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

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

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

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

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

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

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

Swiss Smart® 
Komplett trykkbølgeutstyr

fra Swiss Dolor Clast®

Suzann Pettersen

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

Importør/distributør:

http://www.enimed.no/
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Norske fysioterapeuter har fått en ny arena – vitenskap og klinikk på samme gulv. Fysio-
terapikongressen 2015 ble en myldrende møteplass, med godt over 1.000 deltakere. Mye 
tyder på at dette var en etterlengtet begivenhet.

Kanskje også på høy tid – med alt som skjer innen forskning og fagutvikling. Flere delta-
kere Fysioterapeuten snakket med og overhørte, mente at en nasjonal kongress var mer 
relevant for dem enn store internasjonale kongresser. Som vårens WCPT-kongress i Sin-
gapore.

– Nå har vi samlet flokken, både forskere og klinikere. Det føles veldig bra, sa forbunds-
leder Fred Hatlebrekke, som i avslutningstalen gikk langt i å love ny nasjonal kongress 
om tre år.

Bård Bogen, høgskolelektor på Høgskolen i Bergen, sa det helt enkelt: Vi møtes på samme 
gulv, og kan snakke sammen om det som interessere oss og få nye ideer. 

Forholdet mellom akademia og praksis – og implementering av forskning – var tema for 
flere parallellsesjoner. Holdningen til klinisk erfaring og evidensbasert kunnskap varierer 
en god del blant norske fysioterapeuter. Det er nesten snakk om ulike kulturer i en og 
samme profesjon.

Mens Kari Bø argumenterte lidenskapelig for randomiserte kontrollerte studier (RCT), 
og understreket forskjellen på dokumentasjon og klinisk erfaring, hadde Svein Kristian-
sen andre synspunkter å by på: 

– Tidligere hadde vi guruer som baserte seg på teorier og erfaring. Har vi nå fått evi-
densbaserte guruer? Har det gått for langt? Vær kritisk. Det er lov å stille spørsmål og 
undre seg, sa Kristiansen.

Eline Thornquist snakket om profesjonens utvikling og 
framtid. I en hektisk og treningsorientert tid, er hun 
mest opptatt fysioterapeuters kliniske tradisjon. Hun er 
bekymret for håndverkstradisjonen:

–  Forskning og akademisk skolering er en selvfølge 
i alle profesjoner, men premisset for at fysioterapifaget 
skal leve opp til sitt samfunnsmandat, er en klar praktisk 
og klinisk forankring.

Hun avsluttet med en oppfordring til alle fysioterapeuter 
om å stå skulder ved skulder til tross for ulike faglige, 
fagpolitiske og økonomiske interesser: 

– Alt tilsier at årene fremover vil bli preget av et øken-
de krav om samarbeid og tverrfaglighet, og en sterkere 
markedsorientering med skjerpet konkurranse. Da er 
det avgjørende at vi står samlet, sa Thornquist.

Desto viktigere med rause møteplasser.
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Nytt og stort på Lillestrøm

›››

Under åpningen av Fysioterapikongressen 2015, oppfordret påtroppende leder av WCPT,  
Emma Stokes, fysioterapeuter til å tenke nytt og stort. 
Mer enn 1.000 klinikere og forskere høstet ny kunnskap og inspirasjon fra forelesninger  
og workshops. Et variert program sørget for at faget ble diskutert, utforsket og utfordret i tre dager til 
ende. – Den nasjonale vitenskapelige kongressen for fysioterapeuter har kommet til Norge for å bli.

ÅPNINGEN Lisbeth Normann, Emma Stokes og Fred Hatlebrekke. Foto: Paal Audestad
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TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

– NÅR var siste gang du gratulerte ryggpasi-
enten din med skiveprotusjon eller en stor 
prolaps? Noen studier har vist at slike funn 
ikke nødvendigvis er så negativt for denne 
pasientgruppen som vi kanskje er opplært 
til å tro, sa Vibe Fersum i sin forelesning 
torsdag morgen.

– Med hensyn til langvarige korsrygg-
smerter, er for eksempel depresjon en mye 
bedre prediktor enn hva graden av protusjo-
ner og slitasje er, sa han. 

Protusjoner har i noen studier vært for-
bundet med 2,5 ganger lavere risiko for 
korsryggsmerter, og en nylig publisert over-
siktsstudie avdekket at jo større prolaps, jo 
bedre var faktisk prognosen for å bli frisk. 

Så hva da med de som har uspesifikke 
korsryggsmerter av langvarig karakter? Hva 
består smertene i, og hvilke faktorer må te-
rapeuten vurdere?

Dette var utgangspunktet for Fersums 
foredrag «Individuell kognitiv funksjons-
rettet behandling for langvarige uspesifikke 
korsryggsmerter».

Over 80 prosent av befolkningen får 
ryggsmerter i løpet av livet. De fleste blir 
heldigvis bra, men for en mindre gruppe, 
ca. 10 prosent, kan tilstanden bli langvarig. 
Denne gruppen står for 90 prosent av helse-
kostnadene, og rygglidelser utgjør i dag en 
enorm kostnad både nasjonalt og globalt. 
Der teknologien har gjort fremskritt og hatt 
effekt på andre vedvarende tilstander, har 
muskel- og skjelettplager bare fortsatt å øke.

En ond sirkel
Kan det være at underliggende mekanismer 

Flokket til smertevitenskap

Hva er egentlig smerte? 
Vi har alle kjent på den, men opplever den forskjel-
lig. Noen tåler mye, andre tåler lite. Det finnes ulike 
meninger om hvordan den best kan takles. Alt fra 
smertestillende medikamenter til fysisk aktivitet og 
trening er midler i kampen mot en vond rygg eller 

en øm skulder. Kanskje er det mulig å tenke smerten 
bort? Hvilken rolle spiller kognitive faktorer, og hva 
er det å lære fra en slik tilnærming? Smerte som 
tema sto sentralt i flere foredrag under Fysioterapi-
kongressen, og alle var meget godt besøkt. Først ut 
var manuellterapeut Kjartan Vibe Fersum.

SER INDIVIDET – Vi må 
bruke alle deler av den 
biopsykososiale model-
len for det den er verdt, 
sa manuellterapeut 
Kjartan Vibe Fersum.

mailto:tg@fysio.no
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ikke har blitt tilstrekkelig adressert? 
Pasienter med langvarige korsryggsmer-

ter kommer ofte inn i en ond sirkel der for-
skjellige faktorer potensielt kan være med på 
å opprettholde tilstanden. Dette inkluderer 
for eksempel kognitive faktorer som katas-
trofetanker, depresjon og stress, og fysiske 
faktorer i form av smerteprovoserende be-
lastninger, dekondisjonering og uønskede 
kompensasjoner relatert til nevrofysiolo-
giske endringer. Livsstilsfaktorer som inak-
tivitet og dårlige søvnvaner kan også spille 
en rolle.

I behandlingen av denne store hetero-
gene gruppen av pasienter har det de siste 
15 årene blitt utviklet et nytt klinisk be-
handlingsrammeverk, der man blant annet 
benytter seg av riskprofileringsskjemaene 
Ørebro og STarT Back. 

Målsettingen er å komme frem til en fel-
les forståelse av pasientens plager. Behand-
lingen basert på dette rammeverket er blitt 
kalt kognitiv funksjonsrettet behandling 
(KFB), og utfordrer pasientens atferd direk-
te på en gradvis integrert kognitiv og funk-
sjonsrettet måte.

– Tidligere kom de kognitive faktore-
ne gjerne til slutt. Men i dag når vi kjører 
riskprofilering, begynner vi denne proses-
sen allerede tidlig i anamnesen. Bruken av 

STarT Back har blant annet vist at lavrisiko-
pasienter faktisk blir dårligere jo mer man 
behandler dem. Så vel som å finne frem til 
de sammensatte pasientene, hjelper denne 
screeningen oss til å finne frem til de enkle 
pasientene som vi ikke behøver å bruke så 
mye tid på. Hvis dere ikke allerede bruker 
riskprofilering, begynn i dag. Det avdekker 
kanskje små men viktige nyanser, og vil kan-
skje endre måten dere tenker og jobber på, 
sa Vibe Fersum.

Gjennom den biopsykososiale modellen 
foretar man i dette rammeverket en kognitiv 
restrukturering av pasientens forståelse og 
overbevisning. Gjennom en god terapeu-
tisk allianse, bruker man bevegelse som en 
inngang til pasientens problemer, integrerer 
det funksjonelt, og får folk aktive igjen på 
en måte som de var vant til fra før smerten 
oppsto. 

Pasientens historie viktig
I sin doktorgradsavhandling, sammenliknet 
Vibe Fersum denne formen for behandling 
med ordinær manuellterapi og øvelser. Pasi-
enter med uspesifikke langvarige korsrygg-
smerter ble randomisert inn i to grupper, 
og gikk enten til kognitiv funksjonsrettet 
behandling eller fikk manuellterapi og øvel-
ser. Deltakerne ble behandlet over 12 uker, 

og siden fulgt opp etter 12 og 36 måneder.
– Vi så en signifikant endring i begge 

gruppene, men vi fikk nesten dobbel effekt 
i den kognitive funksjonsrettede gruppen. 
Her holdt også endringene seg over tid. Ikke 
bare etter 12 måneder, men også etter 36 
måneder fungerte den kognitive gruppen 
bedre, sa Vibe Fersum.

Han understreket også viktigheten av å la 
pasienten fortelle sin egen historie.

– Jeg tror at vi fysioterapeuter til tider er 
alt for glade i vår egen stemme. Vi er opplært 
til å forklare og snakker i vei. Ofte forsøker 
vi å pushe vår forståelse av smerten over på 
pasienten. Husk også at det ikke nødvendig-
vis er det som blir sagt som fester seg, men 
det som blir forstått. Be alltid pasienten om 
å gjenfortelle det dere har blitt enige om i lø-
pet av timen, sa Vibe Fersum, og oppfordret 
til å gi pasienten god tid til refleksjon i den 
terapeutiske alliansen.

– Vi må bruke alle deler av den biopsy-
kososiale modellen for det den er verdt. Vi 
skal ikke bli psykologer, og vi skal henvise 
videre når vi oppdager alvorlige depresjoner, 
angst og andre lidelser som andre er mer 
kompetente til å behandle. Men vi må ta inn 
over oss at en tredjedel av de pasientene som 
kommer til fysioterapeut, også kunne fått en 
psykiatrisk diagnose, og derfor må vi være 

SOSIALE VESENER – Kanskje kan sosiale forhold predikerer helse bedre enn for eksempel biomekanikk, sa manuellterapeut Sigurd Mikkelsen til fullsatt sal 
under sitt foredrag på Fysioterapikongressen 2015.
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oppmerksomme på dette i vårt møte med 
pasienten, sa Vibe Fersum.

Full sal hos Mikkelsen
– Jeg aner ikke hvorfor jeg er her, innledet 
manuellterapeut Sigurd Mikkelsen under 
sitt foredrag «Fra moderne smertevitenskap 
til klinisk handling».

Det manglet likevel ikke på interesse for 
hva han hadde på hjertet. Så mange hadde 
møtt fram, at foredraget ble flyttet til en 
større forelesningssal enn den som var satt 
opp i programmet. 

– Nye tanker truer tidligere tanker. Når 
de som har fått faget opp og fram merker at 
det kommer noe nytt, da oppstår det gnis-
ninger, sa Mikkelsen.

Han har lenge gitt uttrykk for sine menin-
ger om smertevitenskap gjennom sin blogg 
og i sosiale medier, og har blant annet startet 
den fagprofesjonsnøytrale facebookgruppa 
«Nevrovitenskap-Adferdsbiologi-Smerte» 
sammen med fysioterapeut Eirik Hellerud. 
Gruppa har nå 3.500 medlemmer. 

– Det er så mange yrkesgrupper som job-
ber med smerte. Vi gjør det på forskjellige 
måter, men vi fisker kunnskap i den samme 
sjøen, sa Mikkelsen.

I foredraget forklarte Mikkelsen hvordan 
langvarig smerte kan produseres av hjernen, 
uavhengig av vevsskader. Han sa at det er 
en utfordring å formidle dette til pasienten, 
uten å gi inntrykk av at pasienten innbiller 
seg smerten.

Sosiale vesener 
Mikkelsen snakket også i sitt foredrag om 
den biopsykososiale modellen, og sa at men-
nesket først og fremst er et meningssøkende 
og relasjonelt vesen. Fysioterapiutdannin-
gen, i likhet med de fleste andre helseutdan-
ninger, starter med mye biologi og innehol-
der ellers lite psykologi og sosiologi. 

– Kanskje hadde den biopsykososiale 

modellen vært mer nyttig om vi snudde den 
på hodet? At vi først og fremst forstår at det 
sosiale er viktig for et menneske.  Kanskje 
kan sosiale forhold predikere helse bedre 
enn for eksempel biomekanikk, sa Mikkel-
sen.

Med hensyn til rekonseptualisering av 
egen rolle, mente Mikkelsen at fysioterapeu-
ter ikke bør tenke på seg selv som håndver-
kere, men som manuelle rådgivere. 

– Det du sier til pasienten, ordene du 
bruker, kan ha stor betydning som interven-
sjon, sa han.

Det siste og morsomste
Det var professor Ingvard Wilhelmsen, psy-
kiater med hypokondri som spesialfelt, som 

holdt kongressens siste, og morsomste, fore-
drag. Tittelen var «Kan smerte tenkes bort», 
noe Wilhelmsen avviste.

– Men du kan velge holdninger som for-
verrer smerteopplevelsen, eller holdninger 
som gjør den mindre smertefull. Holdning 
er utrolig viktig, sa han. 

Wilhelmsen påpekte at vi ikke kan gjøre 
noe med det meste som hender oss i livet. 
Selv med ny regjering, får vi ikke velge syk-
dommer her i landet. Kronekurs og inter-
nasjonale konjunkturer er utenfor vår kon-
troll. Men hvordan vi forholder oss til det 
som skjer med oss, for eksempel smerte, det 
bestemmer vi selv. Der står vi helt fritt til å 
velge. 

– Jeg forsøker å få folk med smerte el-
ler andre problemer til å tenke seg om. Hva 
bruker du kreftene på? Hva bruker du livet 
ditt til? Når det gjelder smerte, så kan du 
innta en nøktern holdning som hjelper deg, 
eller du kan legge på en sterk negativ aver-
sjon slik at du forverrer smerteopplevelsen, 
sa han.

Ifølge Wilhelmsen kan det være lurt å la 
være å lytte for mye til kroppens signaler.

– Det er det dummeste folk gjør, for de 
hører så mye rart. Da er det bedre å heller si 
til seg selv at man er frisk inntil det motsatte 
er bevist, sa han.

Mange studier viser at hvis du øver deg 
på å kjenne etter smerte, så kan du bli veldig 

god. Wilhelmsen var noe betenkt med hen-
syn til alle screening-skjemaene om smerte 
som folk skal fylle ut hele tiden, som om 
smerten er noe det er viktig å følge med på. 
Dette tar fokus vekk fra hvordan du forhol-
der deg til den smerten du har, mente han.

– Ingen sykdom, ingen opplevelse, ingen 
situasjon, ingen forbigåelse, ingen oppsigel-
se, ingen smerte eller situasjon i livet er så 
vanskelig at ikke en liten dose bitterhet og 
selvmedlidenhet kan gjøre det enda verre. Vi 
må hjelpe folk til å takle smerten slik at de 
unngår offerrollen, angsten og bitterheten. 
Du kan ikke endre fortiden din, men du kan 
endre holdningen din til den, sa Wilhelm-
sen. n

Selv med ny regjering, får vi ikke velge 
sykdommer her i landet. 

MINDRE SMERTEFULLT – Vi må hjelpe folk til å takle smerten, sa professor Ingvard Wilhelmsen.
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Kåre Birger Hagen ga kongressdeltakerne et 
internasjonalt perspektiv på helse.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

TITTELEN på hans plenumsforelesning torsdag var «Muskel- og skje-
lettskader, sykdommer og plager i et samfunnsperspektiv. Interna-
sjonale sammenligninger og tidstrender». 

Kåre Birger Hagen er forskningsleder ved Nasjonal kompetan-
setjeneste for revmatologisk rehabilitering(NKRR) på Diakonhjem-
met Sykehus. Han er også professor II ved Institutt for Helse og 
Samfunn, Universitetet i Oslo, leder i programstyret for Klinisk forsk- 
ning i Norges Forskningsråd, og styremedlem i Fysiofondet.

Sykdom på tvers
Det store internasjonale prosjektet Global Burden of Desease (GBD) 
har som mål å kvantifisere og sammenligne sykdom på tvers av al-
der, tidsperioder og landegrenser. Til dette arbeidet brukes begre-
pene YLL – Years of Life Lost, YLD – Years Lived with Disability og 
DALY – Disasbility Adjusted Life Years.

– DALY og YLD måler helsetap av blant annet muskel- og skje-
lettplager og sykdommer (MUSSP), som fysioterapeuter jobber 
med. Det er mange metodiske utfordringer med slike beregninger, 
men de gir likevel en oversikt på hvilke sykdommer og plager folk 
dør av eller lever med i ulike deler av verden. Det gir også en indika-
sjon på kostnadene, både for menneskene og for samfunnet, og om 
vi bruker ressursene riktig, sa Hagen.

Korsrygg på topp 
I den globale YLD-oversikten for 2010 ligger LBP, korsryggsmerter, 
på topp, av til sammen 27 diagnoser.  Nummer to er alvorlige depre-
sjoner, nummer tre er anemi som følge av jernmangel, og på fjer-
deplass nakkesmerter. Nummer fem er COPD – kronisk obstruktiv 
lungesykdom, og på sjetteplass «andre muskel- og skjelettlidelser». 

– Oppsummert for perioden 1990-2010 er det en svak nedgang i 
YLD-raten sammenlignet med YLL-raten. Det er et stabilt skifte mot 
at YLD betyr mer og YLL (tidlig død) mindre for verdens samlede 
helsetap, sa Hagen.

Hvordan beregnes antall år med en kronisk lidelse eller funk-
sjonshemming? Eksempel: En mann får slag i en alder av 50 år, lever 
med 50 prosent funksjonshemming og dør en naturlig død ved 86 
års alder. Han har da tapt 18 år med god helse. ((86-50), 0.5=18).

Svært kostbart
– Dette viser at vi som yrkesgruppe har en svært viktig rolle i be-
handlingen av muskel- og skjelettlidelser. Studien illustrerer også at 
menneskene på jorda lever lenger, men med flere plager og funk-
sjonshemminger. Dette er svært kostbart for samfunnet. Kjartan 
Vibe Fersum etterlyste i sitt foredrag her på kongressen et paradig-
meskifte innen forskning og behandling av smerte. Det støtter jeg 
helhjertet opp om, sa Hagen.

Det har vært en positiv utvikling her hjemme når det gjelder be-
vilgninger til forskning på muskel- og skjelettlidelser.

– MUSSP er nå et av sju nasjonale satsingsområder. Her har vi 
god grunn til å slå oss litt på brystet. Norske fysioterapeuter har hatt 
flere publikasjoner i de største internasjonale tidsskriftene som har 
bygget opp under dette, avsluttet Kåre Birger Hagen. n

Hva dør vi av, og hva dør vi med? 

•	 Et systematisk, vitenskapelig forsøk på å kvantifisere det 
komparative omfanget av helsetap som følge av sykdom, ska-
der og risikofaktorer etter alder, kjønn og geografi i spesifikke 
tidsperioder.

•	 Et samarbeid mellom 488 personer fra 300 organisasjoner i 
50 land.

•	 Prosjektet støttes av blant andre Bill og Melinda Gates Foun-
dation, og administreres av Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), Seattle.

Les mer: www.healthdata.org/gbd

HELSE Menneskene på jorda lever lenger, men med flere plager. Kåre Birger 
Hagen mener fysioterapeutene har en svært viktig rolle.

Global Burden of Disease (GBK)

mailto:dl@fysio.no
http://www.healthdata.org/gbd
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AKTUELT

Motivasjon, mestring og sosial 
støtte er det som har særlig 
betydning når folk skal endre 
vaner. 

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

I FRISKLIVSSENTRALEN jobbes det hardt 
for å få de inaktive opp av sofaen for resten 
av livet.

Under overskriften «Hvordan hjelpe folk 
å ta tak i egen livsstil», snakket Anne Me-
rete Bjørnerud, fysioterapeut og leder av 
Frisklivssentralen Aktiv Eiker, om faktorer 
som øker aktivitetsnivået, og om grunnlaget 
for praksisen i frisklivssentralene rundt om 
i landet.

– Målet med frisklivssentralene er at vi 
skal styrke folk i sitt eget liv, slik at de kan få 
økt mestring og motivasjon til å gjennom-
føre det de har lyst til å forbedre med hensyn 
til sin egen helse, innledet Bjørnerud.

– Vi skal se hele mennesket i en sammen-
heng på ulike livsområder, noe man godt 
kan overføre til sin kliniske praksis, både 
som ansatt og privat, sa hun.

Starter med en samtale
I frisklivssentralene er samtalen utgangs-
punktet for å finne motivasjon. Man foretar 
også en kartlegging av deltakerens utgangs-
punkt. Basis er samtale ved oppstart, og ny 
samtale etter tre måneder. Noen holder på 
alene med ulike typer aktiviteter, andre er 
med i grupper eller går på kurs. 

– I hovedsak jobber vi gjennom samta-
ler for å få til endringer. Vi gir formell støtte 
og praktisk oppfølging, og oppfordrer også 
til å innhente uformell støtte fra familie og 
venner. Det er viktig å bevisstgjøre delta-
kerne på hva som er deres motivasjon. Vi 
bruker kognitive atferdsendringsteknikker 
og helsepsykologi som grunnlag for måten 
vi kommuniserer med dem på, og motive-
rende intervju og endringsfokusert rådgiv-
ning som metode, sa Bjørnerud.

Fokus på individ og miljø
Det er langt fra enkelt å endre vaner, og del-
takerne påvirkes av miljøet de har rundt seg. 
Dette må terapeuten ta høyde for. Hva kan 

bidra til at deltakeren fortsetter etter at in-
tervensjonen er ferdig? Hva er det som på-
virker deltakeren til å gjøre det han eller hun 
ikke ønsker å gjøre, og hvilke tiltak kan få 
vedkommende til å nå målet?

– Vi fokuserer på individet og den rela-
sjonen vi har oss i mellom, for å se hvordan 
vi kan optimalisere utbytteeffekten av de til-
takene vi setter i verk. Aktivitet er bare ett av 
tiltakene vi har. Det avgjørende er å få dem 
til å opprettholde vanene på egenhånd. Da 
må vi spørre oss: Hva kan bidra til at delta-
keren fortsetter etterpå, sa Bjørnerud.

I utgangspunktet bør det likevel være fa-
silitering som er målet. 

– Det er bedre å fremme den atferden 
vi ønsker, enn å prøve å endre eksisterende 
vaner. Da er det større sannsynlighet for å 
lykkes på sikt. Det er miljøet de går i som 
ofte leder til tilbakefall og frafall før inter-
vensjonen er slutt. Frisklivssentralene skal 
ikke følge opp i en evighet, men vi må sørge 
for noen rammer og rutiner som gjør at de 
selv klarer å opprettholde aktiviteten. Det er 
opprettholdelse som avgjør om behandlin-
gen har vært effektiv eller ikke, sa hun.

Frisklivssentralen jobber på fire nivåer: 
Individuelle faktorer, sosiale miljøfaktorer, 
fysiske miljøfaktorer og politiske/organisa-
toriske faktorer. 

– På individnivå er det motivasjon og 

mestringstro som er det viktigste. Dette 
påvirker vi gjennom samtaler, kognitive at-
ferdsendringsteknikker, og undervisning 
i ulike tema. Det er viktig å finne gode ek-
sempler på at det er mulig å endre seg, sa 
Bjørnerud.

Hun mener at frisklivssentralene ved 
hjelp av rapportsystemer bør bli flinkere til 
å måle aktivitet i oppfølgingsperioden, slik 
at de i større grad kan dokumentere sin egen 
tjeneste og motivere pasienten. 

Kan hjelpe hverandre
Når det gjelder sosiale faktorer, mener Bjør-
nerud at det antakelig er mye mer å hente på 
forpliktelser og avtaler deltakerne i mellom. 
Ved å få de til å samarbeide, også utenfor de 
organiserte treningene, blir det lettere å få 
støtte og pushe hverandre til tur og annen 
aktivitet. En av de fysiske miljøfaktorene 
kan for eksempel være å bruke naturen på 
nye måter i nærheten av der man bor. 

– En kulturell egenopplevelse kan være 
motivasjon for å komme seg ut igjen. Vi må 
hjelpe dem til å se ting på en ny måte. Det 
er vist at det går an å øke aktivitetsnivået til 
folk hvis man bruker atferdsendringsteknik-
ker, kvalitetssikrede effektive tiltak, kartleg-
ger nivået til individet på flere ulike områder, 
overvåker og reguler tiltakene, og gir dem ett 
års oppfølging, oppsummerte Bjørnerud. n

Stimulans til et friskere liv

FASILITERING – Det er bedre å fremme den atferden vi ønsker, enn å prøve å endre eksisterende vaner, 
sa fysioterapeut og leder av Frisklivssentralen Aktiv Eiker, Anne Merete Bjørnerud.

mailto:tg@fysio.no
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Glede på hjul
Sykkelglede handler om å bruke kroppen og 

komme ut i naturen, gjerne med familie eller 
venner. Med de rette hjelpemidlene kan man 

gjøre hva som helst.

Det handler om glede, og dette gir glede. 
– Mor, Akershus

Mer sykkelinfo på bardum.no
post@bardum.no | tlf.nr: 64 91 80 60  

Wavebreaker sammenslått Copilot 2

Copilot 3Praschberger CompCCGekko E-trike

Wavebreaker

http://www.bardum.no/
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AKTUELT

«Prehabilitation» er ordet Jo-
nathan Bean introduserte i sin 
plenumsforelesning. Målet er å 
hjelpe eldre til å opprettholde 
sin uavhengighet lengst mulig. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

JONATHAN Bean er lege i Boston og en in-
ternasjonalt anerkjent ekspert på geriatri 
og rehabilitering. Tittelen på forelesningen 
han holdt på kongressen var formet som et 
spørsmål: «Prehabilitation: Can Rehabilita-
tion be a Cornerstone of Preventive Care?» 

Det er god nok evidens til at svaret på 
spørsmålet blir ja, ifølge Jonathan Bean, før-
steamanuensis ved Department of Physical 
Medicine and Rehabilitation ved Harvard 
Medical School. Han er også medisinsk le-
der ved Spaulding Cambridge Outpatient 
Center, og leder det store forskningsprosjek-
tet Boston RISE, Rehabilitative Impairment 
Study of the Elderly.

Grønt lys
Han åpnet forelesningen med et bilde av en 
gammel dame med stokk, på vei over et lys-

kryss i sentrum av Boston. Hun klarte seg 
akkurat over til andre siden før det ble rødt 
– til apoteket der hun skulle hente medisi-
nene sine. 

– Da jeg tok dette bildet varte det grønne 
lyset i 54 sekunder, så vidt nok til at denne 
damen kom seg over på egen hånd. En stund 
senere ble det redusert til 40 sekunder. Mest 
sannsynlig har dette gitt henne, og mange 
andre eldre i Boston, større problemer med 
å klare seg selv.  Mobilitet er en helt sentral 
markør for helse og funksjon. Når ganghas-
tigheten går ned, øker risikoen for funk-
sjonsproblemer, sa Bean.

Perspektiver
Eldre mennesker har som kjent ofte flere 
sykdommer samtidig. I USA i 1995 hadde 
79 prosent av eldre over 70 år en eller flere 
av disse kroniske lidelsene: artrose, høyt 
blodtrykk, hjertesykdom, diabetes, lunge-
sykdommer, kreft og slag. Gjennomsnittet 
ligger på tre eller flere kroniske lidelser. 

Jonathan Bean viste samtidig til en ameri-
kansk undersøkelse, der flertallet av de eldre 
rangerte funksjonell uavhengighet høyest av 
alle helseutfall. Geriatriske funksjonsfall er i 
tillegg sterkere assosiert med hendelser enn 
med kroniske sykdommer.

Et aktuelt spørsmål blir da hvilket per-
spektiv som er mest nyttig for denne pasi-
entgruppen; Den klassiske sykdomsmodel-
len eller en annen tilnærming. 

Sykehusinnleggelser har stor risiko for 
funksjonsfall. En systematisk oversiktsstu-
die han viste til hadde sett på effekten og 
muligheten for tidlig fysisk rehabilitering 
for akutt innlagte geriatriske pasienter på sy-
kehus. Konklusjonen var at dette er positivt 
for pasientenes funksjonsnivå.

Studien har tittelen «Effectiveness and 
feasibility of early physical rehabilitation 
programs for geriatric hospitalized patients: 
a systematic review.»

Boston RISE 
De viktigste konklusjonene fra Boston RISE 
så langt, peker på fire viktige kategorier når 
det gjelder rehabiliterbare funksjoner hos 
eldre: Styrke, bevegelseshastighet, bevegel-
sesutslag (ROM) og muskulær utholdenhet 
i ryggen (Trunk Extensor Muscle Endu-
rance).

En annen konklusjon er at forflytnings-
hastighet (leg speed) og muskulær utholden-
het (rygg) er undervurdert i tidligere forsk-
ningslitteratur, opplyste Jonathan Bean. n

Les mer: www.bostonrise.org

Rehabilitering og forebygging hånd i hånd

UAVHENGIGHET Flertal-
let av de eldre i en ameri-
kansk undersøkelse 
rangerte funksjonell 
uavhengighet høyest av 
alle helseutfall, fortalte 
Jonathan Bean. 

mailto:dl@fysio.no
http://www.bostonrise.org/
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– Rehabilitering av hofte-
bruddpasienter er tilfeldig 
og lite systematisk.  Det er 
også stor variasjon i hva slags 
fysioterapi de får, og om de får 
fysioterapi.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

SLIK oppsummerte Kristin Taraldsen fra 
NTNU sin presentasjon av Eva-Hip-studien 
i Trondheim. I tillegg mener forskerne bak 
studien at systematisk trening for denne pa-
sientgruppen kanskje kan sikre at flere får 
bedre gangfunksjon og et høyere aktivitets-
nivå.

Kristin Taraldsen er fysioterapeut og PhD 
i Forskningsgruppe for Geriatri, Bevegelse 
og Slag (GeMS), Institutt for nevromedisin 
ved NTNU. Medforfatterne på Eva-Hip-
studien er Pernille Thingstad, Sylvi Sand og 
Jorunn L. Helbostad.

Tre studier 
Hoftebruddsprosjektene i Trondheim startet 
opp i 2006 og omfatter så langt tre studier.  
1: Observasjonsstudien 2: Ortogeriatristu-
dien 3: Eva-Hip (en treningsstudie).

Eva-Hip er en progressiv, spesifikk tre-
ningsintervensjon som er utviklet i samar-
beid mellom forskere ved NTNU og fysio-
terapeuter i Trondheim kommune. Studien 
nærmer seg avslutning, men resultatene er 
ennå ikke helt klare. 

Målgruppen er hjemmeboende eldre 
over 70 år, med gangfunksjon før bruddet. 
De var innlagt på St. Olavs Hospital med 
hoftebrudd (ikke traume eller patologiske 
brudd). Det var ingen eksklusjonskriterier 
for kognitiv funksjon.

Avsluttes for tidlig
– Da vi startet Eva-Hip-studien var status, 
slik vi så det, at den systematiske rehabilite-
ringen etter hoftebrudd avsluttes for tidlig. 
Det er et potensial for å gjenvinne gangfunk-
sjon og aktivitetsnivå, men mange takker nei 
til trening utenfor hjemmet. Mange av disse 
pasientene får ikke et spesifikt treningsopp-
legg. Vi ønsket derfor å utvikle en trenings-

intervensjon for hoftebruddpasienter, som 
har effekt på gangfunksjon og aktivitetsnivå. 
Det var også viktig med et treningsopplegg 
som hoftebruddpasienter klarer å gjennom-
føre, sa Kristin Taraldsen. 

Opplegget for studien
Treningsoppstart var fire måneder etter 
hoftebrudd og etter standard oppfølging fra 
helsetjenesten.

Deltakerne ble delt inn i en trenings-
gruppe og en kontrollgruppe.  Eva-Hip-tre-
ningen besto av standard treningsprogram, 
oppgavespesifikk trening, og individualisert 
trening tilpasset den enkelte. Treningen 
foregikk hjemme, en-til-en, og var ledet av 
en fysioterapeut. Varighet: To ganger per 
uke i ti uker.

Kontrollgruppen fikk standard oppføl-
ging. Ellers var det stor variasjon, fra ingen 
trening til trening med fysioterapeut. n 

– Tilfeldig og lite systematisk

HOFTEBRUDD Kristin Taraldsen, NTNU, presenterte Eva-Hip-studien i Trondheim.

1. Gangtrening.
2. Steg i ulike retninger.
3. Step.
4. Utfall.
5. Reise/sette seg. 

Progresjon og individualisering: Støtte, 
tempo, retningsendring, økt kompleksitet/
dual task, vektvest, stolhøyde.
 
Kilde: Kristin Taraldsen, NTNU.

Eva-Hip består av

mailto:dl@fysio.no
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– Status i et moderne samfunn 
er knyttet til formell og viten-
skapsbasert kunnskap. Det 
er derfor meget viktig at det 
legges vekt på praktisk klinisk 
kompetanse i grunnutdannin-
gene.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

DET sa professor Eline Thornquist i sitt fore-
drag «Utviklingstrekk og utfordringer for 
fysioterapi som profesjon» på kongressens 
første dag.

Foruten å trekke historiske linjer, tok 
Thornquist for seg ulike utfordringer fysio-

terapifaget møter i vår tid. Et sentralt tema 
var spenningsfeltet mellom akademisk og 
praktisk kunnskapstradisjon som følge av 
en rekke reformer i helse- og utdanningsve-
senet.

– Det er viktig å ha fagspesifikke master-
utdanninger. Det har vi heldigvis i dag. Men 
grunnutdanningen er spesielt viktig; her 
legges fundamentet for all form for fagut-
vikling, sa hun til en fullsatt sal.

– Dokumentere vår nytte
Thornquist mener det langt fra er gitt at 
praktisk og klinisk kompetanse vil ivaretas 
fremover. Hun sa at forskning og akademisk 
skolering er en selvfølge i alle profesjoners 
virksomhet, men at premisset for at fysiote-
rapifaget skal leve opp til sitt samfunnsman-
dat, er en klar praktisk og klinisk forankring.

– De viktigste kildene til anerkjennelse 

i dag, ligger i forskning og teoriutvikling. 
Håndverkkompetanse, eller manuell viktig-
het, er lavere vurdert. Vi må vise vår nytte 
og rettferdiggjøre vår funksjon gjennom å la 
fagets særtrekk komme frem i all dokumen-
tasjon, ellers risikerer vi rett og slett å under-
grave vår egen virksomhet. Det er etter hvert 
mange som mener at de kan erstatte oss, sa 
hun, og la til at fysioterapeuter må beskikke 
sitt hus – med referanse til diskusjonen i Fy-
sioterapeuten vedrørende epikriser.

Thornquist la stor vekt på å løfte frem den 
undersøkelsestradisjonen man har i norsk 
fysioterapi, og viste til at opplæring i grun-
dige funksjonsvurderinger har stått sentralt 
i mange år. 

– Dette er det avgjørende å holde fast ved. 
Det bidrar til å sikre relevans og kvalitet – to 
nøkkelord i profesjonslitteraturen. På en slik 
bakgrunn er det nedslående å se alle effekt-

Fysioterapeuter må rettferdiggjøre sin funksjon

KLINISK TRADISJON – Vi er i dag den eneste profesjon som på systematisk vis bruker gammeldagse tilnærminger som bevegelse og «hands on» i 
undersøkelse og i all form for fysioterapi, sa professor Eline Thornquist. Foto: Paal Audestad

mailto:tg@fysio.no
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studiene som utføres med medisinske diagnoser fremfor funk-
sjonsvurderinger som utvelgelseskriterium, sa hun. 

Somatikk og psyke
I sitt foredrag tok Thornquist også til orde for en grunnlagsdebatt 
som kan tydeliggjøre fysioterapeuters kompetanse.  

– I tråd med tradisjonell tenkning plasseres fysioterapi i soma-
tikken, mer eller mindre avsondret fra psyke og sosialitet. Utfor-
dringen er å bryte denne todelingen. Hvis ikke, har vi lite å stille 
opp med mot dagens helseproblemer, og vi har definert oss ut av 
psykisk helsevern. I de senere årene har vi fått en enorm utvidelse 
av begrepet belastningsskade. Med utgangspunkt i fysioterapeu-
ters kunnskapsfelt; kropp, bevegelse og funksjon, så arbeider vi 
alle, alltid, med fysisk og psykisk funksjon. Dette må være pre-
missgivende for vår rolle i helsetjenesten, og måten vi velger å føl-
ge det opp på, vil ha avgjørende betydning for vår fremtid, sa hun.

Med hensyn til folkehelse, stilte Thornquist spørsmål ved om 
dette går inn i kjernen av fysioterapifaget.

– Det er og blir viktig å utfordre kroppens yteevne, men ikke 
nødvendigvis i form av trening, og ikke nødvendigvis med en fy-
sioterapeut som rådgiver og instruktør. Mange yrkesgrupper sat-
ser for tiden på helsefremmende og forbyggende arbeid, og spørs-
målet er om vi er bedre enn andre på dette feltet. Uansett hvor mye 
som satses på helsefremming og forebygging, vil det være behov 
for behandling, rehabilitering og sekundærprofylakse, sa hun.

Frykter profesjonsnøytralitet
I en hektisk og treningsorientert tid, sa Thornquist hun var mest 
opptatt fysioterapeuters kliniske tradisjon. 

– Vi er i dag den eneste profesjon som på systematisk vis bruker 
gammeldagse tilnærminger som bevegelse og «hands on» i under-
søkelse og all form for fysioterapi. Dette gir oss innsikt i pasien-
tens problemer og liv. Det er på tide at vi selv oppvurderer denne 
siden ved faget i en tid der teknologien i økende grad overtar, sa 
hun, og advarte mot profesjonsnøytralitet:

– Flere eksempler på kompetansestrid kan knyttes til en øken-
de tendens til å nedtone fagspesifisitet. Som når fysioterapeuter 
blir satt til stell og pleie under henvisning til at dette er et eksempel 
på samarbeid og tverrfaglighet.

Thornquist avsluttet foredraget med en oppfordring til alle fy-
sioterapeuter om å stå skulder ved skulder til tross for ulike fag-
lige, fagpolitiske og økonomiske interesser. 

– Alt tilsier at årene fremover vil bli preget av et økende krav 
om samarbeid og tverrfaglighet, og en sterkere markedsoriente-
ring med skjerpet konkurranse. Da er det avgjørende at vi står 
samlet, sa hun. n

Alt tilsier at årene frem-
over vil bli preget av et 
økende krav om samarbeid 
og tverrfaglighet.

http://www.altiusgruppen.no/
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Regjeringen vil skape pasien-
tens helsetjeneste. Fysiotera-
peuter må derfor regne med 
en del forandringer. Det var 
budskapet fra statssekretær 
Lisbeth Normann til Fysiotera-
pikongressen 2015.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no
FOTO Paal Audestad

LISBETH Normann, statssekretær i Helse- 
og omsorgsdepartementet (HOD), holdt 
åpningstalen på kongressen. Flere store hel-
sepolitiske saker kommer fra regjeringen i 
løpet av året. Den viktigste for fysioterapeu-
tene er Stortingsmeldingen om primærhel-
setjenesten, som er varslet over påske. I til-
legg kommer det en melding om folkehelse, 
opptrappingsplan for rehabilitering og en ny 
nasjonal sykehusplan.

– Dere blir trolig fornøyd med en del av 
de helsepolitiske grepene vi tar, sa Lisbeth 
Normann til en sal med rundt 1.000 fysio-
terapeuter.

Mellom linjene
Hvilke grep og hvilke saker? Det sa statssek-
retæren selvsagt ingenting om. For Norsk 
Fysioterapeutforbund er det direkte adgang 
til fysioterapi og offentlig spesialistgodkjen-
ning som er de virkelig store kampsakene. 

Forbundsleder Fred Hatlebrekke tillot 
seg å lese positive signaler mellom linjene, 
og stilte følgende spørsmål i avslutningsta-
len på kongressen:

– Var det bare jeg som hørte statssekre-
tæren antyde at vi kan få gjennomslag for 
vårt ønske om direkte adgang til fysioterapi 
og offentlig spesialistordning for fysiotera-
peuter? 

Folkehelse
Om noen få uker legger regjeringen fram 
en ny stortingsmelding om folkehelse. Lis-
beth Normann listet opp tre viktige punkter 
i denne meldingen, og kommenterte også 
ordningen «Raskere tilbake».

•	 Psykisk helse skal likestilles med fysisk 
helse i folkehelsepolitikken.

•	 Satsing på aktiv og sunn aldring, og 

deltakelse for eldre, skal løftes frem.
•	 Positive og kunnskapsbaserte tiltak 

skal legge til rette for sunnere valg.
– «Raskere tilbake» skal i større grad ret-

tes inn mot grupper som ofte er sykmeldt, 
det vil si personer med lettere psykiske lidel-
ser og muskel- og skjelettlidelser. Dette er 

presisert i oppdragsdokumentet til de regio-
nale helseforetakene for 2015. Tilbudet skal 
gis til personer som har stor sannsynlighet 
for å komme tilbake i arbeid. Mange av dere 
fysioterapeuter er aktive bidragsytere inn i 
dette arbeidet, sa Normann. 

– Dere må regne med endringer

FRISKLIV - Vi må bort fra tanken om at det å endre levevaner skal organiseres i en egen sentral, sa 
Lisbeth Normann. Hun mener at frisklivssentralene ikke er bærekraftige i lengden.

mailto:dl@fysio.no
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Fysioterapeuter må fornye faget 
og tenke som entreprenører. Emma 
Stokes, påtroppende leder i WCPT, 
vil at fysioterapeuter skal tenke 
nytt og stort.

– HVIS ikke profesjonen klarer å fornye 
seg, kan faget rett og slett miste sin betyd-
ning, mente Stokes. Tittelen på hennes 
foredrag under åpningen av Fysioterapi-
kongressen var «Embrace the challenge – 
Shape the future of physiotherapy». 

Store endringer er på gang i mange 
land. En aldrende befolkning og helse-
problemer knyttet til overvekt og livsstil 
har fått kostnadene til helsetjenester å 
skyte i været. I tillegg kommer den tek-
nologiske utviklingen. Alt dette krever at 
fysioterapeuter klarer å omstille seg, un-
derstreket hun.

Irske Emma Stokes, som er bosatt i 
Danmark, er nå visepresident i WCPT. På 
verdenskongressen i Singapore 1.-4. mai 
blir hun valgt til WCPTs nye president.

World Confederation for Physical The-
rapy teller over 350.000 fysioterapeuter 
og 106 medlemsorganisasjoner. 

Les mer: www.wcpt.org

Første i sitt slag
Stortingsmeldingen om primærhelsetjenes-
ten som en helhetlig tjeneste, er den første i 
sitt slag, ifølge statssekretæren.

– Primærhelsetjenesten skal innrettes i 
tråd med utviklingen av sykdomsforekomst 
i befolkningen, og skal redusere behovet 
for mer spesialiserte helsetjenester. Spesielt 
må vi planlegge helsetjenesten til et stadig 
økende antall eldre. Behovet for helsefaglig 
kompetanse øker, og regjeringen vil møte 
dette med tiltak, sa Normann.

Hun pekte også på at den kommunale hel-
se- og omsorgstjenesten trenger et lederløft. 

– Det er behov for å styrke ledelsen på 
flere nivåer. Et innspill vi har fått fra dere er 
at kommunene ikke interesserer seg for hva 
avtalefysioterapeutene gjør. I mange kom-
muner er det ingen dialog. Årsmeldinger 

og nøkkeltallsrapporter som dere sender til 
kommunen ved utgangen av året, blir kan-
skje aldri lest. Samtidig sier KS at avtalefy-
sioterapeutene er vanskelige å styre, sa stats-
sekretæren, og la til at kommunene må ta 
ansvar og settes i stand til å styre og forvalte 
avtaleverket til de private aktørene for å ut-
vikle tjenestene til det beste for brukerne. 

– Bort fra «sentraler»
Lisbeth Normann tok også for seg frisklivs-
sentralene, som finnes i mer enn 200 kom-
muner. Det jobber fysioterapeuter ved nes-
ten samtlige.

–Vi må bort fra tanken om at det å endre 
levevaner skal organiseres i en egen sentral. 
Kommunene skal ha et strukturert tilbud til 
pasienter og brukere som har behov for å en-
dre livsstil eller lære å leve med sykdommen 

sin. Hvordan og på hvilken måte kommune-
ne organiserer dette, er opp til kommunene. 
Brukeren må ha et sted å oppsøke med sine 
spørsmål, men det trenger ikke være fastle-
gen. Det kan gjerne være fysioterapeuten el-
ler en sykepleier, eller en kostholdsveileder. 
Dagens frisklivssentraler er for sårbare. I 
2013 hadde 87 av dem et halvt årsverk eller 
mindre til rådighet. Dette er ikke bærekraf-
tig i lengden, sa statssekretæren.

Regjeringen vil legge opp til at «kommu-
nenes ressurser kan brukes mer fleksibelt 
i det forebyggende arbeidet, til læring og 
mestring, habilitering og rehabilitering». 

– Fysioterapeuter må gripe denne mulig-
heten til å arbeide forebyggende for en sta-
dig økende gruppe brukere, sa Lisbeth Nor-
mann til kongressdeltakerne. n

Fornyelse og entreprenørskap

WCPT Budskapet fra Emma Stokes var at fysioterapeuter må være innovative og endringsvillige. 
Foto: Paal Audestad

http://www.wcpt.org/
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Hvem: Annie Manshaus Lingjerde 
Hva: Fysioterapeut 
Hvor: AnnieOne, selvstendig næringsdrivende, Bærum

Hvem: Bård Erik Bogen 
Hva: Fysioterapeut, høgskolelektor 
Hvor: Høgskolen i Bergen

Fem på kongress :-)

– Hva prioriterer du på kongressen?
– Jeg prøver å få med meg sesjoner 

om skadeforebygging, og jeg så det var 
noe om arbeidsliv og sykefravær. Jeg likte 
veldig godt åpningen av kongressen, hvor 
det kom frem tanker og visjoner for frem-
tiden. Emma Stokes sa at fysioterapeuter 
må tenke som entreprenører, og det er jo 
en entreprenør jeg er. Ellers er jeg her for å 
få inspirasjon, ny kunnskap, og ikke minst 
for å treffe folk. Det er viktig å komme 
sammen med likesinnede og forhåpentlig-
vis også knytte nye kontakter. Jeg synes det 

er imponerende at NFF har klart å samle 
1.000 deltakere. Det blir man litt stolt av. 

– Kan Fysioterapikongressen endre sam-
funnets syn på profesjonen?

– Jeg tror ikke at politikere eller andre 
utenforstående får med seg så mye av en 
slik kongress, de er vel opptatt med sitt. 
Når det er sagt, så virker det som om Fred 
Hatlebrekke har gående en god dialog 
med politikerne. Jeg er enig med Emma 
Stokes; det er vi selv som må skape end-
ringene. Det er viktig at vi synliggjør oss 
selv i alle sammenhenger. n

– Hvorfor har du tatt turen over fjellet?
– Fordi dette er tidenes største sam-

ling av fysioterapeuter i Norge, og fordi 
jeg skal holde et innlegg: «Dagliglivs-
gange og fysisk funksjon hos hjemme-
boende eldre». Jeg følte at det var viktig 
både å være her, og å få vise hva jeg dri-
ver med i forskningen min. Jeg ser også 
frem til å treffe andre fysioterapeuter, 
både de jeg kjenner fra før, og nye be-
kjentskaper.

– Hvorfor er det så viktig med en kon-
gress som denne?

– Slik jeg ser det, er det kjempevik-

tig at klinikk og forskning møtes. Her 
er det mange som er klinikere, og så er 
vi en god del som forsker. Vi møtes på 
samme gulv, og kan snakke sammen om 
det som interesserer oss og få nye ideer. 

– Emma Stokes sa, at om faget ikke 
fornyer seg så forsvinner det?

– Jeg tror hun setter fingeren på et ek-
stremt viktig tema. Vi skal tenke på vår 
rolle: Hva er det fysioterapeuter er flinke 
til, og hvordan kan vi gjøre en forskjell? 
Dette må vi bli helt tydelige på og ta den 
plassen vi fortjener. n

TEKST Tone Elise Eng Galåen
FOTO Paal Audestad
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Hvem: Lise Furulund 
Hva: Fysioterapeut 
Hvor: Vesterngaten 
Fysioterapi, Hønefoss

– Hvilke poster på programmet 
har du satt ring rundt?

– Jeg prøver å finne temaer 
som relaterer til det jeg driver 
med i det daglige. Siden jeg job-
ber mye med ortopedi har jeg 
blinket meg ut en workshop om 
teipeteknikker, og så skal jeg få 
med meg Johnny Hisdal «Blod-
trykksrespons under trening og 

fysisk aktivitet». Jeg leder en hjertetreningsgruppe, så den tematik-
ken er interessant.

– Hvorfor er det viktig med kongress?
– Fordi vi kommer sammen som én gruppe, utveksler erfaringer, 

og setter fokus på hva som skal være viktig for profesjonen vår frem-
over. n

Hvem: Kari Liavåg 
Hva: Leder i NFFs faggruppe for 
ridefysioterapi  
Hvor: Oscarsgate fysioterapi, Oslo

– Hva prioriterer du 
på kongressen?

– Forelesninger 
om barn og unge, 
nevrologi og rehabi-
litering. Dette er vel-
dig relevant for den 
gruppen jeg repre-
senterer her i dag.

– Hva betyr dette 
arrangementet for fy-
sioterapien i Norge?

– Jeg tror det 
styrker vår opplevel-
se av oss selv i faget. 
I en tid da mange 
kommuner prøver å 
redusere utgiftene til 
fysioterapi og det er vanskelig for nyutdannede å 
få seg jobb, er en kongress som denne med på å 
bevisstgjøre oss på hvor viktig fysioterapiprofe-
sjonen er for samfunnet. 

– Hvordan skal fysioterapeuter gjøre resten av 
samfunnet oppmerksom på dette?

– Vi må være mye flinkere til å profilere oss 
selv, og slutte å være så beskjedne. Det er ikke 
bare vitenskapelig basert kunnskap som viser om 
vi er et fag som det lønner seg å satse på eller ikke. 
Noen tilstander lar seg ikke behandle tilbake til 
utgangspunktet. For mange pasienter handler det 
om å beholde et funksjonsnivå, og lære seg å leve 
med en funksjonsnedsettelse uten å belaste det 
offentlige. n

Hvem: Stig Sodeland 
Hva: Manuellterapeut 
Hvor: Stabekk fysioterapi

– Hvilke programposter kan du 
ikke gå glipp av?

– Jeg skal i alle fall høre på 
Kjartan (Vibe Fersum) i morgen, 
og så jeg skal få med meg Sigurd 
(Mikkelsen) og Vegard (Øl-
størn). Det er det jeg vet helt sik-
kert foreløpig. Jeg håper å kunne 
benytte meg av det jeg lærer her 
på kongressen i klinikken. 

– Hva betyr en slik kongress for 
faget?

– Det er gull verdt at vi kan samle alle på tvers av ulike faggrupper 
og retninger. Det er flott å møte andre kollegaer og støtte opp om 
forbundet. Dette er en stor ting. n
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Fire forskere ble tildelt priser i 
tre kategorier på Fysioterapi-
kongressen. 

TEKST John Henry Strupstad
js@fysio.no

Forskerspiren
Årets forskerspire ble Ragnhild B. Håk-
stad (medforfattere Obstfelder, A, Øberg, 
GK), med tittelen «Felles oppmerksomhet 
og samhandling i fysioterapi til premature 
barn: Et foreldreperspektiv». Studien un-
dersøker hvordan foreldre erfarer fysiotera-
pioppfølging, og hvordan fysioterapeutens 
tilnærming får betydning for deres mest-

ringsopplevelse i forholdet til barnet. 
Studiens resultater viser blant annet at 

foreldrene er opptatt av å finne trygghet 
gjennom å bli kjent med barnet. Tydelighet 
fra fysioterapeut etterspørres, der åpenhet 
om hva fysioterapeuten tenker om barnet 
gir foreldrene mulighet til å se fremover. 

Gjennom å være sensitiv for og svare på 
det foreldrene etterspør, kan fysioterapeu-
ter bidra til at foreldre forstår barnet og kan 
hjelpe det videre i sin utvikling. Felles opp-
merksomhet og åpenhet fremstår som nøk-
kelord i denne prosessen. 

Forskerprisen
Årets forskerpris ble tildelt Randi Granbo 
(medforfattere Simonsen, E, Taraldsen, K), 

med tittelen «Forebyggende trening for 
hjemmeboende eldre». Studien undersøker 
«forebyggende gruppetrening», som er et 
tilbud som har eksistert i Trondheim siden 
2006. Formålet var å beskrive deltakerne i 
gruppene og kartlegge erfaringene til delta-
kere om hva som gir motivasjon til å delta 
ukentlig på trening år etter år. 

Studien er et kvalitetsutviklingsprosjekt, 
der en kvantitativ del beskriver karakteris-
tika ved deltakerne i disse gruppene og en 
kvalitativ del beskriver erfaringene til delta-
kerne i gruppetilbudet. 

Det ble utviklet et spørreskjema bestå-
ende av ti spørsmål, inkludert spørsmål om 
helsetilstand, bekymring for å falle, og hjelp 
fra helsetjenesten i kommunen.

Fondets priser for beste abstract

PRISVINNERE Fra venstre, styreleder Nina Emaus, Pernille Thingstad, Ragnhild B. Håkstad, Randi Granbo og Turid Aasheim. Foto: Tone Elise Eng Galåen

mailto:js@fysio.no
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Shockwave 
behandling

 

Chattanooga Mobile RPW:
Med en vekt på 9 kg, innbygget kompressor og et integrert bærehåndtak til 
chassiset, er den blitt mange terapeuters favoritt i hverdagen. Det er lansert 
en rekke forbedringer, hvor ergonomi står i sentrum for deg som i terapeut.

•  Forbedret arbeidsmiljø; lydisoleret kompressor
• Økt frekvensgang 21Hz (tidligere 15Hz)
•  Spar dine hender! V-Actor® kompatibel 
 ingen vedlike holdsomkostninger 
 (Vibrerende massasje-
 håndsett – MERK valgfritt)
•  En enklere betjening: 
 ny finjustering av trykk.

Chattanooga 
Intelect RPW 

Intelect RPW gir deg en av 
markedets beste Shockwave 

behandlinger med 5 bars trykk 
og 21hz frekvens, opgraderbar 

software og et vel av andre 
muligheter. I tillegg har Intelect 

RPW et brukervennlig display 
med touchskjerm og anatomiske 
bilder som gjør det enkelt å velge 

behandlingsform. 

DJO er et global firma, som siden 1978 har tilbudt 
løsninger for muskel-og skjelettplager, vaskulær 
problemer og smertebehandling. I dag har vi 
godt kjente, og i mange tilfeller verdensledende 
merkevarer innen en rekke områder, slik som ortoser, 
elektrostimulatorer og behandlingsbenker.

UNIK  
RAMP UP 

FUNKTION *

V-Actor® 
kompatibel. 

BEMÆRK valgfri

Etthundreogtrettifem besvarte spørreskjemaet, og 22 deltok 
i fokusgruppeintervjuene. Treningen ble opplevd som relevant 
og viktig for hverdagslivet. Egenskaper hos instruktøren og selve 
innholdet i treningen ble fremhevet som viktige motivasjonsfak-
torer.

Fagutviklingsprisen
Årets fagutviklingspris ble delt mellom Turid Aasheim (medfor-
fattere Woje, AK, Solhjem, I) og Pernille Thingstad (medforfattere 
Taraldsen, K, Sletvold, O, Saltvedt, I, Helbostad, JL), henholdsvis 
med titlene «Reduksjon i forekomst av komplekst regionalt smer-
tesyndrom etter håndskade. Resultat av et strukturert oppføl-
gingssystem» og «Langtidseffekt på gangfunksjon av å behandle 
hoftebruddpasienter på geriatrisk avdeling – The Trondheim hip 
fracture trial». 

CRPS
Den første studien tok for seg antallet håndpasienter med di-
agnosen komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS), som har 
blitt registrert årlig siden 2001 ved håndrehabiliteringsenheten, 
St. Olavs Hospital. I 2010 så forskerne en 100 prosent økning i 
antallet diagnostiserte pasienter med CRPS. Majoriteten av pa-
sientene hadde pådratt seg en distal radiusfraktur, noe som sam-
menfalt med en økning i operative inngrep, økt antall kirurger 
som utførte operasjonene og endring i oppfølgingsrutinene med 
mange faggrupper involvert. Studien ønsket å finne svar på om 
endringer i rutiner kunne gi svar på økningen av CRPS, og om 
de forskjellige faggruppene involvert i behandlingen hadde nok 
kunnskap om tilstanden.

Ved hjelp av journalgjennomgang, undervisning av involverte 
faggrupper, pasientinformasjon og postoperativ kontroll hos fy-
sioterapeut ble rutiner gjennomgått og revidert. 

Økt kunnskap i det flerfaglige teamet resulterte i hurtigere 
henvisning til fysioterapeut, noe som videre resulterte i en 50 
prosents reduksjon i antallet pasienter diagnostisert med CRPS.  

Hoftebrudd
Den andre studien tok for seg en geriatrisk rehabiliteringsmodell 
fra en klinisk randomisert studie ved St. Olavs Hospital. Model-
len viser at behandling av hoftebruddpasienter på en spesialisert 
geriatrisk avdeling gir både bedre funksjon og koster mindre før-
ste året etter bruddet sammenlignet med behandling på ortope-
disk avdeling. Formålet med studien var å evaluere effekten av 
denne geriatriske modellen på ganghastighet og gangkarakteris-
tika opptil ett år etter bruddet.

I alt 397 eldre hoftebruddspasienter over 70 år, hjemmeboende 
og i stand til å gå ti meter før bruddet, ble randomisert ved inn-
leggelse. Ganghastighet og gangkarakteristika ble målt fire og 12 
måneder etter bruddet. Fire gangkarakteristika ble så registrert, i 
tillegg til ganghastighet.

Ett år etter bruddet var det signifikante gruppeforskjeller i fa-
vør av geriatrigruppen. En større andel av deltagerne i kontroll-
gruppen var ute av stand til å gå eller avhengig av rullator, og 
deltagere behandlet i geriatrisk avdeling skåret høyere på selvrap-
portert mobilitet. n

http://www.djoglobal.com/
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«Alle kan lære det de vil.  
Men da må de ville det.»  
(Arild Raaheim). 

TEKST John Henry Strupstad, js@fysio.no
FOTO Paal Audestad

DA VAR ÅRETS store begivenhet i fysiote-
rapisammenheng over. Norsk Fysioterape-
utforbund (NFF) har gjort en stor innsats 
for å samle landets fysioterapeuter til kunn-
skapsbaserte dager på Lillestrøm. Jeg er av 
den klare oppfatning at dette ble en suksess. 

Fysioterapifaget er i stadig utvikling. Vi 
er, sammen med leger og sykepleiere, den 
profesjonsgruppen i helsevesenet som «på 
papiret» driver mest forskningsbasert. Dette 
kan jeg si ut fra andelen doktorgradsutdan-
nede fysioterapeuter i Norge, og antallet 
randomiserte kontrollerte studier publisert 
verden over (PEDro). Dette er selvsagt en 
høyst usikker måte å «sjekke» om vi rundt 
om i det ganske land driver kunnskapsbasert 
praksis – men likevel. 

Storheter på flere plan
En stor andel av norske fysioterapeuter var 
til stede på kongressen. En rekke norske 
(og noen internasjonale) storheter innen 
faget presenterte sin (og andres) forskning, 
sitt syn på faget og fagets fremtid og på den 
historiske utviklingen, som har vært formi-
dabel. Fra guru-tankegang til dagens kunn-
skapsbaserte praksis. Fra tiltak basert på 
mer eller mindre kreative ideer til vitenska-
pelig godt begrunnede intervensjoner. 

Men: Vi må ikke glemme at vi fortsatt er i 
startgropen. En god del av det fysioterapeu-
ter gjør er dessverre fortsatt basert på lite 
evidens, mye kreativitet og noe profitt.

Forandringer 
Emma Stokes, visepresident i WCPT, sa i 
sitt innlegg: «All we know, is that significant 
changes will happen». Videre poengterte 
hun at vi ikke kan stå på sidelinjen når be-
slutninger tas. Vi må være med på disku-
sjonen. Vi må intervenere på mange plan. 
I Norge ferdigstilles snart en rykende fersk 
stortingsmelding om primærhelsetjenesten. 

Her vil veien videre for mange fysioterapeu-
ter stakes ut. 

I tillegg ble flere ferske studier presentert. 
Og noen premiert av Fysiofondet. Forskerne 
bak disse studiene er lovende, og har mulig-
heter til å påvirke fagets fremtid på hver sin 
måte i tiden som kommer. En tid som etter 
all sannsynlighet vil bære preg av tøffere ti-
der i Norge, også for helsepersonell. I slike 
tider er det ekstra viktig at vi ikke mister fo-
kus på det som er viktig – nemlig kunnskap 
og kunnskapsløft.

Kunnskap som god praksis 
Kunnskapsløft kan deles inn i ulike segmen-
ter. For at faget skal utvikle seg, er vi avhen-
gige av at noen forsker. Det være seg å måle 
effekter av tiltak. Intervensjonseffekter så vel 
som helseøkonomiske effekter. Utvikle gull-
standarder, gode og valide spørreskjemaer 
og andre måleinstrumenter og verktøy, og 
samtidig undre seg over hva som rører seg 
i menneskets kropp og sjel. Men god forsk-
ning må implementeres i klinisk praksis. 
Kristin Brautaset fra Rikshospitalet tok oss 
med inn i fagprosedyrenes verden på en fin 
måte. Dette er en metode flere fagmiljøer 
bør vurdere for å sikre konsensus innen pa-
sientbehandling der gode prosedyrer man-
gler, og kunnskap finnes tilgjengelig.  

Kari Bø fortalte forsamlingen at det nå 
finnes 28.000 RCT-studier og systematiske 
oversiktsartikler skrevet av fysioterapeuter 
verden over. Ikke alle RCT-ene er av like god 
kvalitet, men dette er likevel en gullgruve av 
kunnskap som gjør fysioterapi til en fagpro-
fesjon som har alle muligheter til å opptre 
kunnskapsbasert. 

Status er at vi vet en hel del om hva som 
virker på ulike diagnoser og tilstander. Tre-
ning og aktivitet har høy status i evidensens 
verden. Fysioterapeuter må få pasienter til å 
bevege seg daglig, både i forebyggende- og 
behandlende prosesser. Vi vet mindre om 
hvilke aktiviteter som skal brukes på hvem 
og når. Samtidig vet vi at informasjon, tryg-
ging og ufarliggjøring fungerer svært bra 
sammen med den nevnte aktiviteten.

Populær smertevitenskap  
Manuellterapeut Sigurd Mikkelsen fylte sa-

len med sin forelesning om smertevitenska-
pens vei inn i praksisfeltet, og understreket 
viktigheten av å tenke sammen: «Vi må sam-
arbeide på tvers av profesjoner.  Fordi vi fis-
ker kunnskap fra den samme sjøen». Og vi 
må snakke med pasienten. Ikke en tilfeldig 
samtale, men en anamnese med struktur, 
der du hele tiden skal kunne vite hvorfor du 
vil ha svar på neste spørsmål. «Ordets makt» 
– kanskje viktigere enn manuelle teknikker 
og øvelser? Trygging fremfor trykking. Eller 
ja takk, begge deler?

Mikkelsens synspunkter var helt i tråd 
med Kjartan Vibe Fersums innlegg om indi-
viduell kognitiv funksjonsrettet behandling. 
Vibe Fersums forskning understreker betyd-
ningen av at en kognitiv restrukturering kan 
se ut til å være en måte å behandle uspesifik-
ke tilstander på. Det sier noe om hvor viktig 
det er at fysioterapeuter bruker samtalen på 
en konstruktiv måte. Undersøkelse, forkla-
ring og trygging fremfor «handshake» og 
ned på benk for manuell behandling. 

Så er spørsmålet om fysioterapeuter bru-
ker den oppdaterte og tilgjengelige kunn-
skapen i sin hverdag. Og hvem har ansvaret 
for at denne kunnskapen implementeres i 
klinikker og på sykehus? 

Sertifisering og penger
Det har nylig pågått en diskusjon på Fysio-
terapeutens nettsider om AktivA-prosjektet 
(Aktiv med Artrose). AktivA var til stede på 
Fysioterapikongressen med workshops. Me-
ningen er at prosjektet skal implementere 
de nyeste retningslinjene for behandling av 
artrose inn i fysioterapiklinikkene og utvikle 
et nasjonalt kvalitetsregister for behandling 
av artrose i primærhelsetjenesten. 

Vi trenger ikke mer forskning på dette, 
vi trenger å implementere kunnskapen og 
sikre at alle i Norge får dette tilbudet, har 
forskerne May Arna Risberg og Inger Holm 
sagt til Fysioterapeuten. 

Prosjektet går blant annet ut på å utdanne 
og sertifisere fysioterapeuter til å være Ak-
tivA-terapeuter gjennom AktivA-kurs. Per-
sonlig tenner jeg på denne tanken. Dette er 
en god måte å implementere forskning på. 
Problemet er bare at kursene koster penger. 
Det er opp til hver enkelt fysioterapeut, i 

Kommentar

Utviklende på Lillestrøm

mailto:js@fysio.no
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noen tilfeller den enkelte arbeidsplass, om 
den/de skal ta denne kursrekken. Så snart 
penger blir et tema i forskningsverdenen, 
blir det debatt. 

Men husk at AktivA er tenkt som et non-
profit-opplegg. Ja, det koster å gå på kurs. 
Men finnes det bedre alternativer?

FYSIOPRIM
FYSIOPRIM må også nevnes. Dette er Fy-
siofondets storsatsing, og skal forhåpent-
ligvis vise at fysioterapi både er og blir et 
uunnværlig gode i helsevesenet, også i frem-
tiden. Noe av det siste fra FYSIOPRIM er en 
gjennomgang av ulike måleinstrumenter for 
testing av fysisk form, der måleegenskaper 
og anvendbarhet har vært fokus. De har så 
utviklet en nettbasert kalkulator for utreg-
ning av referanseverdier, som nå også finnes 
tilgjengelig på app. 

Tankens kraft
Tilbake til Lillestrøm. Manuellterapifaget 
ser ut til å være i rivende utvikling. Vi ser 
slutten på «ad modum»-tankegangen. Med 
innleggene til manuellterapeutene Vibe 
Fersum og Mikkelsen, ble vi minnet på at 
smerte handler om langt mer enn en rygg, 
en fot – eller et kne. Og at de fysioterapeutis-
ke tiltakene må være deretter. Samtidig kom 
professor Ingvard Wilhelmsen på banen 
med spørsmålet om smerte kan tenkes bort. 
Wilhelmsen driver Norges eneste klinikk for 
hypokondere. Verdens vanskeligste pasient-
gruppe? Han er etter sigende en utmerket 
kliniker, forsker og samtidig en entertainer 
på nivå med våre beste stand-up-komikere. 
Forskjellen er at Wilhelmsen snakker alvor. 
Med en humoristisk undertone. Alvoret i 
dette er at fysioterapeuter i enda større grad 
må tenke kognitivt fremfor traksjon, nåler, 
varmepakninger og massasje. Kognitive 
intervensjoner er krevende. Vi er ikke psy-
kologer. Men vi er terapeuter. Vi må tenke 
kropp. Og psyke. Dette henger sammen. 
Og til svaret på Wilhelmsens spørsmål: Nei. 
Smerte kan ikke tenkes bort. Alene. Det 
må sterkere lut til. Holdningsendring er et 
stikkord.

Fysioterapikongressen 2015 ble en faglig 
godbit, en sosial happening og en seanse jeg 
håper vil gjentas. Forhåpentligvis med enda 
flere deltakere. Dersom jeg skal anbefale en 
kongress eller en faglig sammenkomst, er 
dette vinneren! n
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AKTUELT

NFFs pris «Årets fysiotera-
peut» gikk til Bente Gjelsvik. 
Prisen ble utdelt under fest-
middagen på kongressen – for 
aller første gang. 

– GJELSVIK omtales som en bauta innen sitt 
fagfelt, med et høyt faglig nivå, både nasjo-
nalt og internasjonalt, skriver NFF i begrun-
nelsen for kåringen. Prisvinneren, utdannet 
i England på 70-tallet, ble nominert av flere.

Gjelsvik har gjort seg bemerket innen 
nevrologi og rehabilitering, men også som 
Bobath-instruktør. Hun har holdt kurs både 
i Norge og internasjonalt, og var leder for 
IBITA (International Bobath Instructors 
Training Association) i flere år.

I 2008 startet prisvinneren på master-
studiet i fysioterapi ved UiB, og fortsatte 
deretter med doktorgradsstudier. Avhand-
lingen omhandler ulike aspekter av trunkal 
kontroll ved hjerneslag, og hun disputerte i 
september 2014. 

Bente Gjelsvik arbeider nå i 60 prosent 
stilling som konstituert forsknings- og fag-

utviklingsleder ved Fysioterapiavdelingen 
på Haukeland, kombinert med klinisk ar-
beid og deltakelse i forskningsgruppen ved 

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabili-
tering. n

Les mer: www.fysio.no

Bente Gjelsvik ble «Årets fysioterapeut» 

Æresmedlemskap 
til Britt Stuge 

n Britt Stuge er 
utnevnt til æresmed-
lem i Faggruppen for 
kvinnehelse. Også 
denne kåringen fant 
sted under festmidda-
gen på kongressen. 

Begrunnelsen var 
Britt Stuges mange-
årige arbeid for kvin-
ner med bekkenplager, 
og hennes innsats 
for faggruppen. På kongressen holdt hun 
workshop om behandling av bekkenledds-
plager. 

Stuge er nå leder av FYSIOFORSK - 
forum for fysioterapiforskning ved Oslo 
Universitetssykehus (OUS).

ÅRETS Bente Gjelsvik fikk den nye NFF-prisen «Årets fysioterapeut». Prisen ble utdelt av region- 
lederne Karianne Bruun Haugen og Ann-Elin Myklebust. Foto: Tone Elise Eng Galåen

KÅRET Britt Stuge. 
Foto: Tore Fjeld, 
Handikapnytt

Hvem er pasientene som kommer igjen og igjen, som opplever at 
fysioterapi hjelper, uten at fysioterapeuten nødvendigvis opplever 
det samme? 

Hyppig bruk av fysioterapi, 
lav forventning til effekt

PÅ kongressen presenterte manuelltera-
peut Gro Opseth studien «Bruk og bru-
kere av fysioterapi i privat praksis i pri-
mærhelsetjenesten». 

Studien er en kvantitativ tverrsnitts-
undersøkelse med bruk av spørreskjema. 
507 pasienter med en gjennomsnitts-
alder på 46,4 år deltok. 72 prosent av 
deltakerne hadde høyskole- eller univer-
sitetsutdanning. 70 prosent var kvinner. 
78 prosent var i arbeid, og 74 prosent 
hadde hatt smerteplager i mer enn seks 

måneder. Pasientene ble kartlagt i løpet 
av ei uke i januar 2010 ved det samme 
instituttet.

Resultatet viste at 36 prosent av del-
takerne gikk regelmessig til fysioterapi. 
Disse skåret gjennomgående dårligere 
på alle smertevariabler, brukte mer av 
enkelte andre helsetjenester og hadde la-
vere forventning til effekt av fysioterapi 
sammenlignet med de som ikke gikk re-
gelmessig til fysioterapi. n

http://www.fysio.no/
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– Jeg tror jeg kan love dere en ny kongress 
om tre år, sa forbundsleder Fred Hatlebrekke i 
avslutningstalen på kongressen.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

RETT før Fysioterapeuten går i trykken gjentar han løftet. Men han 
understreker at dette først må forankres i forbundsstyret og fag-
gruppene, som sto helt sentralt i arbeidet med årets kongress. Hele 
arrangementet må evalueres.

– Vi ønsker selvsagt å gjenta suksessen, for det mener jeg at det 
var. Vi fikk virkelig oppfylt visjonen om å være sterke og synlige. 
Nå har vi samlet flokken, både forskere og klinikere, og det føles 
veldig bra, sier Fred Hatlebrekke.  

Áslaug Skúladóttir, prosjektleder for Fysioterapikongressen 
2015, legger til at det i forbundsstyrets vedtak står at målet er å ar-
rangere en nasjonal kongress hvert tredje år. Sverige og Danmark 
har hatt slike kongresser i flere år.

– Sverige arrangerer kongress hvert andre år og Danmark hvert 
tredje år. Det er nok mest realistisk for NFF å planlegge for hvert 
tredje år, sier Skúladóttir.

På spørsmål om de økonomiske sidene ved et så stort arrange-
ment, opplyser hun at regnskapet ennå ikke er klart.

– Men ut fra antall deltakere er det all grunn til å tro at regnska-
pet vil gå i balanse, sier Skúladóttir, som er rådgiver i Fagseksjonen 
i NFFs sekretariat. n

Ønsker å gjenta suksessen

Kongressen i tall:

1.125 deltakere 
8 plenumsforedrag 
20 parallellsesjoner 
20 workshops 
65 frie foredrag 
45 postere 
134 innsendte abstracts

Fysiokongressen 2015

Vitenskapelig komite: 

Torunn Askim, NTNU/HiST 
Siri Moe, UiT 
Ingeborg Hoff Brækken, UiB 
Inger Holm, UiO/OUS 
Ingrid Eitzen, OUS

VISJON – Vi fikk virkelig oppfylt visjonen om å være sterke og synlige, sa Fred 
Hatlebrekke, leder i NFF. Foto: Tone Elise Eng Galåen

mailto:dl@fysio.no
http://www.fysioterapikongressen.no/
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Sammendrag 

n Hensikt: Arbeid med eldre, skrøpelige slagpasienter kan by på sammensatte faglige 
utfordringer. Artikkelen belyser fysioterapeuters erfaringer med etiske dilemmaer 
og etisk refleksjon i dette arbeidet, og hvilken betydning erfaringene har for klinisk 
praksis. Hensikten med artikkelen er å bidra til økt kunnskap om temaet.

n  Materiale og metode: Fem fysioterapeuter på akutt slagenhet og rehabiliteringsav-
deling på sykehus ble intervjuet om deres erfaringer om temaet. Intervjumaterialet 
ble transkribert, kodet og analysert ved bruk av systematisk innholdsanalyse etter 
kvalitativ metode.   

n  Funn: De identifiserte etiske dilemmaene fremkom i to hovedkategorier; «Etiske 
dilemmaer knyttet til systemiske faktorer» og «Etiske dilemmaer i møtet med eldre, 
skrøpelige slagpasienter». Fysioterapeutene vektlegger en relasjonsetisk tilnærming 
i arbeidet med pasientene mens systemets føringer nærmest presser fysioterapeu-
tene inn i en konsekvensetisk tankegang. Dermed oppstår dilemmaene. Fysiotera-
peutene erfarer dette ofte i form av moralsk stress. 

n Konklusjon:  Etikk og etisk refleksjon på individ- og gruppenivå, og som er forankret 
i ledelsen, kan bidra til at fysioterapeuter utvikler etisk kompetanse og reduserer 
opplevelsen av moralsk stress i deres arbeid med pasienter med sammensatte fag-
lige problemstillinger.

n Nøkkelord: Etisk dilemma, fysioterapi, relasjonsetikk, konsekvensetikk, moralsk 
stress. 

fag

Kristin Fiskaa, 
spesialfysioterapeut, 
MSc., Naustdal kom-
mune. kristin.fiskaa@
naustdal.kommune.
no.

Denne vitenskapelige artikkelen 
er fagfellevurdert etter Fysioterapeu-
tens retningslinjer, og ble akseptert 
19.12.2014. Studien er godkjent av 
Datatilsynet. Ingen interessekonflikter 
oppgitt. 

Innledning
Hjerneslag rammer ca. 15.000 personer 
årlig, og er en av de hyppigste årsakene til 
død og funksjonshemming i Norge i dag 
(1). Mange eldre slagpasienter er skrøpe-
lige allerede før hjerneslaget, ofte som følge 
av tidligere hjerneslag eller andre sykdoms-
tilstander (2). Skrøpelighet defineres ulikt i 
litteraturen, men det er felles enighet om at 
skrøpelighet innebærer en kombinasjon av 
faktorer som redusert kroppsmasse, styrke, 

utholdenhet, balanse, ganghastighet og lavt 
aktivitetsnivå (3). Skrøpelige personer risi-
kerer i økende grad funksjonstap eller død 
når de utsettes for ytterligere påkjenninger. 
De balanserer på grensen mellom det å kun-
ne leve et selvstendig liv og det å være av-
hengig av hjelp fra andre for å overleve (4). I 
arbeidet med skrøpelige, eldre slagpasienter 
kan fysioterapeuten oppleve å stå i en situa-
sjon hvor det må tas vanskelige valg som kan 
få store konsekvenser for pasienten. Når val-

get medfører at en må velge mellom to eller 
flere handlingsalternativer hvor ingen virker 
som det opplagt riktige, kan situasjonen få 
karakter av å være et etisk dilemma som kre-
ver etisk refleksjon (5). 

Etikk handler om å beskrive, systemati-
sere, forklare, analysere og begrunne moral-
ske normer og verdier (6). Norsk Fysiotera-
peutforbunds yrkesetiske retningslinjer (7) 
fastslår at etisk tenkning inngår i all fysio-
terapeutisk yrkesutøvelse og forutsetter en 

Fysioterapeuters erfaringer: 
Etiske dilemmaer og etisk refleksjon 
i arbeidet med eldre slagpasienter

VITENSKAPELIG ARTIKKEL

mailto:kristin.fiskaa@naustdal.kommune.no
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Fysioterapeutene i denne studien opplever at de 
ikke har nok tid til å behandle alle pasientene som 
trenger det.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:
•	 Etiske dilemmaer aktualiseres i fysiote-

rapeuters arbeidshverdag i møtet med 
eldre, skrøpelige slagpasienter. 

•	 Fokus på etiske problemstillinger og 
kunnskap om etiske teorier vil kunne 
bidra til etisk kompetanse og refleksjon 
i arbeidshverdagen og redusere moralsk 
stress. 

•	 Studiens funn tyder på at det er behov 
for mer utdanning om etikk og etisk 
veiledning i den praktiske hverdagen til 
fysioterapeuter.

gjennomgående refleksjon over egne hold-
ninger, verdier og handlemåter.  Ut fra litte-
ratursøk har forfatter ikke funnet publiserte 
artikler om forskning på fysioterapeuters 
etiske dilemmaer i Norge. Hensikten med 
artikkelen er å bidra til økt kunnskap om og 
refleksjon omkring etiske dilemmaer som 
fysioterapeuter møter i sin arbeidshverdag 
med denne aktuelle pasientgruppen. Artik-
kelen bygger på en mastergradsoppgave med 
samme tema (8). Problemstillingen som blir 
behandlet her, er følgende:  «Hvordan er-
farer fysioterapeuter etiske dilemmaer og 
etisk refleksjon i arbeidet med eldre, skrøpe-
lige slagpasienter, og hvilken betydning kan 
disse erfaringene ha for klinisk praksis?» 

Teori og metode
Teoretisk perspektiv
Siden artikkelen omhandler etiske dilem-
maer og refleksjoner, er det sentralt å se da-
tamaterialet i lys av etisk teori. Etisk teori er 
sentral grunnlagstenkning innen filosofi og 
religionshistorie. I vestlige kulturer har etisk 
teori vært utviklet fra og med de greske fi-
losofene 400-500 år f.Kr. Innenfor moderne 
vestlig medisinsk etikk har særlig prinsipp-
basert etikk og konsekvensetikk (utilita-
risme) hatt innflytelse på undervisning og 
læring (9,10). I helse- og omsorgsfag står 
også relasjonsetikk (nærhetsetikk) sentralt 
(5,11). 

I prinsippbasert etikk beskrives fire etiske 
prinsipper som er spesielt viktige: autono-
miprinsippet, ikke-skade-prinsippet, velgjø-
renhetsprinsippet og likebehandlingsprin-
sippet (12). Hensikten med prinsippenes 
rammeverk er at de skal fungere som et ana-
lytisk redskap som uttrykk for en allmenn 
moral og dernest som veiledere for praksis 
(13). 

Konsekvensetikken identifiserer en hand-
lings etiske verdier med dens nytteverdi som 
videre er identisk med den mengden goder 
den bidrar til å realisere (14). Konsekvens-
etikken uttrykkes i stor grad i dagens helse- 
og sosialpolitikk ved at den legger premisser 
for vedtatte prioriteringer som i realiteten 
legger vekt på maksimering av nytte (også i 
forhold til kostnader) (15). 

Relasjonsetikken tar utgangspunkt i at 

det er i selve relasjonen, i forholdet mellom 
mennesker, at vi møter kravet om ivareta-
kelse av den andre og om å opptre moralsk 
riktig.  Dette «kravet» i den konkrete si-
tuasjonen i møtet med den andre kan ikke 
begrunnes med regler eller prinsipper; den 
enkelte må selv definere hvordan «kravet» 
skal møtes (11,16). 

Her gjøres også rede for begrepene «mo-
ralsk stress» og «profesjonsetikk». Moralsk 
stress er den type stress som er relatert til 
etiske dilemmaer (17).  Profesjonsetikk 
handler om handlingsorienterte møter mel-
lom mennesker ansikt til ansikt. Møtene er 
saklig eller faglig formidlet i den forstand at 
det er yrkesutøverens,  i dette tilfelle fysiote-
rapeutens, faglige kompetanse som ligger til 
grunn for dem (18).  

Forskertilnærming
Siden hovedinteressen i denne studien var 
å få frem fysioterapeuters erfaringer, ble 
det benyttet kvalitativ metodikk med semi-
strukturerte intervjuer. 

Utvalg og tilvirkning av data
Fem fysioterapeuter ble strategisk valgt ut 
og intervjuet. De er alle norske, kvinnelige 
fysioterapeuter i alderen 44-57 år, hvorav tre 
arbeider på akutt slagenhet og to på suba-
kutt rehabiliteringsavdeling. 

Intervjuene ble utført i overensstemmelse 
med en intervjuguide (19) på intervjuperso-
nenes arbeidsplasser i perioden mai-sep-
tember 2011. Hvert intervju varte i en time 
og ble tatt opp på båndopptaker. Det ble 
skrevet et kort refleksjonsnotat, og intervju-
ene ble transkribert fortløpende. 

Analyse
I analysen ble det brukt koding og kategori-
sering av intervjutekstene for å identifisere 
sentrale tema. Følgende seks tema ble iden-
tifisert: «Den eldre, skrøpelige slagpasien-
ten», «motivasjon», «prioritering, ressurser 
og organisering», «roller og makt», «fokus 
på etikk i arbeidshverdagen» og «samar-
beid». Disse fordelte seg innenfor tre hoved-
tema. I artikkelen løftes følgende to hoved-
tema frem: 

1. Etiske dilemmaer knyttet til systemiske 

faktorer
2. Etiske dilemmaer knyttet til selve mø-

tet med eldre, skrøpelige slagpasienter
De meningsbærende enhetene som an-

gikk det aktuelle temaet, ble hentet ut. Det 
samme gjaldt den videre analysen av hver 
enkelt enhet.  Videre ble resultatene skrevet 
ut fra disse. 

Skriveprosessen startet under analyse-
arbeidet. Den var en kontinuerlig prosess 
hvor det ble sett etter nye sammenhenger og 
tolkninger mellom materiale, teori og tekst. 
Således var skrive- og analyseprosessen in-
spirert av teorien om en hermeneutisk sir-
kel, hvor delprosessene påvirker hverandre 
gjensidig (20). 

Forfatteren er fysioterapeut og har erfa-
ring med tema fra fagfeltet.  Dette kan ha 
hatt implikasjoner for forskningsresultatene 
ved at forfatters forforståelse kan ha vært til 
hinder for å se temaet og funnene fra andre 
ståsted (21). Samtidig kan forfatters erfaring 
ha ført til at den sosiale avstanden mellom 
forsker og informanter ble redusert (21).

Funn
Etiske dilemmaer knyttet til  
systemiske faktorer
Fysioterapeutene er i stor grad opptatt av 
hvilke føringer helsesystemet setter for deres 
arbeid med eldre, skrøpelige slagpasienter 
og pasienter generelt.  De opplevde dilem-
maene deles her i følgende tema:
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a) Interne forhold, prioritering og res-
surser.

b) Prioritering og ressurser ved utskriv-
ning.

c) Fokus på etikk i arbeidshverdagen.

Interne forhold, prioritering og ressurser
Alle fysioterapeutene fremhever at de erfa-
rer dilemmaer som handler om at fysiotera-
piressursene er begrenset i forhold til pasi-
entenes behov. En beskriver det slik: 

«Når jeg er alene på jobb (…) er det jo fak-
tisk ganske mange jeg må si til at ’Nei, deg kan 
ikke jeg komme til’ eller ’Jeg kan bare se deg 
en gang i dag’. Det er jo et sånt dilemma vi 
kommer opp i hele tida som fysioterapeuter.» 

En annen beskriver dilemmaet «å ned-
prioritere pasienter» på følgende måte: 

«Det der blikket du får på deg som følger 
deg med ’Når skal jeg trene?’ (…) Den kan 
være litt vond den. For du gjør så godt du kan. 
Men noen ganger er det bare ikke mulig.»

Her beskrives utfordringer ved å måtte 
avvise og nedprioritere pasienter, og hvor-
dan dette oppleves som etiske dilemmaer 
i hverdagen.  I det sistnevnte sitatet prøver 
fysioterapeuten å godta at hun ikke alltid 
klarer å rekke over alt, samtidig som hun 
innrømmer en følelse av ubehag. Denne 
oppstår særlig i det hun møter blikket til pa-
sienten som ønsker å trene, men som hun 
har nedprioritert. Sett fra et relasjonsetisk 
ståsted kan dette være et konkret eksem-
pel på hvordan fysioterapeuten møter den 
etiske utfordringen nettopp gjennom den 
andres blikk (15,16,22). Det er i selve møtet 
med pasienten at handlingen og relasjonene 
skapes (22). 

Prioritering og ressurser ved 
utskrivning 
Fysioterapeutene erfarer ulike typer etiske 
dilemmaer i tilknytning til  utskrivning av 
pasienter. Flere snakker om «å sende dilem-
maet videre», f.eks når fysioterapeuten på 
sykehuset overlater beslutningen om pasi-
enten bør prioriteres videre ute i kommune-
helsetjenesten eller ikke, til kommunefysio-
terapeuten: 

«Hva er viktig å gjøre da i forhold til å 
henvise videre? Skal jeg da ta avgjørelsen her? 
På at denne pasienten lar vi være å henvise 
videre? Eller sende signaler til fysioterapeuten 
i kommunen om at dette er en pasient som 
kan nedprioriteres? Eller bør jeg på en måte 
stå mer på at er det tilbud, så må pasienten 
henvises, og at det da er neste ledds dilemma i 

forhold til tidsbruk og ressurser? Det synes jeg 
er veldig vanskelig.»

Her viser fysioterapeuten til ulike hand-
lingsalternativer hvor dilemmaet oppstår 
fordi ingen av alternativene fremstår som 
det opplagt riktige. Videre beskriver fysio-
terapeuten usikkerhet vedrørende kommu-
nens prioritering av denne pasientgruppen: 

«Men jeg tror dessverre heller ikke at denne 
pasienten ville bli prioritert videre ute i kom-
munehelsetjenesten. Og der føler jeg også at 
du får et nytt aspekt i etikken her. Hvor mye 
skal jeg da sette i gang med hos oss når jeg da 
vet at dette her er noe som det ikke finnes ka-
pasitet til å videreføre når pasienten kommer 
ut i kommunen fra oss?» 

Her belyser fysioterapeuten utfordringer 
med nytten av å prioritere rehabilitering av 
en slagpasient som ikke har særlig frem-
gang, når hun i tillegg antar at pasienten 
ikke vil få videre oppfølging i kommunen. 
Fysioterapeuten er opptatt av konsekvense-
ne og nytten av rehabilitering, og argumen-
terer derfor konsekvensetisk (14). 

Fokus på etikk i arbeidshverdagen - hvil-
ken betydning kan dette ha for klinisk 
praksis? 
Alle fysioterapeutene trekker frem ønsket 
om mer fokus rundt temaet etikk i arbeids-
hverdagen. Etisk refleksjon synes å bli vekt-
lagt forskjellig på de ulike arbeidsplassene. 
Mens en av dem har deltatt på etikk-kurs 
etter initiativ fra arbeidsgiver, erfarer andre 
at det ikke settes av tid til etisk refleksjon i 
arbeidshverdagen. Kun en fysioterapeut 
har gjennomgått «Yrkesetiske retningslin-
jer for fysioterapeuter» på arbeidsplassen 
(7). Ingen nevner at de verken har kunn-
skap om eller bruker etiske modeller eller 
retningslinjer som grunnlag for sine etiske 
refleksjoner. De erfarer at refleksjonen som 
regel foregår i tverrfaglige team i samtale om 
aktuelle situasjoner og hendelser. Samtalen 
er ikke styrt av overordnet etisk teori, men 
beskrives som en mer tilfeldig samtale over 
den problematiske situasjonen. En av fysio-
terapeutene beskriver det slik: 

«Det er på en måte refleksjoner i den for-
stand av hvordan vi opplever og forstår situa-
sjonen og den pasienten (…) Det blir jo en 
sånn litt løs prat. Og fordi noen opplever det 
litt annerledes, så blir det noen refleksjoner 
rundt det. At vi faktisk har ulike oppfatninger 
av virkeligheten.»

Fysioterapeutene fremhever at tid og 
rom er viktige faktorer for etisk diskusjon/

refleksjon rundt aktuelle situasjoner. I tillegg 
knytter de etikk og ledelse sammen. Følgen-
de sitat illustrerer dette:   

«Jeg tenker at hvis ikke ledelsen klarer 
å ivareta sine, så er det også et veldig dår-
lig tegn i forhold til at man også skal ivareta 
pasientene og det etiske. Og at vi skal ivareta 
hverandre.»

Fysioterapeuten påpeker her hvordan 
ledelsens ivaretakelse av de ansatte har en 
viktig betydning for de ansattes videre ivare-
takelse av pasientene. Dette kan blant annet 
ha med kulturen på arbeidsplassen å gjøre, 
og at det først og fremst er ledelseskulturen 
som setter standarden for hvilke etiske ver-
dier som skal gjelde for resten av arbeidsmil-
jøet. 

Materialet viser at etisk refleksjon opp-
leves som viktig for fysioterapeutene, blant 
annet fordi felles refleksjon reduserer følel-
sen av å stå alene i en vanskelig sak. Dette 
kan videre bidra til å redusere det moralske 
stresset som oppstår i forbindelse med et 
etisk dilemma. En av fysioterapeutene for-
klarer dette slik: 

«For det er ganske viktig å få gjort det sy-
nes jeg i løpet av hverdagen. For ellers, skal 
man bare gå og gå og ikke snakke om ting og 
ikke gjøre ting, så tror jeg ikke at det blir noe 
bra til slutt.» 

Etiske dilemmaer i arbeid med eldre, 
skrøpelige slagpasienter
Dette hovedtema handler om fysioterapeu-
tenes erfaringer med etiske dilemmaer i 
møtet med selve pasienten, og har følgende 
undertema: 

a) Hvordan og hvorfor motivere eldre, 
skrøpelige slagpasienter?

b) Når er nok nok?

Hvordan og hvorfor motivere eldre,  
skrøpelige slagpasienter?
Motivasjonen og etiske dilemmaer knyttet 
til denne er et sentralt tema i materialet. Føl-
gende utdrag illustrerer dette: 

«Så har vi også situasjoner hvor du har 
skrøpelige pasienter der du vet at litt arbeid 
ville ha betydd noe for situasjonen, men hvor 
pasienten ikke orker dette. Og det kan være 
veldig vanskelig. Når du ser at du kunne ha 
gjort noe, men du klarer ikke å motivere pasi-
enten til å være med.» 

Dilemmaet er at fysioterapeutens fag-
lige kunnskap kommer i konflikt med pa-
sientens ønsker. En fysioterapeut beskriver 
hvorfor det er viktig å prøve å motivere de 
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umotiverte:
«En må være litt forsiktig. En må være litt 

vár. En må lokke og lure. Men en ser at hvis vi 
bare lar de ligge, så har vi lagt inn årene. Så 
vi må prøve å få dem litt opp selv om de ikke 
har så veldig lyst. Vi vet jo det som terapeuter 
at det er det som hjelper.»

Fysioterapeuten antyder her konsekven-
sene av hva som kan skje dersom pasienten 
får sitt umiddelbare ønske om å få være i 
fred, oppfylt. Fysioterapeuten tar på seg en 
rolle som motivator, og bruker rollen be-
visst. Dette kan tolkes som om pasientens 
ønske, og dermed autonomi (13), overkjø-
res, samtidig som det kan forsvares med at 
fysioterapeuten gjør det hun mener er det 
beste for pasienten. Dette kan sees på som 
om fysioterapeuten inntar en konsekvens-
etisk og en paternalistisk holdning i sin rolle 
som motivator (15), og som ikke nødven-
digvis er negativ. 

Når er nok nok?
Flere fremhever dilemmaer knyttet til av-
slutning av behandling. En fysioterapeut sier 
følgende: 

«Det er veldig ofte ’Hvor lenge skal man 
fortsette å behandle aktivt?’ Når skal man si 
at ’Nei, nå avslutter vi?’ Det synes jeg kan-
skje er det mest hyppigst forekommende og 
kanskje vanskeligste dilemma du står i hele 
tiden.»

Ifølge denne fysioterapeuten, kan be-
handlingen være meningsfull for pasienten, 
selv om den ikke har en objektiv målbar ef-
fekt: 

«For vi kan jo behandle og behandle og 
behandle til siste dag, egentlig. Uten av vi 
kanskje objektivt oppnår noen bedring i funk-
sjonsnivå eller at vi kommer noe lenger, men 
at pasienten likevel vil sette pris på det og 
oppleve at det betyr noe.»

Selv om det faglig kan forsvares å av-
slutte behandling når den ikke lenger har 
effekt, kan det likevel være vanskelig for 
fysioterapeuten å avslutte når hun vet at 
behandlingen er meningsfull for pasienten. 
Konsekvensetisk vil muligens løsningen på 
dilemmaet være å akseptere at en ikke kan 
hjelpe alle, men gjøre det som har effekt, og 
da avslutte behandlingen (14).  Samtidig ser 
vi at fysioterapeuten vektlegger den enkelte 
pasients opplevelse av behandlingen. Dette 
kan tolkes som at fysioterapeuten her base-
rer valget og faglig begrunnelse for videre 
behandling ut ifra et relasjonsetisk perspek-
tiv (15). 

Diskusjon
«Systemets føringer for fysiotera-
peuten»
Informantene vektlegger at det i stor grad 
er helsesystemet (og organisatoriske for-
hold) som legger føringer for deres praksis 
og etiske refleksjon. Det er varierende over-
ensstemmelse mellom systemets føringer 
og fysioterapeutenes egne verdier og mål 
for praksisutøvelse. Eksemplet om dilem-
maer rundt prioritering viser dette. Ruyter 
et al. (13) skriver at for de fleste som arbei-
der i helsetjenesten, betyr prioritering å be-
stemme fordeling av ressurser mellom ulike 
pasientgrupper. Stadig dyrere og mer effek-
tive intervensjoner og begrensninger i helse-
budsjettene vil føre til at prioritering betyr å 
måtte sette noe som virker foran noe annet 
som også virker.  På denne måten handler 
prioriteringsarbeidet om å finne etisk aksep-
table måter å si nei på til mennesker som har 
behov for et medisinsk velbegrunnet tiltak, 
fordi andres medisinske behov må gå foran 
(13). Nordby (5) beskriver dette som et sys-
tembasert press ovenfra som er forankret i 
helhetstenkning, økonomi og samfunnsori-
entert konsekvensetikk. 

Etiske perspektiv på fysioterapeu-
tens møte med pasienten
Dilemmaene oppstår idet det systembaserte 
presset møter presset som fysioterapeuten 
erfarer i selve møtet med pasienten. Ifølge 
relasjonsetikeren Levinas, begynner alt mel-
lommenneskelig væren i etikken (22). «Kra-
vet om å svare den andre allerede når jeg 
stilles overfor ansiktet, blir en etisk grunn-
forutsetning for all omgang med andre» (22, 
s.55).  

Fysioterapeutene i denne studien opple-
ver at de ikke har nok tid til å behandle alle 
pasientene som trenger det. En av fysiotera-
peutene beskriver den vanskelige følelsen i 
møte med en pasient som ikke er prioritert 
til trening, når blikket og ansiktet så tydelig 
uttrykker et ønske om å trene. Dette aktive-
rer det relasjonsetiske perspektivet, hvor det 
er i selve møtet at den etiske fordringen vir-
kelig tydeliggjøres (15,16,22). Fysioterapeu-
tene erfarer rett og slett dilemmaer i forhold 
til ansvaret og følelsen av «å ha en annens liv 
i sine hender» (15,16).  Ifølge Henriksen og 
Vetlesen (15) hevder både Levinas og Løg-
strup at det moralske ansvaret vokser i takt 
med den andres hjelpeløshet. Dette kan også 
bidra til å forklare hvorfor situasjonene føles 
særlig moralsk utfordrende for fysiotera-

peuten, da denne møter et annet menneske 
som er preget av sykdom og alderdom. 

Fysioterapeutene er også opptatt av di-
lemmaer rundt det å motivere pasienter 
som i utgangspunktet virker umotiverte. 
Motivasjonsaspektet kan forklares både ut 
fra en konsekvensetisk og en relasjonsetisk 
tankegang. Konsekvensetisk fordi materialet 
tyder på at fysioterapeutene i sin begrun-
nelse for hvorfor de motiverer den aktuelle 
pasientgruppen, er opptatt av konsekven-
sene og den mulige nytten rehabiliteringen 
vil ha for den enkelte pasient. Relasjonsetisk 
fordi måten fysioterapeutene motiverer på, 
handler om å ta utgangspunkt i hvor pasi-
enten er; for så å oppnå en god relasjon og 
deretter finne tiltak som er de beste for hver 
enkelt pasient. 

Etisk refleksjon i arbeidshverdagen 
Funn fra denne studien viser at etiske dilem-
maer er en del av fysioterapeutenes arbeids-
hverdag. De bruker også sin egen erfaring 
og sitt kliniske skjønn som basis for anven-
delse av etisk kunnskap.  De uttrykker etiske 
dilemmaer som er relevante i deres arbeids-
hverdag og som ligger «i dem». Dette viser 
at det ikke er slik at man må ha et teoretisk 
fokus på etikk for at denne faktisk utøves 
som del av den menneskelige omsorgen vi 
har for hverandre: «Etikken handler mer om 
klokskap, skjønn og vurderinger enn om 
kalkyler og utvilsomme svar» (15, s.252). 
Samtidig viser resultatene at kunnskap om 
etisk teori kan bidra til tydeliggjøring av 
dilemmaene, og videre skape refleksjon ut 
over det rent personlige nivået. 

Eksemplene fra studien viser at det ofte 
ikke finnes opplagte løsninger eller fasitsvar 
på etiske problemstillinger. Det er selve re-
fleksjonen rundt temaet som kan gi et bre-
dere perspektiv og større sikkerhet i avgjø-
relsen. Refleksjonen dreier seg om pasienten 
og selve situasjonen, ikke om etisk teori i seg 
selv. Denne refleksjonen gjøres blant annet 
gjennom samtale med kolleger, pasienter 
og/eller pårørende. Resultatene indikerer at 
for å etablere en kultur for etisk refleksjon 
på arbeidsplassen, bør ledelse og ansatte ha 
skolering i etisk teori og etiske perspektiver. 
Ifølge Eide og Aadland (23) henger etikk og 
organisasjonskultur nøye sammen. Orga-
nisasjonskultur kan styrke eller svekke de 
etiske verdiene vi ønsker skal prege arbeidet 
og tjenestene våre (23).

Studiens funn kan tyde på at det er behov 
for mer utdanning om etikk i fysioterapifa-
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get, og også for etisk veiledning i fysiotera-
peuters arbeid. Dette bekreftes i en kanadisk 
studie hvor fysioterapeuter ble intervjuet om 
etiske dilemmaer i deres arbeid (24). Studi-
en viste at fysioterapeutene klart kan iden-
tifisere situasjoner som innebærer en etisk 
avgjørelse, men generelt identifiserer de ikke 
de etiske prinsippene som er involvert eller 
bruker noen etisk teoretisk tilnærming for 
å analysere problemet eller dilemmaet (24). 
En kan spørre om økt kunnskap om etisk 
tenkning kan bidra til et bedre grunnlag for 
å kunne avveie de etiske utfordringene slik 
at avgjørelsen både blir mer veloverveide og 
kanskje også mer spennende? Kanskje kan 
nettopp økt kunnskap om etikk og bruk av 
denne i den daglige praksis, føre til at fysio-
terapeuten blir tryggere når det må tas van-
skelige avgjørelser? Kan dette videre føre til 
mindre opplevelse av moralsk stress og der-
med en bedre ivaretakelse av pasienten? Det 
er behov for mer forskning på emnet mo-
ralsk stress for å kunne si noe mer om dette. 

Avslutning
Studiens funn viser at fysioterapeutene i stor 
grad opplever dilemmaet mellom systemet 
som setter konsekvensetiske perspektiv i 
forgrunnen i form av nyttemaksimering, og 
møtet med den enkelte pasienten, hvor re-
lasjonsetiske perspektiv trer fram. Til tross 
for uttalt behov om økt kunnskap og fokus 
på etisk teori, synes ikke fysioterapeutene å 
være opptatt av bakenforliggende etisk teori. 
Det kan virke som om de ubevisst bruker 
konsekvensetisk tenkning som begrunnelse 
for at det relasjonsetiske må vike. De aksep-
terer at systemet har satt noen føringer, og 
de prøver å tilpasse seg og sin arbeidshver-
dag deretter. Det kan se ut som om nettopp 
dette, samt etisk refleksjon i plenum, er en 
avgjørende faktor for å dempe det moralske 
stresset de eventuelt føler. Videre forskning 
behøves for å kunne si noe mer om dette, og 
om resultatene fra denne studien gjelder for 
fysioterapeuter generelt. Etter innføringen 
av samhandlingsreformen kan temaet være 
særlig aktuelt å undersøke blant fysiotera-
peuter i primærhelsetjenesten. 
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Title: Physiotherapists’ experiences about ethical dilemmas and ethical reflections in 
their word with elderly, frail stroke patients
Abstract 

n Purpose: Working with elderly, frail stroke patients may provide complex professional 
challenges. This article is based upon a thesis about physiotherapists’ experiences 
with ethical dilemmas and ethical reflections in their work with these patients and 
its impact on clinical practice. The purpose of the article is to contribute to increased 
knowledge about the topic. 

n  Material and method: In-depth interviews were conducted with 5 physiotherapists in 
hospital stroke units and rehabilitation wards, concerning their experience with the to-
pic. All interviews were transcribed and analyzed using systematic analysis of content 
following qualitative methods and theory. 

n  Results: The ethical dilemmas identified were within two main categories: «Ethical 
dilemmas concerning systemic factors» and «Ethical dilemmas concerning the meeting 
between the physiotherapists and the elderly, frail stroke patients». In their work with 
elderly, frail stroke patients, physiotherapists choose a relational ethical approach whe-
reas the system emphasizes a consequential ethical approach. This may lead to ethical 
dilemmas and the experience of moral distress. 

n Conclusion: Focus on ethics and ethical reflection at individual and group level at work, 
supported by the leaders, may contribute that physiotherapists develop ethical compe-
tence and reduce their experience of moral distress in their patient work with complex 
professional challenges. 

n Key words: Ethical dilemma, physiotherapy, relational ethics, consequential ethics, 
moral distress. 
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Det er vitenskapelig dokumentert at fysisk 
inaktivitet fører til en rekke helseproblemer. 
Selv om muskelskjelettplager i all hovedsak 
kjennetegnes ved smerte og nedsatt funk-
sjon, viser forskning at pasienter med mus-
kelskjelettplager også er mindre fysisk aktive 
og mer dekondisjonerte sammenliknet med 
friske personer. Internasjonale retnings-
linjer anbefaler eldre personer og personer 
med kroniske plager å bedre sin helserela-
terte fysiske form, der kondisjon, kropps-
sammensetning, styrke og bevegelighet er 
egenskaper som inngår. I tillegg til den rent 
diagnosespesifikke behandlingen bør fysio-
terapeuten derfor også ha fokus på trening. 
Men for å kunne evaluere pasientenes helse-
relaterte fysiske form, er det nødvendig med 
enkle instrumenter med gode måleegenska-
per som er anvendbare i klinisk fysioterapi-
praksis. 

Hensikten med dette prosjektet var å 
undersøke måleegenskaper (reliabilitet, 
validitet, responsivitet og tolkbarhet) og 
anvendbarhet av relevante fysiske tester og 
pasientrapporterte instrument for måling av 
fysisk form hos pasienter som oppsøker fy-
sioterapeut for muskelskjelettplager. 

To utvalg med 320 pasienter med mus-
kelskjelettplager ble rekruttert fra ulike fy-

sioterapiklinikker i Norge for undersøkelse 
av reliabilitet, validitet, responsivitet og 
anvendbarhet. I tillegg ble det samlet inn 
et tredje utvalg på 370 personer fra den ge-
nerelle befolkningen som danner grunnlag 
for et referansemateriale (tolkbarhet). In-
strumentene som ble undersøkt, ble valgt 
ut basert på forhåndsdefinerte kriterier, et 
litteratursøk samt en konsensusprosess i 
en ekspertgruppe av erfarne klinikere og 
forskere. Instrumentene som til slutt ble 
valgt var 6-minutter gangtest, trappetest, 
30-sekunder sette-og-reise seg, grepsstyrke, 
fingertupp-gulv samt et enkelt spørreskjema 
om fysisk form. 

Våre analyser viste at 6-minutter gang-
test, grepsstyrke og spørreskjemaet kunne 
måle fysisk form på en reliabel og valid 
måte, mens trappetesten, 30-sekunder sette-
og-reise seg og fingertupp-gulv viste mer 
varierende grad av akseptabel reliabilitet og 
validitet. Ingen av instrumentene var i stand 
til å kunne fange opp en endring i fysisk 
form over tid (responsivitet) hos den totale 
gruppen av pasienter med muskelskjelett-
plager, men 6-minutter gangtest, trappetest, 
30-sekunder sette-og-reise seg og spørre-
skjemaet kunne fange opp en endring hos 
enkelte grupper av pasienter (pasienter med 
underekstremitetsplager og pasienter med 
systemiske plager).  Anvendbarhet ble un-
dersøkt ved å se på tidsbruk samt hjelp til å 
gjennomføre testene og besvare spørreskje-
maet, og dette ble ansett å være akseptabelt. 
Grepsstyrke, antall meter som ble gått på 
seks minutter og tiden brukt på trappetes-
ten kunne bli kalkulert med ganske stor sik-
kerhet ut fra pasientens alder, kjønn, høyde 
og vekt. Det var noe større grad av usikker-
het knyttet til estimeringen av hvor mange 
ganger man setter og reiser seg i løpet av 30 
sekunder, og hvor langt ned mot gulvet man 
rekker ned på fingertupp-gulv testen. 

Bruk av standardiserte måleinstrumenter 
i klinisk praksis er viktig for kommunikasjo-
nen mellom pasient og terapeut, og mellom 

ulike yrkesgrupper i primær- og spesialist-
helsetjenesten. Dette prosjektet har gjort 
klinikere kjent med de begrensningene de 
ulike instrumentene har, og klinikerne kan 
dermed bruke instrumentene til de formål 
som er best egnet. Ut fra våre resultater, vil 
6-minutter gangtest, trappetest og spørre-
skjemaet være best egnet til å vurdere end-
ring over tid, mens grepsstyrke, 30 sekunder 
sette-og-reise seg, fingertupp-gulv, 6-minut-
ter gangtest og spørreskjemaet muligens vil 
være best egnet som screeninginstrumenter. 
I tillegg har vi samlet inn et referansemate-
riale som gir klinikerne viktig informasjon 
om pasientenes fysiske form. En egen kal-
kulator for utregning av referanseverdier 
finnes tilgjengelig på internett (www.med.
uio.no/helsam/forskning/prosjekter/fysisk-
form/index.html). 

Artikler:
1. Tveter AT, Dagfinrud H, Moseng T, Holm 
I. Measuring health-related physical
fitness in physiotherapy practice: Reliability, 
validity and feasibility of clinical field tests
and a patient-reported measure, Journal 
of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 
2014:44: 206-216.
2. Tveter AT, Dagfinrud H, Moseng T, Holm 
I. Measuring health-related physical
fitness in outpatient physiotherapy clinics: 
Responsiveness of fitness measures used in
patients with musculoskeletal conditions, 
submitted 2014.
3. Tveter AT, Dagfinrud H, Moseng T, Holm 
I. Health-related physical fitness measures: 
Reference values and reference equations for 
use in clinical practice, Archives of Physical 
Medicine and Rehabilitation 2014: 95:1366-
73.

Doktorgrad:

Testing av fysisk form i fysioterapipraksis 
– en metodestudie

http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/fysisk-form/index.html
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/fysisk-form/index.html
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/fysisk-form/index.html


34     FYSIOTERAPEUTEN  3/15

Det blir stadig flere tilbydere av 
helsetjenester. Kan fysioterapeuter 
hevde seg i konkurransen? Blir vi 
bare en av mange grupper? Vil vi 
ikke greie oss uten driftstilskudd og 
sugerør inn i Helfo-kassa?

Vår utdannelse kjennetegnes av stor kunn-
skap om belastningslidelser, faglig høy kom-
petanse, engasjement og ønsker om å gjøre 
en god jobb. Vi vil være best på muskel- og 
skjelettlidelser!

Verktøyet vi har til rådighet, er en grun-
dig undersøkelse og spesifikke tiltak. Vi må 
ikke i vår higen etter funn tillegge klinisk 
støy viktighet. Hva er smertegeneratoren, og 
hvordan kan vi påvirke den?  

De spesifikke tiltakene er vår nisje. Ge-
nerelle tiltak kan muligens andre utføre like 
godt som oss.

I dag er mange pasienter på leting etter 
god behandling, de «shopper» tjenester.  Når 
de kommer til undersøkelse, refererer de hva 
andre behandlere har sagt om tilstanden, og 
hva slags funn de har gjort. Skal vi stole på 
uttalelsene? Om en feiltolkning blir gjentatt 
mange nok ganger, kan det oppfattes som en 
sannhet. Har vi et behandlingsansvar, må vi 
ta med selvstendige vurderinger!  

Mange pasienter presenterer utskrifter 
fra røntgen eller MR. Spesielt MR avslører 
mye, men er det klinisk relevant? Vår oppga-
ve er å avgjøre om en prolaps gir symptomer.  
Er det overensstemmelse mellom funn vi 

gjør og MR-funn? Mange prolapser gir ikke 
symptomer, og prolapser kan «tørke opp».  

I tillegg til å drive privat praksis, er jeg 
sensor på kliniske eksamener. Kandidatene 
har undersøkt en pasient, og presenterer 
anamnese, kliniske funn og konklusjon.  
Ofte opplever vi at kandidaten blir svært vag 
i presentasjonen. Undersøkelsen har vært 
for tilfeldig, og konklusjonen blir for gene-
rell. Konklusjonen skal være et svar på un-
dersøkelsen med to streker under. Viser det 
seg senere at konklusjonen er feil, kan dette 
føres i journalen.  En feil konklusjon er tross 
alt bedre enn ingen konklusjon.

Noen ganger blir fysioterapeuter klaget 
inn til myndighetene eller til Norsk Pasi-
entskadeerstatning (NPE) for feil behand-
ling eller andre forhold. I slike tilfeller er en 
grundig journal avgjørende for en skikkelig 
behandling av myndighetene.  

Hva er fysioterapi?
Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, 
og vi har et selvstendig vurderings- og be-
handlingsansvar i pasient-/klientsituasjo-
ner. Vi er underlagt Helsepersonelloven, 
som bl.a. innebærer at det skal utøves fag-
lig forsvarlig fysioterapi. Samtidig skal vi 
holde oss faglig oppdatert. Undersøkelse og 
funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens 
fundament for valg av behandling og tiltak, 
individuelt og i gruppe. Det forventes at fy-
sioterapeuten forholder seg til Norsk Fysio-
terapeutforbunds (NFF) etiske retningslin-
jer. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig 
resultatene av behandlingen og tilpasser 
tiltakene ut fra vurdering av pasientens re-
aksjoner, kroppslige endringer, ønsker og 
behov. Vi har dokumentasjonsplikt, og dette 
gjelder både undersøkelse, funksjonsvurde-
ring og behandling i journaler og rapporter 
(1, 2).

Hva skal journalen brukes til?
Journalen er et arbeidsdokument som skal 
tjene som plattform for kommunikasjon 

og informasjon, den skal vise hva som gjø-
res, hvordan utviklingen er og hva vi har 
kommunisert til pasienten og samarbeids-
partnere. I kommunikasjonen med annet 
helsepersonell, må vi bruke et språk og en 
nomenklatur som er vanlig i helsevesenet. 
Forkortninger og «stammespråk» kan i 
mange tilfeller gi mer støy enn informasjon.

Vår nærmeste samarbeidspartner er 
fastlegen (3). Det er hensiktsmessig å ha 
god kontakt med vedkommende, slik at vi 
har samme forståelse og kommuniserer det 
samme til pasienten.

Undersøkelse 
Jeg synes det er spennende å undersøke.  
Jeg føler meg som en detektiv; er det spor i 
saken som gjør at problematikken kan for-
klares? For å finne ut av saken, må jeg sette 
av god tid.  Etterforskning tar tid! Skal vi bli 
dyktige, må vi øve. Den beste måten å øve 
på, er å ha gode rutiner og gjennomføre 
grundige undersøkelser hver gang. Under-
søkelsesrutinene bør standardiseres så mye 
som mulig. Mange av testene vi benytter er 
verken særlig sensitive eller spesifikke. For 
å bøte på dette, benytter vi flere tester for 
samme strukturer, «cluster of tests». Gjen-
nom undersøkelsen skal vi skille mellom 
kliniske funn og klinisk støy. Er det avviket 
vi finner viktig med hensyn til pasientens 
problem, eller har det ingen betydning?  Kan 
vi reprodusere pasientens smerter og funk-
sjonsavvik?

Gjennom undersøkelsen har vi som mål å 
finne ut hvilke vev og hvilke funksjoner som 
er affisert, og hvilke ytre faktorer av biopsy-
kososial karakter som påvirker tilstanden.  
Er det informasjon som tyder på sensitivi-
sering? Levd liv setter, som vi vet, sine spor 
i kroppen (4-8).

Anamnesen
Anamnesen er av stor betydning og gir vik-
tig informasjon og ofte holdepunkter for 
hvilken diagnose som foreligger, og dette 
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De spesifikke tiltakene  
er vår nisje.

søker vi å bekrefte med den kliniske under-
søkelsen.

Undersøkelsen starter ved den første kon-
takten med pasienten. Det må bygges opp et 
tillitsforhold, en god allianse. Det tar tid å 
bygge opp tillit, men det kan gå fort å miste 
den. Ved anamneseopptaket er det viktig 
å benytte alle sansene; hørsel, lukt og syn.  
Hvordan bruker pasienten språket, sukker 
pasienten, hvordan er stemmestyrken, er det 
flyt i fortellingen – og hvilke kroppsreaksjo-
ner får pasienten? (9)

Mest informasjon får man når pasienten 
forteller historien med egne ord. Er det opp-
lysninger som har betydning for tilstanden, 
kan det følges opp med direkte, lukkede 
spørsmål. Allerede fra vi noterer navn og 
fødselsdato, starter det kliniske resonne-
mentet. Ulike aldre har ulik problematikk 
og patologi. En person i 20-åra har en annen 
patologi enn et menneske på 60 år.  Menn 
har ikke de samme plagene som kvinner. 
Bosted kan også si noe om hvordan en per-
son har det. Sivilstand og antall barn fortel-
ler om livssituasjonen. Hva er pasientens 
yrke? Er det stillesittende, fysisk eller psy-
kisk tungt, er det utsikter til permitteringer 
eller nedleggelser? Dette sier noe om øko-
nomisk trygghet og livsbetingelser. I mange 
tilfeller er lokalkunnskap en fordel.

Hvilke belastninger har pasienten opp-
levd; sjukdom, traumer, fødsler? Dagens 
problemer kan ha en forbindelse med tid-
ligere sjukdom eller belastninger. Et traume 
for 30 år siden kan med degenerasjon bli 
symptomgivende. Familiære plager er det 
greit å ha oversikt over; enkelte lidelser går 
igjen i de beste familier!  

I anamnesen spør man om søvnmønster, 
naturlige funksjoner og hoste-/nysesmerter.

Foreligger det «røde» og «gule» flagg? 
«Røde» = Alvorlig patologi. «Gule» = Psy-
kiske belastninger og stressmestring.  

Anamnesen er en kontinuerlig prosess. 
Pasienten kan i behandlingsforløpet komme 
med opplysninger av sentral betydning for 
plagene og livssituasjonen. 

Til slutt oppsummerer terapeuten anam-
nesen for å sikre at pasienten og terapeuten 
har samme forståelse av hva som har blitt 
fortalt.

Spørreskjema
I forskning og praksis blir ulike spørreskje-
ma benyttet. Mange skjema er vitenskape-
lig testet, og gir et godt bilde av pasientens 
plager og endring av plager. Ved tolkningen 
av skjemaer må man ikke se blindt på total-
skåren, men heller reflektere over variasjo-
nen av svar på de ulike spørsmålene.  

Pasienten angir Visual Analogue Scale 
(VAS) som et mål på smerte. Når vi under-
søker, framprovoserer vi smerter. Vurderer 
vi smertene til å ha samme styrke som pasi-
enten oppgir på VAS? Skjemaene er et godt 
supplement til den kliniske undersøkelsen, 
men kan ikke erstatte den. Skjemaene skal 
underbygge de kliniske funn. For en pasient 
er det skuffende bare å fylle ut spørreskje-
maer og ikke bli undersøkt klinisk. Terapeu-
ten må ta på «vondten min»  – der den er!

Inspeksjon/observasjon
Inspeksjon skal foregå både spontant og in-
struert. Observasjonen begynner idet vi hen-
ter inn pasienten til undersøkelsen. Jeg får 
mye informasjon av å gå bak og se hvordan 
pasienten beveger seg. Er det et usymmetrisk 
ganglag, «dropfoot», halting, holdes et ledd 
fiksert eller er det andre funksjonsavvik?

Med pasienten avkledd ser en etter atro-
fier og trofiske forandringer. En atrofi av en 
muskel eller ei muskelgruppe kan tyde på 
inaktivitet, nerveskade, muskelskade eller 
en nevrologisk tilstand.  

Foreligger det benlengdeforskjell? Er den 
reell, eller er det en bekkenasymmetri? Da 
det er mange feilkilder i stående benleng-
demåling, må man sammenholde funnene 
med andre funn.

Fører benlengdeforskjell til en scoliose?  
Er scoliosen en avvergetilstand eller juvenil?  

I beskrivelse av columna og underek-
stremiteter må man nøye skille mellom en 
normaltilstand og funn av betydning for 
plagene. 

Ved perifere ledd kan hypertrofi av ledd-
kantene være et tegn på artrose, ofte ses det 
ved fingre, tær, AC- og kneledd.

Registrering av vegetative reaksjoner, 
uro, mimikk og respirasjon kan gi betyd-
ningsfull informasjon.

På grunnlag av inspeksjonen skal man 

være forsiktig med å trekke konklusjoner om 
feilstillinger, observasjonen kan gi mistanke, 
men flere tester må til for å verifisere funn.

Aktive funksjonsprøver
Aktive funksjonsprøver utføres både spon-
tant og instruert. Det er en flytende over-
gang mellom inspeksjon ved funksjon og 
funksjonsprøver. Hvordan reiser pasienten 
seg fra stolen, hvordan går pasienten, hvilke 
funksjonsavvik ses? 

Avkledd utfører pasienten bevegelser i 
de anatomisk rette mønstre og i diagonal-
mønstre for nakke og rygg, smerter angis og 
lokaliseres. Terapeuten observerer rytme og 
koordinasjon av bevegelsen. Er det smerte-
bue eller god motorisk kontroll? Terapeuten 
lokaliserer hvor bevegelsen tas ut, og hvor 
den er nedsatt, både lokalt og generelt.   Hva 
stopper bevegelsen; ledd, mangel på styrke, 
bløtvev eller strekk av bløtvev?

For perifere ledd og nakke er det nyttig å 
angi bevegelsesutslaget i grader. Standardi-
serte utgangsstillinger nyttes så det er mulig 
å reteste for å se endring av bevegelsesutslag.

Rutinemessig bør tilgrensede ledd under-
søkes.

Passive funksjonsprøver
Passive funksjonsprøver gjøres i forbindelse 
med de aktive prøvene. Når den aktive beve-
gelsen er tatt ut, gis det et overstrekk i beve-
gelsesretningen, og man kjenner på hvordan 
bevegelsen stopper. Stoppfølelsen kan gi 
informasjon om hvilke vev som begrenser 
utslaget; muskulatur, ligamenter, ledd eller 
ben.

Noen ganger er det nyttig å føre leddet 
gjennom hele bevegelsesbanen og observere 
om det foreligger krepitasjon eller «klik-
king» i leddet.

Passive og aktive bevegelsesutslag sam-
menlignes. Det er normalt med noe større 
passivt utslag. Er det passive utslaget vesent-
lig større, kan det skyldes pareser, artrogene 
forhold eller endret motorisk kontroll.  

Isometriske prøver
Isometriske prøver skal reprodusere smerter 
fra kontraktilt vev. Det kontraktile vevet skal 
holdes på konstant lengde, mens belastnin-
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gen øker til smerter oppstår. Svaret på iso-
metrisk test er: «Au!!»  Brytes kontraksjonen 
uten smerter, er testen en kraftprøve.  

Er smertene som angis lik de som pasien-
ten kom for, indikerer det en lidelse i kon-
traktilt vev. Gir isometriske prøver mistanke 
om tendinitt, skal også passivt strekk og pal-
pasjon reprodusere smertene.

Ved smertetilstander i nakke og rygg vil 
ikke isometriske prøver gi særlig informa-
sjon, det blir kompresjon av mange struktu-
rer som kan gi falske positive svar.

Nevrologisk orienterende prøver
Nevrologisk orienterende prøver er: Kraft- 
og sensibilitetsprøver, reflekser, nevrodyna-
miske tester, koordinasjon og balanse. Skal 
en bli dyktig til å undersøke, må en trene 
mye. Det gir et stort referansemateriale 
som er nyttig den dagen man virkelig mø-
ter betydelig patologi. Skal man bare benytte 
prøvene da man forventer å finne noe, blir 
man svært usikker og det er lett å trekke feil 
konklusjoner.

Kraftprøver
Pasienten utfører en maksimal kontrak-
sjon, og terapeuten bryter kontraksjonen. 
Frisk og syk side sammenlignes. Terapeuten 
må motivere pasienten til å «ta i skikkelig». 
Noen ganger finner vi store sideforskjeller. 
Dette kan skyldes parese, nevrologisk til-
stand eller muskelruptur. 

Er det bare små kraftforskjeller, kan det 
skyldes en mindre nerverotaffeksjon eller 
affeksjon av en perifer nerve i form av «en-
trapment» eller annen skade. Også reflek-
toriske mekanismer kan gi lette kraftutfall.  
Utløses smerter ved prøven, er svaret ikke 
til å stole på. Ved en liten nerverotaffeksjon 
er det inflammasjon i nerveskjeden og mye 
smerter, mens ved en avklemming av nerve-
rota, er det store utfall og mindre smerter.

Sensibilitetsprøver
Det er viktig å skille mellom affeksjon av 
nerverøtter, peri fere nerver, pleksus og ska-
der i sentralnervesystemet. 

Smertesansen testes ved å stikke på hu-
den med et rissehjul, en tannpirker eller 
lignende, mens berøringssansen testes ved å 
stryke med en bomullsdott over huden.

Utfall fra ei nerverot følger gjerne et der-
matom, mens et utfall fra en perifer nerve 
oftest går over flere dermatomer. En perifer 
nerve kan affiseres ved «entrapment» eller 
en skade av selve nerven. Utfall på plek-

susnivå eller fra sentralnervesystemet affise-
rer flere nerver.

Smerter i seg selv kan også gi endret sen-
sibilitet. Nedsatt sensibilitet kan gi trofiske 
forandringer med endret ruhet og fuktighet 
i huden.

Utløser testingen store smerter, kan det 
skyldes sensitivisering og/eller allodyni.

Reflekser
Perifere reflekser testes ved at muskelen 
strekkes lett og det gis et fast slag på senen 
med reflekshammeren. Refleksen bør slås 
noen ganger for å se om responsen er sta bil. 

Er en strekkerefleks opphevet eller ned-
satt, kan det skyldes affeksjon et sted i re-
fleksbuen; den afferente nerven, i motorisk 
forhorncelle eller i den efferente nerven. 
Også ved enkelte sykdommer i sentralner-
vesystemet kan strekkerefleksen bli svek-
ket. En forøket respons kan skyldes at den 
normale hemnin gen i pyramidebanene er 
skadet. Klonus indikerer affeksjon av sen-
tralnervesystemet. 

Det er store normalvariasjoner av refleks-
svar. Det viktigste er at refleksene er symme-
triske. Enkelte personer med normalt livlige 
reflekser, kan ha en eller to ekstrakontrak-
sjoner ved test. Kraftige personer kan ha 
nedsatt refleksrespons.

Refleksene kan påvirkes av medisinbruk, 
psykisk tilstand, aktivitetsnivå og alder. 

Hudreflekser utløses ved å stripe på hu-
den med den skarpe enden av refleksham-
meren. Responsen er en muskelkontraksjon. 
Er hudreflekser endret, nedsatte eller man-
gler, kan det skyldes affeksjon av perifere 
ner ver eller sentralnervesystemet. Mistan-
ken om affeksjon av sentralnervesystemet 
forster kes om det samtidig foreligger forøkte 
strekkereflekser.

Nevrodynamiske prøver
Prøvene utføres for å se om nervevevet er 
sensitivt for endring av mekanisk belast-
ning; strekk, kompresjon, perkusjon eller 
avlastning. Er det inflammasjon eller endret 
glidning av dura, nerverøtter eller perifere 
nerver, kan det gi smerter. Smertene kom-
mer gjerne fra perinevralt bindevev. Er selve 

nervecellen skadet, finner man tydeligere 
nedsatt sensibilitet, svekkede reflekser og 
pareser.

Før prøvene undersøkes det om ledd-tes-
ten går over, eventuelt gir smerter. Smertene 
kan påvirke prøvesvaret. Prøvene kan utfø-
res i forskjellige utgangsstillinger. 

Pasienten angir sideforskjeller, når symp-
tomer oppstår, lokaliserer og beskriver dem; 
er de identiske med pasientens symptomer?  
Terapeuten må nøye skille mellom normal-
variasjoner og nerveaffeksjon. Gir prøven 
smerter, parestesier og avvergereaksjon, er 
det en sterk indikasjon på nervevevsaffek-
sjon. 

Svaret på prøven bør beskrives, antall 
grader, lokalisering av symptomer og varia-
sjon ved forsterkning og avlastning. Beve-
gelsesutslaget kan variere mye fra person til 
person alt etter hvor leddmyk personen er.  
Tolkningen av prøvene må sammenholdes 
med andre funn. 

Er en nerve avklemt eller irritert på to 
steder i forløpet, er nerven ytterligere sen-
sitivisert; man har «double crush»-fenomen.  
Er det mistanke om «entrapment», kan for-
siktig banking på nerven reprodusere symp-
tomer, Tinels prøve.

Koordinasjon – balanse
Prøvene viser om pasienten kan utføre kom-
pliserte bevegelser koordinert. Pasienten 
utfører prøvene etter instruksjon av tera-
peuten. Prøvene kan utføres med åpne eller 
lukkede øyne, med ulik vanskelighetsgrad 
og i varierende tempo. Koordinasjonsprø-
vene bør gjentas flere ganger.  Er det positive 
svar på koordinasjonsprøvene, bør pasien-
ten vurderes av lege eller nevrolog.  

Er koordinasjonsevnen nedsatt (ataksi), 
uten at musklenes kraft er redusert, kan det 
skyl des sykdom eller affeksjon i lillehjernen, 
hjernestammen eller ryggmargens bakstren-
ger. Ataksi kan også skyldes arvelig sykdom.

Smerter, økt muskelspenning eller gene-
relt nedsatt kraft kan også gi nedsatt koor-
dinasjon. 

Palpasjon
Palpasjon gir terapeuten opplysninger om 

Levd liv setter, som vi vet, sine 
spor i kroppen.
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ulike vevs fylde, konsistens, forskyvbarhet, 
mottrykk, temperatur, fuktighetsgrad, om 
det foreligger krepitasjon eller påleiringer 
på leddkanter. Man vil også få informasjon 
om pasientens reaksjon på berøring. An-
gir pasienten smerter eller ømhet, kan det 
skyldes lokale forhold eller være referert. 
Palpasjonen utføres systematisk på slutten 
av undersøkelsen, men gjennom undersø-
kelsen samler man informasjon om de ulike 
vevstrukturene. Krepitasjon kan være ut-
trykk for synovitt, mens påleiringer ofte ses 
ved artrose.

Andre prøver
Det er utviklet en rekke prøver som er spe-
sifikke for spesielle ledd, funksjoner eller 
strukturer.  

Nylig er det publisert et sett av tester for å 
måle helserelatert fysisk tilstand (10).  

Ofte er det flytende overgang fra en prøve 
til en annen, men rent skjematisk kan de 
kalles forskjellige prøver. Muskellengde får 
man inntrykk av ved passive tester, men i 
mange tilfeller er det nyttig å gjennomføre 
dem spesifikt. Smerteprovokasjon spør man 
etter gjennom hele undersøkelsen, men de 
kan gjøres mer spesifikt når smertegenera-
toren er lokalisert.

Er det nedsatt funksjon av et ledd, er det 
nyttig å teste glidekomponentene for å av-
gjøre om det er artikulære eller pariartiku-
lære strukturer som stopper funksjonen.  

I columna gjøres segmentelle tester for å 
sammenligne om et bevegelsessegment har 
redusert eller forøket funksjon. Funksjonen 
sammenlignes fra side til side og med oven-
for og nedenfor liggende segmenter. Stopp-
følelsen vurderes.

Konklusjon
Etter at undersøkelsen er foretatt, skal te-
rapeuten gjennom klinisk resonnement og 
vurdering av funn, stille en eller flere di-
agnoser. Hvilke vev og funksjon er affisert, 
hvordan virker dette inn på pasientens liv? 
Er det biopsykososiale faktorer som forster-
ker eller opprettholder plagene? Er det sen-
sitivisering? Hvilke funn har klinisk betyd-
ning, og hva er klinisk støy?

Er det funn eller opplysninger som gir 
mistanke om «røde» eller «gule» flagg?  Mis-
tanke om «røde» flagg krever snarlig videre 
utredning.

Terapeuten informerer om de kliniske 
funn, hvor alvorlige de er, og hvordan de 
påvirker funksjonen og symptombildet. De 
fleste kliniske funn er ufarlige, og informa-
sjon om det vil ufarliggjøre situasjonen og 
være motiverende for behandling. 

Har pasienten og terapeuten samme opp-
fatning om hva som er årsak til symptome-
ne? Terapeut og pasient må ha felles målset-
ting for tiltakene!

Behandlingsstrategiene skal være målret-
tede og skje med pasientens samtykke. På 
grunnlag av erfaring og kunnskap, skal tera-
peuten si noe om hvilke prognose og tidsper-
spektiv pasienten har for å bli symptomfri, 
få mindre symptomer, bedre funksjonsnivå, 
opprettholde et funksjonsnivå eller forsinke 
en progresjon. 

Avslutning
Vi fysioterapeuter har fått et stort ansvar for 
å hjelpe folk med å mestre sine fysiske funk-
sjonsproblemer. Den tilliten må vi forvalte 
på best mulig måte. Vi må vise seriøsitet; 
møte pasienten der denne er. Avsette god 

tid, undersøke grundig og føre skikkelige 
notater, notater som gir forståelse til an-
net helsepersonell og pasienten. Funn som 
forklarer problemene må vektlegges, mens 
klinisk støy må utelukkes. Vi er betalt for å 
øve og perfeksjonere oss i undersøkelse, vi 
må benytte mulighetene! Jeg synes det er 
bekymringsfullt at det blir utført færre un-
dersøkelser av fysioterapeuter ifølge en ny-
lig publisert analyse av takstbruk (11). Den 
gode journalen er den beste forsikringen vi 
har ved feilbehandling. 

Skulle vi komme i den situasjonen at vi 
har påført en pasient en skade ved vår be-
handling, er vi pliktig til å melde det til NPE.
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FAG SAMMENDRAG

Sammendrag av artikkelen «Quality of hip and 
knee osteoarthritis management in primary 
health care in a Norweigian county: a cross 
sectional survey», publisert i BMC health servi-
ces research 2014, (14:598). 

Skrevet av Gudmund Grønhaug. Medforfatte-
re originalartikkel: Kåre Birger Hagen og Nina 
Østerås, alle ved Norsk kompetansetjeneste 
for revmatologisk rehabilitering (NKRR). 

Hvor fornøyd er artrosepasienter med be-
handlingen de får, hva slags komorbiditet har 
de, og i hvor stor grad er de preget av å ha 
artrose (OA) i hverdagen?

Artrose er en av de vanligste årsakene 
til smerte og problemer i hverdagen (1). På 
tross av at artrose er vanlig i befolkningen i 
dag, er det forventet at prevalensen vil øke 
ytterligere. Dette kommer av at forekomsten 
av sykdommen er tett knyttet til overvekt, 
tidligere skadehistorie og høy alder (2).  

På grunn av den høye forekomsten og 
sykdommens passiviserende og utmattende 
karakter, er vi avhengige av at behandlingen 
som blir gitt er så god som overhodet mulig. 
Gjennom internasjonale forskningsfora som 
Eurpean League Against Rheumatism (EU-
LAR), American College of Rheumathology 
(ACR), OsteoArthritis Researche Society 
International (OARSI) og britiske National 
Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) har det i lengre tid vært lett å finne 
oppdaterte evidensbaserte retningslinjer for 
artrosebehandling (3-6).

Konservativ behandling av artrose, gjen-
nomført i tråd med retningslinjene, har god 
effekt på smerter, fatigue og daglig funksjon 
samt evnen til å stå i arbeid lengre. Rett be-
handling satt inn i rett tid kan også bidra til 
at de med artrose i kne og hofte i stor grad 
kan slippe proteseoperasjoner.

Metode
Spørreskjema, inkludert Osteoarthritis 
Quality Indicator (OAQI), ble delt ut på 
seks allmennlegekontorer i Nord-Trøndelag 
i perioden januar til oktober 2012. Skjema-
ene ble delt ut til personer med artrose til-
svarende ICPC kodene L89 (artrose hofte), 

L90 (Artrose kne) og L91 (artrose annet). 
Eksklusjonskriterier var satt til å være nå-
værende inflammatorisk leddsykdom eller 
annen komorbiditet som gjorde personen 
uegnet til å delta i studien. Det var ikke stan-
dardisert prosedyre for å dele ut skjemaene.

Variablene som ble undersøkt var: De-
mografiske variabler, lokasjon av OA, symp-
tomer, helserelatert livskvalitet, forbruk av 
helsetjenester siste året og kvalitet på OA-
behandling. Standardiserte skjemaer som 
ble brukt var Hip/knee osteoarthritis out-
come score (HOOS/KOOS) og OAQI.

Resultat
I løpet av de ni månedene inklusjonsperio-
den varte ble det delt ut 283 skjemaer, 119 
ble returnert korrekt utfylt (responsrate 42 
prosent). Gjennomsnittsalderen var 65 år 
(SD 10), med en BMI på 27.4 (SD 6.3). Syt-
titre prosent var kvinner. På grunn av den 
høye snittalderen var det også en stor andel 
(37 prosent) som var pensjonert. Over 20 
prosent hadde universitetsutdannelse eller 
tilsvarende. Majoriteten hadde hatt artrose 
fire til ti år (41 prosent), og 72 prosent opp-
ga at de hadde en eller flere andre kroniske 
sykdommer. Et overveldende flertall oppga 
at artrose var deres største helseproblem (54 
prosent hele tiden, 36 prosent noen ganger). 
Gruppen respondenter med kneartrose rap-
porterte høyere grad av smerte enn de med 
hofteartrose (KOOS 52, HOOS 48), og det 
var en tendens til at de med kneartrose også 
hadde mer problemer med daglige aktivite-
ter (ADL – subscore, normalisert score: 21 
vs. 42).

Artrosepasientene forbruker helsetjenes-
ter hyppig, 55 prosent av de med kneartrose 
og 65 prosent av de med hofteartrose hadde 
vært hos fastlegen en til tre ganger pga. ar-
troseplager siste året. Fysioterapi brukes 
også hyppig, 32 prosent av de med knear-
trose og 15 prosent av de med hofteartrose 
hadde vært hos en fysioterapeut mer enn 12 
ganger siste året.

Snittverdien av OAQI lå på 45 prosent 
og medianscore var 47 prosent (IQR 33-
65). Snittverdien for både medikamentell 

behandling og ikke-medikamentell behand-
ling var 50 prosent. 

Pasientene ser ut til å være fornøyd med 
behandlingen de får, 44 prosent er enten 
svært forøyd, eller fornøyd. Kun sju prosent 
er enten misfornøyd eller svært misfornøyd. 
Ved regresjonsanalyse ble det sett på mulige 
assosiasjoner i variasjoner i oppfyllingsgrad 
av QI. Vi fant at fornøydhet med behandling 
var signifikant forbundet med oppfyllings-
grad av QI (p=0,001). Antall fysioterapikon-
sultasjoner var bordeline-signifikant med en 
p-verdi på 0,061.

Diskusjon
I denne studien rapporterer vi en høyere 
medianverdi for OAQI enn det Østerås et 
al gjorde i sin studie (7). Resultatene våre 
skiller seg også fra Østerås et al. sin studie 
på samsvarighet mellom oppfyllingsgrad av 
QI når det gjelder farmakologisk og ikke-
farmakologisk behandling av artrose. Vi 
finner ellers likheter med den tidligere stu-
dien av Østerås et al. med tanke på vekting 
av enkelte QI. Anbefaling av fysisk aktivitet 
har høyeste skår og henvisning til hjelp med 
vektreduksjon den minste.

Gjennom denne studien får vi innsikt 
i hvordan det er å leve med OA over tid. 
Respondentene i studien har hatt OA over 
lengre tid, og det viser seg at de er svært på-
virket av OA. På tross av at 72 prosent angir 
å ha annen kronisk sykdom (deriblant kreft 
og alvorlig hjerte/karlidelse), angir hele 90 
prosent at OA er deres største helseproblem 
hele tiden, eller av og til. Dette er et svært 
sterkt signal til helsepersonell om hvordan 
dette bør prioriteres av helsepersonell og 
viktigheten av å tilby oppdatert og kunn-
skapsbasert behandling til denne pasient-
gruppa.

Det er et paradoks at respondentene er 
fornøyd med behandlingen de har mottatt 
når vi ser at snittet for oppfylling av OAQI 
er på under 50 prosent sett under ett, og 50 
prosent for ikke-medikamentell behandling. 
Ut fra denne studien kan det se ut til at re-
lasjonene til helsepersonell er en viktig del 
av hvordan behandlingen vurderes av pasi-

Forbedringspotensiale for 
artrosebehandling
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entene.
Studien har enkelte begrensninger. For 

det første har vi ingen garanti for at de som 
leverte skjemaet er representative for alle 
OA-pasienter. Respondentene hadde i snitt 
høyere utdannelse enn snittet for samme al-
dersgruppe ellers i Norge, og vi vet fra andre 
studier at BMI rapporteres lavere enn hva 
som er reelle tall når det selvrapporteres. Vi 
kan med andre ord være sikre på at det er en 
skjevhet i utvalget, og resultatene må tolkes 
i lys av dette. Dernest var det en relativt lav 
responsrate i studien. Responsraten er like-
vel på linje med andre lignende studier. For 
det tredje så ble det ikke laget et standard 
regime for utlevering og returnering av skje-
maene. Det er med andre ord muligheter for 
at respondentene har en skjevhet i hvordan 
de rapporterer, dette gjelder spesielt for-
skjellen mellom de som fylte ut skjemaet på 
legekontoret og de som tok skjemaet med 
hjem. Andre ting som kan påvirke hvordan 
skjemaene ble fylt ut, er syn på sykdommen, 
hvorvidt de var inne i en god eller dårlig pe-
riode av OA-forløpet og hvordan de ser på 
fremtiden, for å nevne noe.

OAQI har ikke blitt validert med tanke 
på innholdet i pasientjournaler. Det er imid-
lertid foreslått i andre studier at selvrappor-
terte opplysninger skårer likt eller høyere 
enn journaler når de sammenlignes (8). Sett 
under ett, gjør enkelte av begrensningene i 
studien, som høyt utdanningsnivå og mulig 
overrapportering, at vi må anta at resultatet 
er skjevt i retning av å gi en for høy skår på 
OAQI, og at det reelle tallet bør være noe 
lavere.

Det er flere som har brukt QI til å vur-
dere kvaliteten på OA-behandling (7, 9). På 
grunn av metodiske forskjeller, inkludert 
forskjellige spørsmål og vekting, skal det 
utvises forsiktighet ved sammenligning av 
resultater ved bruk av QI. Det er likevel på-
fallende at denne studien rapporterer høy-
ere verdier enn alle andre studier. De andre 
studiene har rapportert verdier helt ned i 22 
prosent (7).

Konklusjon
På tross av at respondentene angir at hver-
dagen i stor grad påvirkes av OA, og relativt 
høy tilfredshet med behandlingen de har 

fått, viser det seg at opp-
fyllingsgraden for OAQI 
er på under 50 prosent. 
Det er med andre ord et 
stort rom for forbedring 
av OA-behandlingen i 
Norge.
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VIKTIG Relasjonene til helsepersonell er en viktig del av hvordan behandlingen vurderes av pasientene.



Smedslund, G og Giske, L 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Kunnskap av høy kvalitet tyder på at personer med artrose i knær får redusert 
smerte etter at treningen er avsluttet. Trening gir også trolig bedret fysisk 
funksjon. Effektene er av moderat størrelse. Det viser en ny Cochrane-oversikt. 

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 virker ved kneartrose
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Bakgrunn
Kneartrose gir kronisk smerte, reduserer 
fysisk funksjon og gir dårligere livskvalitet. 
Artrose er mer vanlig hos kvinner enn hos 
menn, forekomsten øker sterkt med alder, 
og er vanligere blant overvektige enn blant 
normalvektige personer. Økende levealder 
i befolkningen og økt forekomst av fedme 
globalt forventes å dramatisk øke fore-
komsten av kneartrose og relaterte plager. 
Det finnes ingen behandling som kurerer 
kneartrose, men fysisk trening er blant de 
tiltakene som oftest anbefales i internasjo-
nale retningslinjer. 

Hva sier forskningen?
Forfatterne av oversikten har vurdert ef-
fekt av landbasert trening hos personer 
med ulik varighet av kneartrose sammen-
lignet med en gruppe som ikke fikk tre-
ning. Trening omfattet aktiviteter for å øke 
muskelstyrke, bevegelighet i leddene og 
aerob kapasitet. 

Sammenliknet med kontroll, viser do-
kumentasjonen rett etter at treningen ble 
avsluttet at:
•	 trening fører til en moderat reduksjon i 

smerte (JJJJ) 
•	 trening fører trolig til en moderat be-

dring i fysisk funksjon (JJJm) 
•	 trening fører til en liten bedring i livs-

kvalitet (JJJJ) 
•	 det er likt frafall i tiltaksgruppen og i 

kontrollgruppen (JJJJ)

Kvaliteten på dokumentasjonen ble vur-
dert til å være høy eller moderat.

Hva er denne informasjonen  
basert på?
Forfatterne av Cochrane-oversikten in-
kluderte 54 randomiserte studier med 
til sammen 3.913 personer i oversikten. 
Denne oversikten er en oppdatering av en 
Cochrane-oversikt fra 2008. Det var ulike 
oppfølgingstider i studiene, men vi har fo-
kusert på resultatene umiddelbart etter at 
treningen var avsluttet. Det var stor varia-
sjon i type trening, varighet og intensitet. 
Noen studier hadde bare trening av lår-
musklene, noen generell trening av beina 

eller gangtrening, mens andre kombi-
nerte styrketrening og kondisjonstrening. 
Resultatene viste en moderat reduksjon 
i smerte (0,50 SMD [fra 0,62 til 0,38] la-
vere]), en moderat bedring i fysisk funk-
sjon (0,47 SMD [fra 0,31 til 0,63] bedre) 
og en liten bedring i livskvalitet (0,27 SMD 
[fra 0,23 til 0,42] bedre). Utfallene ble målt 
med ulike spørreskjema, og derfor brukte 
forfatterne standardiserte gjennomsnitts-
forskjeller (Standardized Mean Difference: 
SMD) for å måle effekten. Forenklet sier vi 
at SMD på 0,2 er «liten effekt», SMD på 0,5 
er «moderat effekt» og SMD på 0,8 er «stor 
effekt». Treningsprogrammer gitt indivi-
duelt så ut til å gi større effekt på smerte 
og funksjon enn programmer gitt i en 
gruppe. Etter seks måneder var det frem-
deles en statistisk signifikant forskjell mel-
lom gruppene, men forskjellen var ikke av 
klinisk betydning.

Forfatterne konkluderer med at fysisk 
trening som blir utført jevnlig og nøye 
fulgt opp av helsearbeidere, kan redusere 
smerte og fysisk funksjon ved kneartrose 
på kort sikt. Resultater av denne oversik-
ten er begrenset til evaluering av symp-
tomlindring. 
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Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk 
perspektiv på sykefravær og uførhet
Cappelen Damm Akademisk 2014
ISBN: 9788202429935 
Pris: 399,- 
Sider: 283

Utgangspunktet for professor emeritus John 
Gunnar Mæland er at «Folketrygden er selve 
juvelen i velferdsstaten», men at den står 
under press. Kritikere mener trygdeordningene 
er for sjenerøse, at ordningene vil bli for dyre 
i framtida og at det kreves innstramminger. 
Med sin lange erfaring som sosialmedisiner og 
rådgivende lege i NAV har Mæland følt at de-
batten ikke har ytt det omfattende og viktige 
emnet full rettferdighet. Derfor boken. 

Boken gir en god historisk innføring i nor-
ske velferdsordninger fra slutten av 1800-tal-
let, særlig fra innføringen av Folketrygden 
i 1966 og fram til i dag. Trygdesystemet er 
komplisert med omskiftelige ordninger for de 
som faller utenfor. Mæland formidler dette 
på en oversiktlig måte. Med sin erfaring og 
personlige overbevisning drøftes konsekven-
ser, styrker og svakheter ved ulike syke- og 
uføreordninger, fra individ til samfunn. Også 
dagens ordninger. 

Sentralt i boken er diskusjonene av de 
mange forhold som påvirker sykefravær og 
uføretrygding, som diagnoser, kjønn, utdan-
ning, arbeidsforhold, fysiske og psykososiale 
faktorer. Mer interessant er den betydelige 
kraften som ligger i mer strukturelle forhold, 
som økonomiske konjunkturer, det moderne ar-
beidslivs premisser, nye lover, regler og rutiner 
for sykmeldere og velferdsforvaltningen. 
Her diskuterer Mæland effekten av de ulike 
påvirkningsfaktorene inngående og med god 
innsikt og støtte i utredninger og vitenskape-
lige studier.

Arbeidslinjen (alle mann i arbeid) har vært 
sentral i norsk politikk og fagbevegelse ut 
fra argumentet at dess flere som betaler inn 
i form av skatter og avgifter, dess bedre er 
grunnlaget for å opprettholde velferdsstaten. 
Arbeidslinjen har utløst mange arbeidsrettede 
tiltak, som også omtales i boken (eks. arbeids-
rettet rehabilitering, gradert sykemelding, 
raskere tilbake, osv.), men ifølge boken uten 
overbevisende effekter på langvarig fravær 
eller at tiltakene forhindrer at folk faller ut av 
arbeidslivet. 

Kritiske blikk settes på den sentrale rollen 
som sykdom og legens diagnose har for øko-
nomisk understøttelse ved nedsatt arbeids-
evne i Norge. Her skiller det norske trygde-
systemet seg fra de fleste andre land som 
legger mer vekt på en sterkere kobling mellom 
velferdsforvaltningen (NAV) og arbeidslivet. I 
fastlegenes erklæringer vektlegges sykdom-
men. Det viser seg å bli førende også for 
saksbehandlere i NAV. Arbeidsevnevurdering 
har dårlige kår, hvor fastlegene mangler kunn-

skap og NAV kommer for sent inn, eller treffer 
ikke godt nok med sine arbeidsrettede tiltak. 
«Norges medikaliserte velferdslinje bidrar 
dessverre til at mange blir mer opptatt av hva 
de ikke makter, enn hva de kan få til.» 

I motsetning til hva mange hevder, doku-
menteres det at sykefraværet i Norge har vært 
stabilt gjennom mange år. Når det varierer, 
peker Mæland på en rekke andre kilder enn 
folks sviktende holdninger for arbeid eller 
dårligere helse som årsak. Sykefravær under 
tre-fire måneder betraktes som verken for 
stort eller problematisk. Mæland er mer 
opptatt av de unge som ikke kommer seg 
inn i arbeidslivet og voksne med langvarig 
sykefravær, hvor nåværende velferdsordninger 
og tiltak er mangelfulle, dårlig koordinert eller 
settes for sent inn. Boken argumenterer for et 
mulighetsrom på mellom fire-seks måneders 
sykemelding som er reelt og bør utnyttes 
bedre. Her framsetter Mæland i siste kapittel 
en ny modell for å regulere ansvaret mellom 
lege, NAV og arbeidsgiver i oppfølging av den 
sykemeldte. 

Boken kunne vært enda bedre på å under-
bygge påstander med referanser. Sykdoms-
grupper og individuelle risikofaktorer for syke- 
og uføretrygding finnes nok mer inngående 
presentert i andre kilder. En stor og utfordren-
de pasientgruppe i helsevesenet er de som 
går hyppig inn og ut av trygdeordninger som 
sykefravær, men omtales ikke særskilt. Mer 
filosofiske betraktninger av arbeid, liv og helse 
blir litt overfladisk og kunne vært utelatt. Bo-
ken er likevel absolutt å anbefale for alle som 
er opptatt av velferdsstatens framtid og et 
inkluderende arbeidsliv, tross sykdom. Og for 
de som arbeider med sykmeldte, er sykemel-
der eller jobber i bedriftshelsetjenesten. Jeg 
har hatt stor glede av å lese boken. 

Ottar Vasseljen

Interessant om velferdsstatens fremtid

Nr. 9 9Årets fagutgivelse!
Tema er «Fysioterapi i rehabilitering». 
Forskere og klinikere inviteres til å sende inn vitenskapelige artikler innen 1. juni. 
Fagkronikker og essays må sendes inn senest 1. august.
Norske sammendrag senest 31. august.
For spørsmål, kontakt fagredaktør på fagredaktor@fysio.no

http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Rehabilitering-i-2015
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NFFs etterutdanningskurs

Beskrivelse av kursene, påmeldingsskjema, regler for opptak og avmelding finner du i kurskalenderen på nettet. 
Her er også kursene sortert etter fagområder. Kurskalenderen på nettet er oppdatert til enhver tid.

www.fysio.no/kurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Bekkenrelaterte plager 1 5.-8. mai Oslo Fortsatt ledige plasser!

Onkologi - fysioterapi og kreft 1 20.-23. april Oslo Fullt!

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

12.-16. oktober, 9.-13. november 
og uke 3 i 2016

Ikke bestemt 15. mars

Grunnkurs i motiverende samtale, del 1 og del 2 16.-17. april og 15. juni Oslo 27. januar

Bevegelsespraksis basert på psykomotorisk  
fysioterapi (tidligere Bevegelser i gruppe)

7.-8. mai Oslo 4. februar

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

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

9.-11. september og 12.-13. november Oslo 10. juni

Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi 17.-18. september og 19.-20. november Oslo 17. juni

Grunnkurs i psykisk helse, del 1 og del 2 9.-11. september og 26.-27. november Oslo 14. juni

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

Kurs i Basal Kroppskjennskap 2 (BK 2) 14.-18. september Svarstad 14. juni

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

16.-18. september og 29.-30. oktober Oslo 17. juni

Kurs i fysioterapi og trening i svangerskap-  
og barseltider

5.-8. oktober Oslo 5. juli

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

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

Hjerterehabilitering – med trening som 
middel og mål

19.-23. oktober Oslo 3. august

Grunnkurs i kroppsorientert psykologi - forståelse 
av psykologiske funksjoner og verbal kommuni-
kasjon i kroppsterapeutisk arbeid

26.-30. oktober Oslo 26. juli

Bekkenrelaterte plager 2 2.-5. november Oslo 15. august

Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og 
osteoporose

9.-11. november Oslo  9. august

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

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2015

http://www.fysio.no/kurs
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l Kollegaveiledning

NFF har en forbundsintern spesialistordning som omfatter 14 spe-
sialiteter. For å bli spesialist kreves det masterutdanning i fysiote-
rapi, eller en tverrfaglig/helsefaglig master, samt veiledet praksis i 
1–2 år etter fullført master, og et 24 timers veiledningskurs. Dette 
skal hjelpe den kommende spesialist til å nå de forhåndsdefinerte 
kompetansemålene for den enkelte spesialitet.

Forkunnskap
•	 Autorisasjon

I Utdanning
•	 Fysioterapifaglig/helsefaglig mastergrad (120 sp)*
* For fagfeltene manuellterapi og psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi gjelder eget regelverk. Her kreves det fagspesifikke 
mastergrader som vurderes godkjent for takstkompetanse.

II Praksis
•	 To årsverk praksis i spesialistfeltet, tatt på hvilket som helst 

tidspunkt etter autorisasjon.
•	 Veiledet praksis har to alternativer, A og B. 

Alternativ II A
•	 Fysioterapifaglig mastergradsprogram med praksisstudier (120 

studiepoeng).
•	 Minimum ett årsverk veiledet praksis skal gjennomføres i 

etterkant av mastergraden.
•	 Veiledet praksis skal inneholde minimum 30 timer praksisvei-

ledning og
•	 24 t veiledningskurs.

Alternativ II B
•	 Helsefaglig mastergradsprogram (120 studiepoeng).
•	 Minimum to årsverk veiledet praksis skal gjennomføres i etter-

kant av mastergraden.
•	 Veiledet praksis skal inneholde minimum 60 timer praksisvei-

ledning og
•	 24 t veiledningskurs.
 

III Fornyet godkjenning av spesialistkompetanse
Krav til fornyet godkjenning hvert 7. år:
•	 200 timer/fagpoeng fra minst tre læringsaktiviteter innen 

spesialistområdet. NFFs kollegaveiledning, eller tilsvarende, er 
en obligatorisk aktivitet.

•	 Det kreves to årsverk praksis i spesialistområdet innenfor syv-
årsperioden.

For mer utdypende informasjon om spesialistordningen:  .www.
fysio.no/FAG/Spesialistordningen/Ny-ordning

NFFs 14 spesialiteter
•	 Spesialist	i	allmenn	fysioterapi
•	 Spesialist	i	barne-	og	ungdomsfysioterapi
•	 Spesialist	i	fysioterapi	for	eldre
•	 Spesialist	i	folkehelse
•	 Spesialist	i	helse/miljø	-	ergonomi	og	arbeidshelse
•	 Spesialist	i	hjerte-/lungefysioterapi
•	 Spesialist	i	idrettsfysioterapi
•	 Spesialist	i	kvinnehelse
•	 Spesialist	i	manuellterapi
•	 Spesialist	i	nevrologisk	fysioterapi
•	 Spesialist	i	onkologisk	fysioterapi
•	 Spesialist	i	ortopedisk	fysioterapi
•	 Spesialist	i	psykomotorisk	fysioterapi
•	 Spesialist	i	revmatologisk	fysioterapi

l NFFs spesialistordning

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

Kollegaveiledning er et aktuelt fagutviklingstiltak for alle  
fysioterapeuter.

Deltakelse i kollegaveiledningsgruppe er obligatorisk for å bli spesialist 
etter det regelverket som gjelder i en overgangsordning ut 2015, og ved 
fornying av spesialitet MNFF.

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

Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på et-
termiddagstid over en 4-9 mnd periode eller 2 ganger 2 samlinger. 

Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud innen 
rimelig tid. 

Utdanning er det viktigste våpen hvis 
vi vil oppnå forandring i verden.  Nelson Mandela  
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ANDRE KURS OG MØTER

SHERBORNFORENINGEN NORGE 
Trinn 1 kurs i Grimstad 25.-26.04.15

Sted: Ergo- fysioterapitj. Grimstad kommune, Fjæreveien 34
Målgruppe: Terapeuter og pedagoger
Kursleder: Unni Vågstøl, internasjonal kursholder/førstelektor
Seminaravgift: medlemmer 1000,- /ikke medlemmer 1500,-.
Inkluderer te/kaffe, frukt og enkel lunsj
Påmelding og nærmere info: ane.notsund@gmail.com
Eller vår nettside: www.sherborneforeningennorge.no

THE

Vi har så langt kun fått svært positive tilbakemeldinger fra våre ivrige 
sertifisering- og doktorgrad- studenter som for tiden møtes i Oslo. 
Suksessen har gjort det mulig å tilby et nytt USA registrert Doctor of 
Manual Therapy (DMT) Program i Oslo også til neste år! En rekke 
kliniske kurs kombineres med et kontakt styrt selvstudium for best 
mulig innsikt og forståelse av optimal diagnostisering og terapi.

Søknadsfrist: 1. september 2015

3. september: “Klinisk og vitenskapelig rasjonale for moderne manuell 
terapi” hjemmestudie. Hver deltager vil bli presentert for deres studie-
mentor tilgjengelig for ukentlig kontakt, samt deres forskningsveileder. 
Resten av DMT pensumet vil bli elektronisk formidlet kort tid etter.

3-8. oktober: Moderne manuell terapi for rygg og ekstremiteter.
10-11. oktober:  Forskning og statistikk
7-11. november: Segmental og vevs-spesifikk dosert treningsterapi.
6-10. februar: Klinisk diagnostisering og problemløsning.
13-14. februar: Spesifikk manipulasjon.
21-24. mai: Klinisk repetisjon av pensum.
27-28. mai: Teoritsk og praktisk eksamen. 

Muntlig forsvar av forsknings pensum arrangeres individuelt.

Ola Grimsby Sr. vil holde et informasjonsmøte på Muskelklinikken 
i Posthallen, Oslo Sentrum, mandag 27. april, klokken 18:00.

For mer informasjon besøk oss på:

www.olagrimsbyeurope.com

NFF - FAGGRUPPER OG REGIONER
Henvisningsannonser fra NFFs faggrupper og regioner. 
Fullstendige annonser på: www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser

Kurs om Akutt Vertigo
Tid: 9. april 2015 
Sted: Oslo
Arrangør: Slagforum for sykehusfysioterapeuter i Oslo-området
Påmelding: ansper@ous-hf.no innen 27. mars.
Fullstendig annonse: www.fysioterapeuten.no/
Kurs-og-konferanser

Utlysing av
Forskningsfondet 2015

Norsk Revmatikerforbunds 
Forskningsfond, Pahles legat og 
Stortuens legat vil i år 2015 etter 

søknad kunne gi økonomisk støtte til 
forskning vedrørende revmatiske lidelser.

FRIST 1. OKTOBER

For nærmere informasjon, se: 

www.revmatiker.no
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling helse- og sosialfag

Vurderer du en master?
Studentopptak høst 2015 
Er du interessert i å lære mer om hverdagsaktivitet, arbeid- og 
helse, fysisk aktivitet og bevegelse i et helsefremmende perspek-
tiv? Da er Master i aktivitet og bevegelse et tidsaktuelt studium 
for deg. Master i aktivitet og bevegelse (120 sp) er et studium med 
tverrfaglig profil. Studiet gir mulighet for faglig fordypning for egen 
yrkesutøvelse og kvalifiserer til videre forskning og utdanning på 
PhD nivå. 

Målgruppe: Ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt søkere fra 
andre helsefaglige og relaterte fagområder.

Opptakskrav: Bachelor i ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, ver-
nepleie, idrettsvitenskap eller bevegelsesvitenskap. Søkere med 
annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt. Minstekrav for opp-
tak er gjennomsnittskarakteren C eller 2,5.

Organisering: Studiet er et samlingsbasert 2 års heltidsstudium. 
Etter opptak kan det søkes om individuell utdanningsplan slik at 
studiet kan tas over lengre tid.
 
Studiestart: 31. august 2015 
Søknadsfrist: 15. mai 2015

Mer informasjon finner du på siden:  
http://hist.no/master/aktivitet-bevegelse/

Faglig ansvarlig: ann-katrin.stensdotter@hist.no 
Fagadministrativ ansvarlig: gunn.fornes@hist.no 

Masteremnene: Aktivitetsvitenskap (høst 2015), Bevegelses-
vitenskap (høst 2015) Arbeid- og helse (vår 2016) og Fysisk  
aktivitet (vår 2015) tilbys også som videreutdanninger.  

mailto:ane.notsund@gmail.com
mailto:ansper@ous-hf.no
http://hist.no/master/aktivitet-bevegelse/
http://www.uio.no/studier/program/helsevit-master/
mailto:ann-katrin.stensdotter@hist.no
mailto:gunn.fornes@hist.no
http://www.sherborneforeningennorge.no/
http://www.olagrimsbyeurope.com/
http://www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.revmatiker.no/
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informasjon fra NFF

Tittel
Det vil forringe 
tjenestene be-
tydelig og ikke 
ivareta brukernes  
rettigheter.

Felles innspill om 
rehabilitering

Fred Hatlebrekke
forbundsleder

informasjon fra NFF
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Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Norsk Handikapforbund, Norsk Fysiote-
rapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund har tidligere levert et felles innspill 
til regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering som legges frem 
høsten 2015.

For å styrke tilbudet må det iverksettes tiltak på flere områder. Tilstrekkelig tilbud 
innen riktig tid er en stor utfordring og løses ikke kun med å bedre koordineringen 
og ved å styrke rettighetene til den enkelte bruker. Det må også iverksettes tiltak 
for å øke kapasiteten. Det betyr nok fagpersoner med rehabiliteringskunnskap til å 
følge opp kvalitetskrav og en tilfredsstillende dekning av institusjonsplasser. Spesia-
list- og kommunehelsetjenesten må også sees som en helhet, og tiltak må forsterke 
hverandre. Når det gjelder habilitering og rehabilitering, er mange oppgaver allerede 
gradvis overført kommunen de siste årene. Endringene er imidlertid i liten grad do-
kumentert. Det formelle ansvaret er fortsatt delt mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunen.

Regjeringens ekspertutvalg har sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle 
for å kunne ta på seg nye oppgaver. Utvalget har også vurdert eksempler på oppgaver 
som det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner. Ekspert-
utvalget anbefaler blant annet at kommuner på minst 15.000-20.000 innbyggere bør 
overta alt ansvar for habilitering og rehabilitering. Vi er kritiske til et slikt forslag. 
Det vil forringe tjenestene betydelig og ikke ivareta brukernes individuelle rettighe-
ter. Organisasjonene mener at opptrappingsplanen ikke kan bygge på slike forutset-
ninger.

Det er viktig at spesialisthelsetjenesten fortsatt tilbyr spesialisert rehabilitering. 
Ambulante team i spesialisthelsetjenesten vil kunne bidra til bedre overganger mel-
lom nivåene i helsetjenesten og økt kompetanse. For å sikre god veiledning og faglig 
oppdatering i kommunene er det nødvendig å opprettholde og utvikle de spesiali-
serte avdelingene i spesialisthelsetjenesten.

Alle kommuner må ha en fungerende koordinerende enhet som er sentralt plas-
sert i de kommunale tjenestene. Retten til individuell plan og koordinator må reali-
seres, og koordinator må ha spesielt ansvar for at planen gjennomføres. Koordinators 
rolle må derfor tydeliggjøres, styrkes og beskrives nærmere. For å sikre god kvalitet, 
må det i tillegg utarbeides nasjonale standarder for akseptabel ventetid. Avvik fra 
standardene må meldes til kommunes ledelse, synliggjøres i offentlige rapporter og 
meldes til Helsetilsynet.
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FANTASTISKE 116 fysioterapeuter møtte opp 
på NFFs temadag om Parkinsons sykdom 26. 
januar.  Temadagen ble arrangert i samarbeid 
med Norges Parkinsonforbund og Fram helsere-
hab, som i seg selv anses som betydningsfullt 
og banebrytende. Bakgrunnen for samarbeidet 
er de europeiske fysioterapifaglige retningslin-
jene for Parkinsons sykdom, og et felles ønske 
om å implementere disse for fysioterapeuter i 
Norge.  

Temadagen startet med en introduksjon og 
en gjennomgang av de europeiske fysioterapi-
faglige retningslinjene av fysioterapeutene 
Annette Hvistven og Per Ola Wold-Olsen fra 
Fram helserehab.  Thor Hjelmeland fortalte om 
sine egne erfaringer med trening for å håndtere 
sykdommen, og Ragnhild Støkket, helsefag-
lig rådgiver fra Norges Parkinsonforbund, 
snakket om sammenhengen mellom medisiner 
og mat og trening. Ylva Hiort belyste fall og 
fallforebyggende arbeid for de med Parkinsons 
sykdom, mens Espen Dietrich hadde et kåseri 
om den lærende hjernen.  

Rundt 70 % av deltakerne bevarte eva-
lueringen tilsendt i etterkant av dagen, og 
tilbakemeldingene er stort sett positive. Hele 
34 % av deltakerne var selvstendig nærings-
drivende, mens 26,5 % kom fra spesialisthel-

setjenesten. De fleste deltok for å få generell 
faglig oppdatering, men hele 41 % deltok fordi 
de er spesielt interessert i fagområdet. Nesten 
87 % av dem som svarte, opplevde svært høy 
eller høy grad av samsvaret mellom annonsert 
læringsutbytte og det de lærte på dagen, og 
nesten 80 % forventer å ta i bruk ny kunnskap 
fra temadagen. 76 % ønsker oppfølgingsdag/-
kurs om Parkinsons sykdom, og en praktisk 
tilnærming til spesifikke øvelser står høyt på 
ønskelista.

NFF og fagseksjonen takker for godt samar-
beid og vel gjennomført temadag! n

SOM MEDLEM av Norsk Fysioterapeutforbund 
kan du benytte deg av medlemsproduktene 
som hovedorganisasjonen Unio tilbyr alle 
sine 12 medlemsforbund. Dette er ulike typer 
rabattordninger på bøker, sportsklær, hytteleie, 
bilutleie og annet. På www.unio.no, under 
menypunktet «Unios medlemsprodukter», kan 
du få en oversikt over alle produktene som Unio 
har inngått avtale om. 

Tilbudene fra Unio kommer i tillegg til NFFs 
egne medlemsfordeler, som blant mye annet 

omfatter gunstige forsikringer og medlems-
rabatt på fagkurs. På NFFs nettsider finner 
du en oversikt over alle medlemsfordelene, i 
menypunktet «MEDLEMSKAP/Medlemsfordeler 
NFF». 

Rabattavtaler gjennom Unio vil kunne falle 
bort dersom de blir lite brukt av medlemmene. 
Derfor: Har du behov på områder som dekkes av 
Unio-avtalene, gjør det til en vane å først sjekke 
disse. Kanskje du finner det du søker der? n

n Igjen har vi enormt stort påtrykk i for-
bindelse med spesialistsøknader. Det kan 
bli ny rekord. Det ser vi først når det har 
gått noen dager fra skrivende stund, og de 
siste søknadene i denne omgang har nådd 
oss. Per 2. mars er det 103 registrerte 
søknader.

Vi gir tilbakemelding  til den enkelte 
søkeren så raskt vi kan. Prosedyren er at 
fagseksjonen vurderer søknaden før den 
eventuelt oversendes faggruppen. Det er 
faggruppene som innstiller til eventuell 
godkjenning, og Forbundsstyret godkjen-
ner nye spesialister i sitt siste møte før 1. 
juli. Deretter vil alle som blir godkjent, få 
tilsendt diplom.

Det er primært søknadsbehandling som 
nå vil bli prioritert, men de som ønsker 
veiledning før siste frist for å søke etter 
overgangsordningen, vil vi hjelpe så langt 
vi kan. Neste og siste frist i forbindelse 
med overgangsordningen er 1. september 
2015. Kun søknader mottatt innen fristen 
vil bli behandlet.

n I dette nummeret av Fysioterapeuten 
kan du lese mye om og fra kongressdagene 
4.–6. mars. NFF delte mange saker på 
sosiale medier under dette vellykkede ar-
rangementet, men artikler om kongressen 
finnes også på NFFs nettsider: 
•	 Bente Gjelsvik som «Årets fysiotera-

peut»
•	 Fotoalbum fra kongressens første dag   
•	 Pressemelding om Fysiokongressen 

2015
Vi sender igjen en takk for engasjementet 
til alle de over 1000 deltakerne! Vi håper 
også at vi gjennom sosiale medier har 
greid å formidle noe av stemningen og det 
faglige programmet til alle som ikke deltok 
på kongressen.

Høytrykk i 
spesialistordningen

Fysioterapi-
kongressen 2015

Stor interesse for Parkinsons sykdom

Medlemsfordeler i Unio

http://www.unio.no/
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50
Hjemmeside: www.fysio.no  
E-post: nff@fysio.no

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

FUNG. GENERALSEKRETÆR
Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, 408 52 840

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

ADMINISTRASJONS- 
OG ØKONOMISEKSJONEN
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955
Rådgiver: Maren Helene Berntsen, 915 83 781
Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358
Konsulent: Kristin Stormo, 969 03 109

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Marianne Aars, 934 12 066
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726
Rådgiver: Siri Nergård, 977 43 418
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 969 04 042
Kurssekretær: Monica Haugen, 943 24 777
Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247
Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662

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

TARIFFOPPGJØRET i 2015 er et mellomopp-
gjør, der de sentrale parter i utgangspunktet 
kun skal forhandle om lønnsreguleringer, 
såfremt man ikke blir enig om å bringe andre 
temaer inn i oppgjøret. Uavhengig av tariffom-
råde er det relativt lite å forhandle om i årets 
oppgjør. Når det gjelder størrelsen på rammen, 
knytter det seg selvsagt spenning til hvilket 
resultat man kommer frem til i industrien, 
som vil legge føringer for oppgjøret i offentlig 
sektor (frontfagsmodellen). Veksten i gjen-
nomsnittlig årslønn i statsbudsjettet anslås til 
3,25 prosent i 2014 og 2015.

Stort overheng
Som følge av streiken ble lønnsveksten i 
KS-området redusert fra 3,3 prosent til om lag 
3 prosent i 2014, som er lavere enn anslaget 
i Nasjonalbudsjettet (3,25 prosent) for norsk 
arbeidsliv. Resultatet fra tariffoppgjøret i 
2014 gir virkninger inn i mellomoppgjøret 
gjennom et stort overheng. Sammen med 
antatt lønnsglidning og allerede avtalte tillegg 
er derfor om lag 3,4 prosent av årslønnsvek-
strammen allerede bundet opp før forhand-
lingene starter. I staten ser det noe lysere ut, 
men det er generelt lite å forhandle om på alle 
tariffområder.

Svak norsk økonomi?
Høyere priser på importerte varer og tjenester 
kombinert med lavere fart i norsk økonomi 
kan ha innvirkning på lønnsoppgjøret. For det 
første er kronen svak på grunn av det kraftige 
oljeprisfallet. For det andre er dollaren spesielt 
sterk fordi det går bedre i amerikansk øko-
nomi. Dette fører til redusert aktivitet i olje- 
og gassektoren, men det fører også til større 
fortjeneste for eksportsektoren, som på kort 
tid har fått en voldsom økning i sine inntekter. 
Dette kan igjen gi utslag på resultatet i de 
lokale forhandlingene i industrien, og dermed 
en høyere ramme på det totale oppgjøret. En 

eventuell økning i arbeidsløsheten vil også 
kunne ha innvirkning på oppgjøret, sammen 
med en høy prisvekst. 

Det er uansett ingen krise i norsk økonomi. 
Norsk økonomi går godt. Selv om vi ser noen 
endringer, er den fremdeles solid. Dette er 
også slik regjeringen vurderer det. Det er 
uansett ikke slik at NFF og Unio blir slått til 
gulvet av endringene når det gjelder våre 
krav i årets mellomoppgjør. Vi vil fremdeles 
fremme krav innenfor en ansvarlig ramme. Det 
er fremdeles store utfordringer når vi ser på 
lønnsnivå og lønnsutvikling for våre grupper, 
ikke minst når vi ser på livslønn. En fysiotera-
peut kan per i dag ikke ta igjen en elektrikers 
livslønn. Nivåforskjellen i lønn mellom privat 
og offentlig sektor er et vedvarende problem, 
og kompetanse belønnes for dårlig. Vi har 
forventninger til at regjeringen, som før valget 
sa de ville satse på kunnskap og at kunnskap 
skal lønne seg, ser at disse skjevhetene må 
rettes opp. Vi vil også vise til at likelønnsutfor-
dringene fremdeles ikke er løst.

Sikringsbestemmelse
Det siste oppgjøret inneholdt en passus om 
at man i mellomoppgjøret i 2015 skal ta 
hensyn til de endelige tallene for resultatet i 
industrien for 2014. Klarte industrien å holde 
seg innenfor den «forsvarlige» rammen på 
3,3 % også når de lokale forhandlingene var 
avsluttet? Svaret får vi først i februar, når 
TBU-tallene foreligger. 

Forhandlingsløsning
NFF og Unio ønsker å være konstruktive i å 
finne en forhandlingsløsning i årets oppgjør. 
Det er alltid en fordel at partene selv finner 
gode løsninger under forhandlinger fremfor at 
meklingsmannen til slutt anviser et resultat 
som kanskje ingen er fullt ut fornøyd med. n

Forventninger til mellomoppgjøret 2015

NFFs forhandlingsseksjon informerer om 
arbeidslivsspørsmål som berører medlemmene.

Jus og arbeidsliv

Bente Eide, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.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

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.shockwavetherapy.eu

1-4Bar
1-15Hz
Menystyrt
Touch screen
Kun 7 kg og bærbar

Din Trykkbølge Partner

•	 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

E-butikk
www.fysioett.no

by

Du har kompetansen  
 –vi har redskapene!

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!

Skanlab 25 Bodywave® • Skanlab Laser™ • Elektroterapi • Trykkbølge • Service • Finans

www.skanlab.no

69 35 20 80

info@skanlab.no
facebook.com/SkanlabasVi er eneforhandler i Norden 

av utstyr til trykkbølgebehandling 
med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”
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Fitnessagenten_Annonse.pdf   1   22.09.14   02:31

DORCASCARE.no
Pasientpapir • Puterengjøring

Behandlingsbenker og -stoler / puter etc.

Varme- og kuldepakninger

 Massageoljer • Kremer   

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33
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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

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

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

Elektronisk oppgjør
NHN - Partner
Online Booking og SMS

Norges mest brukte journal- og administrasjonssystem

Kontakt oss på: 22 62 72 40 - www.pvf.no

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

ONLINE JOURNALSYSTEM

Kontoradresse: 
Kaffegata 16, 2270 Flisa   
Postadresse: 
Postboks 2, 2271 Flisa

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

Ronny Grenberg
Tlf.: +47 907 63 984
ronny@a2media.no

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

www.solguden.no

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

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

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

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

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

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

http://www.arko.no/
http://www.bamseprodukter.no/
http://www.kktape.no/
http://www.extensor.no/
http://www.gymline.no/
http://www.pvf.no/
http://www.sportsmaster.no/
http://www.physica.no/
http://fysioterapeuten.no/Ledige-stillinger
http://www.a2media.no/Dokumenter/2015/Fysioterapeuten%20medieplan%202015.pdf
http://www.helseoghudpleie.no/
http://www.solguden.no/
http://www.gym2000.no/
http://www.velco.no/
http://www.fysiopartner.no/
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kalender
Årsabonnement 2011:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

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

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

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

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

FRISTER 2011

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

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

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

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

Vi trenger tips til kalenderen

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

APRIL
11. London
XXIV International Conference 
on Sports Rehabilitation and 
Traumatology - Isokinetic
Arr.: Isokinetic Medical Group
Info: www.isokinetic.com

13. Bergen
Differensialdiagnostikk 
og laboratorieprøver for 
manuellterapeuter
Arr.: Universitetet i Bergen
Info: www.uib.no/emne/
HELFYT662

14. Oslo
Fagdag for fysioterapeuter
Arr.: NKRR
Info: www.nkrr.no/kurs

15. Oslo
Nasjonal nettverkskonferanse 
om revmatologisk rehabilitering
Arr.: Diakonhjemmets sykehus
Info: www.
diakonhjemmetsykehus.no

15. Ahus
Work-shop i lungefysioterapi
Arr.: Fysioterapeutene på 
medisinsk sektor på Ahus
Info: www.ahus.no

16. Tønsberg
Workshop i Cognitive functional 
therapy (CFT) med Kjartan 
Fersum (MT, PhD)
Arr.: NFFs faggruppe for 
manuellterapi
www.manuellterapeutene.no

16. Halvorsbøle
Stressmestring
Arr.: Fagakademiet, Acem og 

Norsk Yogaskole
Info: www.fagakademiet.no

17.-18. Oslo
23. Tverrfaglige konferanse 
2015
Arr.: Norsk Forening for 
Ryggforskning
Info: www.ryggforskning.no

23. Aarhus, Danmark
Tverrfaglig konferanse for 
helsepersonell
Arr.: Aarhus Universitet
Info: www.auws.au.dk

MAI 
1.-4. Singapore
Verdenskongressen for 
fysioterapeuter 
Arr: WCPT, World Confederation 
for Physical Therapy 
Info: http://www.wcpt.org

JUNI
10. Oslo
23rd International Conference 

on Health Promoting Hospitals 
and Health Svervices
Arr.: Norsk nettverk for 
helsefremmende sykehus og 
helsetjenester
Info: http://www.
hphconferences.org/oslo2015/

10.-12 Odense, Danmark
Musicians’ Health & 
Performance 2nd Conference
Arr.: Syddanske universitet
Info: http://www.mhpc2015.dk

15.-19. Bergen
Injeksjonskurs for 
manuellterapeuter
Arr.: Univeristetet i Bergen
Info: www.uib.no/emne/
MANTINJ663

OKTOBER
21.-23. Stockholm
Fysioterapi 2015
Arr: Fysioterapeuterna
Info: www.fysioterapi2015.se

ÅRSABONNEMENT 2015
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 – 2015
Se www.fysioterapeuten.no/Annonsere
Byråprovisjon: 3,5 prosent. 

STILLINGSANNONSER kun på nett fra 2015
Stillingsannonser legges ut fortløpende. 
Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og 
koster kr. 4.500. 
Bestilling sendes til fysioterapeuten@fysio.no
Annonseteksten legges ved som et word-
dokument. Kommunevåpen eller logo legges 
ved som eget vedlegg i jpg- eller pdf-format.
Bestilles hos: fysioterapeuten@fysio.no

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

FRISTER 2015

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
4    7/4 30/4
5 20/4 15/5

Fra januar 2015: 
Stillingsannonser kun på nett.

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

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

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no
Tlf. 41 31 81 88

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

OPPLAG 
9.200 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS

http://www.wcpt.org/
http://www.fysioterapi2015.se/
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:rg@hsmedia.no
mailto:ks@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://www.isokinetic.com/
http://www.uib.no/emne/
http://www.nkrr.no/kurs
http://www.ahus.no/
http://www.manuellterapeutene.no/
http://www.fagakademiet.no/
http://www.ryggforskning.no/
http://www.auws.au.dk/
http://www/
http://www.mhpc2015.dk/
http://www.uib.no/emne/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:n@fysio.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no


Vi er stolte av å presentere trykkbølgeapparat fra Gymna

Gymna Shock-
Master 500
Brukervennlig
•	 To	utgangskanaler	for	enkelt	og	raskt	bytte	
mellom	håndstykker

•	 Stillegående	og	vibrasjonsfri	oljekompressor

•	 Hurtig	programvareoppdatering	via	USB-
porten

AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden - Tlf: 35 02 95 95, post@alfacare.no, www.alfacare.no

•	 Bilder	med	reelle	behandlinger
•	 Anatomisk	bibliotek
•	 Medisinsk	informasjon	om	
indikasjoner	behandlet	av	
trykkbølger

Alltid oppdatert

Gymna ShockMaster 300

•	 Liten	og	lett
•	 Lett	å	transportere
•	 Innebygd	luftkompressor
•	 Lett	å	betjene

•	 Plug	&	Play
•	 Store	kontrollknapper	
•	 Klar	presentasjon	av	behandlings-
tiden	takket	være	oversiktlig	display

Trykkbølgebehandling	er	under	utvikling	hele	
tiden.	Takket	være	behandlingsoppgraderinger	
kan	du	holde	deg	oppdatert	hele	tiden.	

•	 Nye	indikasjoner	legges	
til	ved	oppgraderinger,	
så	vel	som	relevante	
behandlingsprotokoller

•	 Behandlingsparametere	er	
tilpasset	etter	den	nyeste	
forskningen

Enkelt og effektivt:

Mobil Enkelt

http://www.alfacare.no/


NOISSN 0016-3384
Returadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

|T| +47 73 18 66 00  
|E| kontakt@bmfitness.no  

www.bmfitness.no

Fitnessball
Veil. pris kr. 160

Avtalepris kr. 99

Balansepute
Veil. pris kr. 240

Avtalepris kr. 150

Fitnessmatte
Veil. pris kr. 320

Avtalepris kr. 170

Aerobicstrikk
Veil. pris kr. 100

Avtalepris kr. 70

Du kan nå få 
Avtalepris hos 
BM Fitness
Våre beste priser på det du bruker mye

Nyhet!

Ellipse PE300 Veil. pris kr. 19.999
Avtalepris kr. 9.999 (begrenset lager)

Alle priser eks. mva.

http://www.bmfitness.no/

