tilgangen på kommunale 
pleie- og omsorgstjenester øker. Resulta-
tene viser at en større tilgang på pleie- og 
omsorgstjenester er assosiert med kortere 
liggetid, flere innleggelser og høyere DRG-
poeng i sykehus.

Jun Yin disputerte  23. november 2015 
ved Institutt for helse og samfunn, det me-
disinske fakultet, UiO. Tittel på avhandlin-

gen er «Activity-based financing, primary 
care  capacity, and hospital use among 
the elderly in Norway».

Kilde: Universitetet i Oslo.

Innsatsstyrt finansiering i sykehusene

DRG

Diagnoserelaterte grupper (DRG) er 
et pasientklassifiseringssystem hvor 
sykehusopphold eller polikliniske 
konsultasjoner i somatiske institusjoner 
klassifiseres i grupper som er medisinsk 
meningsfulle og ressursmessig tilnær-
met homogene.

DRG prøver å håndtere en kompleks 
virkelighet, hvor pasienter har tusenvis 
av ulike diagnoser og like mange ulike 
behandlinger. Alle pasienter kan klassi-
fiseres ved dette systemet. I stedet for 
antall opphold, brukes antall DRG-poeng 
som aktivitetsmål.

DRG gir en oversiktlig beskrivelse av 
aktiviteten ved sykehusene. Systemet 
gjør det også mulig å sammenligne 
sykehus, selv om disse skulle behandle 
helt ulike pasienter.

Kilde: Helsedirektoratet.

mailto:js@fysio.no
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Skrevet av Silje Halvorsen Sveaas, fysiote-
rapeut PhD. og Hanne Dagfinrud, fysiote-
rapeut, professor, ved Nasjonal kompetan-
setjeneste for revmatologisk rehabilitering, 
Diakonhjemmet Sykehus og avdeling for 
helsefag, Institutt for helse og samfunn, 
Universitetet i Oslo.

Pasienter med spondyloartritt (f. eks. Bekh-
terevs sykdom) har tradisjonelt blitt an-
befalt tøyeøvelser og bassengtrening som 
treningsaktiviteter. Nå ønsker forskere ved 
Diakonhjemmet Sykehus å se nærmere på 
høyintensiv kondisjons- og styrketrening 
som behandling for denne pasientgruppen. 

Bakgrunn for studien
Spondyloartritt (SpA) er en samlebetegnelse 
på flere kroniske inflammatoriske sykdom-
mer, blant annet Bekhterevs sykdom og pso-
riasisartritt (1). Aksial spondyloartritt er en 
undergruppe av spondyloartritt og inklude-
rer både pasienter med røntgenforandringer 
(oppfyller diagnosekriteriene til Bekhterevs) 
og de uten røntgenforandringer i iliosacral-
ledd. Aksial SpA rammer hovedsaklig rygg-
søylen og bekkenledd og kjennetegnes ved 
inflammatorisk ryggsmerte, stivhet, redu-
sert bevegelighet og utmattelse («fatigue») 
(2). Sykdommen debuterer oftest i ung vok-
sen alder (1).

Fysioterapi med veiledet trening anbe-
fales som en hjørnestein i behandlingen av 
SpA (3). En gjennomgang av forsknings-
studier viser at det er effekten av bevegelig-
hetstrening som i hovedsak har vært studert 
(4). Den kliniske vurderingen har vært at 
høyintensiv trening vil kunne gi et oppbluss 
i sykdomsaktiviteten, uten at det har vært 
vitenskapelig bekreftet. 

Ny forskning viser at pasienter med SpA 
har en høyere forekomst av hjerte- og kar-
sykdommer sammenlignet med normalbe-
folkningen (5). 

Hos friske voksne er det vist at kondi-
sjons- og styrketrening kan forebygge hjer-
te- og karsykdommer (6), og at kondisjons-
trening kan dempe betennelse hos personer 
med lavgradige betennelsessykdommer (7). 
Resultatene av en pilotstudie viste at høyin-
tensiv trening reduserte sykdomsaktiviteten 
og risikoen for hjerte- og karsykdommer 

hos SpA pasienter (8). Derfor er hensikten 
med denne studien å undersøke effekten 
av høyintensiv trening på sykdomsaktivitet 
(betennelse og symptomer) og hjertekarhel-
se i en større gruppe pasienter. 

Metode
Studien har et randomisert kontrollert mul-
tisenter design og utgår fra Diakonhjemmet 
Sykehus i Oslo. En forskergruppe bestående 
av fysioterapeuter, revmatologer og kardio-
loger sammen med fysioterapeuter ved rev-
matologiske avdelinger på fire ulike sykehus 
(Diakonhjemmet Sykehus, Martina Han-
sens Hospital, Haukeland Universitetssyke-
hus og Universitetssykehuset i Nord-Norge) 
har planlagt gjennomføringen av studien.

Basert på styrkeberegninger vil totalt 100 
deltakere inngå i studien. Deltakerne gjen-
nomgår en undersøkelse ved de enkelte 
sykehusene, og etter dette blir de tilfeldig 
fordelt til en treningsgruppe eller kontroll-
gruppe. Hvilken gruppe deltakeren havner  i 
kan ikke påvirkes verken av forskerne eller 
deltakerne, men bestemmes av en statistiker 
som ikke møter deltakerne. Alle deltakere 
kommer deretter inn til testing etter tre og 

seks måneder. 
Hovedutfallsmålet i studien er det pasi-

entspesifikke utfallsmålet for sykdomsak-
tivitet Ankylosing Spondylitis Disease Ac-
tivity Score (ASDAS) som er en samleskår 
basert på selvrapportering av symptomer og 
en blodprøve som måler grad av betennelse 
i kroppen (CRP). Sekundære utfallsmål in-
kluderer blant annet analyse av inflamma-
sjonsmarkører i blodet (cytokiner), hjerte-
karhelse, fysisk form og generell helse.

Fysioterapeuter veileder trenings-
intervensjonen
Deltakerne i treningsgruppen deltar på kon-
disjons- og styrketrening tre ganger i uken 
i 12 uker, veiledet av fysioterapeut på sitt 
lokale sykehus. Treningsprogrammet blir 
individuelt tilpasset den enkeltes forutset-
ninger og fysiske form. Kontrollgruppen 
oppfordres til ikke å endre sitt fysiske akti-
vitetsnivå. 

Det er et viktig poeng at pasientene skal 
veiledes av fysioterapeuter under trenin-
gen. Mange med SpA vil oppleve smerter 
og usikkerhet knyttet til trening, og de kan 
ofte oppleve økte smerter ved oppstarten av 

Ny studie om høyintensiv trening og sykdomsaktivitet 
ved spondyloartritt

ILLUSTRASJONSFOTO Diakonhjemmet sykehus.
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et treningsprogram. Det er derfor viktig at de får oppfølging av fy-
sioterapeuter som har kunnskap om både sykdomslære og tilpassing 
av fysisk aktivitet.

Hvem kan være med i studien? 
Flere pasienter er allerede inkludert i studien og deltakere rekrut-
teres fortløpende frem til april 2016. Aktuelle deltakere kan gjerne 
ta kontakt dersom de ønsker å delta i studien. Følgende kriterier må 
oppfylles for å kunne delta: 
•	 Diagnosen aksial SpA. 
•	 Alder mellom 18 og 70 år.
•	 Man har trent kondisjon og styrketrening ≤1 gang per uke det 

siste halvåret.
•	 Dersom man jevnlig trener bassengtrening eller bevegelighetstre-

ning/tøyeøvelser kan man delta i studien.

Prosjektets relevans for fysioterapi
Resultatene av studien vil gi ny kunnskap om trening som et be-
handlingstiltak for å redusere sykdomsaktivitet og risiko for hjerte- 
og karsykdom hos pasienter med SpA. Dette vil kunne føre til at 
fysioterapeuter kan tilby en mer målrettet behandling av pasienter 
med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Studien gjennomfø-
res med fysioterapeuter som prosjektledere ved sykehus i flere ulike 
byer i Norge, noe som vil bidra til enklere og raskere implemente-
ring av resultatene i klinisk fysioterapi praksis. 

Studien finansieres av Fond til etter- og videreutdanning av fy-
sioterapeuter. 
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I løpet av fem måneder er jeg blitt utredet, 
operert og strålebehandlet for brystkreft ved 
Ullevål sykehus og Radiumhospitalet, Oslo 
universitetssykehus (OUS). Jeg har møtt 
mange leger, sykepleiere og stråleterapeuter, 
men ingen fysioterapeut. Hvorfor er det det 
sånn? I denne kronikken vil jeg først intro-
dusere min brukererfaring, deretter vil jeg 
argumentere for obligatorisk fysioterapitil-
bud i den tverrfaglige behandlingskjeden av 
brystkreftpasienter ved OUS. Avslutningsvis 
stiller jeg noen spørsmål som jeg håper «de 
(n) rette» vil svare på og åpne opp for faglige 
diskusjoner.

Bakgrunn
I februar i år ble jeg innkalt til ny mam-
mografiundersøkelse grunnet funn på bil-
der tatt ved screening i januar 2015. Jeg ble 
meget overrasket, siden jeg ikke hadde hatt 
noen palpable tegn ved selvundersøkelser i 
forkant. Heldigvis var endringene små, like-
vel måtte jeg gjennomgå mange og til dels 
smertefulle undersøkelser fram til konstate-

ring at brystbevarende kirurgi var nødven-
dig primo april. Så langt ikke spesielt behov 
for fysioterapi. Imidlertid fikk jeg ved et eller 
annet tidspunkt en gammelmodig brosjyre i 
hånden hvor det sto noe om at det var viktig 
å gjøre øvelser etter brystkirurgi, og at såret 
ikke ville revne ved tøyning.

Jeg har aldri arbeidet med nyopererte 
brystkreftpasienter, slik at min fagkunnskap 
om brystvev var minimal. Jeg har heller ikke 
vært spesielt opptatt av brystene mine annet 
enn at de er en naturlig del av kroppen min. 
Etter dagkirurgisk inngrep med noe reduk-
sjon av brystvev, var det overraskende mye 
plager fra arm, selv om det ikke var fjernet 
lymfeknuter, og brystvevet var selvfølgelig 
vondt. Det var også flyttet rundt på friskt 
vev for å etterfylle det tapte vevet (fikk jeg 
vite ved kontrollen i mai!). Siden jeg er fy-
sioterapeut, fant jeg ut av gode hvilestillin-
ger med pute under arm, enten i sideleie el-
ler ryggleie, så lenge det var behov for det. 
I tillegg gjorde jeg gode «gammeldagse» 
sirkeløvelser for skulder og generelle nakke/
skulderøvelser. Etter hvert også annen tre-
ning på treningssenter. 

Rett etter operasjonen kjente jeg på 
følelser som hat og fiendtlighet mot dette 
brystet som plutselig begynte å plage meg 
på denne måten. Heldigvis fant jeg fort ut 
at slike negative tanker og følelser ville være 
lite hensiktsmessig i den kommende tiden 
jeg skulle igjennom, så etter denne erkjen-
nelsen har mitt høyre bryst blitt passet på et-

ter beste skjønn i form av lett massering og 
avlastning når vevet blir hardt/ømt, smurt 
daglig med god krem etter strålebehandlin-
gen (sårprofylakse). 

Etter 25 strålebehandlinger (tre min. da-
glig i fem uker) ble jeg sliten og noe glemsom 
mot slutten av perioden, selv om jeg forsøkte 
å trene flere ganger i uken. Tre uker etter av-
sluttet stråleterapi opplevde jeg plutselig en 
dag følelsen av at et «cellofanlag» forsvant fra 
hjernen min, og jeg kunne begynne å tenke 
klart igjen! Hvilken herlig følelse!

Fire måneder etter operasjonen må jeg 
fortsatt ta hensyn til belastning av operert 
sides arm ved at brystvevet blir hardt 
og brystet endrer fasong. Smertene har 
selvfølgelig avtatt. Nå kjennes det mer ut 
som enkelt «nålestikk» i brystet av og til, 
mot mer følelsen av å få en «drill» kjørt opp 
igjennom brystvorten i den første tiden etter 
inngrepet.

Dette er min brukerhistorie. Jeg tror at jeg 
kom heldig ut av dette inngrepet pga. min 
kompetanse som fysioterapeut, men i etter-
tid skulle jeg ønske at jeg hadde hatt en sam-
tale med en fysioterapeut med spesialkom-
petanse som kunne gitt meg råd/veiledning 
om normale kroppslige opplevelser man kan 
erfare etter slike inngrep, samt råd om hva 
jeg kunne gjøre for å lindre plagene.

Tema for diskusjon
Jeg vet at det finnes mange dyktige og en-
gasjerte fysioterapeuter som arbeider med 
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Som fysioterapeut er jeg generelt veldig opptatt 
av fysioterapeutens rolle i tverrfaglige team.

brystkreftpasienter. Jeg vet også at det gjøres 
forskning på området. Så mine spørsmål og 
kommentarer går ikke til dem, men til leder-
ne som bestemmer hvem som skal være med 
i behandlingsteamet etter brystbevarende 
kirurgi? Jeg mener bestemt at det er mange 
som ville ha nytte av en veiledningssamtale, 
samt eventuelt en oppfølgingssamtale etter 
et slikt inngrep. En kollega fortalte nettopp 
at hun akkurat har hatt en pasient som var 
henvist for en problemstilling, men som 
også hadde smerter og nedsatt bevegelse i 
skulder etter brystkreftoperasjon. Pasienten 
fikk behandling for sin skulder og ble fysio-
terapeuten evig takknemlig fordi pasienten 
hadde trodd at bevegelsen i skulderen kom 
til å forbli nedsatt. Antagelig finnes det flere 
som henne.

Jeg vet også at både Ullevål og Radium-
hospitalet har «Pusterommet» med tilbud 
om individuell veiledning og gruppetrening 
og yoga. Men for å komme dit må man ha 
rekvisisjon fra lege, noe som kan oppleves 

som en barriere for noen 
Som fysioterapeut er jeg generelt veldig 

opptatt av fysioterapeutens rolle i tverrfag-
lige team. Jeg mener at vi med vår kompe-
tanse om bevegelse og sykdomsprosesser 
har en unik kunnskap å tilføre teamet. Jeg 
tok det faktisk som en selvfølge at jeg ville få 
tilbud om samtale med fysioterapeut i løpet 
av oppfølgingen etter brystkreftoperasjonen 
med tanke på ulempene et slikt inngrep kan 
medføre. 

Det er to grunner til at jeg skriver dette 
innlegget. For det første med tanke på alle 
de som uten grunn lever med plager/smer-
ter etter brystkreftoperasjon som en fysiote-
rapeut meget sannsynlig kunne ha redusert. 
Det har kanskje ikke så mye å si for overle-
velsen, men jeg er sikker på at det har mye å 
si for livskvaliteten (egen erfaring!). For det 
andre på grunn av en generell bekymring for 
faget vårt innen sykehus; at andre fagprofe-
sjoner tar over våre områder. Jeg stiller der-
for følgende spørsmål:

1. Hvorfor er det ikke tilbud om 
veiledningssamtale(r) med fysioterapeut et-
ter brystkreftkirurgi ved OUS?

a) Er det fordi det ikke finnes evidens for 
individuelle råd?

b) Er det for få fysioterapeuter innen fag-
feltet?

c) Er det et økonomisk spørsmål?
2.  Hvis 1 a, stimuleres det til forskning på 
det?
3.  Hvem har ansvaret?
4.  I eventuell påvente av evidens, kaster vi 
babyen ut med badevannet?
5.  Jeg fikk flere tilbud om å snakke med sy-
kepleiere underveis, både når det gjaldt hud-
behandling evt. sårbehandling, eller emo-
sjonell støtte. Jeg hadde ikke behov for dette 
tilbudet. Men jeg undrer på om vi fysiotera-
peuter har noe å lære av sykepleierne med 
tanke på å være litt mer på tilbudssiden?
6.  Hvordan er det med fysioterapitilbud et-
ter brystkreftoperasjon ved de andre syke-
husene i Norge?
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Fysioterapeutstudenter, sykepleie-, ergote-
rapeut- og medisinerstudenter ved Norges 
arktiske universitet UiT har deltatt i et ak-
sjonsforskningsprosjekt om tverrprofesjo-
nell samarbeidslæring (TPS) i praksisstudi-
ene. Prosjektet er et samarbeid mellom to 
kommuner (Bardu og Lenvik), desentrali-
sert spesialisthelsetjeneste og fire utdannin-
ger ved UiT.

 For tiden er det sterkt fokus på TPS. TPS 
skal få større plass, både i helsetjenesten og 
i helsefaglige utdanninger. Samhandlingsre-
formen (1) setter søkelys på samarbeidets 
betydning for bedre helse- og sosialtjenester. 
Omsorgsmeldingen «Morgendagens om-
sorg» (2) viser til samarbeid mellom ulike 
aktører som sentralt virkemiddel for å løse 
framtidens utfordringer i offentlig sektor, 
særlig i kommunene. 

Utdanningsmeldingen «Utdanning for 
velferd. Samspill i praksis» (3) utfordrer 
praksisfeltet og utdanningsinstitusjonene 
til å utvikle nye samarbeidsarenaer der 

samfunnsnyttig kunnskap kan utvikles i 
et gjensidig berikende samarbeid mellom 
praksis, utdanning og forskning. Primær-
helsetjenestemeldingen «Framtidens pri-
mærhelsetjeneste – nærhet og helhet» (4) 
vektlegger tverrfaglighet som bærende prin-
sipp for framtidens primærhelsetjeneste. Til 
sammen gir dette sterke politiske føringer 
med konsekvenser både for profesjonsut-
danningene og helsetjenesten. 

Som svar på dette samfunnsoppdraget 
har UiT igangsatt ulike prosjekter.  I det 
konkrete pilotprosjektet som denne kronik-
ken omhandler, deltok 32 studenter fordelt 
på ni grupper i tre praksisperioder á to uker. 
TPS-praksisen var plassert helt mot slutten 
av de respektive studier, etter at studentene 
allerede hadde fått en god del klinisk erfa-
ring, samt utviklet en klar profesjonsidenti-
tet. 

Studentene dannet egne tverrprofesjo-
nelle team i praksisfeltet. Hvert team hadde 
en tverrprofesjonell veileder som hovedvei-
leder. I tillegg hadde studentene oppnevnt 
en faglig veileder som kunne kontaktes ved 
behov.  Dette styrket studentenes selvsten-
dighet, samtidig som faglig kvalitet ble sik-
ret. Hvert team fikk ansvar for to-tre pasi-
enter. Studentene organiserte selv arbeidet. 
De planla og gjennomførte kartlegginger, 
gjorde vurderinger og foreslo og igangsatte 
tiltak. 

Profesjonsspesifikk kompetanse 
styrkes
I fysioterapeututdanningene i Norge hører 
vi ofte at studenter og lærere opplever og 
uttrykker at det ikke finnes tilstrekkelig tid 
og ressurser til å lære profesjonsspesifikk 
kunnskap på alle aktuelle områder. Når da 
TPS løftes fram som særlig satsningsom-
råde, stimuleres bekymringer for at profe-

sjonskunnskapen trues. Vårt prosjekt peker 
i motsatt retning: Fysioterapeutstudentene 
forteller at de opplever økt trygghet på egen 
profesjonsspesifikke kompetanse. Studen-
tens yrkesidentitet styrkes ved å være den 
som fronter eget fag i samspill med andre i 
konkrete pasientsituasjoner.  De tar ansvar 
for å bringe inn fysioterapikunnskap i situa-
sjonene, og argumenterer og begrunner un-
dersøkelser og tiltak fra et fysioterapeutisk 
perspektiv. Dette ansvaret møter studentene 
med stor seriøsitet, og mange har sagt at de 
virkelig har følt at de representerer mer enn 
seg selv;  fysioterapi som profesjon og fysio-
terapiens kunnskapsfelt. 

Lære av, om og med hverandre
Et av prosjektets mål er å undersøke hva stu-
dentene lærer av, om og sammen med hver-
andre. På tross av et samlokalisert helsefak-
ultet der noe av undervisningen er samlet 
i fellesemner, oppdaget studentene at de 
hadde overraskende dårlige kunnskaper og 
til dels stereotype oppfatninger om de andre 
profesjonenes kunnskaper og kompetan-
ser. Studentene løfter fram at prosjektet har 
medført at de har lært mye om kompetansen 
andre profesjoner har, og påpeker at dette er 
viktig lærdom. De oppdager også hva andre 
profesjoner vet, og ikke vet, om fysioterapi. 

Studentene lærer mye om seg selv og sitt 
eget fagområde gjennom å bli utfordret på å 
ta faget sitt i bruk sammen med andre. De 
lærer om grensene for eget fag, om overlap-
pende kunnskaper og når de kan og bør in-
volvere andre profesjoner for å løse pasien-
tens utfordringer på beste måte. Studentene 
ser for seg at det blir lettere å involvere andre 
profesjoner i pasient-/brukersituasjoner når 
de nå vet mer om andre profesjoners kunn-
skaper og har erfart hvordan andres kompe-
tanse kan komme til nytte i konkrete situa-
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Studentene dannet egne tverrprofesjonelle 
team i praksisfeltet.

sjoner.  Dessuten har de oppdaget områder 
fysioterapeuter gjerne kan søke mer infor-
masjon og kunnskaper om, på egenhånd, 
eller i samarbeid med andre. 

Samtlige fysioterapeutstudenter har gitt 
prosjektet gode tilbakemeldinger. De trek-
ker fram at TPS i praksisstudier sammen 
med andre studenter er noe helt annet enn å 
samarbeide med ferdigutdannede sykepleie-
re, leger og ergoterapeuter. Likeverdigheten 
trekkes fram av studentene som avgjørende 
for å etablere et reelt tverrprofesjonelt sam-
arbeid. 

Lærende helsetjenester
En noe overraskende erfaring fra prosjektet 
er at helsetjenesten uttrykker at de har lært 
mye av studentenes måte å løse oppgaven 
på.  Tverrfaglig samarbeid i helsetjenesten 
er som oftest organisert slik at fagpersoner 
møter pasienten/brukeren hver for seg, og 
deretter foregår informasjonsutveksling i 
samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter. 
Studentene i dette prosjektet valgte oftest 
å møte pasienten/brukeren sammen første 
gang. De jobbet sammen hele gruppen el-
ler i par sammen med pasientene/brukerne 
i felles undersøkelser, stell og behandlingssi-
tuasjoner. Foreløpige data fra prosjektet kan 

tyde på at det skjer noe spennende i sam-
tidige, tverrprofesjonelle undersøkelser og 
behandlinger. Når ulike profesjonsutøvere 
opplever det samme samtidig, for eksempel 
på hjemmebesøk, erfarer alle den samme 
kompleksiteten i situasjonen. Alle erfarer 
hvordan relasjonelle forhold innvirker på 
pasienten/brukeren og pasientens/bruke-
rens situasjon, og alle tar med seg de samme 
referansene og vet i ettertid nøyaktig hva det 
snakkes om uten behov for lange referat fra 
hver profesjon. Hver profesjon legger selv-
følgelig til sine egne fagspesifikke observa-
sjoner og refleksjoner slik at hver situasjon 
blir rikere og mer nyansert belyst enn det 
hver og en gjør alene. Studentene prioriterte 
å skrive felles rapport om pasientene med 
tilhørende lange diskusjoner, noe praksis-
veilederne beskrev som «steike gode rap-
porter.» Flere av praksisplassene opplevde at 
studentene fikk tak i og forsto nye og viktige, 
til dels avgjørende forhold om pasientene, 
til tross for at pasientene hadde fått en god 
utredning og oppfølging i det eksisterende 
systemet fra før.

Ved å erfare studentenes arbeidsmåte 
oppdaget helsetjenestene at det finnes en 
potensiell kraft i det tverrfaglige møtet som 
sannsynligvis ikke utnyttes godt nok slik tje-

nestene er organisert i dag. Helsetjenesten 
mente at studentenes arbeidsmåte både ga 
bedret kvalitet og var ressurseffektiv sam-
menlignet med den tradisjonelle organi-
seringen, der informasjonsutveksling skjer 
løsrevet fra pasient-/brukermøter. Prak-
sisplassene sier at de med utgangspunkt i 
studentenes arbeidsmåter planlegger å se på 
egen virksomhet med nye øyne. 

Veien videre
På tross av gode erfaringer i dette TPS-pro-
sjektet finnes det utfordringer. TPS må være 
et fleksibelt system, blant annet på grunn av 
ulikt antall studenter på ulike utdanninger. 
Innføring av TPS for alle studenter må der-
for medføre en mer fleksibel organisering av 
studiene enn dagens ordning. Utvikling av 
nye samarbeidsrutiner og samarbeidsfor-
mer på tvers av utdanninger, institutt, fakul-
tet og praksisfelt vil også være nødvendig. 
UiT er godt i gang med dette arbeidet. 
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Omtalt av Dahm KT og Giske L 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Trening for gravide med rygg- og bekkenleddsmerter fører trolig til at færre 
rapporterer smerte og at færre rapporterer sykefravær relatert til smerte. Tre-
ning fører muligens til en moderat reduksjon av smerter og bedring av daglig 
funksjonsevne hos gravide med ryggsmerter. Dette viser en nylig utgitt syste-
matisk oversikt fra Cochranesamarbeidet. 

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

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

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

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

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

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

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

Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter  
og bedre funksjon
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Bakgrunn
Det er vanlig at kvinner får rygg- og bek-
kenleddsmerter under svangerskapet. For 
noen kvinner kan smertene gå utover 
daglige aktiviteter slik som for eksempel 
gange, løft, trappegang, husarbeid og fri-
tidsaktiviteter. Det er antatt at omtrent 
45 prosent av de gravide rapporterer om 
rygg- eller bekkenleddsmerter, og omtrent 
en fjerdedel har plager i en slik grad at de 
søker medisinsk hjelp. En tredel av syke-
meldingen hos kvinner mellom 20 og 35 år 
skyldes plager i svangerskapet, av disse er 
rygg- og bekkenleddsmerter den vanligste 
årsaken. Rygg- og bekkenleddsmertene 
kan opptre sammen, eller hver for seg, og 
det kan være vanskelig å lokalisere nøyak-
tig hvor smertene kommer fra. Det finnes 
kliniske tester som antas å kunne differen-
siere mellom rygg- og bekkenleddsmerter, 
men det finnes ingen gullstandard. 

Gravide med rygg- og bekkenledd-
smerter bør få informasjon om hvordan 
man best kan håndtere smertene og henvi-
ses til fysioterapeut ved behov. Behandlin-
gen kan være øvelser på land og eventuelt 
i vann, yoga, bruk av støttebelter og ledd-
mobilisering. 

 
Hva sier forskningen?
Denne systematiske oversikten oppsum-
merer funn fra studier som har undersøkt 
ulike tiltak for å forebygge og behandle 
korsrygg- og bekkenleddsmerter hos gra-

vide. Nedenfor vises resultatene fra studier 
som har sammenlignet trening i tillegg til 
vanlig behandling med vanlig behandling. 
Forfatterne av oversikten hadde gruppert 
studiene etter hvorvidt de gravide hadde: 
1. Rygg- og bekkenleddsmerter 2. Rygg-
smerter. 3. Bekkenleddsmerter. Studiene 
viste at:

For gruppe 1: 
•	 Trening for gravide med rygg- og 

bekkenleddsmerter fører trolig til at 
færre rapporterer smerte (JJJm)

•	 Trening for gravide med rygg- og 
bekkenleddsmerter fører trolig til at 
færre rapporterer sykefravær relatert 
til smerte (JJJm)

For gruppe 2:
•	 Trening for gravide med ryggsmerter 

fører muligens til moderat reduksjon 
av smerte og bedring av daglig funk-
sjon (JJmm)

For gruppe 3:
•	 Vi vet ikke om trening for gravide 

med bekkenleddsmerter fører til at 
færre rapporterer smerte enn om de 
får vanlig behandling (Jmmm)

Tilliten til resultatet ble vurdert til å være 
middels kvalitet (gruppe 1) og lav kvalitet 
(gruppe 2). Det ble trukket for heteroge-
nitet (ulikhet) mellom studiene, manglede 
blinding og uklarhet rundt randomise-
ringsprosedyren. For gruppe 3 ble tilliten 

til resultatene vurdert til å være svært lav 
fordi det i tillegg også var få studier med 
få deltakere.

Hva er denne informasjonen 
basert på?
Totalt inngikk 34 randomiserte kontrol-
lerte studier og 5.121 inkluderte personer 
i oversikten. Tretten studier hadde inklu-
dert gravide med rygg- og bekkenledd-
smerter (gruppe 1), 15 studier inkluderte 
gravide med ryggsmerter (gruppe 2) og 
seks studier inkluderte gravide med bek-
kenleddsmerter (gruppe 3). Det var varia-
sjon i hvor langt kvinnene var kommet i 
svangerskapet (fra 12 til 38 uker). Trenin-
gen besto blant annet av bekkenbunnstre-
ning, styrkeøvelser for mage og rygg og 
tøyningsøvelser.

Gruppe 1: Fire studier med 1.176 del-
takere undersøkte gravide med rygg- og 
bekkenleddsmerter som trente fra åtte til 
12 uker. Det var færre gravide i trenings-
gruppen enn i kontrollgruppen som rap-
porterte smerte etter at treningen var av-
sluttet (RR 0,66, KI fra 0,45 til 0,97). To av 
studiene (1062 deltakere) målte også antall 
gravide som rapporterte at de hadde hatt 
sykefravær på grunn av rygg- og bekken-
leddsmerter. Det skilles altså ikke på hvor 
lenge de har vært borte fra jobb. Det var 
færre gravide i treningsgruppen enn i kon-
trollgruppen som hadde hatt sykefravær i 
løpet av treningsperioden (RR 0,76, KI fra 
0,62 til 0,94). En av studiene var gjennom-
ført i Norge.

Gruppe 2: Sju studier med 645 delta-
kere undersøkte gravide med ryggsmerter 
som trente fra fem til 20 uker. Smerte ble 
målt med ulike måleinstrument og ska-
laer. To av studiene målte også evne til å 
utføre daglige aktiviteter. Studiene brukte 
henholdsvis Roland Morris Disability Qu-
estionnaire og Oswestry Disability Index. 
Gravide i treningsgruppen rapporter min-



dre smerte og bedre funksjon enn gravide i 
kontrollgruppen.

Gruppe 3: To studier med 374 deltakere 
undersøkte gravide med bekkenleddsmer-
ter. Utfallsmålet var antall gravide som 
rapporterte smerte. Det var ingen forskjell 
mellom gruppene i antall som rapportere 
smerte etter at treningen var avsluttet (RR 

0,97, KI 0,77 til 1,23). En av studiene var 
gjennomført i Norge.

Kilde 
Liddle SD, Pennick V. interventions for preventing and 
treating low back and pelvic pain during pregnancy. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 
9. Art. No.: CD001139.

Lenke
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD001139.pub4/epdf
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Neste år kommer Fysioterapeutens fagutgivelse i april – nr. 4/2016. 
Vi inviterer dere herved til å bidra – med vitenskapelige artikler, essays, kommentarer, kronikker  
og norske sammendrag fra pågående studier og fra artikler som er publisert internasjonalt.
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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. 

Veileder for alle nevnte sjangre finner dere på våre nettsider, www.fysioterapeuten.no.

For spørsmål, kontakt fagredaktør på epost js@fysio.no.  
Alle bidrag til utgivelsen sendes til samme epostadresse. 

Fysioterapeutens fagutgivelser:

PSYKISK HELSE er temaet for 2016

Redaksjonen ser frem til 
mange gode bidrag til en ny og 

spennende fagutgivelse! 
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858


36     FYSIOTERAPEUTEN  10/15

– DET ER UTROLIG ARTIG å jobbe i team 
med fysioterapeuter og leger. Sammen gjør 
vi utøverne gode, smiler Tajet-Foxell, når vi 
møtes i Trondheim i oktober. Hun er i byen 
for å følge håndballjentene rundt kampen 
mot Hviterussland. EM-kvalifisering. Kam-
pen ender 35-24. I Norges favør.

– Hvordan er det når utøverne dine lykkes?
– Det er naturligvis veldig artig. Jeg blir 

glad på deres vegne, og over å føle at vi gjør 
en god jobb. Jeg synes selv at jobben min er 
verdens beste, og elsker det jeg gjør. 

Selv er hun aldri til stede i kampens hete. 
Hun var ikke der da Olaf Tufte og Kjetil 
Jansrud vant sine OL-gull, og er ikke der når 
Marit Bjørgen og Therese Johaug konkur-
rerer. Tajet-Foxell holder seg i bakgrunnen.

– Jeg hjelper dem frem mot prestasjone-
ne. Er man tilskuer, utløses så mange sterke 

følelser, enten det blir seier eller tap. Det kan 
virke forstyrrende. Evalueringen tar vi heller 
på blanke ark, forklarer hun.

Hun synes også det er greit å være relativt 
anonym. Tajet-Foxell gjør sjelden intervjuer, 
holder seg unna når pressen er der og knip-
ser bilder i seiersrusen. 

– Jeg venter til alt buzzet har lagt seg. Da 
dukker jeg opp igjen.

Fikk pionérjobb
Egentlig, i sin pure ungdom, ville hun bli fly-
vertinne. Men på besøk hos ei venninne ble 
hun overtalt til å søke på fysioterapistudiet, 
og kom inn ved St. Thomas Hospital i Lon-
don. Studiet var krevende, men som typisk 
«flink jente» fullførte hun med toppkarak-
terer. 

Timingen var perfekt. I 1971, da hun fei-
ret avslutningen av studiet, lyste Royal Ballet 
Company i London ut stilling som fysiote-
rapeut. 

– Jeg var heldig og fikk min drømmejobb 
med en gang. Og jeg jobbet som fysiotera-
peut for ballettdanserne der i 20 år, før livet 
tok en ny retning, forteller hun.

Jobben ved balletten var pionerarbeid, en 
helt ny stilling, som hun kunne forme selv. 

– Jobben var fantastisk. Du vet, når man 
er ung, tror man at man klarer alt, ser ingen 
grenser. Jeg kom tett på en gruppe ekstra-
ordinære mennesker. De var lidenskapelige i 
forhold til det de drev med, svært motiverte 

og hardtjobbende.
Senere møtte hun skuespilleren Peter 

John Bourke, som hun betegner som man-
nen i sitt liv. Sammen fikk de datteren Pop-
py, som nå er 27 år og jobber som menne-
skerettsadvokat.

– Da Poppy var liten, var det vanskelig 
å kombinere en krevende arbeidssituasjon 
med et normalt familieliv. Vi turnerte ver-
den rundt. Det ble for hektisk, og jeg ønsket 
meg en annen tilværelse, der jeg kunne være 
mer sammen med henne.

Mannen hennes kom da med innspillet, 
som skulle forandre alt:

«Britt, du har jo iblant snakket om hvor 
fascinerende du synes det er når to ballett-

REPORTASJE

Det er den psykiske smerten jeg jobber 
med, de virusene som henger igjen 
i hjernen, når en skade er helet. 

Britt Tajet-Foxell, en av verdens mest ettertraktede idretts-
psykologer, startet som fysioterapeut. Nå samarbeider hun 
med dem i stedet, og skaper gull. 

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

Dame med 
vind i håret

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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dansere med samme fysikk og forutsetnin-
ger får totalt ulike resultater etter en skade. 
Mens én klarer å trene seg opp igjen og kla-
rer å prestere minst like bra som før, kan den 
andre gå skadet lenge».

Tok en helt ny vei
Ideen om å søke på psykologstudiet blinket 
med ett foran henne.

– Igjen var det tilfeldigheter som puffet 
meg mot et ukjent sted i arbeidslivet. Hadde 
jeg visst hvor krevende studiene ville bli, 
ville jeg nok ikke begynt. Det tok meg ti år 
før jeg var ferdig med bacheloren, masteren 
og praksisperiodene, men nå, i ettertid, er 
jeg kjempeglad. Å kombinere profesjonene 

fysioterapi og psykologi er en gudegave, 
smiler hun.

Samtidig som hun studerte psykologi, 
tok hun noen fysioterapeutvikariater på The 
Royal Ballet. Og da hun var ferdig psyko-
log, kontaktet direktøren henne og sa at de 
ønsket å ansette en psykolog. Kunne Britt 
tenke seg å ta jobben? Hun sa ja. 

– Jeg husker en av de første jeg jobbet 
med, en ballerina som hadde fått et brudd 
i ryggen, og som hadde skadet kneet stygt 
i opptreningsfasen. Senere hadde hun også 
blitt beinskjør og fått et brudd i foten. De 
ville jeg skulle prøve å få henne på beina 
igjen. 

Oddsene hørtes dårlige ut. Men balleri-

naen kom raskt tilbake, og gjorde det veldig 
bra. 

– Jeg jobbet med mentale prinsipper, 
som hun lett tok tak i. Smerten hun følte 
var forankret i angst og redsel for å skade 
seg på nytt. Da hun taklet den psykologiske 
responsen, ble det rask framgang, forklarer 
Tajet-Foxell, og fortsetter:

– Jeg ser store likhetstrekk mellom post-
traumatisk stress-syndrom (PTSS) og det 
utøvere opplever etter en skade. I hjernen 
til utøveren kan det ligge bilder av skaden 
lenge etter at den er helet. Og når man snak-
ker om topputøvere, er det så små marginer. 
Det er klart det hemmer!

I 1997 fikk British Olympic Association 

VERDEN SOM ARBEIDSPLASS Britt Tajet-Foxell følger toppidrettsutøvere verden rundt for å hjelpe dem mot best mulig prestasjoner. Foto: AK Rønning.
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nyss om Tajet-Foxell – og hyret henne inn. 
Og i 1999 kom hun i snakk med tidligere 
idrettspresident Hans B. Skaseth på en kon-
feranse. Hun beskrev hva hun drev med og 
hvor hun jobbet, og Skaseth sa: «Du skulle 
vært i Oslo, du!» Han ringte Børge Steinsbøl, 
daværende toppidrettssjef ved Olympiatop-
pen, som etter noen dager klarte å spore opp 
dama. Med ett hadde Tajet-Foxell igjen fått 
seg enda ny, spennende arbeidsgiver.

– Det er verdt det
Etterpå skulle det eksplodere fullstendig. 
OL i Salt Lake City (2002) ble hennes første, 
store konkurranse med norske topputøvere. 
Norge ble beste nasjon, med hele 25 medal-
jer totalt.

Senere har det blitt mange seire. Olaf 
Tufte vant OL-gull både i Athen i 2004 og 
i Beijing i 2008. I takketalen sin på seiers-
festen etter at han vant det andre OL- gul-
let pekte han på henne og sa, med et glimt i 
øyet: «Hun der. Den kjerringa, hun pirker og 
pirker og gir seg aldri. Og i går da jeg trodde 
jeg var kvitt henne, kom hun jammen ram-
lende inn på soverommet mitt klokka åtte 
om kvelden. Men det var da gullet ble tatt.»

Tajet-Foxell hadde kjent i bilen hjem til 
hotellet at noe fremdeles skurret og reiste 
tilbake til leiren til roerne for å ta en siste 
finpuss! Da hun dro fra rommet hans den 
kvelden, visste de begge at Olaf var klar for 
OL-finalen i Beijing. 

Det er mange store navn i Tajet-Foxells 
farvann. Marit Bjørgen. Susann Pettersen. 
Ailo Gaup. Kjetil Jansrud. Liv Grete Skjel-
breid. Tarjei Bøe. Anders Jacobsen. The-
rese Johaug. Alexander Dale Oen. Engelske 
toppfotballspillere og popstjerner. Hun mis-
liker all reisingen, men synes uansett at det 
er verdt det. 

– Det gir meg så mye tilbake. Mennes-
kene jeg møter gir meg tillit, jeg får innpass i 
deres indre verden. Det er stort, og gjør meg 
ydmyk, sier hun.

Jobber direkte med hjernen
Det er skadepsykologi som er Tajet-Foxells 
spesialfelt. Hun jobber med toppidrettsutø-
vere som vil tilbake til toppen igjen etter en 
skade. 

– Vi bruker skaden som et springbrett til 
å nå enda høyere, forklarer hun.

Det er kjent at hun bruker utradisjonelle 
metoder. Mye kreativitet. Men under det 

hele, en godt fundert, psykologfaglig tilnær-
ming, basert på blant annet CBT (Cognitive 
Behaviour Therapy – kognitiv terapi). Like-
vel sier hun selv, at hun har en mer kunst-
nerisk tilnærming enn en vitenskapelig. 
Det er store individuelle forskjeller mellom 
individene hun jobber med, og skal hun nå 
inn, må hun være oppfinnsom og hele tiden 
tenke nytt.

Hun fikk for eksempel Olaf Tufte til å 
danse ballett før Beijing-OL, fordi hun ville 
utfordre ham til å bryte ut av komfortsonen. 
Som bonus fikk han bedre balanse i single-
sculleren. 

– Det er veldig mye humor i det vi gjør. 
Noen utøvere tror i utgangspunktet at jeg 
driver med å kurere mentale problemer, og 
at det ikke er deres greie. Men så finner vi 
som regel tonen, og de ser at det ikke bare er 
ufarlig, men også gøy og utviklende. 

– Du sier du bruker en skade som et spring-
brett for at utøverne skal bli enda bedre, og 
at du jobber med dem slik at de skal mestre 
smerte. Kan det ikke være negativt å ikke lytte 
til kroppens signaler, og gå på, på tross av at 
kroppen sier fra med smerte?

– Jeg samarbeider med lege og fysiotera-
peut når jeg jobber med toppidrettsutøvere, 
og når det gjelder de fysiske smertene, må 
de alltid forholde seg til det fysioterapeutene 
og legene sier. Det er den psykiske smerten 
jeg jobber med, de virusene (jeg kaller det 
virus) som henger igjen i hjernen, når en 
skade er helet. Det er forunderlig hvor lenge 
de er der, om man ikke jobber med dem, sier 
Tajet-Foxell.

Modellerer trygghet
Når en topputøver med eksepsjonelt høye 
mål og høyt press fra omgivelsene blir ska-
det, oppstår naturlig nok mye stress, usik-
kerhet og angst. Tajet-Foxell bruker be-
grepet angstsmerte. Hun forklarer at disse 
smertene blir enda mer markante, når man 
er anspent. 

– Jeg prøver å skape trygghet. Det kan fil-
trere bort mye av de mentale smertene. Kla-

rer man å ta bort angsten, anspentheten og 
stresset, blir det også mye lettere å takle den 
fysiske smerten, påpeker Tajet-Foxell.

– Hva med prestasjon?
– Sammen identifiserer vi hva utøveren 

er sterk på: Personlighetstrekk, kvaliteter, 
kompetanse, erfaringer som fremmer resi-
liens. Så samler vi dette i en metafor.

Det er ikke Tajet-Foxell som velger sym-
bolet, men utøverne. Det kan være et dyr, og 
mange har vel hørt om Marit Bjørgens tiger, 
eller Therese Johaugs snøleopard. Men det 
kan også være noe ganske annet. Anders Ja-
cobsen ble inspirert av symbolet jagerfly da 
han vant årets nyttårshopprenn – og Astrid 
Uhrenholdt   Jacobsen bruker Pippi Lang-
strømpe. 

– Poenget er at symbolet inspirerer og en-
gasjerer utøverne til å prestere sitt aller bes-
te, enten de har en skadehistorie bak seg el-
ler ikke. Det representerer en drivkraft, som 
rommer både drømmen og virkeligheten, og 
det hjelper utøveren til å holde fokus når det 
virkelig gjelder, å bryte grenser. 

– Ved å samle trekk, evner, karakteristika 
og gode erfaringer som en utøver identifise-
rer som styrke, er det enklere å takle og for-
holde seg til det som er vanskelig. Dette kan 
være negative tanker, smertefulle følelser og 
vonde opplevelser, forklarer Tajett-Foxell.

Rett før en konkurranse kan det tikke inn 
en SMS fra en utøver som befinner seg et 
helt annet sted på kloden. Det har kommet 
opp en usikkerhet. 

Da kan Tajett-Foxell svare, med få ord, 
det hun vet han trenger nå. Det som de to 
vet skaper den tryggheten som må til. Hun 
kaller spøkefullt det som forstyrrer, som 
ødelegger for prestasjonene, for gremlins. 
Det er mulig å bli kvitt dem, også med en 
SMS.

– Tror du fysioterapeuter i vanlig praksis 
kunne brukt noen av dine tilnærminger for å 
hjelpe sine pasienter på en bedre måte?

– Ja absolutt. CBT, for eksempel, er en 
veldig brukbar metode som kan utfylle fy-
sioterapi.

Fordi fysioterapeutene har så mye tid 
med pasientene, får de god menneske-
kunnskap.
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– Fysioterapeuter har mye menneske-
kunnskap
Tajet-Foxell forklarer at fysioterapikunnska-
pen styrker henne som psykolog.

– Fysioterapeuter har en ekstremt god 
kommunikasjonskompetanse. På grunn av 
at de har så mye tid med pasientene, får de 
mye menneskekunnskap. De lærer seg til å 
lytte til musikken bak ordene. Å forstå det 
usagte er en egenskap jeg utviklet som fysio-
terapeut. Det har jeg med meg inn i denne 
jobben, slår hun fast.

– Anatomikunnskapen og de fysioterapi-
faglige modellene er også en del av meg, som 
styrker den helhetlige kompetansen min. 
Men jeg bruker det ikke direkte. Nå jobber 
jeg kun med det mentale, sier hun.

Men hun samarbeider ofte med fysiotera-
peuter. En av dem er Janne Oppheim Sølles-
vik, fysioterapeut og osteopat for det norske 
damelandslaget i håndball.

– Jeg setter stor pris på samarbeidet vårt. 
Janne var interessert i det jeg gjorde fra før-
ste stund. Hun har skapt plass for å utvikle 
et samarbeid, aksepterer måten min å jobbe 
på, og ser at jeg har noe viktig å tilby spil-
lerne. Hun forklarer dem hvorfor de kan ha 
utbytte av å ta kontakt med meg og ufarlig-
gjør det jeg driver med. Med støtte og tillit 
fra henne, er det lettere for meg å gjøre en 
god jobb, slår Tajet-Foxell fast.

Det aller beste
Hun har hundre baller i lufta.

– Jeg elsker mangfoldet i jobben min, 
men synes all reisingen blir krevende. Alle 
flyplassene. Det er bortkastet tid. 

For å få det til fungere, tar hun ei uke av 
gangen. Konsentrerer seg om det hun er i, 
akkurat nå. Da går det bra. Og hjemme har 
hun Peter John, klippen.

– Han er der alltid, stødig og positiv. 
Og det beste med denne jobben: 
– Å oppleve at mennesker åpner seg og 

lar deg få lov til å komme inn. De deler tan-
ker og følelser med deg, sine innerste drøm-
mer. Du entrer deres personlige og private 
verden, det aller helligste. Der skal man trå 
forsiktig, ha respekt. Være ydmyk. Ta vare 
på. n

BALLETTEN Britt Tajet-Foxell jobbet som fysioterapeut for danserne ved Royal Ballet Company i London i 20 år, før livet tok en ny retning.  
Foto: Anne Kristiansen Rønning.
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Kari Aalvik Grimsbø er keeper 
på damelandslaget i håndball. 
Hun har lært seg gode teknik-
ker som hun bruker daglig for 
å forbedre sine prestasjoner.
TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

– FØR KUNNE JEG fort la meg stresse av ting 
rundt håndballen, og private faktorer kunne 
hindre meg i å gjøre mitt beste. Nå har jeg 
lært meg å ta kontroll over hva som skal få 
påvirke prestasjonene mine, sier hun.

Dersom hun har en dårlig magefølelse, 
eller ikke finner rytmen, kan ti minutter i 
telefonen med Britt Tajet-Foxell gjøre stor 
forskjell.

– Hun er utrolig god til å snu slike situa-

sjoner. Jeg kan føle jeg at jeg er i ubalanse i 
målet, men etter samtalen, føler jeg at jeg er 
på trygg grunn og klar til å ta utfordringen, 
forklarer keeperen. 

 
Personlige egenskaper
Hun setter også stor pris på personen Britt 
Tajet-Foxell, og tror at menneskelige egen-
skaper er avgjørende når det gjelder evnen 
til å hente frem det usagte. Det som skaper 
uro. 

I starten av samarbeidet var hun litt over-
veldet over måten de skulle jobbe på. Tek-
nikken var visualisering, og det tok tid før 
hun kom inn i det. 

– Det kunne være vanskelig å sette bil-
der og farger på noe som bare lå der som en 
dårlig følelse. Men nå har visualiseringstek-
nikken blitt et svært viktig verktøy for meg, 
forteller hun.

Effektivt etter skade
Samarbeidet med Tajet-Foxell har vært 
svært viktig i skadeperioder. 

– Det har hendt, at selv om legen og fy-
sioterapeuten har fortalt meg at det skadede 
området er 100 prosent friskt, så har jeg 
kjent at skadeområdet, for eksempel kneet, 
har vært svakere og mer ustabilt enn det an-
dre. 

– Slike ting kan påvirke prestasjonene på 
banen. Man tør ikke å stole på kroppen, og 
trekker seg når området som var skadet blir 
utfordret. Da er jeg ikke den beste versjonen 
av den keeperen jeg kan være, og det kan bli 
vanskelig å redde ballen. Britt hjelper meg, 
slik at hodet mitt er 100 prosent klart til å 
spille håndball når skaden rehabilitert.

Klar når det gjelder 
Før OL i London i 2012, var det et utro-

De viktige, små marginene

NYTTIG Før OL i London hjalp Tajet-Foxell keeperen på det norske damelandslaget i håndball, Kari Aalvik Grimsbø, med å finne noen arbeidsoppgaver før hver 
kamp som skulle være fokuset, slik at hun ikke skulle tenke på alle forventningene. Foto: Bjørn S. Delebekk/NTB scanpix.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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– Spillerne blir ofte bedre enn før skaden
Janne Oppheim Søllesvik, 
medisinsk koordinator for 
det norske damelandslaget 
i håndball, er glad for å ha 
Britt Tajet-Foxell med på 
laget.

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

OPPHEIM SØLLESVIK kom inn som fysio-
terapeut og osteopat for det norske dame-
landslaget i håndball i 2009, og ble senere 
også medisinsk koordinator.

– Jeg har alltid vært interessert i helhet-
lig rehabilitering, og synes det er flott å 
kunne tilby spillerne skikkelig oppfølging 
både på det fysiske og mentale. Det henger 
jo så tett sammen, poengterer Søllesvik.

Hun mener håndballandslaget har stor 
nytte av Tajet-Foxells bidrag. 

– Spillerne våre er toppidrettsutøvere 
med store krav til seg selv og støtteappara-
tet. Når det skjer en skade, eller en spiller 
sliter av andre grunner, kan det få stor be-
tydning. Britts supplement gir oss raskere 
og mer optimal rehabilitering enn vi ellers 
ville hatt, mener Søllesvik. 

Tilbake på høyere nivå
Ikke sjelden ser hun at spillerne kommer 
tilbake etter en skade på et høyere nivå 
enn før. 

– Det hender legen og jeg ser at en 
skade er helet, mens spilleren likevel ikke 
føler seg trygg. Da går det ofte ut over spil-
let. Håndball går fort, det er tøffe taklinger. 
Vi vil ikke at spillere trekker seg fordi de er 
redde for å få en ny skade. Britt gjør spil-
lerne trygge på seg selv igjen etter skaden, 
sier Søllesvik.

Verdifulle samtaler
Hun forteller at det ofte er fysioterapeu-
tene spillerne forteller mest til. Det kan 
oppstå en del verdifulle samtaler ved be-
handlingsbenken, som munner ut i ting 
Britt kan ta tak i.

– Det mentale er svært viktig. Samti-
dig tror jeg det er hele pakken; spillerne, 
trenerne og resten av lederteamet, som er 
årsak til at det går så bra med laget vårt. 
Spillerne får oppfølging fra fysioterapeut, 
osteopat, lege, og iblant fysisk trener – i 
tillegg til den mentale oppfølgingen.

Mer enn et kne
Den desiderte X-faktoren tror Søllesvik er 
at teamet ser hele spilleren.

– Det handler jo ikke bare om et kne. 
Når det er noe, tar vi dem ut av håndballen 
og tenker helhetlig. Med denne innstillin-
gen blir vi godt kjent med spillerne, og kan 
hente det beste ut av dem. Og det er her 
tverrfaglig jobbing og samarbeidet med 
Britt kommer inn, sier Søllesvik. n

X-FAKTOREN – Det er flott å kunne tilby spil-
lerne skikkelig oppfølging både på det fysiske 
og mentale, sier Janne Oppheim Søllesvik.  
Foto: Svein André Svendsen.

lig stort press på laget. Forventningene var 
høye.

– Jeg snakket mye med Britt i forkant og 
under OL. Vi jobbet med å finne frem til de 
tingene jeg var god til. Hun ga meg arbeids-
oppgaver før hver kamp som jeg skulle ha 
fokus på, slik at jeg ikke skulle tenke på alle 
forventningene, sier Aalvik Grimsbø.

Hun fikk også teknikker å bruke når hun 
satt på benken, for å kunne være PÅ med en 
gang hun fikk muligheten på banen. 

– Og dersom det var noe jeg ikke var 
fornøyd med etter kampen, hjalp hun meg 
å snu det negative til en positiv følelse. Jeg 
måtte fortelle meg selv hva jeg skulle ha gjort 
for å få det riktig. Jeg visualiserte dette så 
mange ganger, at jeg så meg selv løse det på 
den riktige måten. Dette var avgjørende fak-
torer for at jeg presterte godt sammen med 
laget i London. n

Foto: Lise Åserud/NTB scanpix.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Vi har et helsefaglig mandat 
til å ta på pasientene.

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

debatt

Ofte hører vi at manuelltera-
peuter er spesialister på skader 
og plager i muskel- og skjelett-
systemet og at psykomotorisk 
fysioterapi handler om psykisk 
helse. Dette kan forstås som 
at bare noen fysioterapeuter 
arbeider med psykisk helse og/
eller at bare noen fysioterapeu-
ter er spesialister på muskel- og 
skjelett. 

Slik vi ser det er alle fysiotera-
peuter spesialister på muskel- og 
skjelettsystemet, og samtidig 
arbeider alle med psykisk helse 
– med ulike metodiske tilnærmin-
ger. Med dette innlegget ønsker 
vi å poengtere at fysioterapeu-
ters kunnskapsfelt – kropp, beve-
gelse og funksjon – er knyttet til 
psykisk helse, og at det bør gjen-
speiles i all fysioterapipraksis. Vi 
understreker at psykisk helse ikke 
er synonymt med psykiske plager, 
men mange av pasientene som 
søker fysioterapi har – statistisk 
sett og uansett henvisningsdiag-
nose – en lettere psykisk lidelse.

Alle mennesker har en 
psykisk helse og hvordan vi har 
det henger tett sammen med 
hvordan kroppen fungerer. Levd 
liv, erfaringer og følelser står i et 
gjensidig påvirkningsforhold til 
kroppen – til smerter og plager. 
Belastende livssituasjoner og 
vonde livserfaringer setter seg 
som innskrifter i kroppen og på-
virker pustemønster, muskulatur, 
bevegelser og kroppsholdning. 
Uhensiktsmessige kroppslige 
mønstre som står over tid kan bi-
dra til å opprettholde og forsterke 
smerter og plager av både fysisk 

og psykisk art. 
På fysioterapikongressen 

på Lillestrøm merket vi oss at 
mange fysioterapeuter snakket 
om å inkludere psykiske forhold i 
fysioterapi. Inngangen til psykisk 
helse fremstod for oss i disse 
sammenhengene som fysisk 
aktivitet og kognitiv terapi. Flere 
yrkesgrupper har kognitiv terapi 
og fysisk aktivitet i sine kunn-
skapsfelt. Hva er fysioterapeuters 
særegne kunnskap og bidrag når 
det gjelder psykisk helse inn i en 
tverrfaglig helsetjeneste? 

Fysioterapeuter har helsefag-
lig kunnskap om fysisk aktivitet 
– og inaktivitet. Fysioterapeuter 

kan utforske og tilpasse fysisk 
aktivitet individuelt, følge opp 
ut fra pasientens reaksjoner og 
bringe inn opplevelsesaspektet, 
mestring og glede ved bruk av 
fysisk aktivitet i forebygging og 
behandling. Vi vil også poengtere 
at bevegelse og fysisk aktivitet 
kan knyttes til selvoppfatning og 
hjelpe pasienter til å få en tyde-
ligere opplevelse av egen person 
og omgivelsene. 

Fysioterapeuter har kropps-
lige tilnærminger – også til 
psykisk helse. Vi har dessuten 
et helsefaglig mandat til å ta på 
pasientene. Fysioterapeuter kan 
vurdere grader av anspenthet 

og belastninger og se dette i 
et mestrings- og ressursorien-
tert perspektiv – sammen med 
pasientene. Kontakt med kroppen 
og følelser, og forståelse for krop-
pens signaler ansees som viktig, 
både for å forebygge og behandle 
psykiske helseplager og plager i 
muskel- skjelettsystemet.

Vi lurer på hvordan fysiote-
rapeuter forstår og utøver sin 
rolle som terapeut, og stiller noen 
spørsmål vi mener er relevante 
for all fysioterapipraksis: Hvordan 
opplever pasienten selv sin situa-
sjon? Gir funn og plager mening i 
sammenheng med pasientens liv? 
Hvordan møter vi pasienter som 
viser følelsesmessige reaksjoner? 
Kan pasienten gjøre endringer i 
seg selv eller sine omgivelser? 

Helsemyndighetene retter 
nå i større grad oppmerksomhet 
mot psykisk helse, og NFF har i 
den senere tid utviklet kurs for å 
styrke fysioterapeuters kompe-
tanse på feltet. Alle fysioterapeu-
ter må på banen – også når det 
gjelder psykisk helse.

Hilde Løtveit og Alette Ottesen, 
spesialister i psykomotorisk 
fysioterapi 
 
Om forfatterne:  
Begge er spesialister i psykomo-
torisk fysioterapi og er kursledere 
på NFF-kurset Fysioterapi og 
psykisk helse. Løtveit har også 
master i klinisk helse, studieret-
ning psykiatri, mens Ottesen har 
master i klinisk helsearbeid. 

 

Psykisk helse bør gjenspeiles i all fysioterapipraksis
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Tittel
Vår stemme har 
blitt hørt langt 
inn i maktens 
korridorer.

2015 – året vi ble både 
sett og hørt!

Fred Hatlebrekke
forbundsleder

informasjon fra NFF
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Dette året har vist at vedtaket som ble fattet på Landsmøtet 2013, om å opprette 
fem nye regioner med hver sin fulltidsfinansierte regionleder var et svært vellykket 
organisatorisk grep. 

Det er ikke tvil om at vi står overfor et tøffere arbeidsliv der opparbeidede ret-
tigheter og goder blir satt under press! Det har vi erfart både gjennom presset på 
arbeidsmiljøloven sentralt og budsjettkutt og lokalt. Våre tillitsvalgte og kontaktper-
soner trenger all den støtten de kan få fra både regionlederne og NFFs sekretariat, 
for å kjempe fysioterapiens sak, når stramme kommunebudsjetter skal strammes 
ytterligere inn. I tillegg til å være gode medlemsrådgivere, har regionlederne bidratt 
sterkt til å synliggjøre fysioterapiens betydning rundt om i landet, blant annet gjen-
nom de mange medieoppslagene de står bak.

Vår stemme har også blitt hørt langt inn i maktens korridorer. Stortingsmeldin-
gen om primærhelsetjenesten viser at NFFs påvirkningsarbeid gir resultater. Mel-
dingen varslet både direkte tilgang, åpning for å vurdere offentlig spesialistgodkjen-
ning og fysioterapi tilbake som lovfestet helsetjeneste i kommunen. Da meldingen 
ble behandlet i november, var det gledelig å se at det var politisk flertall for alle disse 
forslagene. 

Våre synspunkter på primærhelseteamene ble lagt merke til og kommentert i hel-
se- og omsorgskomiteens innstilling. En annen viktig kamp som vi har vunnet, er 
at det ikke blir autorisasjon av manuellterapeuter. Et klart stortingsflertall la denne 
saken død i januar. Statsbudsjettet for 2016 har videre vist at vi har blitt hørt når 
det gjelder ISF-refusjon og egenandel ved poliklinisk fysioterapi – om enn ikke for 
alle områder vi ønsket, men for de største. Og vi velger å tro at vår iherdige innsats 
overfor politikerne når det gjelder helsestasjoner og skolehelsetjenesten har bidratt 
til at det også for 2016 er bevilget tilleggsmidler til tjenesten.

Jeg kan ikke se tilbake på året 2015 uten å nevne fysioterapikongressen i mars. 
Vi samlet 1.000 fysioterapeuter til tre dager proppfulle av faglige og sosiale arrange-
menter. Og jeg vil med dette informere om at det blir ny kongress i 2018. Planleg-
gingsarbeidet har allerede startet opp! 

Avslutningsvis vil jeg understreke at fysioterapeuter er viktige og kommer til å bli 
enda viktigere i fremtidens helsetjeneste. Tre av de fem ledende årsakene til år levd 
med helsetap er korsrygg- og nakkesmerter og fallulykker med bruddskader – som 
er sentrale områder for fysioterapeuter. Og som nyvalgt leder av WCPT, Emma Sto-
kes, sa på kongressen – vi må omfavne utfordringene og ta ansvar for at fysioterapi 
fortsatt skal være en viktig del av helsetjenesten. 

Det må vi alle bidra til. I dette arbeidet er jobben du gjør som fysioterapeut der 
ute like viktig som min jobb som leder av NFF.
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NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som berører 
medlemmene.Jus og arbeidsliv

Hva kan arbeidsgiver spørre om på intervju?
Thea Wessel Jørgensen, advokat, NFFs forhandlingsseksjon

Formålet med denne artikkelen er å beskrive 
hva arbeidsgiver ikke har adgang til å spørre 
om på intervju, og rette et særskilt blikk på 
spørsmålet om opplysning/innhenting av helse-
opplysninger. Artikkelen avgrenses mot krav til 
gjennomføring av medisinske undersøkelser.

Forbudet mot spørsmål om familieplan-
legging
Arbeidsgiver har forbud mot i ansettelsespro-
sessen å hente inn opplysninger om graviditet, 
adopsjon eller familieplanlegging. Likestillings-
loven forbyr ikke at arbeidstaker selv tar opp 
temaet. Med familieplanlegging menes planlagt 
graviditet, adopsjon, infertilitetsbehandling og 
planlegging av hvordan foreldrepermisjon skal 
tas ut og fordeles.

Det kan i enkelte tilfeller være lov å 
innhente opplysningene ut fra et ulovfestet 
saklighetskrav.

Religiøse og kulturelle spørsmål
Arbeidsgiver har forbud mot å innhente 
opplysninger om søkers syn på kulturelle og 
religiøse spørsmål. Arbeidsgiver har kun adgang 
til å kreve opplysninger om livssyn når det er 
begrunnet i stillingens karakter. 

Seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk
Arbeidsgiver har forbud mot å innhente 
opplysninger om søkers seksuelle orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Forbudet 
gjelder ikke dersom innhentingen av opplys-
ningene er begrunnet i stillingens karakter, eller 
det inngår i formålet til virksomheten å fremme 
bestemte religiøse, kulturelle eller politiske syn, 
og arbeidstakerens stilling vil være av betyd-
ning for gjennomføring av formålet. 

I de tilfeller der slike opplysninger vil bli 
krevet, må det gå fram av utlysningsteksten.

Politiske spørsmål og medlemskap i arbeids-
takerorganisasjon
Arbeidsgiver har forbud mot å innhente 

opplysninger om syn på politiske spørsmål 
eller medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner. 
Forbudet gjelder ikke dersom innhentingen 
av opplysningene er begrunnet i stillingens 
karakter. Tilsvarende gjelder for opplys- 
ninger om søkerens samlivsform. Dersom slike 
opplysninger vil bli krevet, må det gå fram av 
utlysningsteksten.

Innhenting av helseopplysninger
I tillegg til å ramme den syke selv medfører syk-
dom og fravær hos arbeidstakere kostnader og 
byrder for virksomheten, kolleger, folketrygden 
og samfunnet. Det er derfor et økende fokus 
på å forebygge sykefravær og få sykemeldte 
arbeidstakere tilbake i jobb raskest mulig.   

Formålet med reguleringen i arbeidsmiljø-
loven om innhenting av helseopplysninger er å 
hindre arbeidstakere i å urimelig bli stengt ute 
fra arbeidslivet på grunn av deres helsemessige 
situasjon eller funksjonshemming. Tilsvarende 
formålsbetraktninger har kommet til uttrykk 
i IA-avtalen, som er en gjensidig forpliktende 
avtale mellom myndighetene og partene i 
arbeidslivet med sikte på å hindre utstøting og 
tidlig pensjonering. 

Forbudet mot innhenting av helseopplysnin-
ger ved ansettelser
Arbeidsmiljøloven § 9-3 har bestemmelser om 
i hvilken grad en potensiell arbeidsgiver (eller 
eksisterende arbeidsgiver ved ny stilling hos 
samme arbeidsgiver) kan innhente helseopplys-
ninger ved ansettelse: 

§ 9-3. Innhenting av helseopplysninger ved 
ansettelse

(1) Arbeidsgiver må ikke i utlysningen etter 
nye arbeidstakere eller på annen måte be om 
at søkerne skal gi andre helseopplysninger 
enn dem som er nødvendige for å utføre de 
arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. 
Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for 
å innhente helseopplysninger på annen måte.

Arbeidsgiver har bare anledning til å innhen-
te de helseopplysninger som trengs for å sikre 

at vedkommende kan utføre de arbeidsoppga-
ver som er knyttet til stillingen. I det ligger det 
implisitt også et krav om en interesseavveining 
mellom arbeidsgivers behov for kunnskap opp 
mot arbeidssøkerens personvern. Samtykke fra 
en arbeidssøker vil ikke være tilstrekkelig for å 
innhente helseopplysninger ut over det som er 
nødvendig. Bakgrunnen for det er det ujevne 
maktforholdet i en ansettelsessituasjon, som vil 
gjøre frivillig samtykke illusorisk. 

Nødvendige helseopplysninger – strengt 
saklighetskrav
Bestemmelsen legger til grunn et nødvendig-
hetskriterium for å kunne innhente helseopp-
lysninger ved ansettelser, og kriteriet knytter 
seg direkte til det å «utføre de arbeidsoppgaver 
som knytter seg til stillingen».

Det innebærer at det bare er strengt saklige 
formål som anses som saklig grunn. Likevel er 
ikke bestemmelsen strengere enn at arbeidsgi-
vers legitime behov må bli ivaretatt. 

I forarbeidene til arbeidsmiljøloven er helse- 
opplysninger definert som «opplysninger som 
kan bidra til å kartlegge en persons nåværende 
eller mulige fremtidige helsetilstand». Helse-
opplysninger er med andre ord et svært vidt 
begrep. Hva som er nødvendig, må vurderes 
konkret i hver enkelt ansettelsessak, men i 
utgangspunktet har ikke arbeidsgiveren rett til 
å innhente opplysninger om helsen til arbeids-
søker. 

Nei-spørsmål
Den fremtidige arbeidsgiver kan ikke spørre om 
sykdomshistorie, tidligere yrkesskader eller be 
om å få opplysninger fra noens pasientjournal. 
Potensielle arbeidsgivere har derfor heller ikke 
anledning til å stille spørsmål om sykefravær 
i tidligere arbeidsforhold. Et slikt spørsmål vil 
sjelden kunne besvares uten at man kommer 
inn på tidligere sykdomshistorie. 

Mulige arbeidsgivere har ikke anledning 
til å innhente informasjon som kan bidra til å 
kartlegge personers helsetilstand, utover et 

http://www.lovdata.no/all/tl-20050617-062-009.html#9-3
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Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955
Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 915 83 781
Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358
Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109
Sekretær: Liss Kristoffersen, 22 93 30 50
Sekretær: Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242

FAGSEKSJONEN 
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Rådgiver: Siri Nergård, 977 43 418
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 969 04 042
Rådgiver: Ingunn Andersen, 451 22 759
Konsulent: Monica Haugen, 943 24 777
Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: 
Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840 
Advokat: Thea Wessel Jørgensen, 913 45 224
Advokat: Irja Anthi, 950 26 665
Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021
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Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470
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strengt saklig behov. Det følger av forarbeidene 
til loven at arbeidsgiver eksplisitt ikke har 
anledning til å stille en arbeidssøker generelle 
spørsmål om risiko for fremtidige sykdommer 
eller helseproblemer, eller søkerens familiehis-
torikk og helseplager. 

Opplysninger om for eksempel røykevaner 
og vekt er også opplysninger som lett vil bli 
ansett som helseopplysninger en arbeidsgiver 
ikke kan be om, uten at det foreligger særskilt 
grunn til det. Det samme må gjelde opplys- 
ninger om arbeidssøkeren har for eksempel 
sosial angst eller andre lettere psykiske  
problemer. 

En vanlig måte for arbeidsgiver til indirekte 
å få kunnskap om en persons helseforhold er å 
fokusere på arbeidstakers privatliv gjennom å 
stille spørsmål om personlige forhold til famille 
og oppvekst, herunder relasjoner og interesser. 
En arbeidstaker har ingen plikt til å svare på 
slike opplysninger, men på grunn av ønsket om 
å fremstille seg som attraktiv til stillingen, blir 
det ofte besvart ganske detaljert.

Forbudet mot innhenting av helseopplys-

ninger omfatter ikke bare det å spørre arbeids-
taker eller arbeidssøker direkte. Arbeidsgiveren 
har heller ikke lov til å spørre familie, venner, 
legen din eller tidligere arbeidsgivere om helse-
situasjonen din.

Ja-spørsmål
Arbeidsgiver har anledning til å spørre om 
arbeidssøkeren er fysisk i stand til å klare å 
utføre den aktuelle jobben. For eksempel om 
arbeidssøkerens evne til å takle stress og høyt 
arbeidstempo, forutsatt at dette er et forhold 
som arbeidet vil kreve. Videre har arbeidsgiver 
adgang til å spørre om arbeidssøkeren er i 
fysisk stand til å klare å utføre den aktuelle job-
ben, og om arbeidstakeren lider av sykdommer 
som gjør det umulig å utføre den jobben som 
kreves i den aktuelle stillingen. For eksempel 
om ryggplager finnes i en slik art og omfang 
at det vil gjøre det umulig å utføre jobben som 
fysioterapeut. 

Det går en grense mellom hva som er 
helseopplysninger og hva som er mer generelle 
egenskaper. I alminnelighet regner man helse-

opplysninger som beskrivelse av en tilstand, 
i motsetning til egenskaper som beskriver 
karaktertrekk. Reaksjonsmåter i stressede 
situasjoner, samarbeid med andre ansatte, og 
følsomhet overfor spesielle karakteregenskaper 
hos kollegaer er forhold arbeidsgiver kan spørre 
om på intervju. 

Arbeidsgiveren kan be om, men ikke kreve, 
at du gjennomfører en personlighetstest under 
et jobbintervju. Du har alltid mulighet til å si 
nei til en personlighetstest, men dette kan 
innebære at du ikke får jobben.

Tillitsvalgtes rolle
NFFs tillitsvalgte har en viktig rolle under 
forberedelser og gjennomføring av intervju. Det 
er deres oppgave å sørge for at arbeidsgiver 
holder seg innenfor de lovgitte rammer for 
hva man som arbeidsgiver har lov å spørre om. 
Hvis man ser at arbeidsgiver er i ferd med å 
stille et spørsmål i strid med lovens regler, skal 
tillitsvalgte gripe inn og påpeke at dette ligger 
utenfor hva søkeren er forpliktet til å svare på.

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/Artikler-fra-Fysioterapeuten

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv/Artikler-fra-Fysioterapeuten
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MANGE FYSIOTERAPEUTER som har deltatt 
i en kollegaveiledningsgruppe, erfarer at de 
blir tryggere i rollen som fysioterapeut. Dette 
er underbygd av forskning, som også viser at 
veiledning kan bidra til økt motivasjon i jobben, 
økt samarbeidsevne,  styrket yrkesidentitet, og 
til å forebygge utbrenthet.

NFF tilbyr kollegaveiledningsgrupper jevnlig, 
og spredt rundt i landet. I slike grupper ser 
deltakerne gjerne at det er mange felles utfor-
dringer på tvers av fagfeltene. Mange fysiotera-

peuter står alene i tunge, krevende saker. Det 
kan hjelpe å få veiledning til å håndtere disse, 
både underveis og ved å bearbeide i etterkant. 
Når du deltar i en kollegaveiledningsgruppe, får 
du mulighet til å oppdage sider ved deg selv – 
og utvikle deg som fagperson – i et fellesskap 
med kolleger og en erfaren veileder som skaper 
trygghet for åpen dialog. 

Hittil har de fleste deltatt i forbindelse 
med spesialistoppbygging eller fornyelse. En 
vanlig tilbakemelding fra deltakere er at det 

er et utbytterikt tilbud som kan anbefales alle 
fysioterapeuter. Kollegaveiledning gjør faget 
enda mer spennende, og gir kvalitetssikring av 
yrkesutøvelsen. 

Informasjon om innholdet i kollegaveiled-
ning og hvor grupper tilbys, ligger på NFFs 
forbundsnettsider under hovedmenypunktet 
«Kompetanseutvikling». Dersom du ikke finner 
en gruppe der du bor, ta gjerne kontakt med 
Áslaug Skúladóttir i NFFs fagseksjon, as@fysio.
no. n

Kollegaveiledning – fagutviklingstiltak for alle

FRA 1. JANUAR 2016 er det Statens autorisasjons-
kontor for helsepersonell (SAK) som behandler søkna-
der om å få rett til å heve A9-takst. Alle søknader skal 
da sendes direkte til SAK. Kravet for å oppnå takst vil 
være toårig mastergrad og 20 egenbehandlinger. 

Nærmere opplysninger om A9-takstkompetanse 
finner du på NFFs forbundsnettsider under hoved-
menypunktet «Kompetanseutvikling». n

Takst A9 fra 1. januar 2016

mailto:as@fysio.no
mailto:as@fysio.no
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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

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
Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109
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: Siri Nergård, 977 43 418
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 969 04 042
Rådgiver: Ingunn Andersen, 451 22 759
Konsulent: Monica Haugen, 943 24 777
Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: 
Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840 
Advokat: 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

I DESEMBER er det igjen tid for NFFs årlige 
lønnsundersøkelse, som gjennomføres av 
NFFs forhandlingsseksjon. Undersøkelsen 
omfatter alle medlemmer i de største tariff-
områdene våre. 

I undersøkelsen etterspør vi lønnsdata 
og annen informasjon om arbeidsforhold per 
desember 2015. Informasjonen vi innhenter, 
omhandler tema og områder som offentlige 
statistikker sier oss lite eller ingenting om. Å 
kartlegge denne typen informasjon på egen-
hånd er derfor helt nødvendig for å kunne 
evaluere hvordan resultatene i tariffoppgjør-

ene kommer medlemsmassen vår til gode. 
Svarene fra undersøkelsen er følgelig også 
svært sentrale i arbeidet med forberedelser 
til kommende oppgjør. Foruten at statistikken 
vi utarbeider utgjør et avgjørende redskap 
internt i forbundet, står den også som et 
viktig medlemstilbud med stor nytteverdi for 
svært mange.

En høy oppslutning vil danne et solid og 
representativt statistikk- og sammenlignings-
grunnlag. Vi håper derfor at alle som har an-
ledning, tar seg tid til å delta. Undersøkelsen 
gjennomføres med skjult identitet. n

Lønnsundersøkelsen 2015

Viktig om kurspåmelding

DA ER DET VIKTIG at du logger deg inn på nettsi-
dene, slik at vi unngår unødig administrasjon. Er du 
ikke innlogget når du melder deg på, blir nemlig ikke 
navnet ditt og postadressen din overført på vanlig 
måte til medlemsregisteret. Det som registreres på 
deg da, er kun «påmeldt» og «påmeldingsdato».

Trenger du bistand til innlogging på www.fysio.no, 
kontakt kommunikasjonsleder Vidar Rekve, 
vr@fysio.no.

Er du medlem og ønsker å melde deg på kurs? 

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
http://www.fysio.no/
mailto:vr@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 
cervical, thoracal og skulder

3.-5. februar og 18.-19. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

8.-10. februar og 2.-3. mai Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

11.-12. februar Oslo 15. november

Fysioterapi i palliasjon 4.-6. april Bergen 4. januar

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser 6.-8. april og 9.-10. juni Bodø 3. januar

Bekkenrelaterte plager 1 11.-14. april Oslo 10. januar

Grunnkurs i motiverende samtale 14.-16. april Tromsø 8. januar

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 18.-22. april Oslo 8. januar

Onkologi for fysioterapeuter - kreft 3 18.-19. april Oslo 17. januar

Undersøkelse og behandling av voksne med  
nevrologiske tilstander – Bobath konseptet

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

Kristiansand 14. januar

Fysioterapi og psykisk helse 27.-29. april og 25.-26. august Oslo 17. januar

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

Advanced course based on the Bobath Concept 19.-23. september Ahus 12. mai

Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk 
aktivitet

21.-23. 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

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

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

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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Jeg hører og jeg glemmer. Jeg ser  
og husker. Jeg gjør og forstår. Konfucius  

NFF tilbyr kollegaveiledningsgrupper jevnlig – og spredt rundt i landet. 
Ved å delta i en kollegaveiledningsgruppe får du mulighet til å oppdage 
sider ved deg selv – og utvikle deg som fagperson, i et fellesskap med 
kolleger og en erfaren veileder. 

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 et-
termiddagstid 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
•	 2x2 dager: Klepp, Oslo, Tromsø

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

l Kollegaveiledning

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

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Tidspunkt for kurs i 2015/2016
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 1.-5. februar -16 Oslo
Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø 18.-22. april -16 Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 29. aug.-2. sept. -16 Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 17.-21. oktober -16 Oslo 
 

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

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

l Kurs 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv
Kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosi-
ale og individuelle faktorer. Deltakere får også kunnskap om folkehelsepolitiske føringer og 
prioriteringer og implikasjoner for helsefremmende og forebyggende arbeid. 

l Kurs 2: Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø
Kurset har hovedfokus på sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager, fysisk 
arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø. Etter kurset kan deltakere utføre ergonomisk 
kartlegging og risikovurdering, samt utføre og dokumentere individuelle arbeidsplassvur-
deringer basert på kartlegging av funksjon, arbeidets art og arbeidsplassens fysiske utfor-
ming. Kurset og godkjent oppgave kvalifiserer fysioterapeuter til påta seg arbeidsplass-
vurderinger for NAV. 

l Kurs 3: Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø
Kurset har fokus på sammenhenger mellom psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og 
arbeidsrelaterte sykdommer og plager generelt og bevegelsesapparatet spesielt. Deltakere 
får innføring i kunnskapsbaserte kartleggings- og forbedringsprosesser som retter seg mot 
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

For å kunne påbegynne del 3 må del 1 og 2 være fullført. Hver av disse delene er fullført når 
studenten har tilfredsstilt kravet til obligatorisk deltakelse på samlingene og fått godkjent opp-
gavene.

NFF_Annonse_HR.indd   1 10.11.15   10:07

mailto:mh@fysio.no
http://www.fysio.no/kurs
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FRA FAGGRUPPER OG REGIONER
Kurs og arrangementer fra NFFs faggrupper, interessegrupper og regioner.
Fullstendig annonse på www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser

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

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi 
inviterer til årsmøteseminar 10.-11. mars 2016

Sted: Sørlandet sykehus Kristiansand, Egsveien 100, 
4615 Kristiansand.
Påmelding åpner: 01.12.15.
https://www.deltager.no/aarsmoteseminar_nffs_faggruppe_for_
hjerte_og_lungefysioterapi_2016
Påmeldingsfrist: 17.02.2016.
Fullstendig annonse: www.fysioterapeuten.no/
Kurs-og-konferanser

NFFs faggruppe for kvinnehelse inviterer til 
årsmøteseminar 2016 på Holmen Fjordhotell 
10.-11. mars

Tema: Lekkasjeplager og seksuell dysfunksjon hos menn/svanger-
skap og fødsel/seksuell dysfunksjon hos kvinner.
Følg med på faggruppens hjemmeside på fysio.no.
Fullstendig annonse kommer på: www.fysioterapeuten.no/
Kurs-og-konferanser.

Nordic Congress for Cardio and Respiratory 
Physiotherapy 2016.

Arrangør: de nordiske faggruppene for hjerte og lungefysioterapi. 
Tid og sted: 3.-4. november 2016 - Helsingør/Elsinord - Denmark
For påmeldingsinformasjon: http://nhlf2016.dk/index.html

Hands on,  
eller hands off?

Oslo
11.-13. mars

2016
Tverrfaglig seminar for manuellterapeuter, 
fysioterapeuter, leger og annet helsepersonell

Med bl.a. Adriaan Louw, Jan E. Hesselberg, Greg  
Lehman, Jonathan Hill. Foredrag, workshops, postkurs

Program og påmelding, se 

www.muskelskjelettseminar.no
Manuellterapeutenes Servicekontor

  
 
 
 
 
 
 
  

Kurs i Fysio-Pilates 
Øk dine ferdigheter i analyse av bevegelse og holdning. Lær øvelser rettet mot 
motorisk kontroll, styrke, fleksibilitet, pust, og avspenning.  
Få et unikt redskap til å tilpasse øvelser til den enkeltes behov i både 
frisktrening og rehabilitering! Passer enten du jobber med gruppetrening eller 
individuell behandling. 
Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester 
Kursleder: Åse Torunn Bergem Odland. 
Kursserie i tre deler: 12-14 feb 16, 10-12 juni 16, november 16 (helg ikke 
fastsatt). 
Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen. 
Kursavgift: kr 5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,-  
Påmelding: tlf:55203360 eller e-post: post@studiopilates.no innen 29.01.16. 

 

Faggruppa i onkologi og lymfologi arrangerer 
Årsmøteseminar i Lofoten, Thon Hotell Svolvær, 
10.-11. mars 2016

Tema: «Kommunikasjon og relasjoner».
Følg med på faggruppens hjemmeside på fysio.no. 
Fullstendig annonse kommer på: www.fysioterapeuten.no/
Kurs-og-konferanser.

NFFs faggrupper NOR og Fysioterapi for eldre 
inviterer til årsmøteseminar i Bergen 
3. og 4. mars 2016 i Bergen

Tema: Teori og praksis hånd i hånd
Vi tilbyr et todagers seminar med oppdatert kunnskap om teori 
og behandling for pasienter med hjerneslag, parkinson og revma-
tisme. 

Sjekk ut faggruppenes nettsider på fysio.no
Fullstendig annonse kommer på: www.fysioterapeuten.no/
Kurs-og-konferanser.

Faggruppen for ergonomi inviteter til det 
36. fagseminaret på First Hotel Amassadeur 
i Drammen 9.-11. mars

Program og påmelding vil komme på faggruppens nettside på 
www.fysio.no

https://www.deltager.no/aarsmoteseminar_nffs_faggruppe_for_hjerte_og_lungefysioterapi_2016
https://www.deltager.no/aarsmoteseminar_nffs_faggruppe_for_hjerte_og_lungefysioterapi_2016
http://www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser
http://www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser
http://nhlf2016.dk/index.html
http://www.muskelskjelettseminar.no/
http://www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser
http://www.fysio.no/spesialistordningen
http://www.fysioterapeuten.no/
http://fysio.no/
mailto:post@studiopilates.no
http://fysio.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://fysio.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.fysio.no/
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Moaiku

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

moaiku@brantbjerg.dk  www.moaiku.dk

Kurs i Relationel Traumeterapi

Introduktion til Relationel Traumeterapi
– en psykomotorisk og system-orienteret metode

Relationel traumeterapi kombinerer psykomotorisk fær-
dighedstræning og system-orienteret gruppeproces. 
Metoden opbygger et færdighedsniveau individuelt og grup-
pemæssigt, som muliggør at tilstande, der har været holdt 
i dissociation kan blive reguleret i gensidighed. Arbejdsfor-
men introduceres både praktisk og teoretisk på kurset.
3 x 5 dages efteruddannelse starter i november 2016 i 
København .
Pris: kr 3.400 ved påmelding før 10/1 2016, derefter kr 3.700

5.-7. februar 2016 i Oslo

www.bodyexamination.com

Norges ledende oppslagsverk i undersøkelse
av muskel- og skjelett

Høstkampanje nå:
Kun kr 49,-  de første 2 mnd.

Like praktisk i klinisk hverdag som for studenter!

Bruk registreringskode “fysio”.

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
.

Vet du va? Vi har inga smärtreceptorer!
Köp boken på www.holteninstitute.com

E
n

rö
d

tråd
g

en
o
m

sm
ä

rta

SPEILET
Å forstå og forholde sig til smerte og stress

Tom Arild Torstensen

Holten Institute AB

ko
m

m

un
ika

tion om smerte er kommunikation om følelser

Vet du hva? Vi har ingen smertereseptorer!
Les mere om boken på www.holteninstitute.com
og om kurs i MTT og KRT 2016

En rød tråd gjennom
 sm

erten

http://www.moaiku.dk/
http://www.bodyexamination.com/
http://www.holteninstitute.com/
http://www.holteninstitute.com/
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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

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!

Medium modul
n Kontakt Henriette 971 98 747, 

henriette@a2media.no

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”

C

M
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CY
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K
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DORCASCARE.no
Pasientpapir • Puterengjøring

Behandlingsbenker og -stoler / puter etc.

Varme- og kuldepakninger

 Massageoljer • Kremer   

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

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 
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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

AdCARE AS	   	  
Din	  spesialist	  på	  Ultralyd.	  
www.adcare.no	  
ultralyd@adcare.no	  
	  

kr. 355,–

Bestill  
boken - Send  

Eldrebølgen 
til 2030

105390 GRMAR Annonse 57x40 Mens vi venter paa Eldreboelgen.indd   816.04.15   09.50

http://www.ergo-line.com/
http://www.alfacare.no/
http://www.ronda.no/
http://www.qicraft.no/helse
http://www.irradia.no/
http://www.corpus.no/
http://www.enimed.no/
http://www.altiusgruppen.no/
http://www.fitnessagenten.no/
http://www.dorcascare.no/
http://www.masolet.no/
http://www.masolet.no/
http://www.powermedic.no/
http://www.follo-futura.no/
http://www.alere.no/
http://www.fysiopartner.no/
http://www.adcare.no/
http://www.gyldendal.no/
mailto:henriette@a2media.no
http://www.follo-futura.no/
http://ww.follo-futura.no/
http://www.follo-futura.no/
http://www.follo-futura.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

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

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

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:

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

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.helseoghudpleie.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.sportsmaster.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
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

2017

JULI
5.-8. Bochum. 
ECSS Metropolis Ruhr 2017 – 
Sport Science in a Metropolitan 
Area. 
Info: www.ecss-congress.
eu/2017

 

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
1  14/12 22/1
2   25/1 19/2

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/
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http://www.ecss-congress.eu/2017
http://www.ecss-congress.eu/2017
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://nhlf2016.dk/index
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


Din kunnskap 
om  selvhjelp 
kan være 
til nytte!

Møter du 
 mennesker 

som har det 
vanskelig?

Selvhjelpsgrupper virker. Det er et sted der 
 mennesker møtes for å jobbe med  problemene 
sine, dele erfaringer og ut forske muligheter. Det 
handler ikke alltid om å bli kvitt  problemene, 
men om å finne nye måter å håndtere dem 
på.  Menneskers erfaringer er den viktigste 
 kunnskapen i dette arbeidet. Selvhjelp er gratis. 

Selvorganisert selvhjelp tar utgangs punkt 
i  mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre 
noe med problemer de sliter med. For noen er 
selvorganiserte selvhjelps grupper et  selvstendig 
 alternativ, for andre et supplement til  nødvendig 
 behandling. Eller det kan være en del av en 
 forebyggende eller rehabiliterende aktivitet 
for bedre å sette seg i stand til å håndtere livet. 

Helsedirektoratet har satt selvhjelp på dags  orden 
gjennom Nasjonal plan for selvhjelp  (IS-2168). 
Visjonen er at alle  mennesker skal vite hva selv-
organisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta 
dette verktøyet i bruk når  livsproblemer oppstår. 
 Selvhjelp Norge – Nasjonalt  kompetansesenter 
for  selvorganisert selvhjelp, arbeider på  oppdrag 
fra  Helse direktoratet og har  viktige oppgaver 
i  realiseringen av planen. 

Møter du mennesker i jobben din som kan ha nytte 
av å snakke med  andre i  liknende situasjon? 
Da kan din kunnskap om mulig hetene 
i  selv organisert selv hjelp bidra 
til at de  finner mot til å ta 
kunnskapen i bruk. 

Vårt kunnskap er kostnadsfri. Bestill materiell på våre nettsider.

Kontakt oss! www.selvhjelp.no eller ring 23 33 19 00

http://www.selvhjelp.no/
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NYE VAREGRUPPERMOBILISERINGSBENKTRYKKBØLGE

    MASTERPULS®  »ultra«
    radierende trykkbølge

• Unik applikasjonskontroll fra selve håndstykket!
• Integrert display
• Forhåndsdefi nerte protokoller
• Kompatibel for alle applikatorer
• Integrert “silent air power”
• Nå enda fl ere applikatorer tilgjengelig
• Lavere vedlikeholdskostnader

Annet utstyr du 

fi nner hos oss:
TEST

TRENING

FYSIOTERAPIFYSIOTERAPI

TRENINGTRENING

nY     Manuthera® 242

• Smalere benk
• Todelt thorakal seksjon
• 3D rotasjonsbevegelse
• Droppfunksjon
• Elektronisk tipping opp og ned
• To synkroniserte løftemotorer
• Automatisk sikkerhetsfunksjon stanser
   benkens bevegelser.

TENS / anatomiske modeller / test / varmeterapi

Følg med på vår 
julekalender på 
www.fysiopartner.no

Fysiopartner AS  |  Peter Møllers vei 5A  |  0585 Oslo  |  T: 23 05 11 60  |  salg@fysiopartner.com  |  www.fysiopartner.no

UTST YR T IL  TRENING  OG HELSE  –  når  kva l i te t  og  kompetanse  te l le r !

http://www.fysiopartner.no/
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