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OMVELTNINGER ER KREVENDE. Det gjelder også den store organisasjonsreformen som 
NFF gjennomførte i 2014. 

 Har slike gjennomgripende endringer den effekten man håper på? Blir organisasjonen og 
fysioterapeutene sett og hørt i større grad enn før?

I denne prosessen ble alle de gamle avdelingene lagt ned og erstattet med fem regioner. 
Men fag- og interessegruppene skjedde det ingenting med. Er tiden moden for større end-
ringer også der?

Det er altfor tidlig å si noe sikkert om effekten av regionmodellen.  Et av målene var «politisk 
handlekraft gjennom systematisk og enhetlig påvirkningsarbeid lokalt og sentralt overfor 
beslutningstakere, offentlige instanser og andre aktuelle samarbeidspartnere».

Politisk arbeid skulle prioriteres mye høyere, særlig overfor kommunene som hadde fått 
stadig mer frihet til å utforme helsepolitikken selv.
 
Hovedlandsmøtet på Gardermoen 23.–25. november var et annet synlig tegn på endring.   
Hovedlandsmøter skal holdes hvert tredje år, og har færre delegater enn før. 
Dette er det mest effektive og konstruktive landsmøtet vi kan huske å ha vært på. 
 
Undersøkelser NFF har gjennomført blant medlemmene kan tyde på at organisasjonsend-
ringene så langt har svart til forventningene. I en foreløpig evaluering som ble lagt fram på 
Hovedlandsmøtet, het det blant annet:
«Det virker som at dette har vært en vellykket organisasjonsendring».
«Den nye organisasjonsmodellen ser ut til å være en god start, og det er potensiale for vide-
reutvikling, blant annet i forhold til faggruppene.»
 
Her ser det ut til at noe er i ferd med å skje: Har NFF de riktige fag- og interessegruppene når 
det gjelder antall og sammensetning? 

På Hovedlandsmøtet kom fag- og interessegruppene selv med forslag om en ny og grundig 
gjennomgang av sin rolle, posisjon og organisering i NFF. Forslaget ble vedtatt med stort 
flertall, og gjennomgangen skal skje i perioden 2017-2019.
 Det kan bli en spennende – og smertefull – øvelse. Vil faggruppene klare å legge ned seg selv, 
dersom det skulle bli et aktuelt spørsmål?
 
Kristin Snøan, leder i Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi, ser ikke bort fra at 
større grupperinger kan være en løsning.

– Det er behov for at vi står mer samlet, og da kan 
større grupperinger være en løsning, mener faggrup-
pelederen.
 
Uten endringsvilje kommer man ingen vei i slike re-
formprosesser. Spørsmålet er hvor store endringer det 
er mulig og ønskelig å få til.

Er det mulig å tenke seg «fusjoner» mellom faggrupper? 
Hva med faggrupper for temaer som rehabilitering eller 
folkehelse? Og psykisk helse – for flere enn spesialister i 
psykomotorisk fysioterapi?

Vi ønsker fag- og interessegruppene lykke til!
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aktuelt

n Fondet, faggruppene og NFFs finanser ble de største sakene under Hovedlandsmø-
tet på Gardermoen 23. til 25. november. Og Fred Hatlebrekke ble nesten enstemmig 
gjenvalgt som forbundsleder for 2017–2019.

n I forkant av Hovedlandsmøtet var det en del spenning knyttet til behandlingen av 
vedtektsendringene for Fondet. Fag- og interessegruppenes rolle og posisjon i NFF 
ble derimot en større sak en forventet. Et samlet miljø ønsket en ny gjennomgang 
av temaet de neste tre årene, slik at blant annet antall, sammensetning og roller kan 
avklares. 

n For å kunne innfri delegatenes og medlemmenes ønsker må finansene være sikret. 
Vedtak: Medlemskontingenten skal justeres etter lønns- og prisveksten i Norge.

n NFF fyller også 80 år i 2016. For første gang er det laget et jubileumshefte med 
historiske fakta fra 1936–2016, og resultatet ble presentert på Hovedlandsmøtet.

Hovedlandsmøtet 2016:

Fondet, faggruppene og finansene

ALLE FOTO fra Hovedlandsmøtet: Kai Hovden
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AKTUELT HOVEDLANDSMØTET 2016

NFF trenger mer inntekter de 
neste tre årene enn forbunds-
styret har tatt høyde for. To 
prosent økning av kontingen-
ten er for lite, ifølge Hoved-
landsmøtet. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

UNDER behandlingen av rammebudsjettet 
for 2017–2019 stemte et stort flertall av de-
legatene for å fastsette kontingenten for fullt 
betalende medlemmer på en ny måte. Ved-
taket går ut på å justere kontingenten i takt 
med lønns- og prisveksten i Norge. 

For fullt betalende medlemmer utgjør 
justeringen av kontingenten 38 kroner per 
kvartal i 2017.

Forbundsstyrets forslag om to prosent, 
ville bety en lavere inntektsøkning enn 
lønns- og prisveksten i to landsmøteperio-
der på rad. Medlemskontingenten har stått 
stille siden Landsmøtet i 2013. 

Ikke bærekraftig
Forslaget om å knytte kontingenten til en of-
fisiell prosentsats for lønns- og prisvekst ble 
fremmet av Region Osloområdet og Region 
Nord. Regionene mente at en slik utvik-
ling ikke er bærekraftig. Og forbundsstyret 
trengte ikke mye overtalelse for å slutte seg 
til forslaget. 

Bakgrunnen for forslaget er behovet for å 
styrke NFF-regionenes økonomi. Både regi-
onledere og regionstyrer opplever at økono-
mien er veldig stram, og at det er vanskelig 
å gjennomføre aktiviteter og følge opp med-
lemmene på en god nok måte.

Turnus og pensjonister
Det ble også vedtatt å øke kontingenten 
for turnuskandidater til 50 prosent av full 
kontingent. Dette var foreslått av forbunds-
styret, og var begrunnet med at lønn for 
turnuskandidater nå er kommet opp i 90 
prosent av minstelønn.

I tillegg ble det vedtatt å øke kontingen-
ten for pensjonister til 1.000 kroner. Dette 
inkluderer også bladet Fysioterapeuten.

Fornyelse blant faggruppene?
I forrige landsmøteperiode ble organisa-
sjonsendringen gjennomført – med ho-
vedgrepet fem regioner og regionledere på 
heltid. Faggruppene har ikke gjennomgått 
tilsvarende endringer. På Hovedlandsmøtet 
kom faggruppene på banen med forslag om 
en ny og stor gjennomgang av faggruppenes 
sammensetning, rolle og posisjon i NFF. (Se 
egen sak). n

Stort flertall for å øke inntektene

Politisk ledelse 2017–2019
Fra januar 2017 har forbundsstyret følgende medlemmer: 

•	 Fred Hatlebrekke, forbundsleder
•	 Ann-Elin Myklebust, leder Region Midt
•	 Hans Leo Dagsvik, leder Region Nord
•	 Karianne Bruun Haugen, leder Region Osloområdet
•	 Bas van den Beld, leder Region Sør-Øst
•	 Aslaug Kleiveland, leder Region Vest
•	 Tor Frithjof Wigers Larsen, styremedlem (ny)
•	 Anders Aasheim, styremedlem (ny) 
•	 Bjarte Hjorthaug, leder av Tariffpolitisk utvalg (ny)
•	 Per Olav Peersen, leder av Næringspolitisk råd (gjenvalg)
•	 Heidi Tjugum, leder av Fag- og utdanningspolitisk utvalg (ny) 

KONTINGENT Delegater fra Region Osloområdet og Region Nord foreslo å knytte kontingenten til lønns- 
og prisveksten i Norge. Målet var å styrke regionenes økonomi.

mailto:dl@fysio.no
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AKTUELT HOVEDLANDSMØTET 2016

Fondet spilte en uvanlig stor 
rolle på Hovedlandsmøtet. Nye 
vedtekter kom på plass, etter 
en ikke ubetydelig maktkamp 
mellom NFF og fondsstyret. 
Før Hovedlandsmøtet.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DELEGATENE på Hovedlandsmøtet fikk 
derfor presentert to forslag til vedtekter – 
fra forbundsstyret og fondsstyret. Partene 
hadde ikke klart å komme helt i mål med 
et omforent forslag til vedtekter. Ikke over-
raskende, endte dragkampen med seier for 
NFF. Nå skal vedtektene oversendes Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD) for ende-
lig godkjenning. 

I tråd med de nye vedtektene skal fonds-
styreleder heretter velges direkte av Hoved-
landsmøtet i NFF. Fram til nå har fondsstyret 
selv utpekt hvem som skal være leder. Tidli-
gere NFF-leder Eilin Ekeland ble valgt til ny 
fondsstyreleder. Ekeland var forbundsleder i 
NFF i ni år (t.o.m. 2013), og er nå ansatt i 
Helsedirektoratet som sekretariatsleder for 
Statens seniorråd.

Ville ta gjenvalg
Avtroppende styreleder Nina Emaus ble 
ikke innstilt til en ny periode av valgkomi-
teen i NFF. Emaus, som har vært i fondssty-
ret i seks år, er leder for Institutt for helse 
og omsorgsfag ved Det helsevitenskapelige 
fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

På spørsmål fra Fysioterapeuten om hun 
ønsket gjenvalg, svarer Emaus i en e-post:

– Jeg svarte valgkomiteen at jeg stilte meg 
til disposisjon for gjenvalg. Det har vært et 
krevende verv, og derfor var det helt greit 
å ikke bli innstilt til gjenvalg. Vi har fått et 
godt nytt styre for Fondet, som jeg tror vil 
være fullt i stand til å videreføre det viktige 
arbeidet. 

Krav fra departementet
Bakgrunnen for endringene i Fond til etter- 
og videreutdanning av fysioterapeuter er at 
Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters For-
bund (PFF) skal være representert i fonds-
styret fra 2017. Det har ført til krav om ved-
tektsendringer fra HOD. 

Mye av uenigheten mellom NFF og 
fondsstyret har handlet om hvor store ved-
tektsendringer som er nødvendig for å til-
fredsstille departementets krav.

Et offentlig fond?
De viktigste forskjellene i denne dragkam-
pen var at fondsstyret foreslo å vedtaksfeste 
Fondet som et offentlig fond, og Helse- og 
omsorgsdepartementet (Helsedirektoratet) 
som forvaltningsmyndighet. NFF er sterkt 
imot begge disse punktene.

Forbundsstyret understreker at det er 
NFF og departementet som er avtaleparter 
når det gjelder Fondet, slik det har vært si-
den avtalen ble inngått i 1974. I NFFs forslag 
til vedtekter ligger forvaltningsmyndigheten 

hos NFF. 
Forbundsleder Fred Hatlebrekke sa til 

Hovedlandsmøtet at Fondets forslag til ved-
tekter kunne få en del uheldige konsekvenser.

– NFFs landsmøte som overordnet organ 
var foreslått fjernet og erstattet med Helse-
direktoratet.  Dette kunne føre til at Fondet 
blir en post på statsbudsjettet, og – etter vår 
vurdering – gi Fondet en usikker framtid, 
mente Hatlebrekke. 

– Trekke Fondet nærmere NFF
I et intervju med Fysioterapeuten tidligere 
i høst (nr. 9/2016), sa Fred Hatlebrekke 
at NFF «ønsker å trekke Fondet nærmere 
igjen, ved å stadfeste forbundets status som 
avtalepart og forvaltningsorgan». 

På spørsmål om dette er mulig, etter 
mange år med stor selvstendighet for Fon-
det, og med PFF og NMF i fondsstyret, svar-
te Hatlebrekke:

Vedtekter til besvær

SPENTE Eilin Ekeland (t.v.) ble valgt til ny styreleder i Fondet. Avtroppende styreleder Nina Emaus ble 
ikke innstilt for en ny periode.

mailto:dl@fysio.no
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Det har blitt tildelt betydelig mer 
midler til forskning og fagutvikling 
enn til etter- og videreutdanning, 
ifølge Fondets årsberetninger for 
2013–2015. 

I DENNE PERIODEN har Fondet fått over-
ført i alt 135 millioner kroner fra Folke-
trygden. Fondsstyret påpeker at det har 
vært urolige tider i finansmarkedene, og at 
avkastningen derfor har vært en del lavere 
i 2014 og 2015. Det er likevel tildelt mer 
midler i støtte per år enn overføringene fra 
Folketrygden skulle tilsi.

NFF-leder Fred Hatlebrekke var i sine 
kommentarer mest opptatt av hvordan til-
delingene fra Fondet fordeles i forhold til 
målsettingene. Det er at tildelingene skal 
«… medvirke til styrking og utvikling av 
fysioterapifaget i tråd med helsepolitiske 
utfordringer og til kvalitet i fagutøvelsen».

En rimelig fordeling?
– Jeg finner ikke igjen hensynet til «helse-
politiske utfordringer» i Fondets tildelin-
ger. Over 69 prosent av tildelingene går til 
forskning, mens etterutdanningsmidlene 
utgjør 17,2 prosent. Er det en rimelig for-
deling, spurte Hatlebrekke.  

Han mente det hadde vært en klar drei-
ning mot økte tildelinger til forskning og 
fagutvikling, og spesielt til helseforetakene.

– Det uheldig at sterke forskningsmiljø i 
helseforetakene nå får langt større tildelin-
ger enn miljøer ved høgskoler og universi-
teter. Tildelinger til høgskole- og universi-

tetsmiljøer er nødvendig for å bygge opp 
robuste masterprogram og sikre en god 
kobling mellom forskning, utdanning og 
praksis, mente Hatlebrekke.

– Ingen tegn til udekket behov
Nina Emaus forklarte tildelingsprofilen 
med hvilke søknader som kommer inn til 
Fondet. 

– Fondsstyret har ikke sett noen tegn til 
at det er et udekket behov for støtte innen 
etter- og videreutdanning. Derimot strøm-
mer det på med søknader om støtte til 
forskning og fagutvikling. Vi forutså ikke 
at det ville komme så mange søknader fra 
fagmiljøer ved sykehusene, sa Emaus.

Hun understreket at selv om helseforeta-
kene har mye midler, så er det likevel ikke 
så mange fysioterapeuter som får støtte.

Forskningsfiendtlig?
Fondets avtroppende styreleder reagerte 
sterkt på forbundslederens uttalelser om 
forskningstildelinger:

– Fred, jeg oppfatter deg nesten som 
forskningsfiendtlig. At du vender tomme-
len ned for de store tildelingene til forsk-
ning, det er sterkt! 

Forbundslederen avviste påstandene 
om forskningsfiendtlighet: 

– Dette er kun ment som et signal til det 
nye styret om å se på fordelingen av midler, 
og vurdere om det bør tildeles noe mer til 
etterutdanning og litt mindre til helsefore-
takene. Er det forskningsfiendtlig? 

Den friske ordvekslingen til tross; både 
beretning og strategisk plan for Fondet ble 
vedtatt, med forbundsstyrets kommentarer. 
n

Det nye fondsstyret 
Styreleder: Eilin Ekeland 
Styremedlemmer: Inger Lise Aamot, Berit 
Ianssen og Nina Theodorsen. 
1. suppleant: Helga Kaale 
2. suppleant: Nanna Haugsdottir 
NMF og PFF skal ha en representant hver, 
pluss vararepresentanter. 
Staten v/Helsedirektoratet har en repre-
sentant i fondsstyret.

135 millioner – mest til forskning

– Det er selvfølgelig mulig. Og det må gjø-
res for at NFF skal kunne ivareta det ansvaret 
vi har gjennom avtalen. Vi skal absolutt ikke 
instruere Fondets styre i enkeltsaker, men 
NFF har et overordnet følge-med-ansvar. 
Det krever at vi engasjerer oss mer, at Lands-
møtet velger de riktige representantene til 
fondsstyret, og at vi kommenterer planer, 
rapporter og referater. Et nytt og utvidet 
fondsstyre vil sikkert få flere fagpolitiske dis-
kusjoner enn før, men det er ikke nødven-
digvis negativt, mente forbundslederen.

– Krav om større uavhengighet
Fondsstyreleder Nina Emaus uttalte i sam-
me nummer av Fysioterapeuten at Helse- og 
omsorgsdepartementet i klartekst hadde 
signalisert at Fondet må synliggjøre en stør-
re uavhengighet fra NFF. Ifølge Emaus har 
det vært slik i alle de seks årene hun har sit-
tet i fondsstyret. 

– Dette kommer i tillegg til kravet om å 
åpne for representasjon i styret for de andre 
organisasjonene, og det innebærer en ved-
tektsendring, sa Nina Emaus. n
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Har NFF de riktige fag- og 
interessegruppene, når det 
gjelder antall og sammenset-
ning? Forslag om en ny og 
grundig gjennomgang fikk stor 
oppslutning.

TEKST Kai Hovden
kh@fysio.no

PÅ Hovedlandsmøtet ble det vedtatt at det 
i perioden 2017–2019 skal gjennomføres en 
større utredning av fag- og interessegrup-
penes rolle, posisjon og organisering i NFF. 
Det skjer i kjølvannet av de store endringene 
av NFFs organisasjon i 2013, da avdelingene 
ble lagt ned og erstattet med fem regioner. 

Det opprinnelige forslaget ble fremsatt 
av faggruppene for barn- og ungdomsfy-
sioterapi, onkologi og lymfologi, NOR og 
Mensendieck, i tillegg til interessegruppene 
UFF (Unge Fysioterapeuters Fellesskap) og 
NFG (Næringsdrivende Fysioterapeuters 
Gruppe).

I 2013 ble det vedtatt å foreta en gjen-
nomgang av faggruppenes rolle og posisjon. 
Rapporten fra styringsgruppen ble lagt frem 
på Hovedlandsmøtet. Ifølge Lars Håvard 
Høgvoll (NFG), som presenterte faggrup-
penes forslag, var ikke gjennomgangen 
tilstrekkelig. Det var heller ikke satt av til-
strekkelige ressurser til å svare på de store 
spørsmålene som dukket opp i denne pro-
sessen.

– Dagens løsning kan vise seg å være den 
beste, men vi ønsker en ny gjennomgang, sa 
Høgvoll.

Fag- og interessegruppene fremmet også 
forslag om å etablere flere møtepunkter for 
dette arbeidet i tiden fremover, med totalt 
tre møter. I tillegg ønsker miljøet bistand 
fra sekretariatet i det videre arbeidet, og de 
understreket at forankring i forbundsstyret 
er avgjørende.

Bred støtte
I løpet av landsmøteforhandlingene ble det 
klart at også de øvrige faggruppene sluttet 
seg til forslaget, slik at det kunne fremset-
tes et omforent forslag fra fag- og interes-

segruppene.
– Dette viser at de fleste ønsker å komme 

videre i arbeidet med en endring for fag- og 
interessegruppene, påpekte Anders Aas-
heim fra Region Nord. 

Han mente det var lite endring å spore i 
konklusjonene fra styringsgruppen som har 
arbeidet med dette de seneste tre årene.

– Fag- og interessegruppene ønsker en 
modernisering av sin rolle og funksjon, men 
gruppene hang ikke med i den forrige gode 
endringsprosessen i NFF, da regionstruktu-
ren ble etablert. Det ble for smått og spin-
kelt, utdypet Aasheim.

Vegard Ølstørn, leder i Faggruppen for 
manuellterapi, påpekte at arbeidet som har 
pågått de tre seneste årene har gitt resultater.

– Det ser kanskje ut som det har skjedd 
lite i styringsgruppens saksfremlegg, men 
linjene for faggruppene er tydeliggjort og 
det har vært et viktig arbeid, sa Ølstørn.

Kontakt med faget
– En del av oss sto her for tre år siden, og 
var glade for at vi skulle få en skikkelig gjen-
nomgang. Men den kom ikke, slo Steiner 
Krey Voll i Faggruppen for onkologi og lym-
fologi fast.

– Faggruppene er viktige for kontakten 

med faget, så spørsmålet er hvordan de skal 
brukes for å oppnå denne kontakten, utdy-
pet han.

Voll mente at samtlige må vise endrings-
vilje for å kunne få det beste ut av fag- og 
interessegruppene. 

Klare for ny gjennomgang
Etter at forbundsstyret hadde hatt samtaler 
på gangen, entret regionleder Aslaug Kleive-
land i Region Vest talerstolen.

– Vi hører hva som blir sagt, og ser at 
organisasjonen nå er moden for en større 
gjennomgang av fag- og interessegruppene. 
Vi ber derfor Hovedlandsmøtet vurdere for-
slaget, sa regionlederen.

Enkelte mente at organisasjonen var 
overmoden for en slik gjennomgang, og på-
pekte at den er blitt lovet tidligere. Da den 
kom for tre år siden, kom den uten midler 
til en skikkelig gjennomføring. Kleiveland 
svarte med at moden kanskje var et dårlig 
ordvalg, men viste til at det hadde kommet 
få innspill om større endringer da saken var 
ute på høring i forrige periode. 

Et samlet Hovedlandsmøte stemte for en 
ny gjennomgang av fag- og interessegruppe-
nes rolle, posisjon og organisering i NFF. n

Faggruppene får en ny gjennomgang

FAG- og interessegruppeledere på Hovedlandsmøtet.  Det ble stort flertall for en ny gjennomgang av 
antallet grupper, deres sammensetning og rolle i NFF.

mailto:kh@fysio.no
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Og hva mener lederne?

MERETE TØNDER, leder i Faggruppen for 
psykomotorisk fysioterapi, mener arbeidet 
som allerede er gjort har sine positive sider, 
men at det også har tatt mye tid.

– Det har økt bevisstheten om linjene 
innad i organisasjonen, og skapt mer klarhet 
i hvordan faggruppene skal jobbe overfor le-
delsen, utdyper hun.

Tønder mener at mye av ansvaret for å 
ta kontakt og «være på» ligger hos faggrup-
pene selv.

– Frem til nå har vi følt oss som en ensom 
øy på organisasjonskartet. Mer nærhet til 
ledelsen i NFF må etterstrebes i fremtiden, 
sier hun.

Faggruppelederen understreker at det er 
faggruppene som har kontakten med gras-
rota i faget.

– Etter mitt syn er vi på rett vei, og det 
vil bidra til en mer levende og dynamisk or-
ganisasjon. Håpet er at dette vil spre seg til 
medlemmene, slik at også de opplever større 

gjennomslagskraft og mulighet til å påvirke 
forbundets retning, sier Tønder.

Hun understreker at ledelsen må kjenne 
sin besøkelsestid i det fremtidige organisa-
sjonsarbeidet.

– Ledelsen må ikke blir sittende distan-
sert til det som skjer på grasrota. Jeg tror 
også de vil ha god nytte av den nærheten til 
faget som faggruppene representerer. n

STEFFEN ORVIK ENGDAL, styreleder i Unge 
Fysioterapeuters Fellesskap (UFF) ser frem 
til en grundig gjennomgang av fag- og inte-
ressegruppenes rolle i NFF.

– Denne gangen føler jeg virkelig at det 
vil skje noe. Jeg kom inn i arbeidet da det 
allerede var startet i forrige periode, og for-
sto raskt at det var viktig for UFF å delta. Nå 
forstår vi situasjonen bedre, sier Engdal.

At miljøet står samlet om denne gjen-
nomgangen ser han som en særskilt styrke 
i det videre arbeidet.

– Fysioterapi er et fag i utvikling, og da 
må også organisasjonen utvikles. Det er en 
styrke at alle faggruppene nå våger å stille 
spørsmål om fremtidig sammensetning og 
omfang. Dette er et steg i riktig retning, me-
ner Engdal.

Han vurderer derfor landsmøtevedtaket 

som en styrke.
– Til nå har man sittet litt på hver sin tue, 

men nå opplever jeg at det er et langt mer 
samlet miljø, sier Engdal. n

KRISTIN SNØAN, leder av Faggrup-
pen for barne- og ungdomsfysioterapi, 
håper det kan oppnås mer slagkraft i 
organisasjonen via en ny gjennomgang 
av fag- og interessegruppenes rolle og 
posisjon.

– Jeg håper vi får en god gjennom-
gang av faggruppenes antall og sam-
mensetning. Det er vanskelig å oppnå 
god slagkraft når interesse- og faggrup-
pene går i ulike retninger, slik jeg opple-
ver at det er i dag, sier Snøan.

Hun ser ikke bort fra at større grup-
peringer kan være en løsning.

– Det er behov for at vi står mer 
samlet, og da kan større grupperinger 
være en løsning. Det vil også kunne gi 
et bedre tilbud til medlemmene, mener 
faggruppelederen.

Snøan håper å finne svar på hva 
som er den beste og mest hensiktsmes-
sige organiseringen av fag- og interes-
segruppene.

– Man kan spørre seg om det er liv 
laga for alle gruppene. Ønsker vi at det 
kun er de gruppene som er store nok til 
å ha et høyt aktivitetsnivå, og som kan 
tiltrekke seg kommersielle sponsorer, 
som skal legger føringer for utviklingen 
av forbundet og faget? Vi må ta stilling 
til hvordan vi kan ivareta de faglige 
interessene og bredden i faget, på best 
mulig måte, sier Snøan. n

Psykomotorikerne

De unge

Barne- og ungdoms-
fysioterapi

TEKST Kai Hovden
kh@fysio.no

mailto:kh@fysio.no
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Eline Thornquist, fysiotera-
peut, dr. philos og professor, er 
utnevnt til æresmedlem i NFF. 
Den femtende i rekken siden 
1950-tallet. 

TEKST Kai Hovden 
 kh@fysio.no 

– Æresmedlemskap henger høyt. For å kun-
ne utnevnes som æresmedlem må man ha 
gjort en særlig innsats for å fremme fysio-
terapi som fag, vært en faglig pioner og stått 
for utviklingsarbeid på høyt nivå. Eller man 
må ha vært en fagpolitisk foregangsperson 
som har utmerket seg spesielt i arbeidet for 
organisasjonen.  Årets æresmedlem innfrir 
disse kriteriene til fulle, sa forbundsleder 
Fred Hatlebrekke på Hovedlandsmøtet, da 
nyheten ble offentliggjort.

– Er vi på rett vei?
Forbundsstyret mener at Eline Thornquist 
har gjort en enestående innsats, med vidt-

rekkende betydning for fysioterapi som fag 
og profesjon i Norge. 

– Gjennom hele sin 47 år lange yrkeskar-
riere har hun utfordret og stilt spørsmål; 
Hvor skal vi? Hvor vil vi? Er vi på rett vei? 
Hun har gjennom utallige artikler og flere 
lærebøker utforsket, begrepsfestet og disku-
tert fysioterapifagets kliniske og praktiske 
kunnskapsdimensjoner, og satt fysioterapi-
utøvelse inn i en samfunnsmessig kontekst, 
sa Hatlebrekke. 

– Må løfte blikket
Eline Thornquist har også vært en sterk 
talsperson for at fysioterapeuter må vise sin 
nytte, og rettferdiggjøre sin funksjon, uten å 
undergrave fysioterapeuters virksomhet.

– Hun har vist hvordan samfunnsviten-
skapelige og humanistiske perspektiver har 
like stor relevans for å utvikle faget som de 
biomedisinske, og hun minner oss stadig 
om at god klinisk praksis ikke kan løsrives 
fra en selv som terapeut, og at vi alltid må 
løfte blikket og se hvilken helsetjeneste vi er 
en del av, sa Hatlebrekke.

Klinikk, forskning og utdanning
Thornquist har i hele sin karriere kombinert 
klinisk praksis med utdanning og forskning. 
Hun har vist hvordan denne kombinasjonen 
har beriket både fagutøvelse og fagforstå-
else, og kvaliteten for pasientene. Hun har 
undervist på bachelor-, master- og doktor-
gradsnivå i over 40 år, og veiledet hundrevis 
av studenter.

– Hun har bidratt til å utvikle det psyko-
motoriske fagfeltet spesielt, og videreutvik-
let tradisjonen etter Aadel Bülow-Hansen. 
Samtidig har hun vist hvordan kropps- og 
sykdomsforståelsen innen psykomotorisk 
fysioterapi har relevans i undersøkelse og 
behandling av «alle» mennesker med ulike 
former for belastningslidelser, fortalte Hat-
lebrekke.

Eline Thornquist var ikke til stede for å 
motta prisen. Hun var, typisk nok, opptatt 
med en prosjektsøknad for å skape et robust 
mastergradsmiljø i Tromsø i psykomotorisk 
fysioterapi. n

Hedret for faglig innsats

ÆRESMEDLEM Eline Thornquist ble utnevnt til æresmedlem i NFF, nr. 15 i rekken. Bildet ble tatt på Fysioterapikongressen i 2015. Foto: Paal Audestad.

mailto:kh@fysio.no
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NFF gjennom 80 år

n Forbundet fyller 80 år i 
2016. I den forbindelse er 
det, for aller første gang, 
laget et jubileumshefte med 
historiske fakta fra 1936–
2016. På Hovedlandsmøtet 
ble det ferdige produktet 
overrakt til NFFs ledelse og 
presentert for delegatene.

Det er Lisbeth Hårstad, 
Inga Bilberg og Toril Bergerud 
Buene som har hatt ansvaret 
for historieprosjektet. De har 
tilbrakt mye tid i blant annet 
Riksarkivet og Nasjonalbiblio-
teket, og har gjennomgått 
utallige årganger av Fysioterapeuten, som ble et nasjonalt tidsskrift i 1936.

Jubileumsheftet kan bestilles i butikken på NFFs nettsider, og lagt ut som 
e-blad på www.fysio.no.

En ny Lisbeth Normann?

n Under debatten om visjon og hovedmål kom 
faggruppeleder Vegard Ølstørn med et sterkt ønske 
om flere fysioterapeuter som ledere på toppnivå: 

– Hvor er målet om at for eksempel en av NFFs 
regionledere kan bli en ny Lisbeth Normann i Helse- 
og omsorgsdepartementet?

Forbundsleder Fred Hatlebrekke parerte med at 
da skulle han jammen bli statsminister!

Tlf. 35 06 28 00       post@air.no       www.air.no

Har du pasientar som er sjukemelde, eller rett før dei blir det?

Mål:
TILBAKE 
I JOBB!

Då vil vi gjerne minne deg om at Rehabiliteringssenteret AiR har eit landsdekkande tilbod i spesialisthelsetenesta med høg 
kompetanse innan arbeidsretta rehabilitering. Tiltak for å få langtidssjukemelde tilbake i arbeid betyr mykje for både sam- 
funnet og enkeltindividet og vi kan vise til svært gode resultat. For å leggje til rette for at deltakarane skal kunne fokusere heilt 
og fullt på måla sine har vi kun døgnbaserte opphald. Deltakaren søkjer om plass via fastlegen og betalar ingen eigenandel 
for opphaldet.

Våre program er: Arbeidsretta rehabilitering i 4 veker, arbeidsretta kartleggingsopphald i 8 dagar og rehabilitering 
for personar med diagnostisert CFS/ME i 4 veker.
Les meir på www.air.no eller ta gjerne kontakt med oss om du ynskjer meir informasjon om tilboda.

Nålebehandling

n Faggruppen for nålebehandling fikk ikke støtte 
for sitt ønske om å få myndighetene til å regulere 
fysioterapeuters bruk av nåler og kontrollere fysiote-
rapeuters kompetanse innen nålebehandling.

Forbundsstyret mente at dette allerede er 
tilstrekkelig kontrollert gjennom autorisasjonen, 
helsepersonellovens krav om faglig forsvarlighet og 
internkontrollforskriften. Hovedlandsmøtet støttet 
forbundsstyret og faggruppens forslag ble nedstemt.

NFFS historie Toril Bergerud Buene, Lisbeth 
Hårstad og Inga Bilberg har hatt ansvaret for histo-
rieprosjektet. Foto: Kai Hovden

http://www.fysio.no/
http://www.air.no/
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– Husk at NAV-systemet gir 
mulighet for arbeidsplassvur-
dering. Tilbudet blir dessverre 
alt for lite brukt, mener HMS-
fysioterapeuter på Melhus.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

– JEG HÅPER fysioterapeuter er klar over at 
dette kan være gull verdt for andre selvsten-
dig næringsdrivende fysioterapeuter, om 
de ikke gjør jobben selv, sier Hilde Rofstad 
Døhl, fysioterapeut ved HMS-Senteret på 
Melhus i Sør-Trøndelag. 

Hun mener at både leger, fysioterapeuter 
og arbeidsgivere kan bli mer bevisste på mu-
lighetene som ligger i NAV-systemet og be-
driftshelsetjenesten når det gjelder arbeids-
plassvurdering.

Døhl mener også at bedriftshelsetjeneste-
aktører som tilbyr bedrifter behandling hos 
fysioterapeut på dagtid, kan komme til å un-
dergrave systemet.

SINTEF-rapport
HMS-Senteret AS, der hun jobber, har sju 
ansatte. Fire, to bedriftssykepleiere og to 
fysioterapeuter, har fast stilling, mens tre, 
psykolog, bedriftslege og yrkeshygieniker, 
er tilknyttet på deltid. Bedriften var en av 
respondentene som SINTEF-forskere inter-
vjuet for å finne ut hvordan det står til med 
norske bedriftshelsetjenester. 

Studien resulterte i rapporten «Evalue-
ring av bedriftshelsetjenesten i Norge», som 
ble publisert tidligere i år. Funnene i rappor-
ten harmonerer med det man opplever ved 
HMS-senteret. 

Leder Solveig G. Moen slår fast at de mer-
ker en omstilling i bransjen. Hun etablerte 

bedriften i 2009, og hadde allerede da 30 års 
fartstid i bedriftshelsetjenesten.

– Mens det før dreide seg mye om sitte-
stilling, løfteteknikk, at man må ta pauser og 
så videre, har psykososialt arbeidsmiljø nå 
kommet mer og mer i fokus. Alt tyder på at 

dette feltet vil bli enda viktigere i årene som 
kommer. Det er ingen forutsigbar tilværelse 
å drive en bedriftshelsetjeneste. Det er stadig 
endringer, og vi må være fleksible og krea-
tive, sier Moen 

Fikk to store kunder
I 2010 kom en forskrift som påla nye bran-
sjer, som frisører, helse- og omsorgssektoren 
og utdanningssektoren, å ha bedriftshelse-
tjeneste. 

– Pålegget resulterte i at vi fikk flere store 
kunder, blant annet kommunene Melhus og 
Klæbu, forteller Moen.

De to kommunene hadde til sammen 
1.700 ansatte. HMS-Senteret bisto med 
oppfølging innen sykefraværsoppfølging, 
risikovurderinger, arbeidsmiljøutviklings-
prosesser, arbeidsplassvurderinger, stress-
mestringskurs og forflytningskurs. Men 
offentlige aktører må ha anbudsrunde ca. 
hvert fjerde år. Og i 2014 skjedde det noe 
som ble dramatisk for bedriften på Melhus.  

Stor konkurranse
– Melhus og Klæbu forhandlet sammen, og 
de valgte en annen bedriftshelsetjeneste enn 
oss etter anbudsrunden. Det førte til at vi 
mistet en stor del av kundemassen vår. Det 

var tøft, selv om det hjalp noe å tenke på at 
valget ikke skyldtes dårlig kvalitet på det vi 
leverte. Prisen på enkelttjenester ble det av-
gjørende, forteller Moen.

SINTEF-rapporten peker på at det er stor 
konkurranse mellom aktørene i bedriftshel-

setjenestebransjen, noe Melhus-firmaet fikk 
merke. Nå måtte de tenke nytt:

Hva kunne de gjøre for å videreutvi-
kle eksisterende tjenester, og få i gang nye 
produkter og tjenester? Hvordan kunne de 
jobbe for å få nye kunder?

Tøffe tider
2015 ble et tøft år. Men de klarte å omstille 
seg.

– Vi justerte bemanningen noe, og så 
potensialet i å spisse oss mer på det psy-
kososiale området. Vi ønsket også å jobbe 
mer med ledere og lederutvikling, forklarer 
Moen.

– Vi ville også videreutvikle bistanden 
knyttet til muskel- og skjelettplager. Så vi 
utvidet tilbudet om individuell trenings-
veiledning, og satset på å gi kundene våre 
enda bedre treningstilbud, konstaterer hun 
videre. 

På dette feltet har HMS-Senteret god 
kompetanse, både gjennom de to fysiotera-
peutene, og ved at Moen selv har 30 års erfa-
ring som treningsinstruktør.

I dag har de 70 bedrifter som kunder. Ar-
beidsstokken de hjelper teller rundt 2.500 
hoder. Noen bedrifter er de inne i en gang i 
uka, andre et par ganger i året.

Bedriftshelsetjenesten:

– Fysioterapi på dagtid undergraver systemet
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– Vi har klart å komme oss videre, og har 
fått en økning i kundemassen i år igjen. Det 
er viktig for oss å være fleksible og ha god 
kvalitet på det vi tilbyr, sier Moen.

Tilbud til ledere
HMS-Senteret har satset på å nå bedriftsle-
dere på ulike måter, og arrangerer blant an-
net frokostmøter fire ganger i året.

– Noen ganger leier vi også inn eksterne 
foredragsholdere. Deltakerne får en god 
frokost, samtidig som de får fagkunnskap 
om hvordan man kan skape gode arbeids-
plasser, sier Moen. 

Temaer de har tatt for seg har vært blant 
annet sykefraværsoppfølging, konflikthånd-
tering, sosiale mediers plass i krisehåndte-
ring – og kjennetegn ved et psykisk helse-
fremmende arbeidsmiljø.

Bedriften har også utviklet kurs, med te-

maer som blant annet medarbeidersamtaler 
og lederopplæring.

Når det gjelder utviklingen av de psyko-
sosiale tilbudene, er også fysioterapeutene 
viktige aktører. Selv har Døhl mensendieck-
bakgrunn, og synes det er nyttig i denne job-
ben. 

– Vi har et godt samarbeid med psykolo-
gen som er tilknyttet HMS-Senteret. Når det 
er noe som «brenner», kan vi konferere med 
ham umiddelbart, slik at kundens problem 
kan bli tatt tak i med en gang, sier Døhl. 

Praktiske yrker 
Hilde Rofstad Døhl mener det er enkelte yr-
kesområder som har kommet litt i bakleksa 
når det gjelder fokus på tilrettelegging av ar-
beidsplassen og individuell arbeidsteknikk. 

– Det har vært mye fokus på ergonomi og 
arbeidsstilling på kontor i mange år, men så 

har vi alle disse praktiske yrkene, som snek-
kere, maskinkjørere, mekanikere, entrepre-
nører og rørleggere. Noen er gode på dette 
selv, men mange har nytte av bevisstgjøring 
og veiledning, sier hun.

Hun oppfordrer arbeidsgivere, leger og 
andre behandlere til å fokusere mer på den 
praktiske utøvelsen av arbeidet i slike yrker. 
Dette må komme i tillegg til den individu-
elle funksjonsundersøkelsen, når arbeidsta-
kere kommer med muskel- og skjelettplager. 

– En uhensiktsmessig arbeidsoperasjon 
eller arbeidsstilling kan være med å opprett-
holde muskulære plager over år, sier hun.

Som toppidrettsutøvere
Døhl synes det er viktig å formidle at kun-
den har et ansvar for å sette seg selv i stand 
til å stå i en jobb over tid, enten det er på 
et kontor, et verksted eller på en byggeplass. 

BRETTER OPP ERMENE – Det er stor konkurranse. Og vi må jobbe hele tiden for å tiltrekke oss nye kunder, sier Hilde Rofstad Døhl og Solveig G. Moen  
ved HMS-Senteret.
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Viktigste funn i SINTEF-rapporten:
Målet har vært å undersøke hvordan bedriftshelsetjenesten fungerer som virkemiddel i det 
forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet.

•	 Et flertall mener at BHT bidrar i utviklingen av virksomhetenes HMS-rutiner, til å styrke 
fokus på arbeidsmiljø og til å skape gode arbeidsforhold.

•	 Det er relativt godt samsvar mellom virksomhetenes behov på mange lovpålagte områ-
der, og tjenestenes omfang. 

•	 Det er likevel en utbredt oppfatning blant BHTene at de i for liten grad jobber forebyg-
gende.

•	 Kontakten og dialogen mellom BHTene og virksomhetene i utvalget fremstår som 
relativt begrenset. Over halvparten oppgir at fysiske besøk forekommer «sjeldnere enn 
hvert halvår» eller «årlig eller sjeldnere». 

•	 BHT oppleves som god støtte for verneombud og ansattrepresentanter.
•	 Det er forskjeller i bruk og nytte av BHT på tvers av bransje og virksomhetsstørrelse, og 

i opplevelsen av at BHT bidrar positivt.
•	 Det er etterspørsel etter tjenester som BHT ifølge forskriften ikke skal dekke, men like-

vel ser seg nødt til å levere.  Både for å holde på eksisterende kunder og for å tiltrekke 
seg nye. 

•	 Det varierer i stor grad om BHT er tilgjengelig for de ansatte ved behov.
•	 Daglig leder og verneombud vurderer spørsmålet om BHT har en fri og uavhengig 

stilling svært likt. Nesten 60 prosent i begge grupper er helt enig i påstanden, mens 
henholdsvis 81 og 75 prosent er helt eller delvis enig.

•	 Godkjenningsordningen vurderes som viktig, men mange BHTer mener det er for lett å 
tilpasse seg kravene og at praksisen har vært for romslig.

•	 Arbeidstilsynet vurderes jevnt over som en god samarbeidspartner for BHT.
•	 Bedriftshelsetjenesten er i endring, og det er økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø. 

Det må jobbes mer med å definere hva «BHT-faget» skal være, og regelverket på 
arbeidsmiljøområdet må i større grad ses i sammenheng med dagens arbeidsliv og nye 
utfordringer i arbeidsmiljøet.

KILDE: gemini.no og fysioterapeuten.no  

– Mange fysiske yrker krever både styr-
ke og smidighet, teknikk og utholdenhet. 
Å jobbe som snekker i et helt yrkesliv, for 
eksempel, krever sitt. Vi tenker at de som 
driver tungt fysisk arbeid må være like godt 
rusta som toppidrettsutøvere. Det var også 
tema på et av frokostmøtene våre i høst. Skal 
de stå i jobben, må de ha en kropp som tak-
ler det, sier Døhl. 

Hun påpeker at styrketrening er en viktig 
del av dette, i tillegg til et godt kosthold og 
tid til restitusjon.

Behandling inn bakveien
Hilde Rofstad Døhl er litt skeptisk til hvor-
dan bedriftshelsetjenestene har utviklet seg. 

– Jeg mener at bedriftshelsetjenesteak-
tører som tilbyr bedrifter behandling hos 
fysioterapeut på dagtid kan komme til å 
undergrave systemet. Ifølge Arbeidsmiljø-
lovens forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning (kap.13) er bedriftshelsetje-
nestens oppgave å forebygge. Jeg skjønner at 
det kan være fristende for bedriftshelsetje-
nester å ha tilbud om behandling, og at det 
kan gi dem mer inntjening. Men vi er ikke 
her for å behandle. Blir det normalen å tilby 
bedriftene behandling, kan det resultere i at 
det primærforebyggende fokuset etter hvert 
forsvinner, sier Døhl.

Satser på trening
Som en del av den nye strategien har HMS-
Senteret etablert et samarbeid med en tre-
ningskjede, som de bruker for å veilede kun-
dene om trening. 

I samarbeid med treningskjeden kjører 
de også en rygg- og nakkegruppe for en av 
sine samarbeidspartnere, Trønder Energi 
AS. 

– Når jeg gir treningsveiledning, utarbei-
der jeg et individuelt treningsprogram som 
skal være knyttet til en funksjonsvurdering 
og de fysiske kravene arbeidstakeren står 
overfor, sier Døhl.

Moen, på sin side, leder Pilatestreninger i 
klubbhuset Gruva, fotballanlegget til Melhus 
idrettslag. Her er alle velkommen, både kun-
der og folk ellers.

– Det er et populært tilbud, som henger 
sammen med det andre vi gjør. Treningstil-
budene våre er viktige i konkurransen med 
de store bedriftshelsetjenesteaktørene. Vi 
har nok et større fokus på trening enn man-
ge andre bedriftshelsetjenester, sier Solveig 
G. Moen. n

http://gemini.no/
http://fysioterapeuten.no/
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En avtalefysioterapeut i Vest-
fold har havnet i hardt vær på 
grunn av omstridte behand-
lingsmetoder, mangelfull jour-
nalføring og feil takstbruk.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

DETTE går frem av et brev fra Fylkesmannen 
i Vestfold til Statens Helsetilsyn. Her over-
sendes tilsynssaken mot fysioterapeuten, 
slik at helsetilsynet kan vurdere om det er 
grunnlag for en administrativ reaksjon.

Bekymringsmelding 
Fylkesmannen ble gjort oppmerksom på fy-
sioterapeutens virksomhet i januar 2016. En 
overlege ved Sykehuset i Vestfold HF sendte 
bekymringsmelding om behandlingene en 
av fysioterapeutens pasienter skal ha fått. 
Både Helfo og kommunen har bidratt med 
dokumentasjon i saken.

Fylkesmannen ba fysioterapeuten om en 
uttalelse. De var spesielt interessert i de til-
fellene der terapeuten skal ha diagnostisert 
«en sliten lever», og behandlet denne med 
laser. Levertilstanden skal også ha blitt be-
handlet med såkalt nevrologisk manipula-
sjon.

Fysioterapeuten skal også ha tilbudt ana-
lyse av blodprøve med lys, anbefalt magne-
siumtilskudd og melkefri diett, og informert 
om at tannregulering er et stort problem for 
ungdommer da den påvirker balansepunk-
tet i kroppen negativt.

Fylkesmannen ba om den aktuelle pasi-
entjournalen og en redegjørelse for hvilke 
undersøkelser og behandlinger som var gitt. 
Man ville også avdekke hvilken informasjon 
terapeuten hadde gitt pasienten eller pårø-
rende, og hvilke faglige retningslinjer som 
var lagt til grunn for behandlingen.

Journalrot
Den sakkyndige har konkludert med at det 
er vanskelig å vurdere behandlingen pasi-
enten har fått, ettersom journalnotatene er 
mangelfulle. Verken innhold i behandlin-
gen, respons eller begrunnelse for valg av til-
tak er beskrevet på en tilfredsstillende måte.

Den sakkyndige skriver også at tiltakene 
vurderes som alternative, og at de ikke er  
innenfor definisjonen av fysioterapi. Etter-
som terapeuten fremstår som fysioterapeut, 
og driver med kommunal avtale, mener den 
sakkyndige at pasientene vil oppfatte virk-
somheten som fysioterapi. 

«Hun (den sakkyndige, journ. anm.) 
skriver til slutt at dette kan forstås som at 
han lurer pasientene», står det å lese i brevet.

Kommunen på banen
Kommunen fysioterapeuten har avtale med 
har bedt fylkesmannen vurdere om driften 
er faglig forsvarlig. Her ønsker man også en 
vurdering av om «Auriculomedisin og Pos-
turologi er fagområder som kan forventes ut-
øvd av fysioterapeuter med driftstilskudd fra 
kommunen».

Kommunens be-
kymringer ble også 
vurdert av den sakkyn-
dige, som presiserte at 
det er kommunen som 
har ansvar for innhold 
og kvalitet i tjenestene 
som tilbys. Om fysio-
terapeutens virksom-
het uttaler hun:

«Det synes uklart 
hvor (fysioterapeu-
ten) mener grensen 
går mellom fysioterapi 
og alternativ behand-
ling.»

Den sakkyndiges 
vurdering er at Auri-
culomedisin og Postu-

rologi er fagområder som ikke tradisjonelt 
hører inn under fysioterapi, og at terapeu-
tens praksis med øreakupunktur og magne-
ter helt klart ligger utenfor fagfeltet.

Kontrollert av Helfo
Helfo har gjennomført etterkontroll av fy-
sioterapeutens refusjonskrav, og fylkesman-
nen fikk opplyst at journalføringen var kort-
fattet og mangelfull. 

Fysioterapeuten forklarer i en uttalelse 
at flertallet av pasientene er kronikere med 
langtidsbehov. Journalnotatene vil derfor 
inneholde begreper som «det samme som 
sist», «ds» eller «ditto», ifølge uttalelsen.

Helfo har også informert kommunen om 
feilaktig takstbruk, og det vil bli sendt varsel 
og vedtak om tilbakebetaling av feil utbetalt 
refusjon. n

Avtalefysioterapeut utenfor fagfeltet

Hva er en administrativ reaksjon?
Lovbestemmelsene om administrative reaksjoner finnes i helsepersonelloven §§ 56 til 59a 
og §§ 63 og 64. Formålet med reaksjonene er å bidra til å beskytte nåværende og fremtidi-
ge pasienter ved å korrigere helsepersonellets yrkesutøvelse. Dette skal bidra til sikkerhet 
for pasienter og kvalitet i helsetjenesten, samt tillit til helsepersonell og helsetjenesten.
Statens helsetilsyn kan gi helsepersonell advarsel, tilbakekalle autorisasjon eller retten til 
å rekvirere legemidler i gruppe A og B eller begrense helsepersonellets autorisasjon. Forut 
for en slik reaksjon vil påklaget helsepersonell få anledning til å uttale seg. All dokumenta-
sjon som Statens helsetilsyn legger til grunn, skal være kjent for det involverte personell, 
herunder for eksempel sakkyndige vurderinger.
Kilde: helsetilsynet.no 

mailto:kh@fysio.no
http://helsetilsynet.no/
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Fremtidens fysioterapi er slagordet 
for Fysioterapikongressen 2018. 
Hovedtema er endring.

NORSK Fysioterapeutforbund (NFF) ar-
rangerte den første fysioterapikongressen av 
denne typen i 2015, med rundt 1.000 delta-
kere. Kongressen ble så godt mottatt, at det 
ble vedtatt å arrangere kongress hvert tredje 
år.

Fysioterapikongressen 2018 arrangeres 
12.–14. februar på Lillestrøm. Prosjektleder, 
som i 2015, er seniorrådgiver Aslaug Skula-
dottir i Fagseksjonen i NFF.

Ifølge NFF skal det faglige programmet 
«gjenspeile bredden i fysioterapifaget og 
være interessent for alle fysioterapeuter». 
Når det gjelder valg av hovedtema, har NFF 
følgende begrunnelse:

«Den offentlige helsetjenesten er under 
press, helseutfordringene i befolkningen 
og organiseringen av helsetjenestene er i 
endring. Er fysioterapeutene og fysiotera-
pitjenesten forberedt til å møte utfordrin-
gene? Derfor er endring vårt hovedtema for 
Fysioterapikongressen 2018. Vårt mål er å 

stimulere fysioterapeuter til å bidra aktivt 
i prosessen med å skape fremtidens fysio-
terapi, og på den måten bidra til å forme 
fysioterapitjenester som er til det beste for 
befolkningen.»

Under hovedtemaet endring er det satt 
opp fire tematråder: Pasienten og jeg. Syn-
lighet. Fysioterapeutroller. Kvalitet i helse-
tjenesten. 

Invitasjon til å sende inn abstracts til fysio- 
terapikongressen kommer senere. n

Psykomotoriske lidelser?
n Psykomotorikerne Hilde Løtveit og 
Merete Tønder er kritiske til den biopsyko-
sosiale modellen, som de mener bidrar til 
at helsearbeidere «kan dele opp mennes-
ker i biter».

I et innlegg i Dagens Medisin lanserer 
de et nytt begrep for langvarige muskel- 
og skjelettlidelser: Psykomotoriske lidelser. 

Løtveit og Tønder, henholdsvis 
styremedlem og leder av Faggruppen for 
psykomotorisk fysioterapi i NFF, mener 
tiden er moden for et paradigmeskifte, der 
man ikke ser på sykdom som enten psykisk 
eller fysisk, og heller ikke tenker at kropp 
og psyke henger sammen gjennom et 
årsaksforhold. 

Månedens forsker – Birgitta 
Langhammer 

n Helse Sør-Øst har kåret fysioterapeut 
Birgitta Langhammer til månedens forsker 
i november. Fra Sunnaas sykehus har hun 
ledet et internasjonalt forskningsprosjekt 
om hjerneslag med deltakere fra ni klinik-
ker i sju land. 

Siden 2012 har Langhammer ledet en 
studie hvor forskere ser på likheter og ulik-
heter ved ni spesialiserte rehabiliterings-
sentre for hjerneslag i Norge, Sverige, USA, 
Kina , Russland, Israel, Palestina og Gaza. 

Langhammer er også en del av forsker-
gruppa Aldring, helse og velferd ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus. 

I studien står slagpasientenes livskva-
litet før og etter rehabilitering sentralt, 
opplyser Helse Sør-Øst.

ANTALLET kols-pasienter som må legges inn 
på sykehus har økt med 40 prosent siden 
2010. 

Tall fra Norsk Pasientregister som Da-
gens Medisin har innhentet viser at det i fjor 
ble registrert 8.136 innleggelser ved soma-
tiske sykehus for hoveddiagnosen kols med 
akutt infeksjon i nedre luftveier eller med 
akutt uspesifisert forverring.

Femårsoverlevelsen etter første innleg-
gelse for kols er på under 50 prosent, dår-
ligere enn for flere hjerte- og kreftsykdom-
mer.

Nordlandssykehuset har tatt grep om 
utviklingen, med gode resultater, gjennom 
forebyggende tiltak rettet mot kommunene. 

Antallet reinnleggelser er redusert med 30–
40 prosent hos de tyngste kols-pasientene, 
som hadde seks til ti innleggelser i året, skri-
ver Dagens Medisin. n

Klar for fremtidens 
fysioterapi?

Sterk økning av kols-innleggelser

FORSKER Birgitta Langhammer.  
Foto: Anne Daae Sæle, Sunnaas Sykehus.

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/06/ja-til-helhetlig-forstaelse-av-menneske-og-sykdom/?x=MjAxNi0xMS0wOCAxMToyODoyMg==
https://www.helse-sorost.no/nyheter/leder-hjerneslagssamarbeid-med-ni-klinikker-i-sju-land
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/16/40-prosent-flere-innleggelser-for-kols-forverring/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/16/40-prosent-flere-innleggelser-for-kols-forverring/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/11/16/fikk-ned-reinnleggelser-for-kols-med-opptil-40-prosent/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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ToeOFF®
Treffer du noen som
har DROPPFOT?
En del personer med
droppfot trenger ekstra 
støtte for å opprettholde 
balansen, orke å gå lengre og 
føle trygghet.

I ToeOFF-Familien finnes
en rekke ulike kompositt
Ankel-Fot-Ortoser (C-AFO)
med ulik stabilitetsgrad.
Vi har flere ulike typer fordi 
brukernes behov og 
diagnoser er så ulike.
Felles mål er å få tilbake/
opprettholde styrke, 
bevegelighet, balanse og
selvstendighet!

Les mer på camp.no!
 

Vil du vite mer? Kontakt oss på
23 23 31 20 eller info@camp.no

Flere fysioterapeuter i Moss
n For å styrke folkehelsearbeidet og redusere ventetiden, ansetter 
Moss kommune fire nye fysioterapeuter, skriver Moss Dagblad. 

Ifølge Anders Eriksen Mjelde, kontaktperson for privat praksis i 
Moss, er dette den første satsningen på fysioterapi i Østfold-byen 
siden 1984. Mjelde har hatt møter med gruppeledere i bystyret, og 
setter stor pris på at det politiske miljøet har tatt signalene om beho-
vet for flere fysioterapeuter på alvor.

Når det legges opp til en økning på fire fysioterapeuter, hvorav to 
spesialister i psykomotorisk fysioterapi, ifølge avisen.  

Mange sier nei 
n Bare noen få kommuner i Agderfylkene tar inn turnuskandidater 
i fysioterapi. De fleste bruker økonomi som argument for å si nei, 
ifølge NRK Sørlandet.

Fra neste høst skal 171 nye turnuskandidater innen fysioterapi ut 
i praksis i Helse Sør-Øst.

– I Aust-Agder er det bare Arendal som har en turnuskandidat, sier 
Irene Vestøl Stødle hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, til NRK 
Sørlandet.

I Vest-Agder har seks av 15 kommuner en fysioterapeut i turnus. 
Vestøl Stødle mener det er for dårlig at bare en av 15 kommuner i 
Aust-Agder har en turnuskandidat, spesielt med tanke på det store 
behovet for fysioterapeuter. 

NORGE brukte ca. 60.000 
kroner på helseutgifter per 
innbygger i 2015. Justert for 
forskjeller i kjøpekraft brukte 
Norge mest per innbygger av 
de nordiske landene, ifølge 
Statistisk Sentralbyrå (NTB)

Samtidig påpeker SSB at 
Norges helseutgifter som an-
del av BNP er på nivå med 
eller litt under de andre nor-
diske land.

Helseregnskapet er basert 
på et sett med internasjonale retningslinjer som gjør det mu-
lig å sammenligne helseutgifter på tvers av landegrenser. Ret-
ningslinjene, A system of Health Accounts, ble gitt ut for første 
gang i 2000. Det er store variasjoner mellom OECD-landene 
når det gjelder hvor mye penger som brukes på helse.

Les mer på www.ssb.no

Intervensjoner som aktiv gangtrening, og å reise 
seg opp til sittende og stående, gir eldre sykehus-
pasienter mulighet til å beholde funksjonsnivået de 
hadde før innleggelsen.

DET viser en studie som professor Cynthia J. Brown ved Uni-
versity of Alabama publiserte i JAMA i juli i år. Brown er en 
av foredragsholderne på en konferanse som Danske Fysiote-
rapeuter (DF) arrangerer i Odense i januar. Tema: Den eldre 
medisinske pasient.

Til tross for en gjennomsnittlig liggetid på bare tre dager, 
klarte intervensjonsgruppen i Browns studie å beholde funk-
sjonsnivået fra før innleggelsen. Pasientene i kontrollgruppen 
opplevde derimot et signifikant fall i mobilitet sammenlignet 
med før innleggelsen.

Studien: Cynthia J. Brown et al. Comparison of Posthos-
pitalization Function and Community Mobility in Hospital 
Mobility Program and Usual Care Patients. Jama Intern Med. 
Maj 2016. n

Enkle tiltak hindrer 
funksjonsfall

Helseregnskap

http://www.camp.no/
https://www.nrk.no/sorlandet/sier-nei-til-fysioterapeuter-i-turnus-1.13172976
https://www.nrk.no/sorlandet/sier-nei-til-fysioterapeuter-i-turnus-1.13172976
http://www.oecd.org/els/health-systems/health-expenditure.htm
http://www.ssb.no/
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2525418
https://fysio.dk/nyheder/2016/ny-viden-om-genoptraning-af-aldre-medicinske-patient/?utm_campaign=510686_03-11_ikke-medlemmer&utm_medium=email&utm_source=Corpus+ikke+medlemmer-All_Users
https://fysio.dk/nyheder/2016/ny-viden-om-genoptraning-af-aldre-medicinske-patient/?utm_campaign=510686_03-11_ikke-medlemmer&utm_medium=email&utm_source=Corpus+ikke+medlemmer-All_Users
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2525418
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2525418
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2525418
http://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2525418
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Kurs er ofte ment som faglig 
påfyll. For fysioterapeut Ragna 
Sigmo Skipstad skulle påfyllet 
føre henne inn i et filmprosjekt 
hvor brystkreftrammede er 
målgruppen.
 
TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

SKIPSTAD har jobbet som fysioterapeut i 
klinisk praksis i 15 år. Etter at hun tok vi-
dereutdanningen i komplett fysikalsk lymf-
ødembehandling, har flere og flere bryst-
kreftopererte kommet til klinikken for å få 
behandling og veiledning. Allikevel følte 
hun at det skortet på verktøy og kunnskap til 
å kunne hjelpe alle disse pasientene, både de 
nyopererte og de som hadde hatt brystkreft 
for flere år tilbake. 

Et kurs i Stavanger, hvor den danske fy-
sioterapeuten Kirsten Rosenlund Tørsleff 
beskrev sin behandlingsmetode, skulle føre 
til et spennende prosjekt i en helt ny bransje.

– Det var så revolusjonerende nye meto-
der for meg at jeg nesten skammet meg over 
å ikke kunne dem. Og jeg var nok ikke den 
eneste på kurset som opplevde det slik, sier 
Skipstad.

– Opplevelsen viste at kunnskapen finnes 
der ute, mens utfordringen er å få den ut til 
fagmiljøene og pasientene, utdyper hun.

 
Metoden
Tørsleff-metoden handler om tidlig innsats 
etter en brystkreftoperasjon. 

– Du lærer hvordan du på en enkel og 
effektiv måte behandler og beskytter områ-
dene som er blitt påvirket av operasjonen. 
De fleste brystopererte blir utskrevet samme 
dag eller dagen etter. Derfor er det viktig at 
de allerede fra første dag lærer hvordan de 
kan hjelpe seg selv. Tidlig innsats er viktig 
enten du har fått en brystbevarende opera-
sjon, en primær rekonstruksjon eller om du 
har fått fjernet brystet. Alle øvelsene skal ut-
føres skånsomt og uten smerte, understreker 
Tørsleff.

Vi er alle avhengige av de forskjellige 
strukturenes positive samspill. Dette sam-

Filmskaper og fysioterapeut

NY TILNÆRMING Fysioterapeut Ragna Sigmo 
Skipstad ønsker at flest mulig skal oppleve nytten 
av Tørsleff-metoden.

Skånsom styrkeøvelse som stimulerer 
muskulaturen i armer og rygg, samt 
brystmuskulaturen.

mailto:kh@fysio.no
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spillet forstyrres etter en brystoperasjon.  
Både bindevev, muskelvev, nervevev og kar-
vev blir påvirket av operasjonen. Dette viste 
en vitenskapelig undersøkelse som Tørsleff 
utførte sammen med tre leger i Sønderjyl-
land. Resultatene fra denne undersøkelsen 
ble senere publisert i tidsskriftet «The Bre-
ast». Undersøkelsene viste at det er et møn-
ster i kliniske funn hos nyopererte bryst-
kreftpasienter. 

– Typiske problemer hos nyopererte kan 
være smerter, nedsatt kraft, hematom (blød-
ning), serom (blodvæske) og strengdannelse 
i axillen. Den nedsatte kraften, spesielt i mus-
culus latissimus dorsi (den store ryggmuske-
len), musculus serratus anterior (muskelen 
rundt skulderbladet) og musculus pectoralis 
major, claviculare og sternale del (øverste og 
midterste del av brystmuskelen) kan oppstå 
på grunn av de tette forbindelsene mellom 
de ulike vevsstrukturene. Pasienten vil der-
for allerede fra første dag etter operasjonen 
kompensere og bevege armen ved bruk av 
andre muskler, forklarer Tørsleff.

Rask stimulering
Nettopp disse strukturene kan raskt stimule-
res ved tidlig innsats.

– I forkant av studien ble det gjennom-
ført en spørreskjemaundersøkelse blant 200 
brystkreftopererte i Danmark. Over en tre-
del av kvinnene som deltok i undersøkelsen 
hadde nedsatt kraft i armen. Disse kvinnene 
hadde også tre ganger så stor forekomst av 
andre plager, sier Tørsleff.

Inngrepets størrelse står ikke nødven-
digvis i forhold til omfanget av funksjons-
problemer det kan føre med seg, ifølge den 
danske fysioterapeuten.

– Man kan oppleve nedsatt kraft, hema-
tom og seromdannelse også ved mindre 
inngrep, og derfor bør alle brystopererte 
få samme veiledning etter operasjon. Via 
denne metoden lærer den brystopererte å 
behandle vevet indirekte på den ikke-ope-
rerte siden. Det gir bedre sirkulasjon i den 
opererte siden, uten å belaste vevet som er 
påvirket av operasjonen. Derfor er dette fine 
øvelser også under strålebehandling, sier 
Tørsleff.

De siste 35 årene har hun behandlet 

brystkreftpasienter i Danmark. Med god 
hjelp fra sin kollega Lene Johansen, har hun 
også undervist et stort antall fysioterapeu-
ter i hele Skandinavia.  Etter alle disse årene 
stilte hun seg spørsmålet: Hvordan kan man 
på en enkel måte undervise og veilede bryst-
kreftrammede, slik at de skal kunne bli selv-
hjulpne fra første dag? 

– Svaret hennes er denne instruksjons-
filmen. Treningsprogrammet går over fire 
uker, hvor det er en ti minutters film med 
øvelser per uke, forklarer Skipstad, som me-
ner at kunnskap om dette burde være en del 
av grunnutdanningen for fysioterapeuter.

Målet
Målet er at de nyopererte pasientene skal få 
med seg en informasjonsbrosjyre om me-
toden før de forlater sykehuset.  Der finner 
de informasjon og lenke til selvhjelpsfilmen 
som Tørsleff og Skipstad har laget.

– Det blir som å få med seg fysioterapeu-
ten hjem fra sykehuset de fire første ukene, 
forklarer Skipstad. 

Målet er at filmen skal være tilgjengelig 
for alle via nettet. Foreløpig finnes den på tre 

Pasienten behandler selv direkte på operasjonsområdet. 
Denne behandlingen forutsetter at en er ferdig med 
strålebehandling.



22     FYSIOTERAPEUTEN  10/16

AKTUELT

•	 Et filmprosjekt på tvers av landegrenser – 
et dansk-norsk samarbeid

•	 Opptakene er gjort i Danmark ved hjelp 
av den danske fotografen Axel Borre-
gaard Nielsen 

•	 Innholdet i filmen bygger på Kirsten 
Rosenlund Tørsleff sin kliniske erfaring, 
vitenskapelige undersøkelser i Sønderjyl-
lands Amt og pilotprosjekt ved Rigshospi-
talet i København.

•	 Målgruppen er alle 
brystkreftopererte.

•	 Fokus er tidlig innsats – 
allerede fra første dag.

•	 Den brystkreftopererte 
lærer selv hvordan hun 
målrettet kan stimulere 
og aktivere de vevs-
strukturer som er blitt 
påvirket av operasjonen.

•	 Alle øvelsene skal være skånsomme og 
uten smerter.

•	 Øvelsesprogrammet skal danne grunnla-
get for videre trening og aktivitet.

•	 Filmen skal være gratis tilgjengelig for 
alle på nett: www.fysioflix.com

•	 Filmen er laget på dansk og oversatt til 
norsk og engelsk.

språk. Skipstad er bevisst på at kunnskaps-
overføring av denne typen, selv mellom 
skandinaviske land, ikke alltid går smidig.

– Det er forskjell på norsk og dansk prak-
sis, og dermed ikke gitt at det går smerte-
fritt å implementere dansk fremgangsmåte i 
Norge, forklarer Skipstad.

– Som fysioterapeuter må vi bli flinkere 
til å gi en rask manuell og individuell be-
handling etter brystkreftoperasjon. Dette 
skal ikke utelukkende gjøres ved å under-
søke og behandle skulderleddet og armen 
på den opererte siden, men via en grundig 
anamnese, testing, palpasjon og en tilpas-
set nevrodynamisk behandling, supplerer 
Tørsleff.

Per i dag får brystkreftopererte mye in-
formasjon på kort tid etter operasjonen, 
i tillegg til en brosjyre med øvelser de kan 
ta med hjem. Mange får også henvisning til 
fysioterapeut. Skipstad opplever stadig at 
pasienter som kommer til behandling etter 
brystkreftoperasjon er usikre på hva de bør 
gjøre, hvilke øvelser som er gode og hvor 
mye de kan bevege armen. 

– De er redde for å gjøre noe galt. Dette 
kan kanskje tyde på at informasjonen de får 
i dag ikke er utfyllende og tydelig nok. Det 
er også store individuelle forskjeller i pasi-
entgruppen som vi skal gi et tilbud til, sier 
Skipstad. 

For å illustrere, gjorde fysioterapeutene 
ved Universitetssykehuset i Stavanger om 
sin praksis etter at en av dem hadde vært på 
Tørsleffs kurs, forteller hun.

 Målet er at filmen skal bidra til god og 
trygg selvhjelp når pasientene kommer hjem 
og hverdagen slår inn.

 
Bidrag til bærekraft
Selvhjelpsfilmer av denne typen vil være et 

nyttig tilskudd til helsevesenet, slik Skipstad 
ser det.

– Det snakkes mye om bærekraft om da-
gen, og da vil egentrening og selvhjelp være 
avgjørende, mener hun.

– Brystopererte er preget av sykdom-
men og sykdomsforløpet, men de kan få god 
hjelp via tidlig innsats. På denne måten opp-
lever de også å være aktive deltakere i egen 
rehabilitering allerede fra starten av. Tidlig 
innsats forkorter behandlingsforløpet, og 
inspirerer pasientene til raskt å klare seg selv 
ved å holde de utsatte strukturene «levende» 
inntil de fungerer igjen. Dette sparer både 
tid, ressurser og penger, utdyper Tørsleff.

Ble revet med
Vi ber Skipstad fortelle om opplevelsen av å 
gå fra fysioterapeut til filmskaper.

– Jeg er jo fysioterapeut i klinisk praksis, 
og har tenkt å fortsette med det. Det å være 
filmskaper er mer en hobby enn et levebrød. 
Filmprosjektet er vel et resultat av kombina-
sjonen faglig engasjement og et litt ukritisk 
pågangsmot! Det har vært vanvittig mye 
mer arbeid enn jeg hadde kunnet forestille 
meg i forkant.  Jeg blir gjerne litt revet med, 
og er det i tillegg noe positivt klarer jeg nes-
ten ikke å stoppe, sier hun. 

– Vi har hatt følere ute i fagmiljøet un-
derveis, blant annet i NFFs faggruppe for 
onkologi og lymfologi. Tilbakemeldingene 
har vært positive, men jeg er selvsagt spent 
på «fødselen», medgir Skipstad.

Her er fysioterapeuten beskjeden, for 
faggruppen skal ha uttalt at det er prisverdig 
at denne filmen nå blir tilgjengelig for alle 
pasienter, og de bidrar gjerne til å gjøre den 
kjent blant sine medlemmer.

Tørsleff har stått for det faglige innhol-
det i filmen, og hun har bevisst valgt et rolig 

tempo for å vise øvelser og pust i samspill. 
– På denne måten formidler man også at 

dette ikke er noen quick fix, forklarer Skip-
stad.

Via noen rause hovedsponsorer, nærme-
re bestemt Brystkreftforeningen i Stavanger, 
Egersund Sanitetsforening og legemiddel-
selskapet AstraZeneca, har prosjektet kom-
met i stand. Etter hvert har det også kommet 
flere sponsorer.

– Med disse tre i bunnen visste jeg at vi 
skulle få det til. Jeg har i all beskjedenhet 
lovet sponsorene at de er med på å skrive 
filmhistorie, og at de her har bidratt til ska-
pelsen av verdens beste selvhjelpsfilm for 
brystkreftopererte, sier Skipstad med et lite 
glimt i øyet.

Innspillingen har foregått i Danmark, 
mens redigeringen er gjort lokalt i Eger-
sund. Hun er klar over at det kan være ut-
fordrende å nå ut med ny informasjon til 
fagfolk og pasienter.

– Men det er ingen som har lovet meg 
at det skulle være lett. Jeg ønsker å bidra til 
en endring, og ingen ting skjer dersom man 
ikke røsker litt i det etablerte, påpeker Skip-
stad.

Fysioterapeuten mener nøkkelen til suk-
sess ligger hos hennes kollegaer i sykehu-
sene.

– Dersom de ser nytten av å benytte den-
ne metoden, og bidrar til å dele ut brosjyrer 
til pasientene, har vi kommet langt. Bryst-
kreftforeningen vil også bidra til å gjøre fil-
men kjent blant sine medlemmer. For selv 
om det har gått en tid siden du ble operert, 
kan du fortsatt ha meget god nytte av disse 
øvelsene, understreker Ragna Sigmo Skip-
stad. n

Selvhjelpsfilm for brystkreftopererte

http://www.fysioflix.com/
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Nasjonal retningslinje gir anbefalin-
ger og råd om utredning, behand-
ling og behandlingsforløp for de 
vanligste diagnosene relatert til 
Temporomandibulær dysfunksjon 
(TMD).

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

TMD er en fellesbetegnelse for dysfunksjon 
og smerte relatert til tyggemuskulatur og/
eller kjeveledd med omliggende struktu-
rer. TMD er et samlebegrep, og ikke en 
egen diagnose med en diagnosekode.

Diagnoser relatert til TMD: 
•	 Myalgi (muskelsmerte)

•	 Artralgi (leddsmerte)
•	 TMD-relatert hodepine
•	 Forskyvning av leddskive med norma-

lisering
•	 Forskyvning av leddskive uten norma-

lisering, med eller uten begrenset gape-
evne

•	 Hypermobilitet
•	 Degenerativ kjeveleddsykdom
 (osteoartritt/-artrose)

Andre tilstander i tyggemuskulatur el-
ler kjeveledd som for eksempel ankylose, 
bruddskader, infeksjoner, muskelspasmer, 
revmatisk sykdom (som revmatoid artritt, 
psoriasis artritt, ankyloserende spondylitt 
og juvenil idiopatisk artritt hos barn og 
unge), svulstsykdom og utviklingsforstyr-
relser er ikke omtalt i denne retningslinjen.

Retningslinjene er publisert til hjelp for 
både pasienter og autorisert helseperso-
nell.

Les mer på www.helsedirektoratet.no 

Ny nasjonal retningslinje for TMD

PROGRAM OG PÅMELDING
www.hjerneslag.no

Oslo Kongressenter, 09. - 10. februar 2017

Fysioterapeuter ønskes velkommen

En mann i 60-årene døde av sårinfeksjon, fire 
dager etter at han hadde fått behandling med 
akupunktur.

IFØLGE obduksjonsrapporten fra Bærum sykehus er det sann-
synlig at en bløtvevsinfeksjon kom som følge av akupunktur-
behandling i en hånd, skriver nrk.no.

– Fire dager senere begynte mannen å føle seg dårlig; noe 
som lignet omgangssyke. Han kastet opp og fikk diaré. Han 
klaget også over smerter i hånden. Feberen steg, og han snak-
ket usammenhengende. Kona ringte 113. Mannen ble akutt-
innlagt på Bærum sykehus, ifølge nrk.no.

Venstre hånd hovnet opp, og flere spesialister ble tilkalt. På 
sykehuset oppdaget de etter hvert to stikk i håndflata. Kona 
fortalte at han hadde fått akupunkturstikk i den affiserte hån-
den noen dager tidligere.

Kroppen ble etterhvert fylt av væske, organene hadde be-
gynt å svikte. Noen dager etter innleggelse besluttet legene å 
amputere armen for å prøve å redde livet. Men det var for sent. 
Mannen døde åtte dager etter behandlingen. n

Les hele saken på www.nrk.no

Døde av infeksjon etter 
akupunktur

mailto:js@fysio.no
http://www.hjerneslag.no/
http://www.nrk.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://nrk.no/
http://nrk.no/
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Takstsystemet kommer aldri til 
å bli helt rettferdig. 

I kjølvannet av takstoppgjøret har 
enkelte grupper innen selv-
stendig næringsdrift uttrykt sin 
skuffelse, senest i et innlegg i 
forrige nummer av Fysioterapeu-
ten. I tillegg har psykomotorikere 
og andre NFF-spesialister uttrykt 
misnøye med resultatet, blant 
annet i sosiale medier. 

Som forbundsleder Fred 
Hatlebrekke sa i sin åpningstale 
til Hovedlandsmøte 2016, må vi 
erkjenne at det er en intern kamp 
mellom medlemmene på området 
selvstendig næringsdrift. Uenig-
heten handler blant annet om:
•	 System og økonomi: Hvorfor 

utløser enkelte spesialiseringer 
høyere og oftere takster enn 
andre? 

•	 Prosess: Hvem bestemmer 
hvilke takster som skal utløse 
refusjon og på hvilket økono-
misk nivå og hvilken innflytelse 
har NFF på resultatet? 

•	 Anerkjennelse og tillit: I 
hvilken grad er takstsystemet 
og takstoppgjøret en direkte 
anerkjennelse av den jobben 
medlemmene gjør og hvilken 
tillit har vi til hverandre?

System og økonomi
Takstsystemet er basert på et 
stykkprissystem som gjør at 
noen spesialister tjener mer enn 
andre. Årsaken er dels at enkelte 
spesialisttakster kom tidlig, og 
dels at myndighetene har brukt 
systemet til å stimulere tiltak 
de mener det er størst behov 
for. I tillegg har NFF hatt sine 
prioriteringer.

Spesialistene i NFFs forbund-
sinterne ordning utløser en takst 
som myndighetene er tilbakehol-
dende med å øke fordi de ser tak-
sten i sammenheng med offentlig 

spesialistgodkjenning. 
I tillegg er NFFs største 

medlemsgruppe generalistene, 
der mange ikke har formell et-
terutdanning, men har oppar-
beidet seg mye realkompetanse 
gjennom praksis og kurs.

Unio og NFFs politikk er at 
kompetanse skal lønne seg. Men 
det betyr ikke at vi kun prioriterer 
denne gruppen. Alle medlems-
grupper skal ha en lønnsutvikling 
i tråd med oppgjøret i offentlig 
sektor. 

Prosess
I god tid før takstforhandlingene, 
sender Forhandlingsseksjonen 
ut en spørreundersøkelse om 
hva de selvstendig næringsdri-
vende ønsker å prioritere. Til nå 
har svarprosenten vært lav. Ut 
ifra det medlemmene spiller inn, 
lager sekretariatet et notat til 
Næringspolitisk råd, som deret-
ter anbefaler årets føringer til 
Forbundsstyret. Det er Forbunds-
styret som endelig bestemmer 
innretningen på NFFs føringer i 
takstoppgjøret. 

NFFs motpart er Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD), 
som har sine politiske føringer 
fra regjeringen. Det kan være å 
stimulere en viss type behandling 
i forhold til en gruppe pasienter, 
eller de kan ønske å fase ut 
enkelte takster. I tillegg kommer 
HOD med sine klare prioriteringer. 
Det synliggjøres i år blant annet 
når det gjelder satsingen på 
elektronisk samhandling. 

Myndighetene ønsker dessu-
ten å forenkle systemet for å 
bedre sine kontrollmuligheter. 
Takstsystemet benyttes også 
aktivt for å styrke tilbudet til 
pasienter som myndighetene vil 

prioritere. Sittende regjerings po-
litikk vil kunne leses av takstene 
HOD prioriterer. 

Etter at to konkurrerende 
organisasjoner kom inn i forhand-
lingene, er det nå tre parter som 
møter med sine prioriteringer, i 
tillegg til HOD.

Innlegget fra generalistene i 
Fysioterapeuten kan leses som 
om NFF alene har mulighet til 
å diktere resultatet. Slik er det 
dessverre ikke. Sluttresultatet 
springer delvis ut av andre krav 
enn våre egne. Det er heller ikke 
slik at NFF og HOD har et avtale-
institutt som forutsetter at vi er 
likeverdige parter. Vi har dermed 
ikke noe streikegrunnlag hvis vi 
ikke blir enige under forhandlin-
gene. 

Medlemmer som ønsker å 
påvirke NFFs fremtidige føringer 
i takstoppgjøret, kan søke å 
påvirke prosessene gjennom Næ-
ringspolitisk råd eller Forbunds-
styret. I Forbundsstyret sitter 
også NFFs fem regionledere, som 
kan være lettere å henvende seg 
til lokalt. Bruk dem! 

Anerkjennelse og tillit
Vårens takstoppgjør er et av de 
beste NFF har hatt. Vi forhandlet 
frem 60 millioner kroner utenfor 
rammen for takstoppgjøret, 
penger vi vil dra med oss i årene 

fremover som påslag på takstene. 
Etter årets takstoppgjør opplevde 
noen at deres jobb og bidrag til 
kommunehelsetjenesten ikke ble 
anerkjent tilstrekkelig. Det har vi 
en forståelse for. Anerkjennelse 
har mange former og økonomi har 
alltid vært en av dem. 

Takstsystemet kommer aldri 
til å bli helt rettferdig slik det er 
bygd opp. Det gjelder ikke bare 
her, men også avtalene innenfor 
tariffområdene. Hva som vil være 
rettferdig, er det heller intet klart 
svar på. Som forhandlingssjef 
ønsker jeg meg en medlems-
gruppe med stort rom for interne 
diskusjoner. Jeg vil derfor rette 
en honnør til de grupperingene 
og enkeltmedlemmene som har 
tatt til orde for debatt. Det er en 
forutsetning for at vi skal finne 
frem til de beste løsningene. 

Jeg håper derfor på flere 
innlegg i denne debatten, 
gjerne også om andre forhold 
medlemmene er opptatt av. La 
oss fortsette debatten på dette 
nivået - med gjensidig respekt 
for uenigheter og med tillit til 
hverandre. Dette engasjementet 
gir håp om en dynamisk og spen-
nende organisasjon for fremtiden. 
Kjør debatt!

Thea Wessel Jørgensen,
forhandlingssjef i NFF

Frustrasjon over takstoppgjøret 2016 
- forhandlingssjefen svarer
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debatt

Det er en kjensgjerning at fysio-
terapiutdanningene holder den 
nye tilnærmingen balansekoden/
læringsorientert fysioterapi på 
armlengdes avstand. Hvorfor? 
Utfordrer vi gjeldende oppfatnin-
ger for mye? 

Veien fram til en ny tilnær-
ming i fysioterapi har vært preget 
av atskillig prøving og feiling. In-
gen kan underkjenne Per Brodals 
vitenskapelige forskerblikk, eller 
pasientenes ærlige tilbakemel-
dinger. Men den tredje aktøren i 
samarbeidet, fysioterapeutene, 
kan åpenbart underkjennes. Er vi 
ikke bra nok fordi vi ikke har en 
mastergrad hver? Arrogansen fra 
utdanningene er kvelende: Best 
å tie det i hjel, så kanskje de gir 
seg….

Til tross for manglende 
anerkjennelse fra fysioterapi-
utdanningene, holder NFF kurs 
i tilnærmingen for lærelystne 
kolleger. 

I ca.16 år har det vært et solid 
samarbeid mellom tre aktører: 
forskningsmiljøet ved professor 
Per Brodal, klinikere ved fysiote-
rapeutene Britt Fadnes og Kirsti 
Leira og et utall pasienter som sli-
ter med kroppslig og mental kon-
troll. Målet har vært å gå opp nye 
behandlingsveger. Pasientene har 
såkalte «uforklarlige sympto-
mer». De fleste faller inn under 
de to store diagnosegruppene: 
lettere og moderate psykiske 
plager og muskel/skjelett-plager. 
Mange fysioterapeuter prøver å 
hjelpe, men hvor godt lykkes vi 
egentlig?

Fagkritisk tenkning
Hvor mange har spurt seg selv: 
Hvor godt passer min måte å 
arbeide på med hva vi i dag vet 
om hvordan hjernen arbeider? Å 
være usikker på effekt av egen 
praksis og det teoretiske grunn-
laget for tilnærmingen, viser en 
modenhet som åpner for å ville 
lære. Faglig utvikling betinger 
at vi deler nye erkjennelser med 
andre for sammen å skape nytt. 

Fysioterapiutdanningene 
er spesielt viktige lyttere – for 

eventuelt å kunne bli samarbeids-
partnere. De sitter med ansvar og 
makt til å skape større endringer. 
Hvilken faglig bagasje skal de 
unge ha med seg ut i møtet med 
et vell av utfordrende oppgaver? 
Realiteten er at de knapt letter på 
hodet for å vende oppmerksom-
heten i aktuell retning: Hva skjer 
der ute i praksisfeltet i møtene 
mellom pasienter og behandlere? 
Er det noen som skaper nytt? Er 
det kommet nye fagbøker – på 
norsk?

Et driftig trespann
Å snu seg demonstrativt vekk 
er rett og slett forkastelig. 
Som klinikere har vi vår styrke 
i det daglige samarbeidet med 

pasientene om utforsking av ny 
praksis på basis av oppdatert 
forskning. Samspillet i trespannet 
gjør at det vi har kommet fram 
til, er potent. Vi søker å skape 
et lærende miljø oss imellom, og 
kjenner ikke til andre som har fått 
til et slikt samarbeid i Norge. 

I forsøkene våre på å finne 
mer ut av hvordan hjernen må 
lære av kroppen, har vi gjort mer 
dumt enn klokt. Men nettopp 
de forgjeves forsøkene gjør oss 
sikrere på kvaliteten i de beve-

gelsesverktøyene vi per i dag pre-
senterer. Vi vil gjerne bli vist den 
tilnærming i fysioterapi som er 
mer omhyggelig eltet, undersøkt, 
utprøvd, belyst med forskerblikk 
og etter hvert godt dokumentert.

På tross av mye arbeid og 
mange nedturer, har vi aldri 
tvilt underveis. Vi innså at ny 
kunnskap og nye erkjennelser 
tvang fram nye måter å forstå 
og dermed drive praksis på. 
Inngrodde oppfatninger må hele 
tiden settes under press for at et 
fag ikke skal stivne. 

RCT-studien VÅG
Det pågår nå en randomisert, 
kontrollert multisenterstudie av 
effekten av læringsorientert fy-

sioterapi. Pasientene som deltar 
er henvist til psykiatriske polikli-
nikker og randomisert, enten til 
læringsorientert fysioterapi eller 
til kontrollgruppa som får stan-
dard psykiatrisk behandling. De 
følges med fire halvårlige selv-
rapporteringsskjemaer i 1 ½ år fra 
oppstart, altså vanligvis en god 
stund etter avsluttet behandling. 
Resultatene vil foreligge omkring 
årsskiftet 2017/2018. 

En oppfordring
Nå må de som har ansvar for å 
veilede unge studenter komme 
på banen. Vår tilnærming hører 
hjemme i grunnutdanningen. Der 
andre utdanninger leter etter 
hva som befinner seg utenfor 
institusjonen av godt nytt, erfarer 
vi det motsatte. Vi har tilbudt 
oss å være gjesteforelesere, men 
hører ikke et pip. Hvor lenge har 
skolene tenkt å se en annen vei? 
Vi er åpne for å dele kunnskap 
og erfaring, lytte til innspill – og 
sammen arbeide for komme oss 
videre. For videre må vi.

Britt Fadnes og Kirsti Leira

Å bli tiet i hjel

Å snu seg demonstrativt 
vekk er rett og slett 
forkastelig.
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Sammendrag 

n Hensikt: Medisinsk informasjon er lett tilgjengelig via internett, noe en stor del 
av den norske befolkningen benytter seg av. Denne studien undersøker hvordan 
personer over 20 år søker, vurderer og anvender internettbasert helseinformasjon. 
E-Health literacy er brukt som teoretisk perspektiv.  

n  Materiale og metode: Norske data er hentet fra en komparativ internasjonal studie 
med mixed method design; to spørreskjema, og kvalitative intervju med 16 deltakere. 
Materialet er tematisk analysert. 

n  Funn: E-Health literacy omfatter digital orienteringskompetanse, vurderingskom-
petanse og handlingskompetanse. Informantene scoret høyest på digital oriente-
ringskompetanse. Scoren på vurderingskompetanse varierte med utdanningsnivå. De 
yngste, og lavest utdannede scoret lavest på vurderingskompetanse, mens utdan-
ning spilte mindre rolle for handlingskompetanse. Menn scoret lavere enn kvinner på 
alle parametere. Internett ble brukt for å håndtere usikkerhet og informasjonsbehov, 
for å hjelpe andre, eller for sensitive tema. Informantene kryss-sjekket informasjo-
nen, og stolte mest på nettsider med biomedisinsk kunnskap og med institusjonell 
tilknytning. De brukte informasjonen som supplement til annen helseinformasjon, og 
diskuterte den med venner, familie og helsevesen.

n Konklusjon: Informantene hadde god digital orienteringskompetanse, men ulike 
forutsetninger for å tolke helseinformasjonen. Fysioterapeuter kan bistå pasientene 
med å tolke helseinformasjonen de finne på nettet, og kan benytte deres søkekom-
petanse og lærelyst som en resurs i arbeidet med å understøtte og mobilisere egne 
krefter. 

n Nøkkelord: Internett, e-Health literacy, mixed methods.

Fra søk til bruk av helseinformasjon på internett:
e-Health literacy i en norsk kontekst

Eva Haukeland 
Fredriksen, fysiotera-
peut, sosiolog, PhD. 
Førsteamanuensis ved 
Institutt for ergoterapi, 
fysioterapi og radiografi, 
Avdeling for helse- og 
sosialfag, Høgskolen i 
Bergen. ehf@hib.no. 

Tobba Therkildsen Sudmann, fysiotera-
peut, sosiolog, PhD. Førsteamanuensis 
ved Institutt for sosialfag og vernepleie, 
Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen 
i Bergen. 

Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, og ble akseptert 17.8.2016. 
Studien er godkjent av Norsk samfunns-
vitenskapelig datatjeneste (NSD), saksnr. 
40938. Informert samtykke er innhentet fra 
alle studiedeltakerne. Ingen interessekon-
flikter oppgitt. 

Innledning 
Medisinsk informasjon er lett tilgjengelig 
via internett, og i Norge har 96% av befolk-
ningen tilgang til en eller flere digitale platt-
former hjemmefra, fra arbeidsplass eller stu-
diested. I 2015 brukte 75% av alle personer 
i aldersgruppen 16-44 år internett til å finne 
informasjon om helserelaterte tema.1 Folk 
har ulik motivasjon for å søke nettbasert 
helseinformasjon (1-7), men lav allmenn-
kunnskap i helse (health literacy) er negativt 
forbundet med evnen til å vurdere og stole 
på internettbasert helseinformasjon (8). Vi 
vet lite om hvordan situasjonen er i en norsk 

kontekst. Hvordan søker, vurderer og an-
vender folk i Norge internettbasert helsein-
formasjon, og hvilken betydning har sosial 
samhandling for disse prosessene?

I denne artikkelen presenterer vi de nor-
ske funnene fra en internasjonal komparativ 
mixed-method studie. Hensikten med stu-
dien er å få innsikt i hvordan personer med 
ulik bakgrunn søker, vurderer og anvender 
internettbasert helseinformasjon. Det sam-
lete datamaterialet består av 165 intervjuer 
med informanter fra fem land (Australia, Is-
rael, Nederland, Norge og Sveits).2  Studien 
bidrar med ny kunnskap om hvordan nor-

ske informanter søker, vurderer og anvender 
nettbasert helseinformasjon, og om hvilken 
betydning andre personer (lekfolk og profe-
sjonelle) har for disse prosessene. For fysio-
terapeuter kan denne kunnskapen vise be-
tydningen av å ta pasientenes forkunnskaper 
i bruk for helsefremmende og forebyggende 
formål. 

1 Se http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/sta-
tistikker/ikthus.  Lest 2. juni 2016.
2 Våre internasjonale forskerkolleger har godkjent 
at vi publiserer en separat artikkel med de norske 
funnene.

mailto:ehf@hib.no
http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/statistikker/ikthus
http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/statistikker/ikthus
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Teoretisk perspektiv 
Health literacy (HL) handler om forutset-
ninger for ivaretagelse av god helse, og ut-
gjør det teoretiske perspektivet i studien. 
WHO definerer HL som:

 «The cognitive and social skills which 
determine the motivation and ability 
of individuals to gain access to, under-
stand, and use the information in ways 
which promote and maintain good 
health» (9). 

Health literacy har tradisjonelt blitt definert 
som individuelle egenskaper for å fungere 
effektivt i møtet med helsevesenet, som å 
kunne tolke skriftlig informasjon, bruke 
kvantitativ helseinformasjon, tilpasse seg 
medisinske regimer og snakke og lytte ef-
fektivt (10). Men denne definisjonen overser 
både betydningen av samhandling og pro-
duksjon av helsekunnskap utenfor helseve-
senet. I løpet av de siste tiårene har bruken 
av begrepet endret seg, og anvendes nå i en 
videre kontekst (9, 11-14). Nutbeam har 
lansert en tredelt modell, som spenner fra 
basale lese- og skriveferdigheter (functio-
nal HL), til evnen til å forstå kunnskap fra 

ulike kommunikasjonskanaler og å anvende 
denne i ulike situasjoner (interactive HL), 
til myndiggjøring i forhold til politiske og 
organisatoriske endringer (critical HL). Vi 
har undersøkt HL i en digital kontekst (e-
HL), med fokus på hvordan ulike personer 
søker, vurderer og anvender internettbasert 
helseinformasjon. Vi har brukt Norman og 
Skinners definisjon av e-HL, som bygger på 
Nutbeams begrep interactive HL, og som 
omhandler evnen til å søke, finne, forstå og 
vurdere helseinformasjon fra elektroniske 
kilder, samt å anvende denne kunnskapen 
for å adressere et helseproblem (15). 

Metode
Metodiske tilnærminger
Den internasjonale studien har et mixed-
method design. Den kvantitative delen be-
står av to standardiserte og validerte spør-
reskjema som måler HL-nivå: NVS score 
og e-Heals (16, 17). Informantene svarte på 
NVS og e-Heals spørreskjemaene med in-
tervjuer til stede. Kvalitative intervjuer sup-
plerte spørreskjemaene. Intervjuene utgikk 
fra konkrete erfaringer med å søke, vurdere 
og anvende nettbasert helseinformasjon. Vi 

har oversatt testene og intervjuguiden fra 
engelsk til norsk. Den norske delen av studi-
en hadde i tillegg fokus på det sosiale rundt 
søk og vurdering. 

Rekruttering og informanter
Vi foretok strategisk rekruttering, og inklu-
derte 16 norsktalende personer over 20 år 
(Tabell 1). Deltakerne varierer mht. alder, 
kjønn, yrkes- og utdanningsbakgrunn, og 
har ulik erfaring med å bruke elektroniske 
kilder til helseinformasjon. 

Dataproduksjon 
Av kvalitetshensyn foretok vi de første tre 
intervjuene sammen. Alle informantene 
fikk skriftlig og muntlig informasjon, og 
ga skriftlig samtykke til deltakelse. Spør-
reskjema og intervju tok inntil en time, på 
lokasjon som passet for informantene. NVS-
spørreskjemaet (16) undersøker evnen til å 
forstå og bruke matvarevaredeklarasjoner 
(eksempel diabetikeriskrem), eHeals-spør-
reskjemaet (17) er en egenevaluering av 
ferdigheter i å søke, vurdere og bruke inter-
nettbasert helseinformasjon. Informantene 
svarte på åtte spørsmål om e-Health Lite-
racy, scoret med Likertskala 1-5 (5=høyeste 
score). Intervjuene hadde følgende tema: 

Informantene hadde høyere orienteringskompe-
tanse enn vurderingskompetanse og handlings-
kompetanse. 

Kort sagt

•	 Denne undersøkelsen viser at 
internettbasert helseinformasjon 
kan bli handlingskompetanse dersom 
informasjonen blir diskutert og vurdert 
med personer man har tillit til. 

•	 Fysioterapeuter, som autoritative res-
surspersoner, har her en unik mulighet 
til å bidra til at pasientenes læring blir 
omgjort til konkret handlingskompe-
tanse. 

•	 Fysioterapeuter kan bistå pasientene 
med å tolke helseinformasjonen de 
finner på nettet, og kan benytte deres 
søkekompetanse og lærelyst som en 
resurs i arbeidet med å understøtte og 
mobilisere egne krefter. 

Informant/kjønn Alder Utdanning Yrke

A: kvinne 35 master sosialarbeider

B: mann 39 grunnfag musiker

C: mann 41 bachelor sykepleier

D: kvinne 53 videregående helsesekretær

E: kvinne 42 master Phd-student

F: kvinne 26 master sykepleier

G: mann 64 bachelor adjunkt

H: mann 73 doktorgrad professor

I: mann 26 grunnskole skoleelev

J: mann  60 cand. polit. spesialkonsulent

K: kvinne 36 videregående helsearbeider

L: kvinne 25 videregående arbeidssøkende

M: kvinne  47 videregående bonde

N: kvinne 20 videregående student

O: mann 22 videregående malersvenn

P: mann 21 videregående platearbeider

TABELL 1 Deltakerne
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Hva er helsenett?
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Vi håndterer alt. Overføring av journaler, 
oppkobling til helsenett, opplæring og 
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(1) tidligere erfaring med å søke helsein-
formasjon på internett; (2) diskusjon om 
internettbasert helsekunnskap med fagfolk 
i helsevesenet og (3) vurdering av trover-
dighet. Intervjuene ble foretatt i løpet av tre 
måneder våren 2015, etter hvert som nye 
informanter meldte seg. De siste intervjuene 
bidro ikke med ny eller uventet informasjon, 
og vi vurderte at materialet hadde en aksep-
tabel grad av metning med 16 informanter.

Håndtering av data
Intervjuene ble tatt opp, og transkribert til 
normalisert bokmål. Alle data er lagret på 
institusjonens forskningsserver, og studien 
er godkjent av NSD (ref. 40938). De kvan-
titative dataene ble analysert etter kjønn, ut-
danning og alder. De kvalitative intervjuene 
ble lest i fulltekst av begge forfattere, og er 
tematisk analysert. Nvivo10 ble brukt som 
programvare. Det samlete datamaterialet ble 
organisert etter aspekter ved e-HL: (1) digi-
tal orienteringskompetanse, (2) vurderings-
kompetanse og (3) handlingskompetanse.

Resultat
NVS-resultatene (16) viser at informantene 
hadde gode ferdigheter i å vurdere og an-
vende helseinformasjon i form av matva-
redeklarasjoner. Alle informantene skåret 
høyt: 13 av 16 fikk toppscore 6/6, og 3 av 16 
scoret 5/6. Funnene fra e-Heals (17) og de 
kvalitative forskningsintervjuene nyanserer 
bildet. Intervjuene ga dypere innsikt i hvor-
dan informantene vurderte egne ferdigheter 
i å finne internettbasert helseinformasjon, 
og hvordan informasjonen ble kryss-sjekket 
med eget nettverk eller med helsepersonell 
før handlingsstrategier ble valgt, for eksem-
pel følge konkrete råd, vente og se, eller opp-
søke lege.

Resultatene fra e-Heals er analysert ut fra 
kjønn, alder og utdanning. Tabell 2 angir 
gjennomsnittlig score på de åtte spørsmå-
lene som inngår i e-Heals (5=toppscore). 
Fire av spørsmålene omfatter digital orien-

teringskompetanse, to omfatter vurderings-
kompetanse, og to handlingskompetanse 
(17). Deltakerne scorer høyt på digital ori-
enteringskompetanse, og lavere på vurde-
ringskompetanse og handlingskompetanse. 
Menn scorer gjennomgående lavere enn 
kvinner på alle parametre. Informanter 
med lav utdanning scorer lavere på vurde-
ringskompetanse enn informanter med høy 
utdanning, mens forskjellen mellom disse 
gruppene er marginal når det gjelder hand-
lingskompetanse. Informantene under 40 år 
scoret lavere på vurderingskompetanse enn 
informanter over 40 år, men de hadde lavere 
utdanning.

Digital orienteringskompetanse
Samlet hadde informantene god digital ori-
enteringskompetanse. Kvinnene scorer høy-
ere enn mennene, og gruppen med høy ut-
danning scorer høyere enn gruppen med lav 
utdanning. De eldste, med høy utdannelse, 
scorer gjennomgående høyt. Intervjuene 
viste at mange brukte internett for å hånd-
tere usikkerhet og informasjonsbehov før 
og/eller etter møter med helsevesenet, for å 
hjelpe andre, eller for å få informasjon om 
sensitive tema. De valgte nettbasert infor-
masjon fordi den er gratis og lett tilgjengelig. 
Informantene brukte ulike plattformer (te-
lefon, lesebrett, pc) og søkte fra mange ulike 
steder (hjemme, jobb, buss, osv.). Gjennom-
gående startet søkene med norske begreper, 
supplert av medisinske termer og engelske 
ord (jfr. utdanning). Søkestrategiene var 
overraskende like: kombinasjon av søkeord, 
kryss-sjekking, variasjon i søkemotor og 
kontroll mot anerkjente og autorative kilder 
på nett, i eget nettverk, eller helsepersonell. 

Mange søkte på internett før de bestemte 
seg for om de skulle kontakte helsevesenet. 
Dette gjaldt spesielt ved mindre alvorlige 
tilstander som ryggsmerter, influensa, fe-
ber, barnesykdommer, graviditet, eller ved 
spørsmål om bivirkninger av medikamen-
ter. Flere brukte nettet for å finne gode råd 

om dietter eller trening, eller for å diagnos-
tisere seg selv: 

«Jeg sjekker nettet for å se om jeg bare 
innbiller meg ting. Og så, hvis det kan 
være noe som ligner på det, kan jeg vur-
dere å undersøke (…) I stedet for å pla-
ge legen med en gang hvis det bare er en 
vanlig influensa. Det er så dumt» (N). 

Både informant N og fleste andre informan-
tene foretrakk å oppsøke lege direkte ved 
frykt for alvorlige sykdommer. Flere søkte 
på nettet før legekonsultasjonen for å lære 
mer, og for å kunne informere legen bedre 
om plagene sine:

 «Legen vet ofte ikke hva dette gjelder. 
Så da må jeg søke opp en del ting for å 
tilegne meg kunnskap, og så ta det vi-
dere» (K).

Mange informanter søkte etter informasjon 
som kunne hjelpe dem til å sortere og for-
døye informasjonen de hadde fått hos lege, 
og for å forsikre seg om at de hadde forstått 
den: 

«Informasjonen jeg får fra legen er 
knapp, og kanskje glemmer jeg noe, eller 
er usikker på informasjon om diagnosen 
eller medisinbruk. Jeg ønsker å forsikre 
meg om at informasjonen er korrekt» 
(A).

Flere fortalte at internettbruken inngikk i 
en læringsprosess: «Først gikk jeg til legen, og 
så leste jeg om det. Jeg fikk noen brosjyrer, og 
så leste jeg på nettet» (H). Men andre søkte 
internett først, fordi de ønsket informasjon 
om tilstander som var vanskelig å fortelle 
om. Informant E fortalte at sønnen hadde 
skabb: «Det er et tema som er vanskelig å for-
telle om, så det er bedre å søke råd på nettet». 
Noen av de unge mennene sa at de ikke gikk 
til internett med hemmelighetene sine, men 

Kjønn Alder Utdanning

e-heals-score
M

N=8
K

N=8
20-39
N=9

40-59
N=4

60+
N=3

VG eller lavere
N=8

Høyere enn VG
N=8

Orienteringskompetanse 3,4 3,9 3,6 3,4 4,0 3,4 3,9

Vurderingskompetanse 2,9 3,6 2,9 3,6 3,8 2,9 3,7

Handlingskompetanse 2,7 3,7 3,0 3,6 3,0 3,1 3,2

TABELL 2 E-heals-score fordelt på kjønn, alder og utdanning.
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diskuterte sensitive tema med venner.
Mange hadde brukt sin digitale oriente-

ringskompetanse for å hjelpe andre med å 
søke etter helseinformasjon. Men flere av de 
unge, lavt utdannede informantene hadde 
aldri søkt på internett for å hjelpe andre. De 
fikk hjelp selv til å søke eller finne anbefalte 
sider. Det var også vanlig å søke informasjon 
om andres sykdommer, både av nysgjerrig-
het og for å kunne hjelpe. Informant E had-
de en kreftsyk venninne: 

«Jeg har søkt etter vitenskapelig lit-
teratur fordi jeg vil vite mer om dette, 
og fordi jeg trenger informasjon om hva 
som kommer til å skje videre». 

Vi spurte informantene om de brukte ulik 
søkestrategi på hverdagslidelser og alvorlige 
helseproblem. Det gjorde de ikke. De fleste 
startet søket med å lete etter informasjon 
om bestemte diagnoser, eller ved å kom-
binere søkeord på diagnose og symptom. 
Andre lette først etter andres erfaringer, 
som de sammenlignet med sine egne symp-
tomer før de gikk videre og lette etter mer 
autoritativ medisinsk kunnskap. Uavhengig 
av utdanningsbakgrunn og digital oriente-
ringskompetanse, startet de fleste søket på 
norsk.  De som behersket engelsk, og de som 
hadde helsefaglig bakgrunn brukte engelske 
søkeord eller medisinske termer i tillegg. In-
formanter med dårlige engelskkunnskaper 
søkte på engelsk dersom de ikke fant det de 
lette etter på norsk: «Men jeg har problemer 
med å lese engelsk, fordi det er så mange ord 
som jeg ikke forstår» (P). Selv om oriente-

ringskompetansen var relativt høy, var dette 
til liten hjelp for dem som ikke forstod den 
informasjonen de fant.

Vurderingskompetanse
Informantene scoret lavere på vurderings-
kompetanse enn på orienteringskompetan-
se. Fordelingen av score for vurderingskom-
petanse viser de samme tendensene som for 
digital orienteringskompetanse. Informan-
tene scoret relativt lavt på spørsmålet om de 
hadde tilstrekkelig kunnskap for å vurdere 
helseinformasjonen som de finner på nettet, 
noe flere reflekterte over: 

 «Det er greit å ha internett, fordi du 
kan lese om forskning, og om bakgrun-
nen for medisiner og sånt. Men til sy-
vende og sist – og det er hevet over tvil – 
er det de profesjonelle som har rett (…). 
Jeg er kritisk til min egen evne til å tolke 
informasjonen. Jeg er ikke lege» (J).

Bevissthet om egne begrensninger gjorde 
at informantene anvendte flere strategier 
for å skille troverdig informasjon fra infor-
masjon av lavere kvalitet. De kryss-sjekket 
ved å bruke ulike kilder, og de stolte mest 
på nettsider med biomedisinsk kunnskap 
og tilknytning til en troverdig institusjon, 
som Folkehelseinstituttet. Nettsteder med 
oppdaterte referanser, profesjonell layout og 
uten reklame, ble sett som mer troverdige 
enn nettsteder med reklame, ukjente eller 
uprofesjonelle forfattere, og chattesider. De 
fleste kryss-sjekket informasjonen de fant på 
nettet for å sikre troverdigheten: 

«Hvis jeg har gjort et søk, og går tilbake 
til start og finner et annet nettsted om 
det samme temaet, og denne informa-
sjonen er lik informasjonen fra det for-
rige nettstedet, og jeg kan gjøre det sam-
me igjen og finne likhet mellom tre ulike 
nettsteder, så tenker jeg at det er ok, og 
at jeg er på rett spor» (C).

I tillegg til å kryss-sjekke informasjonen, 
søkte noen sammen med andre, og disku-
terte det de fant underveis i søkeprosessen. 
Men flere unge informanter med lav utdan-
ning hadde problemer med å vurdere infor-
masjonen:

«Hvis de er flinke til å forklare ting, og 
hvordan ting fungerer, er det lettere å 
stole på det. Det er lettere for oss uviten-
de personer hvis ting får en nøyaktig og 
enkel forklaring (…) Jeg liker nettsteder 
der jeg kan søke etter symptomer. Så går 
jeg inn på den siden, og så ser jeg: OK. 
Alt er her. Og det er ikke latin og alt det 
der. Det må forklares enkelt» (O).

Mange diskuterte informasjonen de hadde 
funnet på internett med personer i nettver-
ket sitt, særlig familiemedlemmer og venner 
med helseutdanning. På denne måten fikk 
de hjelp til å vurdere den nettbaserte helse-
informasjonen, og relevansen av den.

Handlingskompetanse
Informantene scoret lavere på handlings-
kompetanse enn på orienteringskompetan-
se, og det var liten forskjell mellom utdan-
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ningsgruppene. Gjennomsnittsscoren på 
spørsmål 2: «Jeg føler meg trygg med å bruke 
helseinformasjon fra internett for å ta helse-
beslutninger», var den laveste i hele dataset-
tet. Noen tok kunnskapen i bruk i dialog 
med andre i nettverket sitt, eller de brukte 
den i møtet med helsevesenet. Men flere sa 
at de følte seg underordnet i relasjonen til de 
profesjonelle, og de var redde for å fremstå 
som lite troverdige dersom de tok opp helse-
informasjon fra nettet:

«Tenker at muligheten til diskusjon ofte 
er veldig begrenset fordi man har be-
grenset tid. Og fordi man som lekperson 
føler seg underordnet, og at den infor-
masjonen du har funnet på nettet kan-
skje ikke fremstår som troverdig» (A).

Flere informanter som selv arbeidet i hel-
sevesenet valgte å underkommunisere sin 
egen kunnskap når de selv var pasienter: 

«Du vet at det er ikke så populært å på 
en måte komme med fasitsvar til min 
fastlege eller annet helsepersonell. Jeg vet 
at de er opptatt av selv å fastslå hva som 
er saken» (C).

Andre brukte kunnskapen sin, men skjulte 
at informasjonen stammet fra nettet, spesielt 
dersom den kom fra nettforum: «Da hadde 
jeg heller sagt at jeg har hørt at det er mange 
som har det samme» (F). Men flere av de 
unge informantene som ikke hadde utdan-
ning ut over videregående, mente at kunn-
skapen deres kunne hjelpe legen: 

«Jeg er ikke sikker på om leger liker at 
alle vil leke doktor. Men det er ok at vi er 
observante, og at vi prøver å finne ut hva 
som er galt. Det kan hjelpe dem til å for-
stå hva det er, til å finne ut av det» (P). 

Informantene brukte den nettbaserte helse-
informasjonen til å gi råd, til egenbehand-
ling av småplager som munnsår eller til å 
oppsøke helsehjelp. Råd og tips om trening, 
kosthold, graviditet, og lumbago ble fulgt. 
De kontaktet selv fastlege eller fysioterapeut 
dersom de mente at det var nødvendig, og 
oppfordret andre til å søke helsehjelp. Infor-
mant D hadde brukt informasjon fra inter-
nett i ulike sammenhenger: 

«I forhold til kosthold, i forhold til tre-
ning, i forhold til rygg, i forhold til mu-

searm og de tingene der. Og da har jeg 
jo lært om bruk av arm, ergonomiske 
stillinger og de tingene der».

Handlingskompetansen var lik, uavhengig 
av utdanningsnivå. Alle informantene var 
klare på at informasjonen som de fant på 
internett var av generell karakter, og de vur-
derte relevansen av den før de benyttet seg 
av rådene de fant der. Samhandlingen med 
personer i nettverket deres var viktig i denne 
prosessen.

Diskusjon
De kvantitative dataene viste at informan-
tene hadde høyere orienteringskompetanse 
enn vurderingskompetanse og handlings-
kompetanse. Personer med lav utdanning 
hadde lavere vurderingskompetanse enn 
de med høyere utdanning, mens handlings-
kompetansen var relativt likt fordelt. Dette 
er et paradoks som vi kommer tilbake til i 
metodediskusjonen.

Det kvalitative datagrunnlaget viste at 
informantene orienterte seg på internett 
for å håndtere informasjonsbehov og usik-
kerhet, for å hjelpe andre, eller for å få in-
formasjon om sensitive tema. De visste at 
informasjonen fra nettet var av generell ka-
rakter, og de fleste mente at nettbasert hel-
seinformasjon var et supplement til annen 
helseinformasjon. De vurderte troverdig-
heten av informasjonen ved å kryss-sjekke 
informasjonen mot anerkjente og autora-
tive kilder, og stolte mest på nettsider som 
formidlet biomedisinsk kunnskap og hadde 
institusjonell tilknytning. De reflekterte kri-
tisk over hvorvidt informasjonen de hadde 
funnet var relevant for dem eller ikke, og de 
diskuterte informasjonen med venner eller 
familie. Samhandling med andre var viktig 
gjennom hele prosessen; både ved søk, tol-
king og bruk av informasjonen. Informan-
tene brukte andre læringsarenaer enn hel-
sevesenet, og de lærte sammen med andre. 
Ny kunnskap ble tatt i bruk etter diskusjon 
med mer erfarne personer i nettverket eller 
med helsevesenet. Disse funnene nyanserer 
og kontekstualiserer funnene fra den kvanti-
tative delen av studien, der interaksjon ikke 
var et tema. 

Tidligere forskning viser at både til-
gang til, og bruk av helsetjenester er sosialt 
skjevdelt (18). Vårt materiale viste at flere 
av informantene brukte internett og egne 
nettverk for å finne ut om de skulle oppsøke 
helsevesenet for å få hjelp. Egne nettverk er 

viktige arenaer for helsehjelp (19), og in-
teraksjon med andre på internett kan være 
et viktig supplement til egne nettverk (4). 
Internettbasert helseinformasjon kan ut-
fordre den tradisjonelle behandlerrollen (1, 
3), men pasientens nettverk og tillit til egne 
kunnskaper er trolig en underbrukt ressurs 
i møtet med helsevesenet og i behandlings-
prosessen.

Metodediskusjon
Begge forfattere er erfarne fysioterapeuter 
med samfunnsvitenskapelig skolering. Vår 
helsefaglige bakgrunn lettet kommunika-
sjonen med informantene om helsespørs-
mål. Imidlertid kan vår praktiske erfarings-
bakgrunn og teoretiske skolering ha skapt 
«blinde felt», og vi har kontinuerlig utfor-
dret hverandre, våre forkunnskaper og «tatt-
for-gittheter».

Bruken av ulike metoder var fruktbar. 
Den innledende NVS-testen viste oss at 
informantene kunne tolke matvaredeklara-
sjoner. Imidlertid oppfattet mange den som 
en «mattetest», noe som førte til diskusjoner 
om barrierer for forståelse og bruk av helse-
opplysninger. Hensikten med e-Heals-testen 
var å måle deltakernes e-HL-nivå. Vi tolket 
svarene fra noen av deltakerne mer som ut-
trykk for digital selvtillit enn for evnen til å 
søke, finne, forstå og bruke den helseinfor-
masjonen de fant. Flere informanter med 
høy utdanning trakk sin vurderingskompe-
tanse i tvil, mens noen av de unge informan-
tene som hadde lavere forståelse av hva de 
fant, mente at de kunne bruke kunnskapen 
sin til å hjelpe legene. Vi er derfor usikre på 
om e-Heals måler helsekompetanse eller IT-
kompetanse, eller begge deler, og om den 
måler det samme i de ulike gruppene. De 
kvalitative intervjuene fanget opp disse ny-
ansene i materialet og viktigheten av inter-
aksjon og læring, noe de kvantitative testene 
ikke etterspør.

Konklusjon
Denne undersøkelsen viser at internettba-
sert helseinformasjon kan bli handlings-
kompetanse dersom informasjonen blir 
diskutert og vurdert sammen med personer 
man har tillit til. Informantene hadde god 
digital orienteringskompetanse, men ulike 
forutsetninger for å tolke internettbasert 
helseinformasjon. De søkte ofte hjelp hos 
personer i eget nettverk, eller fra personer 
med autoritativ helsekunnskap. Fysiotera-
peuter, som autoritative ressurspersoner, 
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har her en unik mulighet til å bidra til at 
pasientenes læring blir omgjort til konkret 
handlingskompetanse ved å benytte deres 
søkekompetanse og lærelyst som en resurs 
i arbeidet med å understøtte og mobilisere 
egne krefter.

Takk
Takk til de 16 informantene som deltok i 
studien. Takk til forskningsleder for studien 
«Internet and health» Nicola Diviani (Uni-
versity of  Amsterdam) for forskningssam-
arbeidet. Takk til Høgskolen i Bergen for 
finansiering.
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TItle: From seeking to using Internet-based health information - e-Health literacy in a 
Norwegian context 
Abstract 

n Aim: Health-related information is easily accessible on the internet, and a high propor-
tion of the Norwegian population use the internet for health-related queries. This paper 
reports from a study of how people search, evaluate and act upon this information. 
E-Health literacy is used as theoretical framework.

n  Material and method: The Norwegian data is drawn from an international comparative 
study with a mixed method design; two surveys and qualitative interviews with 16 
participants. The material is thematically analysed. 

n  Results: E-Health literacy refers to the ability to seek, appraise and apply health 
information from electronic sources. The participants had high competence in informa-
tion seeking, but low education corresponded with low appraisal skills. The application 
of internet based health information did not correspond with education level. Internet 
searches served different purposes: uncertainty, assisting others, information needs, or 
sensitive topics. The participants crosschecked the information against authoritative 
sources; and discussed it with family, friends or health professionals.

n Conclusion: The participants had high competence in information seeking, but differed 
in capacity to appraise their finds. Physiotherapists should acknowledge patients’ 
internet competencies and utilise their desire to learn as a resource for treatment and 
empowerment.

n Keywords: Internet, e-Health literacy, mixed methods.
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Å jobbe som fysioterapeut krever åpenbart 
god relasjonskompetanse og mellommen-
neskelige kommunikasjonsevner. Det er 
en forutsetning for meningsfulle og, ikke 
minst, virkningsfulle konsultasjoner med 
pasientene. De relasjonelle virkemidlene 
våre er antagelig vel så viktige som de tek-
niske ferdighetene for å oppnå tillit hos 
pasienten. Den hyggelige, aktivt lyttende 
og empatiske terapeuten påvirker sannsyn-
ligvis utfallet av et behandlingsforløp i vel 
så stor grad som fysioterapeuten med sitt 
imponerende håndlag og sin fremragende 
øvelsesbank. 

Faktorer for et godt samspill
En positiv interaksjon mellom pasient og 
terapeut er assosiert med redusert smerte, 
redusert uførhet og høyere tilfredshet med 
behandlingen (1,2,3). Et sterkt bånd og god 
relasjon mellom pasient og terapeut kan 
dessuten være med på å forsterke effekten 
av de intervensjonene vi velger å bruke (4). 
Det er dermed grunn til å tro at effekten 
av behandlingen kan optimaliseres dersom 
våre manuelle ferdigheter settes inn i en 
multimodal tilnærming sammen med den 
relasjonelle interaksjonen (4). Dette går inn 
under betegnelsen uspesifikke faktorer i 
den kliniske tilnærmingen. Disse faktorene 
er assosiert med «kjemien», det abstrakte i 
rommet, selve «settingen», og det som dan-
ner kontekst i behandlingsforløpet (4,5,6). 

Hvordan står det egentlig til med vår rela-
sjonelle verktøykasse?

For et vellykket samspill mellom pasient 
og terapeut, er det særlig tre markører som 
er essensielle, ifølge O’Keefe (2015):
•	 Enighet om mål mellom pasient og tera-

peut.
•	 Enighet om intervensjon.
•	 Tilknytningen («det affektive bånd») 

mellom pasient og terapeut.

O´Keefe (2015) så nærmere på dette sam-
spillet, og fant ytterligere fire faktorer for 
fasiliteringen av dette; fysioterapeutens 
mellommenneskelige kommunikasjonsev-
ner, praktiske ferdigheter, individualisert 
pasientsentrert behandling, organisatoriske 
faktorer og miljøfaktorer. Det er den først-
nevnte faktoren vi er interessert i her; den 
innebærer evnen til å lytte aktivt, være em-
patisk og vennlig, være oppmuntrende, vise 
passende selvtillit og humor, samt ha god 
nonverbal kommunikasjon (4).

Å behandle et helt menneske
For å forstå viktigheten av fysioterapeutens 
evne til kommunikasjon og forståelse, tar vi 
utgangspunkt i et fiktivt scenario i behand-
lingsrommet, som de fleste praktikere nok 
vil kjenne seg igjen i.

Mari kommer til deg med et desperat 
ønske om å bli frisk. Hun har i lang tid 

slitt med smertefull nakke, hodepine 
nesten hver dag, og vondt nedover i ryg-
gen. Tidvis får hun verkende smerter 
rundt hofter og knær. Smertene gjør det 
vanskelig for henne å være i daglig akti-
vitet. Hun har dessuten diffuse smerter 
i magen, men har ikke funnet årsaken 
til dette. Det har resultert i dårlig søvn-
kvalitet. Dette har vedvart i mange år 
og hun har også vært til utredning i spe-
sialisthelsetjenesten, og tidligere vært til 
behandling hos naprapat og kiroprak-
tor.

Dette kunne i prinsippet vært tilstrekkelig 
informasjon for å kunne sette en diagnose 
og starte behandlingen. Men nå ønsker vi å 
se på Mari sin totalsituasjon.

Mari er også nyskilt fra et forhold som 
hun har beskrevet som destruktivt og 
nedbrytende. Hun har nå eneansvar for 
tre barn. Hun er fast ansatt i en kles-
butikk, men har vært sykemeldt de siste 
tre månedene. Hun forteller at hun er 
utslitt og deprimert.

Denne pasient-terapeutrelasjonen er en 
asymmetrisk relasjon. Pasienten søker hjelp 
hos deg for sin håpløse livssituasjon, og leg-
ger sin lit til at du har den nødvendige kunn-
skapen for å kunne løse problemet. Det gir 
deg som terapeut en symbolsk makt, og 

Kommunikasjon gir svar

I behandlingsrommet er det lett å falle for fristelsen å fokusere på 
pasientens smerteopplevelse i stedet for det helhetlige mennesket, 
på vår egen fagekspertise i stedet for å bygge tillit til pasienten. Er 
det ikke på tide at vi går vår egen relasjonskompetanse etter i søm-
mene, på lik linje som vi finspikrer vår evne til å stille riktig diagnose? 
Tør vi å sette vår tradisjonelle yrkesidentitet på prøve?

KRONIKK
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Vi fysioterapeuter har en unik tilgang til kropp 
og å kommunisere gjennom kroppslig dialog.

relasjonen er dermed manifestert asymme-
trisk (7). Som klinikere er vi også i en posi-
sjon der vi kan styre samtalen dit vi ønsker. 
Her er det lett å gå i fellen og sette vår egen 
faglige agenda i forsetet. Helt fra grunnut-
danningen er det forventet at vi skal gjøre et 
problem forståelig og deretter løse det. Det 
er i vårt mandat og forankret i vår autori-
sasjon. Derfor styrer vi også gjerne samtale 
og fokusområde i den retning som vi vet er 
håndterbart for oss. Det bidrar dessuten til å 
underbygge vår yrkesidentitet (8). 

Tydelig forståelse gir økt tilfredshet
Men hvordan kan vi unngå denne fellen og 
i stedet bruke våre relasjonelle verktøy for å 
virkelig hjelpe Mari? Første steg er å lytte. At 

vi terapeuter lytter ligger i vår faglige natur. 
Men at vi viser at vi faktisk forstår hva som 
meddeles er, av pasienten, regnet som ele-
mentært (4). Aktiv lytting blir sett på som 
«den mest grunnleggende og komplekse fer-
dighet i profesjonell, hjelpende kommuni-
kasjon» (9). Velkjente aspekter ved aktiv lyt-
ting er for eksempel det å speile pasienten, 
repetere og bekrefte det som blir sagt, og an-
dre nonverbale virkemidler som øyekontakt 
og å nikke anerkjennende.

Hva om du frir deg fra kontorpulten og 
journalskriving, og rydder unna unødven-
dige distraksjoner? Sett kontorstolen i «pa-
sientsonen». Skap trygge omgivelser slik at 
pasienten kan tørre å dele uforbeholdent av 
sine erfaringer. Vis at du lytter med hele deg 

og er observant overfor pasienten. «Jeg ser 
at du stadig tar deg til nakken, er det noe du 
vanligvis gjør?» Det ligger i vår fagnatur at 
vi har pasientens kropp i fokus. Å være opp-
merksom innebærer også at vi anerkjenner 
pasientens utfordringer og følelser. Det be-
tyr å ta imot pasientens ord og innhold, uten 
å måtte argumentere med en løsning. Eller 
enda verre, lete etter feilen ved det pasienten 
sier og konstatere egen eksplisitt og faglig 
løsning på problemet (10).

«Jeg har så vondt i nakken, jeg klarer ikke 
å snu hodet sånn. Jeg blir så sliten av det», 
sier Mari. «Det der går over», skyter du inn. 
«Du må bare bli litt flinkere til å gjøre øvel-
sene dine. Jeg skal vise deg.» For pasienten 
kan det virke som du behandler plagene som 
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en bagatell. Men hvis du viser at du faktisk 
bryr deg, blir pasienten mer tilfreds (4). Em-
pati beskrives som en absolutt nødvendighet 
og forutsetning for å lykkes som terapeut i 
behandlingsarbeidet, og er helt essensielt 
for å etablere en terapeut-pasient relasjon 
(11). Samtidig er empatiske egenskaper i et 
behandlingsøyemed en potensiell sårbarhet 
som bidrar til økt belastning for terapeuten. 
Vi må ikke føle for mye på affektene. Det er 
en balansegang, som hver og en må vurdere.

Kunsten å stille riktige spørsmål
Åpne og lukkede spørsmål er velkjente be-
grep fra samfunnsvitenskapen, som vi kli-
nikere bruker mer eller mindre bevisst for 
å tiltrekke oss håndterbare svar fra pasien-
ten. «Hva er det som plager deg mest, synes 
du?» Mari grubler. For å tette tenkehullet og 
få fremgang bryter du inn: «Er det smertene 
fra ryggen eller nakken?» Et åpent spørsmål 
blir raskt lukket med to ledende alternativ. 
«Det er nok ryggen som plager meg mest», 
svarer hun pliktoppfyllende. Ok, tenker du. 
«Da setter vi i gang med en undersøkelse av 
ryggen din.» Enkelt, dette kan du. Hva om 
pasienten får tilstrekkelig tenketid uten at 
du forhaster deg inn i en forutbestemt me-
ning om hva som er det åpenbare svaret? Da 
kan samtalen fort bli annerledes. «Jeg synes 
det er frustrerende at jeg er blitt mer og mer 
isolert. Jeg klarer ikke å jobbe. Jeg henger 
ikke med lenger, og det synes jeg er veldig 
leit.» Pasienten avdekker noen psykologiske 
og sosiale perspektiv som åpenbart bør føl-
ges opp. Det er essensielt for at pasienten 
skal oppleve at egen opplevelsesverden og 
egne bidrag har relevans for behandlingsfor-
løpet (12).

Men hva velger du å tematisere? Sann-
synligvis det du føler deg trygg på. «Ja, jeg 
forstår at ryggen din plager deg. Når er det 
mest vondt?» Vi styrer behandlingsforløpet 
dit vi ønsker at det skal være; til smerteopp-
levelsen. Vi vil bort fra utrygg grunn og pa-
sientens egen opplevelse av egen situasjon, 
nemlig affektene. Konsekvensen er at vi an-
tagelig går glipp av et psykososialt perspek-
tiv av stor betydning for behandlingsforlø-
pet. Våre faglige forkunnskaper vil i så måte 
bli begrensende for pasientens integritet og 
meningsberettigethet. Å være åpen for hva 
pasienten tillegger vekt innebærer at vi set-
ter vår tradisjonelle yrkesidentitet på prøve 
(12). Åpne og lukkede spørsmål. Så grunn-
leggende enkelt, men allikevel så lett å gå i 
fellen.

Med våre spørsmålsformuleringer kan vi 
velge å berøre den affektive kommunikasjo-
nen mellom pasient og terapeut. Den skjer 
på to plan; i bevisstheten, det som vi formid-
ler til andre, og i det ubevisste, det vi signa-
liserer gjennom kroppen, gestikulering og 
mimikk (13). Som vi lærer oss å kjenne vår 
kjærestes kroppsspråk når noe er galt, kan vi 
øve oss på å gjenkjenne pasientens ansikts-
uttrykk eller kroppslige uttrykk. Det vi leser 
av pasienten kan vi velge å holde for oss selv 
eller å speile, avhengig av hva som vil gagne 
pasienten (13). Hva du velger avhenger av 
pasientforholdets kvalitet og hvor man er i 
behandlingsprosessen. Uansett må vi for-
holde oss til kroppsspråk og være bevisst 
det i måten vi tilnærmer oss pasienten. «Nå 
gjorde du en fin øvelse. Hvis du gjør det du 
gjorde på denne måten, merker du da noen 
forandring?» Eller: «Jeg ser at du ynket deg 
litt når du gjorde det der. Var det et uttrykk 
for smerte?» Denne typen innsiktsorientert 
fysioterapi, der vi lytter med øynene, vil ha 
sterk effekt på interaksjonen. Da tilstreber vi 
en emosjonell inntoning, hvor begge parter 
får en intersubjektiv følelse av at noe viktig 
er på gang (7).

Mindre asymmetri bygger tillit
Innlevelse i pasientens opplevelsesverden, 
eller å inntone seg pasientens kroppstegn, 
vil bidra til å bryte den asymmetriske barri-
eren. Det samme oppnås dersom pasienten 
selv får initiere et øvelsesutvalg. En god in-
teraksjon blir fasilitert av individualisert be-
handling der pasientens preferanser og me-
ninger blir ivaretatt. «Kan du vise meg hva 
du gjør for å tøye og lindre noe av smerten i 
nakken din?» Mari viser noen sirkulasjons-
øvelser med skuldrene. «Flott. Den øvelsen 
kan du fortsette med», sier du. «Hva om du 
legger til en liten bøy der?» Pasienter liker 
svært dårlig at egne preferanser og evner blir 
ignorert av terapeuten (4). Ifølge Hall et. al. 
misliker de også arrogante og alt for selvsi-
kre terapeuter (1). Bygg derfor gjerne videre 
på pasientens bidrag. Det går også an å in-
tegrere pasientens egne uttrykksmåter i ditt 
eget vokabular. Da viser du at det pasienten 
selv kommer med tilskrives stor betydning. 
Ja, terapeuten kan til og med fortelle pasien-
ten at det er hun selv som sitter med svarene 
og de nødvendige ressursene som skal til for 
å skape endring. Det vil understreke hvor 
viktig vi synes hennes bidrag er. Vi ønsker å 
fremme Mari sin deltagelse og autonomi, og 
hvis vi er riktig heldige, være med å bidra til 

å øke hennes selvtillit (14).
Vi fysioterapeuter har en unik tilgang til 

kropp og å kommunisere gjennom kropps-
lig dialog. Både pasienter og terapeuter 
enes om at praktiske ferdigheter er viktig å 
inneha, og at faglig ekspertise forsterker til-
liten mellom pasient og terapeut (1). Tillit 
i relasjonen er åpenbart avgjørende for at 
pasienten skal åpne opp for sine mulighe-
ter for endring. Da må vår kommunikasjon 
være bevisst og tilsiktet. Den må speile dets 
faktiske betydning; «å gjøre felles; å utveksle 
informasjon eller formidling av budskap 
mellom mennesker.»
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Temaet for avhandlingen er fysisk trening, 
funksjon og mental helse hos sykehjemsbe-
boere med demens. Verdenspopulasjonen 
blir eldre og stadig flere får en demensdiag-
nose. Demenssykdom er en ledende årsak 
til funksjonstap og uførhet blant eldre per-
soner. Det er godt dokumentert at kognitivt 
friske eldre personer kan bedre sin fysiske 
funksjon ved hjelp av trening, men studier 
som har undersøkt effekten av trening blant 
sykehjemsbeboere med demens, er man-
glende og tvetydig. 

Avhandlingen hadde tre mål. Det før-
ste målet var å beskrive livskvalitet hos 
sykehjemsbeboere med mild eller mode-
rat demens og deres balanse, mobilitet, 
muskelstyrke og ADL-funksjon. Vi ønsket 
også å undersøke sammenhengene mel-
lom livskvalitet og disse fysiske variablene. 
Det andre målet var å vurdere interrater-
reliabiliteten for tre fysiske prestasjonstester 
mellom to uavhengige observatører som 
scoret deltagernes testprestasjon samtidig. 
Det tredje målet var å undersøke de umid-
delbare og langsiktige effektene av et høy-
intensivt fysisk treningsprogram på balanse, 
muskelstyrke, mobilitet, ADL-funksjon, 
livskvalitet, og nevropsykiatriske sympto-
mer, inkludert depresjon, blant sykehjems-
beboere med demens. 

For å besvare disse målene inkluderer 
avhandlingen tre studier: en tverrsnittstudie 
(n=170), en reliabilitetsstudie (n=33), og en 

blindet randomisert klinisk studie (RCT) 
(n= 163 og 170). De 170 deltagerne bodde 
på 18 forskjellige sykehjem i og rundt Oslo. 
Inklusjonskriteriene var: Eldre enn 55 år, 
samtykkekompetent, klinisk demensvur-
dering score 1 eller 2 (mild eller moderat 
demens), evne til å reise seg alene eller ved 
hjelp av én, evne til å gå seks meter med el-
ler uten hjelpemiddel. Eksklusjonskriterier: 
Medisinsk ustabil, psykotisk, alvorlige kom-
munikasjonsproblemer. RCT-intervensjo-
nen besto av intensive funksjonelle øvelser 
(HIFE-programmet) som ble gjennomført 
i små grupper ledet av fysioterapeuter én 
time to ganger i uken i 12 uker. Kontroll-
gruppen møttes like ofte og bedrev sosiale 
fritidsaktiviteter som for eksempel lett fysisk 
aktivitet, spill og høytlesning. 

Deltagerne ble testet ved baseline før ran-
domisering, da intervensjonen ble avsluttet 
etter 12 uker og seks måneder etter base-
line. Vi brukte følgende fysiske tester i alle 
studiene: Berg Balansetest, 30-sekunders 
reise- sette seg test og 6 meters gang-test 
(Ganghastighet). Vi undersøkte deltager-
nes kognisjon med Mini Mental Status 
Evaluering (MMSE) og klokketest. ADL-
funksjonen ble målt med Barthel Index og 
livskvalitet med Livskvalitet ved langtkom-
men demens (QUALID). I tillegg brukte vi 
Neuropsychiatric Inventory (NPI) og Cor-
nell Scale for Depression in Dementia for å 
undersøke nevropsykiatriske symptomer og 
depresjon hos deltagerne. 

I studie 1 viste vi at sykehjemsbeboere 
med demens er en heterogen gruppe når det 
gjelder både fysisk funksjon og livskvalitet. 
Tverrsnittdataene avdekket en sammenheng 
mellom bedre balanse og muskelstyrke og 
høyere livskvalitet. I studie 2 demonstrerte 
vi en høy intraclass correlation (ICC) for 
BBS (ICC=0.99), og interrater minimal de-
tectable change (MDC) var 2.7 poeng. CST 
hadde en ICC på 1 og 6 meters gangtest, 
ICC-score var 0.97, og MDC 0.08. I studie 
3 forbedret treningsgruppen balansefunk-
sjonen sin signifikant mer enn kontroll-

gruppen i løpet av intervensjonsperioden 
(2.9 poeng vs 1.2 poeng). Forskjellen mel-
lom gruppene var fremdeles statistisk signi-
fikant tre måneder etter avsluttet interven-
sjon. Deltagerne som hadde trent mer enn 
12 ganger scoret signifikant bedre på CST 
enn de andre deltagerne rett etter interven-
sjonsslutt, men denne effekten var tapt ved 
oppfølgingsundersøkelsen. Ved interven-
sjonsslutt var også treningsgruppen mindre 
apatiske enn kontrollgruppen. Denne effek-
ten var tapt ved oppfølging, men på det tids-
punktet viste resultatene at treningsgruppa 
var mindre urolige enn kontrollgruppa. 

Resultatene fra studien indikerer en sig-
nifikant assosiasjon mellom fysisk funksjon 
og livskvalitet hos sykehjemsbeboere med 
mild eller moderat demens. Resultatene 
fra RCTen indikerer at intensiv styrke- og 
balansetrening kan bedre fysisk funksjon, 
og antagelig mental helse, blant sykehjems-
beboere med demens. Deltagerne i studien 
var i stand til å gjennomføre treningsøvelser 
med høy intensitet og tok imot instruksjon. 
Mange klarte å opprettholde motivasjon til 
å delta over tid, og treningen var trygg for 
pasientgruppen. Det trengs mer forskning 
for å belyse effekten av fysisk trening på 
nevropsykiatriske symptomer i denne po-
pulasjonen. 
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Tilhørighet til naturen
I levekårsundersøkelsen fra 2014 kan man 
lese at nordmenn er glad i å gå på tur, noe 
som bekrefter den generelle oppfatningen 
nordmenn har av seg selv som folkeslag (1). 
Bildet av nordmannen som ferdes i skog og 
mark med sekk på ryggen og brunostskiver 
til niste, er velkjent. Tilhørigheten til fjel-
lene, fjordene, skogen og havet utgjør en del 
av den norske folkesjelen, selv om arenaen 
gjennom tidene har forandret seg fra ar-
beidssted til tumleplass for hobby og fritid, 
fra nødvendig levebrødsgrunnlag til kilde 
for rekreasjon og velvære. Byttet til jegeren 

og samleren er nå i all hovedsak naturopp-
levelsen i seg selv. Friluftslivet tiltrekker 
oss, og undersøkelser viser at en betydelig 
andel av den norske befolkningen utgjøres 
av aktive friluftsmennesker som oppsøker 
naturområder for å nyte ro og stillhet, og for 
å komme bort fra hverdagens plikter og fra 
bylivets støy og forurensning (2). 

Dramatisk trend?
Ikke sjelden denne sommeren har medi-
ene meldt om redningsaksjoner til fjells 
og sjøs. Turister med dårlig fottøy har blitt 
båret ned fra Prekestolen og tilsynelatende 
lagt seg ned for å dø på Trolltunga. Padlere i 
hardt vær har blitt plukket opp fra Lysefjor-
den, og eventyrlystne unge gutter og jenter 
har blitt ettersøkt i fjellheimen (3,4,5). Næ-
ringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har i 
forkant av sommeren meldt om nordmenns 
høye interesse for å feriere i hjemlandet, med 
naturopplevelser i skog og fjell som de mest 
populære sommerferieaktivitetene (6). Som-
merens dramatiske hendelser kan derfor 
muligvis sees på som en naturlig konsekvens 
av at flere mennesker legger ut på tur og sø-
ker opplevelser i naturen. Har man fått tildelt 
en tidsbegrenset og fastsatt ferie og har valgt 
å bruke denne på utendørsopplevelser i Nor-
ge, kan værforbehold fort bli et mer relativt 
begrep. Likevel kan en spørre seg hva det er 
som motiverer folk til å trosse vær, vind og 
fjellvett for å nå de mest populære attraksjo-
nene. Er det naturopplevelsen i seg selv som 

er formålet med turen, eller er tendensen et 
uttrykk for en trend i samfunnet? 

Dokumentasjon og teknologi som 
naturfenomen
Kjeragplatået 6. juli, 2016: Vi sitter i en skrå-
ning og spiser niste. Fire unge venner og en 
liten pomeranian i rosa sele. Vi har tråkka 
oss oppover i kø, passert utenlandske tu-
rister og nordmenn i alle aldre og blitt løpt 
forbi av jenter og gutter i 2XU-tights. Vi har 
gått oppover i bratt stigning, men vi er alle i 
god form. Tre av oss har akkurat stått i ny kø 
foran Kjeragbolten, ventende på å få trå det 
lille steget ut på den karakteristiske runde 
steinen. Når det omsider blir vår tur, tråk-
kes det ut på steinen og smiles pent til siste-
mann som står med tre stykk iphone klar til 
å ta bilder som dokumentasjon på bragden. 
Det er ikke helt klar sikt, og det blir derfor 
vanskelig å få den spektakulære utsikten 
frem på bildene. For den er virkelig spekta-
kulær, når vi tenker etter. Vi sitter i skrånin-
gen med 4G skrudd på og poster hvert vårt 
nesten identiske bilde på Instagram. Så bæ-
rer det tilbake til køen på nytt, da vi glemte å 
ta bilde med snap-applikasjonen. I bakgrun-
nen høres hele tiden en jevn during fra en 
drone som sirkler over platået. Vi utgjør kun 
noen av mange denne ettermiddagen, og jeg 
tar meg selv i å undres over hva de er på jakt 
etter alle sammen der oppe på platået, inklu-
dert meg selv, og om det har blitt funnet på 
veien.

Gatene er stille
Skogen ligg der dus og grå
Det er som heile verden
som det er meg den ventar på
Det er eg som er i rørsle
Det her er mitt initiativ
Det er eg som har serven
serven i mitt liv
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Friluftstrenden var et faktum også denne sommeren, og sosiale medier 
florerte av spektakulære bilder med emneknagger som #liveterbestute. 
Er nordmenn generelt av den oppfatningen av at livet er best ute, eller 
er de fleste av oss mest opptatt av å være best ute? Er prestasjonskultu-
ren i ferd med å sette sitt preg på friluftslivet – og hvilken betydning har 
dette i så fall for naturopplevelsens helsefremmende effekter?

Kunsten å gå (med lave skuldre…)

KRONIKK

mailto:Lossius.lone@gmail.com
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Vi sitter i skråningen med 4G skrudd på og poster 
hvert vårt nesten identiske bilde på Instagram.

«Sosiale medier og hvordan disse opptar 
oss døgnet rundt gjør oss late, gir oss nak-
keplager og fremmer kroppspress og dårlig 
selvbilde» er gjennomdiskutert og belyst i 
flere fagmiljøer og medier (7, 8). Formålet 
med denne teksten er ikke å repetere argu-
menter fra debatten. Teksten er heller ikke 
ment som et forsøk på svartmaling av den 
økende friluftsinteressen. At folk i alle aldre 
kommer seg ut på tur, er i fysisk aktivitet og 
opplever naturen, må tvert i mot sies å være 
en positiv utvikling. Da spiller det kanskje 
ikke så stor rolle at det blir tatt en del «snap-
per», postet noen bilder og høstet noen «li-
kes» langs veien? Det betyr kanskje heller 
ikke så mye at det må brukes en del ressur-
ser på å geleide et par uheldige kalde og våte 
kropper ned fra fjellet? Naturopplevelser er 

en kilde til økt fysisk og psykisk velvære, noe 
som er vel dokumentert (2), og generelt ser 
man positiv sammenheng ved eksponering 
for natur og psykisk helse, forklart gjennom 
naturmiljøets nedstressende funksjon (gjen-
gitt etter Miljødirektoratet, 2009). Det er li-
kevel interessant å stille spørsmålstegn ved 
hvorvidt potensiale for rekreasjon, mestring 
og nedstressing som finnes i naturopplevel-
ser vil overskygges av prestasjonssamfunnet, 
som kommer til uttrykk gjennom deling 
på sosiale medier og et jag etter å krysse av 
på diverse «to-do»-lister. Det stilles spørs-
målstegn ved naturopplevelsens formål og 
dermed påfølgende helseeffekt på en stadig 
økende friluftinteressert masse. 

Naturen kan defineres som «fysiske ele-
menter og ikke-menneskelige prosesser som 

innehar visse kvaliteter og som fungerer som 
arena for geologiske prosesser og plante- og 
dyrelivet» (9). På denne måten kan naturen 
i høyeste grad beskues rent objektivt. I ulikt 
omfang, omgir naturen oss og er uberørt 
og uutforsket. Kanskje er det naturen som 
objektiv realitet som virker forlokkende på 
turgåerne og eventyrerne? En trang til å for-
stå, overkomme eller være en del av naturen, 
som vi en gang var i større grad. Gjennom 
vår samhandling med naturen kan den like 
vel sees som en sosial konstruksjon som gir 
mulighet for en subjektiv naturopplevelse. 
Naturens betydning, innvirkning og funk-
sjon vil dermed også speile et samfunns 
sosiale trender. Trender som å alltid være 
tilkoblet, få avkastning på tiden, leve i nuet 
gjennom å søke opplevelser, og behovet for 

KJERAGBOLTEN Et sted man skal smile til kameraet. Foto: Colourbox.com

http://colourbox.com/
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å bli sett, er blitt spådd gjeldene av forskere 
(10).  På toppen av dette er trenden at disse 
oppnåelsene skal være varige, en livsstil som 
skal opprettholdes. Slike leveregler krever 
innsats og prestasjon, og skaper på denne 
måten det mye omtalte presset og det evige 
jaget. Et press som unektelig må sette sitt 
preg på den subjektive naturopplevelsen 
gjennom å endre opplevelsens formål og 
muligvis også dens gode veldokumenterte 
effekt. 

En (ned)stressende effekt
En betydelig andel dokumentasjon tyder på 
at møtet med naturen skal ha en nedstres-
sende effekt, og således fremme psykisk og 
fysisk helse (9). For å forklare dette, er det 
nødvendig å se nærmere på stress som fe-
nomen. Stress har gjennom tidene vært 
definert på ulike måter av forskjellige stress-
forskere. Også i dag blir stress referert til på 
ulikt vis, noen ganger omtalt som faktoren 
som skaper en stressreaksjon, med andre 
ord, situasjonen eller hendelsen i seg selv. 
Andre ganger blir fenomenet beskrevet 
som selve den fysiologiske stressreaksjo-
nen, eksempelvis fysiske symptomer som 
muskelspenninger, hjerteklapp eller hånds-
vette. Stress blir også noen ganger definert 
som utløser og reaksjon sett som en sam-
handlende prosess (11). Den amerikanske 
stressforskeren Richard Lazarus vektlegger 
at belastningen eller effekten stress har på en 
person, også kjent som «strain»,  er avhengig 
av personens opplevelse av situasjonen eller 
hendelsen. Han påpeker at hvorvidt en per-
son opplever situasjonen som truende eller 
har en følelse av manglende evne til å mes-
tre den gitte situasjonen (sårbarhet), er den 

faktoren som har størst betydning for stress-
reaksjonens virkning. Enkelt forklart vil den 
subjektive opplevelsen av en situasjon ha 
større betydning enn situasjonen i seg selv. 
En tilsynelatende lite krevende oppgave vil 
oppleves som stressende dersom personen 
som skal utføre denne ikke føler at han eller 
hun vil mestre kravene den fordrer. Forut-
setningen for at en aktivitet skal kunne ha 
en nedstressende effekt blir dermed fravær 
av opplevd sårbarhet og tilstedeværelse av 
opplevd mestring i møtet med aktiviteten.  
Økt prestasjonskrav i friluftsaktiviteter, der 
det primære formålet med aktiviteten blir 
prestasjonen og ikke naturopplevelsen i seg 
selv, vil dermed være kunne være en trussel 
for den beskrevne nedstressende virknin-
gen. 

En kunst
Blant nordmenn generelt har naturen en 
veletablert status som fysisk og psykisk 
helsefremmende arena (2). En stor andel 
av befolkningen forbinder turer i skog og 
mark med gode verdier og en viktig del av 
barneoppdragelsen. Paradokset blir tydelig 
idet de sosiale normer som fordrer en hel-
sefremmende livsstil fylt av opplevelser og 
tilstedeværelse, møter andre forventninger 
som stiller krav til tilgjengelighet, prestasjon 
og dokumentasjon. Odd Norstoga synger 
om kunsten å gå, og beskriver med det de 
mulighetene som finnes i møtet med na-
turen, sett i et fenomenologisk perspektiv. 
Det frie handlende mennesket som gjen-
nom naturen kan få positive erfaringer av 
seg selv, og som bygger på frihet, egenkon-
troll, handlingskraft, kompetanse og mest-
ring. Å nå den høyeste fjelltoppen, å ta det 

mest spektakulære bildet og å opprettholde 
en status som et aktivt friluftsmenneske er 
et uttrykk for en sosial trend. Å bevege seg 
fritt, uten en samfunnsbestemt intensjon, å 
gå på eget initiativ og med lave skuldre, har 
blitt en kunst. 
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Kort oppsummert av Dahm KT og Larun L
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Fysisk trening, sammen med medisinsk behandling, gir trolig mindre utmattelse, bedre selvrapportert fysisk 
funksjon, muligens bedre livskvalitet og mindre symptomer på depresjon ved maligne blodsykdommer. Vi vet 
ikke om trening påvirker alvorlig uønskede hendelser, som blødninger, infeksjoner, dyp venetrombose og lunge-
betennelse. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

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

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

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

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

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

sjonen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy (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 trolig mindre utmattelse og bedre fysisk funksjon for 
personer med maligne blodsykdommer
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Bakgrunn
Malign blodsykdom er en fellesbetegnelse 
på kreftsykdommer i blod- og lymfesys-
tem. Kreftsykdommene affiserer blod, 
benmarg eller lymfeknuter, og kan også 
berøre andre organer. Vi kan grovt dele 
blodsykdommene i tre kategorier: Leu-
kemi, lymfom og myelomatose.

Leukemi gir en økning av unormale 
leukocytter i benmargen, og kan deles 
inn i akutt og kronisk leukemi. Det er to 
former for akutt leukemi: Akutt myelogen 
leukemi (AML) og akutt lymfatisk leuke-
mi (ALL). Det ble registrert 1002 nye til-
feller av leukemi i Norge i 2014. Flertallet 
av pasientene er over 60 år, og har kronisk 
leukemi som ofte har fredeligere forløp. 

Lymfomer oppstår i kroppens lymfe-
system og utgjør i dag cirka 4 % av alle 
nye krefttilfeller, og antall nye tilfeller er 
økende. Myelomatose manifesterer seg 
som en ukontrollert vekst av plasmacel-
ler i benmargen. Det ble diagnostisert 380 
nye tilfeller av myelomatose i Norge 2013. 
De fleste pasientene er eldre. 

Maligne blodsykdommen varierer i al-
vorlighetsgrad, og behandlingen kan bestå 
av kjemoterapi, stråleterapi, immunterapi 
og autolog eller allogen stamcelletrans-
plantasjon. Stamcelletransplantasjon er en 
behandling som bare tilbys pasienter med 
alvorlig prognose. 

Pasienter under aktiv behandling bør 
gis veiledning i samråd med behandlende 
lege og i henhold til de enhver tid gjelden-

de retningslinjer. I Norge er det etablert 
lavterskeltilbud med aktivitet og trening 
for kreftpasienter ved flere sykehus. 

Hva sier forskningen?
Denne systematiske oversikten oppsum-
merer funn fra studier som har under-
søkt effekt av trening for personer med 
maligne blodsykdommer. Nedenfor vises 
resultatene for trening under og etter be-
handling sammenlignet med en kontroll-
gruppe som ikke trente, men fulgte vanlig 
behandlingsregime. 

Studiene viste at:
•	 Trening fører trolig til litt mindre ut-

mattelse og noe bedre selvrapportert 
fysisk funksjon (JJJm).

•	 Trening fører muligens til noe bedre 
livskvalitet og noe mindre symptomer 
på depresjon (JJmm).

•	 Det er usikkert om trening påvirker 
symptomer på angst (JJmm).

•	 Det er usikkert om trening påvirker 
100 dagers dødelighet (JJJm).

•	 Det var noen flere alvorlige uønskede 
hendelser i treningsgruppen på kort 
sikt, men forskjellen var ikke statisk 
signifikant (JJmm).

Tilliten til resultatene ble vurdert til å være 
middels (JJJm) og lav (JJmm). Det ble 
trukket for manglende blinding av utfalls-
mål, brede konfidensintervall og få studier 
med få hendelser.

Hva er denne informasjonen  
basert på? 
Totalt inngikk ni randomiserte kontroller-
te studier med 818 deltakere i oversikten. 
Deltakerne hadde ulike maligne blodsyk-
dommer. Én studie inkluderte deltakere 
med AML, og to studier inkluderte delta-
kere med lymfom. Alle skulle gjennomgå 
kjemoterapi og trene i behandlingsperio-
den. Seks studier inkluderte pasienter som 
skulle gjennomgå stamcelletransplanta-
sjon. To av studiene inkluderte deltakere 
med myelomatose og fire inkluderte delta-
kere med ulike maligne blodsykdommer, 
hovedsakelig AML eller ALL. I fem av stu-
diene trente pasientene før, under og etter 
stamcelletransplantasjonen. I én studie 
trente pasientene i 12 uker etter avsluttet 
behandling. Treningen bestod hovedsa-
kelig av sykling, gange ute eller på trede-
mølle og hadde ulik intensitet, frekvens og 
varighet. 

Kilde:
Bergenthal N, Will A, Streckmann F, Wolkewitz KD, 
Monsef I, Engert A, et al. Aerobic physical 
exercise for adult patients with haematological malig-
nancies. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2014;11:CD009075. Les hele Cochrane 
oversikten: http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1002/14651858.CD009075.pub2/epdf 

Les hele rapporten fra Kunnskapssenteret: 
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/
effekt-av-fysisk-trening-for-personer-med-kreft
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Fysioterapeuter inntar bloggeverdenen
Stadig flere fysioterapeuter blogger. Fysioterapeuten har 
snakket med tre av dem, Andreas Lycke, Kristin Taraldsen og 
Lennart Bentsen.

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten fysio.no

DET SIER Andreas Lycke, som står bak blog-
gen www.lyckelivet.com.

– Ofte innebærer et innlegg en del fag-
lig oppdatering, og det er glimrende repeti-
sjon. Å blogge gjør meg mer kunnskapsrik, 
engasjert og oppdatert i det daglige arbeidet 
med kunder. Og så har jeg fått både flere 
kunder og flere oppdrag basert på aktivite-
ten i blogg og på Facebook, sier han.

Lycke påpeker at det er mange måter man 
kan oppdatere seg på: å lese, gå på kurs og 
så videre. 

– Å skrive et blogginnlegg gjør imidlertid 
at jeg må forklare kunnskapen forståelig for 
andre, noe som gir meg selv læring og for-
ståelse på en utmerket måte. 

– Når det gjelder det å blogge, så var det 
selvfølgelig litt skummelt i starten, og jeg 
hadde en viss frykt for hva andre ville mene. 
Men det er bare en treningssak, og over tid 
har det gjort meg tryggere på mine egne 

synspunkter. 
– Det tar selvfølgelig litt tid å blogge, men 

i mine øyne gir det så mye tilbake at det er 
vel anvendt tid. Jeg er så heldig at jeg ikke 
har problemer med å finne temaer. Snarere 
er det en utfordring å begrense seg, slår 
Lycke fast.

– Bloggesfæren domineres av folk 
uten utdanning
Han tror flere fysioterapeuter ville hatt nytte 
av å blogge.

– Uavhengig av hvor mange lesere man 
får, eller hvor kjent man eventuelt blir, så er 
blogging en utmerket måte å oppdatere seg 
selv, øve på å formidle kunnskap på en for-
ståelig måte og reflektere over egen praksis. 

– Jeg mener også at det er sunt å mene 
noe i det offentlige rom, så kan man også få 
kommentarer og utvide sin egen horisont, 
påpeker Lycke, som synes at flere fysiotera-

peuter burde mene noe og formidle noe i det 
offentlige. 

– Det er et problem at bloggverdenen om 
helse, aktivitet og sunn livsstil domineres av 
folk med lite eller ingen relevant utdanning.

Henvender seg til folk flest
Lycke blogger fordi han ønsker å nå ut til 
flere med det han synes er et viktig budskap. 

– Jeg har mange tanker om verdiene av en 
sunn og aktiv livsstil, og hva man kan gjøre 
for å lykkes med trening, fornuftig mat og 
mer fysisk aktivitet. En blogg er en fin måte 
å formidle dette. I tillegg liker jeg godt å 
skrive og  lage videoer, figurer osv. 

Målgruppen hans er «vanlige» folk som 
ønsker å lykkes med overkommelige end-
ringer i eget liv, for å oppnå bedre helse og 
livskvalitet. 

– Gjerne voksne mennesker som har 
prøvd noen ganger før, og erfart at det ikke 

ANDREAS LYCKE
Personlig trener, ernærings- og livsstilscoach

BLOGG: www.lyckelivet.com

– Bloggingen har gitt meg overraskende mange gevinster i tillegg til 
at jeg får ut et budskap. Det er en glimrende måte å reflektere over 
egen praksis og sette egen kunnskap inn i en sammenheng.

›
›
›

http://www.lyckelivet.com/
http://fysio.no/
http://www.lyckelivet.com/
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Fysioterapeuter inntar bloggeverdenen

nødvendigvis er så lett. Jeg henvender meg 
ikke til de aller mest ivrige treningsfolka el-
ler til de som kjøper halvparten av maten sin 
på helsekosten, men til den store delen av 
befolkningen som kan ha mye å hente på å 
spise litt sunnere og trene og bevege seg litt 
mer, uten at det trenger å være så avansert. 

Viktig med forståelig språk
Han forsøker å skrive forståelig for folk uten 
relevant utdanning; bloggen hans er altså 
ikke primært rettet mot andre fagpersoner.

– Temamessig handler bloggen min om 
trening, hverdagsaktivitet, sunt kosthold og 
mindfulness. I tillegg skriver jeg mye om 
motivasjon og om det å endre atferd, forkla-
rer fysioterapeuten.

Til enhver tid har han 5-10 temaer på 
blokka som han kunne tenke seg å blogge 
om. I tillegg henter han mye inspirasjon i 
egen arbeidsdag og eget liv. 

– Jeg har ofte skrevet et innlegg etter en 
time med en kunde, der det skjedde noe som 
jeg tenker at flere kan lære av. Andre gan-
ger er det noe jeg selv finner ut at fungerer 
i mitt eget liv, som jeg formidler i et innlegg 
til glede for flere, forteller Lycke. 

Andre ganger blir han inspirert av saker i 
media eller en bok han leser. 

– Og ganske ofte skriver jeg innlegg som 
er relevante i forhold til sesong/årstid, for 
eksempel tips til sommertrening eller til en 
sunnere påske. Jeg får forøvrig ofte ideer til 

Andreas Lycke
•	 36 år, bor på Kolsås i Bærum.
•	 Er også utdannet ernæringskonsulent og personlig trener. Er i gang med helsecoach-

utdanning, og skriver på en bok.
•	 Jobber til daglig fulltid på Gnist Trening og Helse i Bærum. Firmaet har to sentre der 

de tilbyr trening og fysikalsk behandling, samt bedriftshelsetjeneste. 
•	 Jobber ikke selv klinisk, men med trening og livsstil, holder foredrag og har gruppe-

timer.
•	 Er leder for treningsavdelingen til Gnist Trening og Helse, skriver i Gnistbloggen  

(i tillegg til sin egen), er ansvarlig for facebooksiden til Gnist og lager mye av  
firmaets grafiske materiell.
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innlegg når jeg selv trener eller er aktiv.
Han legger alle blogginnleggene ut på Fa-

cebook. Etter å ha holdt på i snart et år, har 
Facebooksiden hans nå nesten 1700 følgere.

Humor og gjenkjennelse
– Jeg får nok mest respons på innlegg som 
omhandler virkelige mennesker; altså histo-
rier om folk som enten har lyktes eller som 
sliter med å få det til. I tillegg får jeg bra re-
spons når jeg formidler at det ikke er så lett å 
få det til, da jeg tror det skaper gjenkjennelse 
hos mange. Responsen er også bra når jeg 

gir konkrete og overkommelige tips - som 
matvaretips eller styrkeøvelser som passer 
for alle, sier han.

– Humor  er også populært, som å ta på 
seg en kyllingdrakt eller at jeg støvsuger hu-
set på en kreativ måte. Dette legger jeg ikke 
alltid i bloggen, men på Facebook. Nylig la 
jeg for eksempel ut en video der jeg trente 
mens jeg støvsuget. Den ble delt over 100 
ganger og nådde ca. 40.000 mennesker på et 
par dager. 

Lycke får en del tilbakemeldinger, særlig 
som kommentarer når han deler innlegg på 

Facebook. 
– Ofte er det at folk synes det er inspire-

rende, gjenkjennelig eller nyttig. I tillegg får 
jeg respons fra kunder på jobben på Gnist 
Trening og Helse. Jeg har sett folk som gjør 
øvelser jeg har lagt ut, eller som sier de har 
prøvd en kornblanding jeg tipset om. En 
del refererer også til temaer jeg har skrevet 
om. Faktisk har jeg sett at det å blogge er en 
glimrende ekstra oppfølging av kunder jeg 
også jobber med «live». Det er kunnskaps-
formidling som supplerer det jeg formidler 
til dem når vi har timer. n

KRISTIN TARALDSEN 
Fysioterapeut og forsker

BLOGG: http://blog.medisin.ntnu.no/

– Jeg jobber som forsker ved det medisinske fakultet, NTNU, som har 
en egen blogg. Målet med bloggen er å dele kunnskap og funn med 
andre enn den tradisjonelle målgruppen, sier Taraldsen. 

BLOGGEN er en viktig kanal for allmennret-
tet formidling av forskning ved Det medi-
sinske fakultet. Forskerne selv skriver blog-
ginnlegg og blir avsenderen, http://blog.
medisin.ntnu.no/

 – En fordel med blogg er at vi som for-
skere kan kvalitetssikre populariseringen 
og få god trening i å formidle forskningen 
vi holder på med. Blogg kan også virke som 
et viktig formidlingsledd mellom forsker og 
redaksjoner, slik at omtale i media blir mest 
mulig i tråd med forskningen, sier Tarald-
sen. 

De oppnår også god spredning av blog-
ginnlegg via sosiale medier, slik at det når ut 
til enda flere. 

Formidler til en bredere målgruppe
I forskningsgruppen blir de oppfordret til å 
skrive blogg hvis det er aktuelle tema som de 
ønsker å belyse. 

– Mange studier blir ikke publisert eller 
tilgjengelige før etter flere år, men i en blogg 
kan man gi informasjon om studier som er 
i gang eller som er helt i startfasen. Tanken 
med blogg er at vi kan formidle forskning på 
en mer allmennrettet måte, og for en litt an-
nen og bredere målgruppe enn hva vi ellers 
typisk gjør gjennom fagartikler, foredrag el-
ler presentasjoner.

– Et blogginnlegg skal skrives med et inn-
hold som er lettere tilgjengelig enn hvordan 
vi som forskere vanligvis formidler forsk-
ningsresultater, og i tillegg er det skrevet 
på norsk. Forskningsresultater skal gjøres 
tilgjengelige, og jeg tror vi når et bredere 
publikum gjennom NTNU bloggen, sier Ta-
raldsen.

Om bloggen 
Målgruppen for bloggen varierer, etter te-
maet som blir presentert. Ifølge Taraldsen 

›
›
›

http://blog.medisin.ntnu.no/
http://blog.medisin.ntnu.no/
http://blog.medisin.ntnu.no/
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varierer også antall treff på hvert innlegg 
mye.  

– Noen ganger når innlegget 200 perso-
ner, andre ganger 14.000. Det avhenger mye 
av hvordan spredningen blir på sosiale me-
dier. Målet med å legge ut innleggene er å nå 
så mange som mulig med nye oppdagelser. 

Mens man med artikkel i et fagtidsskrift el-
ler en populærvitenskapelig artikkel ønsker 
å nå de med en spesiell interesse for temaet, 
sier Taraldsen. 

Hittil har hun skrevet to innlegg på blog-
gen.

– Så jeg har lite erfaring med det fore-

løpig. Men det er ingen tvil om at blogging 
er en fin måte å få ut informasjon om stu-
dier som er i gang på. Det gjør at man når 
ut til flere. At blogginnlegg blir spredd via 
andre kanaler, som Twitter, er også positivt. 
Det gjør at interessante innlegg blir lettere 
å legge merke til for flere, sier Taraldsen. n

Kristin Taraldsen

•	 38 år, bor i Trondheim.
•	 Utdannet fysioterapeut i 2003.
•	 Disputerte for doktorgrad i 2013.
•	 Fysioterapeut og ph.d., Institutt for 

nevromedisin, DMF, NTNU.
•	 Post-doktor og forsker ved forsker-

gruppe for geriatri, bevegelse og slag 
(GeMS).

LENNART BENTSEN 
manuellterapeut, universitetslektor

BLOGG: fysioneuralyzer.no

– Jeg startet å blogge fordi jeg begynte å engasjerte meg politisk og 
ville dele meningene mine med andre.

DET VAR fagpolitikk som var grunnen til at 
Bentsen begynte å blogge. 

– Ingen så vel på meg som en blogger, jeg 
selv minst av alle. Jeg var lenge et sovende 
medlem av Norsk Manuellterapeutforening 
(NMF). Den første bloggen ble publisert 

i forbindelse med at jeg meldte meg ut av 
NMF og inn i Norsk Fysioterapeutforbund, 
forteller Bentsen.

Han slår fast at han til da egentlig ikke 
hadde hatt noe inngående innsikt i det fag-
politiske. Men da han fikk satt seg inn i sa-

›
›
›

http://fysioneuralyzer.no/
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kene, kunne han bare ikke fortsette å være 
medlem. 

– Den første bloggen var et ønske om å 
synliggjøre at den polariserende splittelsen 
av manuellterapeutmiljøet ikke har ført 
noe positivt med seg,  og videre peke på det 
jeg mener er en urimelig kamp for særskilt 
autorisasjon av manuellterapeuter. Denne 
kampen er jo selve grunnen til at Norsk Ma-
nuellterapeutforening ble opprettet, og de 
nekter å gi seg etter ti år med kamp og flere 
avslag fra HOD, nå sist da saken kom opp på 
Stortinget i fjor, sier Bentsen. 

– Jeg syntes det var meningsløst at en li-
ten forening, der en svært liten del av fysio-
terapeutene var med, ville jobbe mot fysiote-
rapiens interesser på denne måten, sier han.

Det ble flere innlegg
I utgangspunktet ville Bentsen bare skrive 
det første blogginnlegget. 

– Men da plattformen først var lagt, ville 
jeg fortsette å opplyse om det jeg mener er 
et mørkt kapittel i norsk fysioterapis historie 
(splittelsen fra NFF og autorisasjonskam-

pen). Hovedmålet har vært å belyse og opp-
lyse om aspektene ved autorisasjonskampen, 
som jeg mener er urimelige, og forhåpent-
ligvis få folk til å vurdere sitt standpunkt, 
sier han. 

Bentsen har skrevet 14 innlegg nå, fire er 
rent fagpolitiske. 

– Forøvrig har innleggene hatt tema som 
«mobilnakke», skolesekker og «atlaskorrek-
sjon», sier Bentsen, som for eksempel har 
skrevet to blogger om ryggsmerter, en om 
nålebehandling, en om kroppsholdning og 
to om kommunikasjon og hva man sier til 
pasientene. Samt to refleksjoner skrevet på 
engelsk.

– Etter hvert har det blitt flere rent faglige 
blogger, som har som mål å være opplysende 
eller avmystifiserende. Jeg prøver å gi god og 
faktabasert folkeopplysning og har et kritisk 
blikk på uvitenskapelige behandlingsme-
toder. Målgruppen min er først og fremst 
tvilerne i manuellterapimiljøet, «sovende» 
medlemmer i NMF og kommende manuell-
terapeuter, sier han.

– Rekorden er 22.000 delinger 
Han ønsker også å nå befolkningen generelt, 
nåværende og kommende fysioterapeuter, 
og andre behandlere i samme sfære.

– En viktig ting for meg er at man må 
tørre å kritisere sin egen faggruppe hvis man 
skal ha retten og troverdigheten til å kriti-
sere andres, sier Bentsen.

På noen blogginnlegg har responsen vært 
overveldende, på andre; middels. 

– NMF har ikke gitt én eneste respons 
på bloggene de berøres av. Det er kanskje et 
signal om at de ikke har noe motsvar til de 
elementene og argumentene jeg har trukket 
fram, sier Bentsen.

Han har ikke veldig mange følgere, men 
forteller at enkelte blogger har blitt delt en 
del. 

– Rekorden er noe jeg ikke skrev selv, 
men en engelsk avisartikkel om myter ved 

ryggplager som jeg oversatte. Den er sett ca. 
22.000 ganger, i tillegg til at den ble republi-
sert på fysioterapeuten.no, sier Bentsen.

Refleksjon og fagutvikling
I utgangspunktet er ikke studentene hans 
ved NTNU i hovedmålgruppen hans. 

– Men hvis de følger bloggen, håper jeg 
det kan stimulere til kritisk tenkning og re-
fleksjon, samt fungere som en inngangsport 
til seriøse kilder. Jeg linker ofte til seriøse og 
gode artikler og andre sider, slår Bentsen 
fast. 

Han legger alltid ut innleggene på Face-
book og Twitter, for å nå flest mulig. 

– Jeg tror at det å blogge om fag er godt 
for egen refleksjon og fagutvikling. Skal man 
publisere noe, bør det ha et visst nivå, og 
man må kunne stå for det man skriver. Hvis 
ikke, er det mat for kritiske ulver på nettet. Å 
skrive vitenskapelig krever at man gjør leksa 
si med tanke på oppdatert kunnskap. Mine 
blogginlegg blir ofte til spontant og raskt, så 
jeg håper ikke ulvene finner for mye å hakke 
på, avslutter Bentsen. Med et smilefjes :-D

Lennart Bentsen

•	 42 år, bor i Trondheim.
•	 Fysioterapeut siden 2001.
•	 Master i klinisk manuellterapi fra 2008.
•	 Jobbet fire år med rehabilitering og privat praksis. 
•	 Er nå universitetslektor ved NTNU fysioterapi og jobber klinisk ved Melhus Fysioterapi-

klinikk.

http://fysioterapeuten.no/
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informasjon fra NFF

Tittel
Stortingsflertal-
let mot å fjerne 
diagnoselisten 
ble dessverre 
forhandlet bort.

Et veiskille?

Fred Hatlebrekke
forbundsleder

informasjon fra NFF
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Filosofen Simon Weil skriver at «Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke 
nåtiden, og egner seg ikke til å forme fremtiden». Det er god grunn til å huske på 
utsagnet i det arbeidet NFF utfører i det helsepolitiske landskapet.

NFF har de tre siste årene blitt stilt overfor store utfordringer og muligheter med 
regjeringens ulike forslag til endringer og retningsvalg. Det gjelder spesielt innen-
for kommunehelsetjenesten. NFF har dessverre dårlige erfaringer fra tidligere store 
endringer i helsetjenesten!

NFFs sentralstyre fikk i 1984 sterk kritikk for ikke å ha informert medlemmene 
godt nok om innføringen av driftstilskuddsmodellen. Resultatet ble utmeldinger og 
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund ble opprettet. Det samme opplevde 
vi i 2006 med innføringen av primærkontaktfunksjonen. Kravet om egen autorisa-
sjon førte til nytt brudd og opprettelsen av Norsk Manuellterapeutforening.

Står vi nå ved et nytt veiskille? Regjeringen foreslår å fjerne diagnoselisten og 
redusere rammebevilgningen til kommunene med 175 millioner kroner. Dette skal 
tas inn igjen som egenandeler.

På grunn av den potensielle sprengkraften i forslagene valgte NFF å sende for-
slagene ut på høring til de fleste organisasjonsledd og alle medlemmer. Vi opplevde 
en enorm respons i den interne høringen! Det ga oss et godt grunnlag for å si nei 
til hovedforslagene.

I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen spare 315 millioner på fysioterapi og 
omfordele 200 millioner til Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. 
Før sluttfasen i budsjettforhandlingene var det flertall på Stortinget imot forslagene. 
Jeg har derfor opplevd den siste tiden som en test på NFFs styrke og synlighet. 

Regjeringen vil også innføre en egen forskrift for avtalefysioterapeuter og direkte 
tilgang til fysioterapi. Avtalefysioterapeutene er en viktig del av den offentlige hel-
setjenesten, og myndighetene ønsker å få mest mulig ut av tjenesten til det beste for 
befolkningen. Formålet med direkte tilgang er å gi pasientene en mer tilgjengelig 
fysioterapitjeneste. 

Så hva har NFF lært i dette veiskillet for å unngå det som skjedde i 1984 og 
2006? Med god informasjon på sosiale medier, nyhetsbrev og invitasjon til hvert 
enkelt medlem om å komme med sine innspill, har NFF kunnet framstå med en 
helsepolitikk som er grunnfestet i medlemsmassen. Jeg har det siste halvåret reist 
land og strand rundt for å informere om NFFs politikk og svare på spørsmål fra 
medlemmene. Jeg opplever nå et stort samhold og engasjement, og at vi beveger oss 
framover i et felleskap.

I skrivende stund er regjeringskrise avverget. Stortingsflertallet mot å fjerne di-
agnoselisten ble dessverre forhandlet bort i den forbindelsen. Vi har likevel fortsatt 
et lite håp om at det foreslåtte kuttet i kommunenes rammetilskudd på 175 millio-
ner skal reverseres, og NFF gjør alt vi kan for å få til dette! 
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KONTINGENTFRYS og moderat justering av 
kontingentsatsene for yrkesaktive medlem-
mer i de siste landsmøteperiodene har gjort 
at satsene ikke har holdt tritt med lønns- og 
kostnadsveksten i disse årene. Hovedlands-
møtet 2016 vedtok at medlemskontingent-
en i NFF i neste landsmøteperiode skal juste-
res i takt med lønns- og prisveksten i Norge. 

Vedtaket gjelder satsen for fullt betalende 
medlemmer og tilsvarende for halv og kvart 
kontingent. 

Hovedlandsmøtet vedtok også å øke 
medlemskontingenten for turnuskandidater 
fra 10 % til 50 % av full kontingent. Videre 
får NFFs pensjonistmedlemmer fra 2017 en 
årlig kontingent på 1000 kroner, der abon-

nementet på Fysioterapeuten er inkludert.
Ulike typer materiale fra Hovedlandsmø-

tet (forbundsleders tale, Lisbeth Hårstads 
historiske presentasjon, det nye Forbunds-
styret m.m.) er lagt ut på NFFs forbundsnett-
sider under menypunktet «ORGANISASJON/
Landsmøtet/Hovedlandsmøtet 2016». n

Fra Hovedlandsmøtet 2016

FORBUNDSSTYRET 2017–2019 Forbundsleder Fred Hatlebrekke (i midten) ble gjenvalgt. Her er han flankert av Forbundsstyrets andre 
nyvalgte og regionledere, f.v: Ann-Elin Myklebust, regionleder Midt, Tor Frithjof Wigers Larsen, styremedlem (ny), Bjarte Hjorthaug, leder av 
Tariffpolitisk utvalg (ny), Per Olav Peersen, leder av Næringspolitisk råd (gjenvalg), Hans Leo Dagsvik, regionleder Nord, Karianne Bruun Hau-
gen, regionleder Osloområdet, Anders Aasheim, styremedlem (ny) og Aslaug Kleiveland, regionleder Vest. Heidi Tjugum, ny leder av Fag- og 
utdanningspolitisk utvalg, og Bas van den Beld, regionleder Sør-Øst, var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Vidar Rekve.

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!
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DEN FJERDE europeiske WCPT-fagkongressen 
ble holdt i Liverpool 11.-13 november 2016. 
Fra NFF deltok forbundsleder Fred Hatlebrek-
ke, seksjonsleder Marianne Aars og senior-
rådgiver Áslaug Skúladóttir. Denne gangen 
var kongressen samkjørt med den nasjonale 
kongressen i England, noe programmet var 
preget av. Tidligere konferanser har hatt 
hovedfokus på utdanning, nå var programmet 
langt bredere. Det var sterkt fokus på behovet 
for fysioterapi i fremtiden, hvordan arbeide 
politisk for å fremme fysioterapi, betydningen 
av at vi er i en digital tidsalder, i tillegg til 
forskning og klinisk fagutøvelse. 

Kongressen samlet 1200 deltakere fra 57 
nasjoner. Fra Norge var det blant annet en stor 
delegasjon fra Høgskolen i Oslo og Akershus. 
Som vinner av en prestisjetung pris i forbindel-
se med «General Meeting» i Singapore 2015 
var Kari Bø invitert som en av plenumsforele-
serne på kongressens første dag. 

NFF hadde stort utbytte av å delta, både 
for å erfare hvordan de ulike sesjonene 
fungerte i forhold til aktivitet, deltakelse og 
utbytte: diskusjonspanel, «rapid five», «speed-
dating», workshop, symposium, plattform-
presentasjoner og poster-presentasjoner. Noe 
av erfaringene blir tatt inn i NFFs arbeid med 
Fysioterapikongressen 2018.

Når det gjelder faglig utbytte, var det 
selvsagt begrenset hva NFFs deltakere fikk 
med seg av det totale tilbudet, men det var 
mye som var interessant og nytenkende. Det 
var flere interessante foredrag, blant annet 
om hvordan ulike forbund har arbeidet for å 
underbygge betydningen av fysioterapi på 
systematisk vis. Å vise effekt av fysioterapi er 
utilstrekkelig, sier de, fysioterapeuter må også 
ha et forhold til kostnad. Vi er nødt til å gjøre 

mer for mindre penger, og vi må prioritere, 
ellers underminerer vi vår egen profesjon. 
Fysioterapeuter forstår ikke politiske beslut-
ningsprosesser og hvordan man kan nå frem 
i opinionen. Det er viktig å utvikle en kultur i 
organisasjonen og på arbeidsplassene, preget 
av undring, lytting og å gi respons. «I don’t 
care how much you know, I would like to know 
how much you care», ble foreslått å ta inn som 
en bevisst holdning og praksis for å få større 
gjennomslag og anseelse.

Vi deltok også på foredrag og workshop når 
det gjelder teknologi i fysioterapi. Mye av ut-
fordringen, ble det sagt, er at pasienten sjelden 
eller aldri er i sentrum. Spørsmålet bør være 
«Hvordan kan ulike tekniske hjelpemidler bidra 
til bedre helsetjeneste for pasienten?» snarere 
enn: «Hvordan kan fysioterapeuter bruke ulike 
former for teknologi?».

En annen sesjon var viet fysioterapi og psy-
kisk helse. Det er skremmende hvor lite fokus 
somatiske helseutfordringer har hos pasienter 
med psykiske lidelser, ble det sagt. Tiltakene 
som ble presentert, var rettet mot å bedre 
fysisk helse. Vi savnet andre perspektiver på 
fysioterapeuters bidrag til pasienter med psy-
kiske lidelser enn fysisk aktivitet. Her er nok 
Norge kommet lenger enn resten av Europa. 

På programmet var det noen interessante 
interaktive sesjoner om ulike karriereveier for 
fysioterapeuter og hvordan fysioterapeuter 
kan utvikle sine gode ideer og drømmer til 
virkelighet, enten det er for å skape seg arbeid 
eller tilpasse sitt tilbud til helsetjenestens 
behov. NFF fikk ideer både til faglig innhold og 
presentasjonsformer som vil kunne spores på 
Fysioterapikongressen i 2018!  

Foto: Unnur Pétursdóttir

Inspirerende ER-WCPT-kongress

ETTER MEKLING ble partene 19. novem-
ber enige om et lønnsoppgjør på linje med 
korresponderende områder i offentlig sek-
tor. Den offentlige tjenestepensjonsord-
ningen videreføres. Samtidig er det åpnet 
for hybridpensjon på visse vilkår og etter 
avtalte prosedyrer. Enigheten innebærer 
videreføring av offentlig tjenestepensjon 
og offentlig AFP for konkrete sykehus 
integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, 
høgskoler og museer. n

OVERENSKOMSTEN mellom NFF og 
Spekter område 4 Lovisenberg Diakonale 
Sykehus og overenskomsten mellom NFF 
og Spekter område 10 Helseforetak er 
trykt opp og sendt registrerte tillitsvalgte. 
Dersom noen savner en utgave, kan de 
henvende seg til seniorkonsulent Else 
Jørgensen, ej@fysio.no. 

Overenskomstene er også publisert 
under «Tariffavtaler» i Spekter-området 
på NFFs forbundsnettsider.  

Lurer du på noe som angår overens-
komsten for din virksomhet? Spør din 
lokale tillitsvalgte. n

Spekter-
overenskomster 
2016–2018

Enighet om 
Virke HUK

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

Kommunenes styringsmulighet innen avtalefysioterapi
Jan Rino Austdal, advokat, NFFs forhandlingsseksjon

Kommunene signaliserer at de har et behov for 
økt kontroll med kommunens avtalefysiotera-
peuter. Departementet arbeider med forskrifts-
regulering, som ventes å komme på høring i 
løpet av 2017. Men også i dagens regelverk 
ligger det betydelige styringsmuligheter som 
kommunen kan benytte. 

Fysioterapeuter med driftsavtale (avtalefy-
sioterapeuter) er i en mellomposisjon mellom 
de rent kommunalt ansatte fysioterapeutene 
og de «helprivate» fysioterapeutene uten 
driftsavtale. Mens kommunen i kraft av sty-
ringsretten kan organisere, fordele og prioritere 
arbeidsoppgavene til sine fastlønnede ansatte, 
har kommunen ingen styring med de helpri-
vates arbeidshverdag. Avtalefysioterapeutene 
havner mellom to stoler. På den ene siden er de 
(selvstendig) næringsdrivende aktører, mens de 
på den andre siden driver en virksomhet som i 
stor grad er offentlig finansiert, og som derfor 
er underlagt omfattende begrensninger. Mange 
av disse begrensningene følger av rammeav-
talen ASA 4313, som nylig ble reforhandlet 
mellom NFF, NMF, PFF og KS. 

Utlysing 
Ledige driftsavtaler skal lyses ut offentlig, slik 
at alle aktuelle søkere får mulighet til å søke, 
jf. punkt 6.1. Her ligger den viktigste mulig-
heten for kommunen til å legge rammene for 
avtalepraksisen. 

Når en driftsavtale først er utlyst, skal 
kommunen velge den kandidaten som er best 
faglig kvalifisert ut fra de kriterier kommunen 
har sagt at de vil vektlegge. Det er da som regel 
for sent i ettertid å vektlegge kompetanse eller 
egenskaper som ikke reflekteres i utlysings- 
teksten. En grundig vurdering av hvilke langsik-
tige behov kommunen har, med tanke på pasi-
entbehov, lokalisering, kompetanse og annet, 
er da svært viktig. I prosessen bør samarbeids-
utvalget drøfte saken, jf. ASA 4313 punkt 5.2. 
I tillegg skal også instituttet som driftsavtalen 
knyttes til, få mulighet til å gi innspill til utly-
singsteksten, jf. endret punkt 6.1. Ofte kjenner 

instituttet de «lokale» forhold, men det er kom-
munens ansvar å fastsette relevante kriterier i 
henhold til kommunens prioriteringer.

Driftsavtalen
Når en kandidat er valgt ut, og eventuell klage-
behandling er sluttført, må kommunen skrive 
driftsavtalen. Driftsavtalen må inngås innenfor 
rammene av utlysningsteksten, og i samsvar 
med malen som følger ASA 4313. I beste fall 
fungerer praksisen godt, og kommunen har 
da ikke stort å gjøre med fysioterapeuten på 
flere tiår. Men ikke sjelden er det behov for 
endringer, for eksempel som følge av forhold 
ved instituttet, endret befolkningsmønster eller 
nye kompetansebehov. 

Driftsavtalen er i utgangspunktet bestem-
mende for begge parter, slik at fysioterapeuten 
kan innrette seg etter vilkårene som følger av 
den. Men kommunen bør være bevisst på mu-
ligheten for årlig revisjon av avtalen, som følger 
av ASA 4313 punkt 22. Her kan kommunen 
kreve at partene møtes til forhandlingsbordet, 

og bringe spørsmålet om nye betingelser på 
bordet. Det kan være annen lokalisering, andre 
åpningstider, nye prioriteringer av pasientgrup-
per, eller kanskje spørsmål om oppdatering av 
utstyret. Kommunen har ikke noe krav på at 
fysioterapeuten godtar nye vilkår, men i praksis 
vil en dialog kunne føre til at man blir enige om 
endringer. Det er naturlig å forvente en viss 
dynamikk og tilpasninger i ethvert langvarig 
samarbeidsforhold. Dette gjelder også andre 
veien: Fysioterapeuten har på like vilkår rett 
til å kreve forhandlinger om mulige endringer i 
avtalen. 

Samhandling
Avtalefysioterapeuten har i utgangspunktet 
frihet som næringsdrivende til å tilrettelegge 
sin egen arbeidshverdag. Driftsavtalen og det 
kommunale driftstilskuddet innebærer likevel at 
fysioterapeuten har påtatt seg et ansvar for å 
oppfylle kommunens plikter overfor befolk- 
ningen. Det følger derfor av punkt 3 i ASA 4313 
at fysioterapeuten må utøve sin virksomhet 
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i henhold til «kommunens plan for helsetje-
nesten». Det skal dessuten være et «nært 
samarbeid med kommunens øvrige helseper-
sonell». 

Vi ser at kommunen med dette har mulig-
het til å bruke sin plan for helsetjenesten 
aktivt for å styre avtalefysioterapien inn på 
ønsket spor og i ønsket retning. Dersom kom-
munen for eksempel vedtar en prioriterings-
nøkkel for hvilke pasienter som bør prioriteres, 
bør avtalefysioterapeuten se hen til denne i 
sitt daglige virke. Det ligger også en plikt til 
nødvendig kommunikasjon og samarbeid med 
fastlønnede fysioterapeuter, fastleger og 
øvrige aktører når det er til pasientens beste. 

En avtalefysioterapeut kan altså ikke kjøre 
helt sitt eget løp. Noen kan sikkert trenge en 
påminnelse om at de er en del av kommunens 
lovpålagte helsetilbud, og om hva som står 
i helsetjenesteplanen. Forutsetningen er at 
kommunen har lagt føringer i planen som 
er relevante for den praktiske hverdagen på 
instituttet. 

Samarbeidsutvalget
I denne sammenheng er det viktig at samar-
beidsutvalget brukes for hva det er verdt. Her 
møter administrasjonen og de fastlønnede 
fysioterapeutene representanter for avtale-
fysioterapeutene. Utvalget skal gi kommunen 
råd om generelle forhold ved tjenesten, for ek-
sempel ventelistereduserende tiltak, lokalise-
ring av nye tilskudd eller kvalitetsforbedringer. 

Som følge av at Privatpraktiserende 
Fysioterapeuters Forbund og Norsk Manuell-
terapeutforening er tatt opp som parter i ASA 
4313, kan kontaktpersonen fra 2017 velges 
uavhengig av forbundstilknytning. Nytt er 
også at representant for alle tre organisa- 
sjoner har rett til å delta på samarbeidsut-
valgets møter. Dersom denne muligheten 
benyttes, vil mange samarbeidsutvalg vokse 
i størrelse, og kommunen får en enda bedre 
mulighet til å snakke direkte med repre- 
sentanter for de avtalebaserte, som igjen  
vil snakke med «sine» medlemmer. 

Det er alltid et godt råd å drøfte endrings-
prosesser med de berørte før endringer gjen-
nomføres. Når de det gjelder blir hørt og kan 
medvirke i prosessen, følger gjerne aksepten 
og endringsviljen lettere med. 

Tilplikting
Samarbeidsutvalget kan også drøfte retnings-

linjer for samarbeid og fordeling av oppgaver 
mellom kommunalt ansatte og de avtalebaser-
te fysioterapeutene. I perioder hvor kommu-
nen trenger å benytte avtalefysioterapeutene 
for å utføre det som ellers er innenfor det 
kommunale ansvaret, kan kommunen kreve at 
inntil 1/5 av avtaletiden brukes på slike defi-
nerte behov. Mest typisk er kanskje pålegg om 
hjemmebehandling. Mange avtaleterapeuter 
misliker denne formen for direkte beordring, 
som gjerne skjer utenfor instituttet. 

Dialog og frivillig samarbeid bør alltid være 
den primære fremgangsmåten for å løse felles 
utfordringer, men dersom det ikke fører frem, 
kan det være aktuelt å ty til tilplikting som 
virkemiddel. Dette er ikke ment som noen per-
manent båndlegging av avtalefysioterapeu-
tens arbeidstid, bare en midlertidig. Det skal 
fremgå av retningslinjene hvilken tidsramme 
tilpliktingen skal gjelde for. 

Ved behov for varige endringer må 
kommunen forsøke å få enighet om en 
endret driftsavtale. Pålegget kan bare gjelde 
oppgaver som er dekket av takstforskriften, 
og oppgaver av rent forebyggende art vil for 
eksempel falle utenfor. Det er også viktig at 
kommunens krav er rimelige med tanke på 
kostnadsfordeling. For eksempel vil det ikke 
være rimelig å kreve at fysioterapeuten skal 
drive bassengtrening når det er uforholdsmes-
sig høye leieutgifter til bassenget. Fysiote-
rapeuten må kunne tjene penger også på 
«tilpliktede» aktiviteter. En ny presisering på 
dette punkt er nå inntatt i ASA 4313 punkt 4. 

Forskrift
Det er i regjeringens stortingsmelding om 
primærhelsetjenesten fra i fjor bebudet 
en forskrift som blant annet vil omhandle 
kommunenes styringsmuligheter overfor 
avtalefysioterapeutene. Det er foreløpig usik-
kert hva departementet konkret foreslår, men 
NFF vil bli tatt med på råd både før og etter 
at høringsutkastet foreligger. Uansett hva 
resultatet av et slikt arbeid vil bli, må avtalefy-
sioterapeutene forvente en mer omfattende 
regulering av forholdet mellom kommune og 
avtalefysioterapeut enn vi har i dag. Det er 
antydet at en høring vil bli publisert våren 
2017, med mulig ikrafttredelse av forskriften 
1. januar 2018. I mellomtiden kan det være 
verdt å se på de mulighetene som ligger i ASA 
4313. n

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Jus-arbeidsliv
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NFFs etterutdanningskurs
Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2017

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Fysioterapi og traumer 16.-18. januar og 3.-5. april Oslo Fortsatt ledige plasser

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2 30. januar-3. februar Oslo 30. oktober

Smertebehandling for fysioterapeuter 30. januar - 1. februar og 4.-5. mai Oslo 30. oktober

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

2.-4. februar og 5.-6. april Oslo 6. november

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

6.-8. februar og 3.-4. april Oslo 6. november

Terapeutisk fordypningskurs: 
«Se meg – merk meg». Fysioterapi til barn/unge 
med psykiske og fysiske lidelser

6.-8. februar og 17.-18. april Oslo 6. november

Ridefysioterapi, trinn 1 6.-10. februar Oslo 1. desember

Advanced course based on the Bobath concept 13.-17. februar Tromsø 12. desember

Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens 13.-17. februar Oslo Fortsatt ledige plasser

Bekkenrelaterte plager III 8. mars Oslo 8. januar

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser  3. – 5. april og 8. – 9. juni Bergen 9. januar

Onkologi for fysioterapeuter – Fysioterapi og 
kreft 1

24. – 27. april Oslo 24. januar

Ridefysioterapi, trinn II 8.-12. mai Valnesfjord 7. februar

Verktøykasse i lungefysio for pasienter i akutt og 
stabil fase

8.-10. mai Oslo 7. februar

Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid 29. mai - 1. juni Tromsø 28. februar

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et  
folkehelseperspektiv (kurs 1)

28. august – 1. september Oslo 29. mai

Fysioterapi for personer med lungesykdommer – 
trening som middel og mål

30. august - 1. september 
og 28.-29. september

Glittre 1. juni

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter 4.-5. september og 9.-10. november Tromsø 4. juni

Fysoterapi for eldre, grunnkurs 4.-5. september og 30. nov.-1. des. Bergen 4. juni

Onkologi – kreft og fysioterapi II 25.-27. september Trondheim 25. juni

Fysioterapi for intensivpasienter 9.-10. oktober og 27.-28. november Oslo 25. juni

Motiverende samtale 16.-17. oktober og 27. november Bergen 25. juni

Fysioterapi for eldre, demens og alderspsykiatri 19.-20. oktober Oslo 25. juni

Ortogeriatri og osteoporose 30. oktober - 1. november Oslo 5. august

Fysioterapi for personer med hjertesykdommer 1. november og 27.-28. november. Oslo 30. juli

Restplasser finner du på https://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Ledige-plasser

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Ledige-plasser
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Fagseksjonen ønsker alle en riktig god jul 
og håper å se dere i kursåret 2017!  

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

Ønsker du å delta i kollegaveiledningsgruppen der du bor, på arbeids-
plassen eller sammen med andre innen samme spesialistområde? 
Få med deg fire til seks kollegaer og ta kontakt med Fagseksjonen 
som vil finne veileder til dere. Det opprettes gjerne grupper basert på 
medlemmenes initiativ i tillegg til planlagte grupper. 

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

Ta kontakt:
sv@fysio.no

l  Dann din egen kollega-
 veiledningsgruppe

Nye kurs er under utarbeiding og vil 
starte opp i 2017!

Ny kursrekke innen psykomotorisk fysioterapi og 
psykisk helse
•	 For fysioterapeuter som vil øke sin kompetanse innen psy-

kisk helse
•	 For psykomotoriske fysioterapeuter som ønsker fordypning
•	 Nye kurs innen bevegelsesgrupper

Ny kursrekke innen barnefysioterapi
•	 Nettbaserte kurs, grunnkurs og fordypningskurs er under 

utvikling
•	 Temaet er fysioterapi til barn og ungdom med fordypnings-

kurs rettet mot ulike diagnosegrupper

Det har vært lite kurstilbud innen hjerte- og lungefysioterapi 
de siste årene. I 2017 er det 4 nye kurs innen fagområdet i kurs-
kalenderen!

MT-kursrekken i undersøkelse og behandling av muskelskjelett-
plager gjennomgår revisjon i løpet av året for å samkjøre de ulike 
kursene bedre, samt at det utvikles nytt fordypningskurs i under-
søkelse og behandling av lumbalcolumna. Kursrekken inneholder 
da 2 grunnkurs og 3 fordypningskurs. Kursene er konseptuavhen-
gige – bygger på nyere kunnskap, erfaringsbasert klinisk praksis 
og brukerkunnskap.  

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

l Videreutdanning i arbeids- og  
 folkehelse for fysioterapeuter

Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid for fysioterapeuter

Tidspunkt for kurs i 2017 - 2018

•	 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2,  
30. jan.-3. febr. 2017, Oslo

•	 Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø, kurs 3, 
8.-12. mai 2017, Oslo

•	 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelse-
perspektiv, kurs 1, 28. aug.-1. sept. 2017, Oslo

•	 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2,  
29. jan.-2. febr. 2018, Oslo

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Spennende kursutvikling i NFF

mailto:sv@fysio.no
http://www.fysio.no/kurs
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FRA FAGGRUPPER OG REGIONER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
2.–4. mars 2017 på Halvorsbøle.  

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

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

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

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

Faggruppen Fysioterapi for Eldre 

Årsmøteseminar 2017
Fredag 10. mars 2017 avholder vi vårt årsmøteseminar 
på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Tema for dagen: «Den skrøpelige/sårbare eldre».

Følg med på Fysioterapeutens nettsider, http://fysioterapeuten.
no/Kurs-og-konferanser/NFFs-faggrupper-og-regioner, for 
endelig program og praktisk informasjon.

The Shoulder: Theory and Practice
Undersøkelse, diagnostisering og behandling
Bli med på et inspirerende og kunnskapsbasert kurs med den 
internasjonalt anerkjente klinikeren og forskeren Dr Jeremy 
Lewis. 

Sted: Porsgrunn
Dato: 1.-2. april 2017
Pris: 4.200,-
Info/påmelding: Tom A Weber, tlf. 414 26 858,
Epost: tomandreweber@hotmail.com

Faggruppen i psykomotorisk fysioterapi 

Velkommen til Årsmøteseminaret 2017

Sted og tid: Thon Hotel Vika Atrium i Oslo, 2.-4. mars. 

Årets tema er migrasjonshelse i et fysioterapiperspektiv. Mer 
informasjon finner du på Fysioterapeutens nettsider, http://fysio-
terapeuten.no/Kurs-og-konferanser/NFFs-faggrupper-og-regio-
ner. Endelig program annonseres på faggruppens hjemmeside i 
løpet av desember, så følg med!

NFFs faggruppe for onkologi og lymfologi

Velkommen til årsmøteseminar 
9.-10. mars 2017 i Oslo
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemiasgate 4

«FORSKNING OG FYSISK AKTIVITET» - må en være 
”sjukt aktiv med kreft”?

Påmelding gjøres på: 
https://www.deltager.no/arsmoteseminar_fol_2017_28112016

Fullstendig annonse med program: http://fysioterapeuten.no/
Kurs-og-konferanser/NFFs-faggrupper-og-regioner

Sporene i kroppen etter traumer
Etterutdanning - Introduksjonskurs

Introduksjonskurset og etterutdanningen henvender seg til tera-
peuter som har interesse for en kroppslig forståelses- og behand-
lingstilnærming av traumer. Undervisningen består av teoretiske 
innlegg, nærværstrening, kroppsorienterte øvelser, erfaringsut-
veksling og refleksjon.

Introduksjonskurs:
I Oslo (Grini Mølle): 20.-22. mars 2017. Pris 3.900,-. 
(3.600,- for påmelding før 15.12.2016) 
Etterutdanningen 4 x 3 dager: Samling 1: 21.-23. september 
2017.

Kursledere: Fysioterapeut og Kroppspsykoterapeut Espen Andli
og Psykolog og Kroppspsykoterapeut Veslemøy Merton

For påmelding og informasjon: Tlf: 99 51 62 44 (Veslemøy). 
Mail: espenandli@hotmail.com (Espen) og www.kamaklinikken.com 
og www.sporeneikroppenettertraumer.com

Facebook: Sporene i Kroppen Etter Traumer

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi

Årsmøteseminar 2017

Tid og sted: 8.-10. mars på Rica Nidelven Hotell i Trondheim
Tema: Kropp og sjel – fullt og helt, ikke stykkevis og delt!

Ved spørsmål, kontakt: barneogungdom@fysio.no
Påmelding: http://www.trippus.net/buf2017/deltaker

Mer informasjon finner du på Fysioterapeutens nettsider, http://
fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser/NFFs-faggrupper-og-
regioner.

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

http://www.fagakademiet.no/
http://www.sporeneikroppenettertraumer.com/
http://www.fysio.no/spesialistordningen
mailto:tomandreweber@hotmail.com
http://terapeuten.no/Kurs-og-konferanser/NFFs-faggrupper-og-regio-
https://www.deltager.no/arsmoteseminar_fol_2017_28112016
http://fysioterapeuten.no/
mailto:barneogungdom@fysio.no
http://www.trippus.net/buf2017/deltaker
http://fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser/NFFs-faggrupper-og-
http://www.fysio.no/spesialistordningen
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Fysikalsk institutt til salgs
FYSIOtest – Fagernes i Valdres

Pga oppnådd pensjonsalder selger jeg instituttet per 15. mars 
2017. Instituttet er godt innarbeidet. Av utstyr nevnes HUR tre-
ningsutstyr med smartcard, trykkbølgeutstyr fra Enimed, roappa-
rat, tredemølle mm.

Instituttet ligger sentralt på Fagernes. Uproblematisk parkering.
Fagernes i Nord-Aurdal kommune er sentrum i regionen Valdres. 
Kort vei til fjell og vidder. Det er fem kommunale barnehager, søk-
nadsfrist 1. februar for start medio august. Dertil en privat barne-
hage. Rikt kulturliv.
Interesserte bes ta kontakt med Fred Kuyper – tlf. 61 36 07 00.

SOMA EMBODIMENT
Kroppsorientert traumebehandling 
m/integrert Somatic Experiencing

Link: www.se-terapi.no – Soma Embodiment

Etterutdanning i nevroaffektiv psykoterapi
3x4 dager med oppstart 30. mars 2017

ved Marianne Bentzen

      For mer  informasjon om kurset, gå inn på
      www.kamaklinikken.com

  
 
 
 
 
 
 
  

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:03-05 februar, 16-18 juni og 10-12 november 2017 
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 15.01.17. 

 

MEDISINSK TRENINGS TERAPI (MTT)

KOMMUNIKASJON OM SMERTE/
KOGNITIV REHABILITERINGS TERAPI (KRT)

”Kommunikasjon om smerte er kommunikasjon om følelser”

Akershus - 17 mars
Kristiansund 5 mai  
Oslo 10-11 november
Elba/Toskana/Italia 
7-10 september (3 dager)

Oslo/Akershus 25-26 mars 
MTT for rygg og 
nedre ekstremitet

Kristiansund 6-7 mai 
MTT for nakke og øvre 
ekstremitet

Grimstad 31 mars - 1 april - for første gang i Norge
 MTT for nevrologiske pasienter 

KURS MTT OG KRT 2017

Les mer om kursene på www.holteninstitute.no
Ytterligere informasjon kontakt

Tom Arild Torstensen 0046 707344102

  En rød tråd gjennom

 s
m

er
te

n
.

50 år
2017

KJØP – SALG – LEIE

http://www.mediyoga.no/
http://www.se-terapi.no/
http://www.muskelskjelettseminar.no/
http://www.kamaklinikken.com/
mailto:post@studiopilates.no?subject=Kurs%20i%20Fysio-Pilates
http://www.holteninstitute.no/
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bransjeregisteret

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

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

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no

Untitled-1   1 24.08.10   15.47

Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

Vår kunnskap - din sikkerhet
Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss 
for kurs!

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80
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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

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. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  

(Kan benyttes i produktnavn, men aldri i tekst. Der benyttes Frutiger.)

Farger / CMYK:

Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K 

 (+40% i striper)

Sort: 100%

 (Striper også i 100%)
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Denne benyttes ikke som original !

(Logonavn som tekst - ikke outline)
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– Verdiskapende produkter  
til deg og din klinikk

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

Trykkbølge

Ultralyd
MOTOmed

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

SKANLAB NG PRO
69 35 20 80

info@skanlab.nowww.skanlab.no

 
BEHANDLE OVER 

METALLER
NAVIGASJON PÅ 

HÅNDKONTROLLEN  
TOUCHSCREEN

Trekk
apparater

Benker Pulldown
m/dips

RibbeveggBenpress

Norsk produsert

Unik laserteknologi MLS®

med to bølgelengder 808 og 905 nm 
KLASSE 3B BATTERIDREVET 

OPTILASER.SE

LÅN EN LASER OG 
TEST PÅ KLINIKKEN

KURS 
I MOSS  

21 NOVEMBER
MER INFO:

www.optilaser.no
+46703381888
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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 

bransjeregisteret
n Tidsskriftet Fysioterapeuten er lan-
dets største og beste annonse-organ for 
fysioterapeuter. 

Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747, 

henriette@a2media.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:

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

SKANLAB THERAPY

SKANLAB NG PRO
SKANLAB LASER PRO

TRYKKBØLGE
ELEKTROTERAPI

Henriette Brattli
Tlf.: +47 971 98 747
henriette@a2media.no

Annonse i Bransjeregisteret? 
Ta kontakt med:

l MID-LASER, versjon 2,5: 904 nm, 804 nm, 660 nm.
Batteridrevet. To forskjellige prober kan brukes samtidig.
Kan brukes med og uten strømtilkobling.
l MID-LITE Batteridrevet håndholdt i alle bølgelengder.

NYHETER fra Irradia Norge as

Fullfinansiering igjennom Ikano Bank Leasing, ingen gjenkjøp når avtalen er innfridd. 
Eksempel: kr 70.000 i 60 mnd/kr 1.462.- eks mva per mnd.

Kontakt: www.irradia.no/info.irradia.no/tlf. 928 31 651.

Untitled-2   1 23.05.16   11:02
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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

JANUAR
12.-13. Oslo 
13. Forum for Klinisk Fysiologi 
– Sirkulasjon, Gassutveksling og 
Ventilasjon 
Arr.: Norsk forening 
for lungemedisin ved 
programkomiteen for Forum for 
klinisk fysiologi 
Info: www.cardiopulm.no

19. -20. Sogndal 
Kurs: Kognitiv terapi trinn 1  
Arr: Norsk forening for kognitiv 
terapi 
Info: http://www.kognitiv.no

FEBRUAR
2.-3. Oslo 
NSHs Lederkonferanse 2017  
Info: http://www.nsh.no

9. -10. Oslo 
6. nasjonale konferanse om 
hjerneslag  
Info: http://www.hjerneslag.no

MARS
2.-4. Halvorsbøle
Stressmestringskurset Arbeid 
og avspenning
Arr.: Fagakademiet, Acem og 
Norsk Yogaskole
Info: www.acem.no

13. Oslo 
Fagdag om barneleddgikt (JIA) 
for fysio- og ergoterapeuter  
Arr: NAKBUR 
Info: mroislan@ous-hf.no 

14. Oslo 
Tverrfaglig nettverksdag for 

alle som møter barn og unge 
med revmatiske sykdommer 
Arr: NAKBUR 
Info: mroislan@ous-hf.no 

16. Oslo
Tverrfaglig seminar: På strak 
arm - om sykdom og skade i arm 
og hånd
Arr.: Manuellterapeutenes 
Servicekontor
Info: http://www.
muskelskjelettseminar.no/ 

20. Oslo
Neurorehabilitation - how 
plastic is the human brain? 
What promotes learning 
and cognitive function in 
rehabilitation?
Arr.: HiOA og Sunnaas sykehus
Info: http://www.hioa.no/eng/
Events/Neurorehabilitation-
how-plastic-is-the-human-brain

30.-31. Gardermoen  
Lungerehabiliteringskonferanse  
Arr.: LHL og Forum for 
lungerehabilitering

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

13.-14. Oslo 
Psykisk helse og rus 
Arr.: NSH 
Info: www.nsh.no

AUGUST
27. Oslo  
OIOslo 2017- 13th 
International Conference on 
Ostegenesis Imperfecta  
Arr: Norsk Forening for 
Osteogenesis Imperfecta (NFOI) 
Info: http://www.oioslo2017.
org/

ÅRSABONNEMENT 2017
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 – 2017
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. 4.800. 

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. 37.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
Kursannonse kun på nett: kr. 3.800.
 
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2017

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
1 12/12 20/12
2 23/1 17/2

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
Tlf. 971 98 747 

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no
Tlf. 413 18 188

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
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Opplag: 9.285

Medieplan 2017

Nr. Matr.frist 

manus, produkt-, 

kursannonser

Utgivelse

1 12.12 20.01

2 Digitalt 23.01 17.02

3 13.02 10.03

4 13.03 07.04

5 18.04 12.05

6 15.05 09.06

7 Digitalt 31.07 25.08

8 28.08 22.09

9 02.10 27.10

10 13.11 08.12

Utgivelsesplan

Papirformat: 210 x 280 mm

Satsflate: 180 x 247 

Spaltebr.: 57 mm

Trykkmetode: Offset

Trykkeri: Merkur Grafisk AS

Papirkvalitet: Omslag: G-print 130 g

Innmat: G-print 90 g

Annonsemateriell: Digitalt.

Tillegg for levering av annet materiell.

Tekniske data

Opplagskontrollert av DNFF
Utgiver: Norsk Fysioterapeutforbund

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.

Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen, 
er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!

Landets største og beste 
annonseorgan for fysioterapeuter!

Postadresse: Postboks 2704St. Hanshaugen, 
N-0131 Oslo. 
Tlf. +47 22 93 30 50. 
e-post: fysioterapeuten@fysio.no
Internett: www.fysioterapeuten.no
Ansvarlig redaktør: Dagrun LindvågStillingsannonser kun på nett
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Superbenken Gymna One Q8 Carbon Black 
til 78 000,- kan bli din kostnadsfritt.

Fra Telemark leverer både AlfaCare og vi produkter av høy kvalitet.

Nå kan du som har bestilt Physica Online i tidsrommet 1. okt 2016 – 1. feb 2017 være med i trekningen 
av en Gymna One Q8 behandlingsbenk til en verdi av kr 78.000,-.

www.physica.no | 35 05 79 10

http://www.physica.no/

