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Det er høysesong for faggrupper, seminarer og årsmøter. En titt på programmene viser stort 
faglig engasjement og bredde. Med temaer som ofte treffer godt, både fysioterapifaglig og i 
forhold til samfunnsmessige og helsepolitiske spørsmål.

Per i dag er det 13 faggrupper i NFF.  Med unntak av et par som har blitt faggrupper i senere 
år, har de fleste eksistert i mange år. Her snakker vi om tradisjoner og et faglig fellesskap 
som er viktig for ganske mange. Ca. halvparten av NFFs medlemmer er også medlemmer i 
en eller flere faggrupper.

Lange og stolte tradisjoner – ja, absolutt. Likevel er det ikke til å komme forbi at faggrup-
pene fungerer veldig ulikt, både når det gjelder aktivitetsnivå og engasjement. Enkelte er 
svært politisk aktive, i andre faggrupper skjer det mye mindre. 

Ja, og hva så? Har det noe å si at aktivitetsnivået og innretningen på faggruppene er så 
ulik? Det må være rom for forskjellighet. For store ulikheter kan imidlertid også bety at 
enkelte fagområder ikke utvikler og posisjonerer seg slik de burde.

Et annet spørsmål er om de 13 faggruppene NFF har i dag, samlet og hver for seg, er de rette 
for framtida. Bør noen faggrupper slås sammen for å dekke større områder og stå sterkere 
fagpolitisk? Kanskje trengs det et par helt nye til erstatning for noen av «de gamle».

Det samme spørsmålet kan for så vidt også stilles om spesialistene. Er innretningen på 
NFFs spesialiteter de riktige med tanke på behovene i primærhelsetjenesten og myndighe-
tenes prioriteringer? Treffer de godt nok?

Faggruppene blir et tema på Landsmøtet i november. Et notat om faggruppenes rolle og 
posisjon er nå ute på høring i organisasjonen. De siste to årene har NFF gjennomgått store 
endringer. 20 avdelinger er lagt ned og erstattet med fem regioner. 

Men ifølge høringsnotatet er det lite som skal skje med faggruppene, i alle fall de nær-
meste årene. Faggruppene ønsker visstnok ikke noen større endringer.

Styringsgruppen for prosjektet har blant annet bedt om synspunkter på faggruppenes rolle 
og posisjon i forhold til fagutvikling i organisasjonen, og hvordan det fagpolitiske arbeidet 
skal foregå. 

Vi syns det er litt rart – og trist – at det ikke legges opp 
til en større og mer grunnleggende diskusjon. Organisa-
sjonen er fortsatt i endringsmodus, og det hadde kanskje 
vært en fordel å bruke den drivkraften som ligger i dette. 
Men, som prosjektleder Jorunn Lunde sier (s.14), må dette 
primært komme fra faggruppene selv. 

For alt vi vet, diskuteres dette både i og mellom fag-
gruppene ledere, styrer og medlemmer. Revolusjoner, selv 
de bitte små, bør komme nedenfra. Ovenfra og ned går 
sjelden bra. 

Dette er krevende spørsmål. Kanskje det er på tide å  
begynne å diskutere dem i åpent lende?
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I Meråker kommune har menn 
fra AP sittet som ordførere i 
104 år. Men i fjor inntok fysio-
terapeut Kari Anita Furunes 
(37) fra SP ordførerkontoret.

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

FØR VAR HUN rehabiliteringsleder ved Mer-
åker Sanitetsforenings Kurbad AS. 

– Overgangen fra å stort sett tenke helse, 
til å jobbe med alt en kommune befatter seg 
med er stor, slår Furunes fast. Hun begynte 

på kurbadet i 2005 og var rehabiliteringsle-
der der fra 2011–2015. 

Ordføreren har spesialisert seg på lymf-
ødembehandling og har en rekke MT-kurs. 
Hun har også mastergrad i tverrfaglig helse- 
og sosialfag med fordypning i psykisk helse-
arbeid. Nå er hun i gang med et nytt master-
studium, innen kunnskapsledelse.

– Jeg er glad i å bidra til utvikling. Da 
jeg var rehabiliteringsleder ved kurbadet, 
var jeg med på å bygge opp en avdeling 
for dagrehabilitering og et ambulant team 
i Værnesregionen. Jeg jobbet både klinisk, 
som leder og hadde ansvar for FOU, fortel-
ler Furunes, som alltid vært en person med 

egne tanker og meninger, og som er eldst i 
en søskenflokk på tre. 

Hun tror lederegenskaper er noe med-
født, men at de må utvikles. Personlige 
egenskaper, og hvor mye du vil og får utvikle 
disse, avgjør hvor god du kan bli som leder.

– Det må være et miljø der det er mulig-
het til å utvikle seg, og lederstøtte fra nær-
meste overordnede leder er avgjørende, un-
derstreker Furunes.

Opptatt av samarbeid
Som ordfører har hun en genuin interesse i 
at Meråker skal være en attraktiv kommune. 

– Innbyggerne skal kunne si at dette er 

Fysioterapeut og fersk ordfører 

BRATT LÆRINGSKURVE Den nye ordføreren i Meråker synes det er svært artig å være med på å utvikle kommunen i den retningen hun har tro på.  
Foto: Svein Helge Falstad/Trønder-Avisa

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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verdens beste kommune å bo i, og at de får 
den helsehjelpen de har behov for. Meråker 
har 2.553 innbyggere, og vi har utviklet et 
godt tjenestetilbud, sier Furunes. 

Hun brenner for samarbeid, spesielt når 
det blir tverrfaglig og tverretatlig. Ved kur-
badet hadde hun fokus på at hver enkelt an-
satt skulle bidra med det de var gode på, og 
hun tenker det samme som ordfører.

Kraftkommune
– Sammen kan vi få til mye, bare hver enkelt 
får de rette oppgavene, og kan jobbe med 
det de er gode på. En utfordring for meg er 
at de kommunale etatene har ulikt fagspråk 
og kompetanse. På kurbadet snakket alle 
«helse-språket». Å være ordfører gir enorme 
muligheter for å lære, men også til å jobbe 
for det jeg tror på, for å utvikle kommunen 
videre. Det er en bratt læringskurve på man-

ge måter, sier hun. 
Ordføreren forteller at Meråker har et 

godt helsetilbud.
– Vi er en kraftkommune, og bruker dob-

belt så mye på innbyggerne som andre kom-
muner i samme kostragruppe.  Fysioterapi-
ressursene har gått noe ned fra 2010, men 
det er en naturlig tilpasning, slår hun fast.

– Høsten 2015 ansatte vi en helsesøster 
til, for at barn og unge skal få et bedre tilbud 
innen helse. Meråker har hatt asylmottak 
siden 1993, og sommeren 2015 ble det eta-
blert et asylmotak for enslige mindreårige. 
Jeg er opptatt av at de som vokser opp skal 
ha god fysisk og psykisk helse. Flere ung-
dommer i bygda gjorde at den kapasiteten 
vi hadde ikke var tilstrekkelig, en ny stilling 
ble derfor opprettet og besatt, forteller hun.

Furunes ønsker seg egentlig helse og akti-
vitet som eget fag i ungdomskolen. 

– Jeg mener at det er viktig å lære om 
kropp, helse og aktivitet og hva de ulike yr-
kene krever av fysisk og psykisk helse. Jeg 
tenker at denne kunnskapen er viktig i valg 
av yrke, slik at ingen begir seg inn i et yrke 
man ikke har forutsetninger for å mestre, 
sier hun.

Viktig å finne mentorer
Anbefaler hun andre fysioterapeuter å gå 
inn i lederroller?

– Kjenner man at man har lyst til å gå inn 
i en lederrolle, må man bare prøve. Det er 
givende å være med på å bygge opp gode til-
bud og drive utviklingsarbeid. Det er også 
viktig å finne egne mentorer som kan være 
med på å bygge en opp som leder. Men, i en 
slik rolle må man være oppmerksom på at 
det er mye arbeid. Og det kan være krevende 
når det stormer som verst. n

Ann-Elin Myklebust, leder i Region 
Midt-Norge, er glad for at Meråker 
har fått en fysioterapeut som ord-
fører.

– DET ER fantastisk å se en fysioterapeut som 
har satset på en politisk karriere og lyktes 
med å komme i posisjon som ordfører. Jeg 
tror Furunes, med sin bakgrunn, har mye å 
tilføre politikken, sier Myklebust. Hun synes 
det er for få fysioterapeuter som havner i le-
derstillinger, og ønsker seg flere.

Viktig kompetanse
– Fysioterapeuter har viktig kompetanse og 
kan jobbe mange steder, også som politikere 
på øverste nivå i en kommune. Dersom vi 
ønsker oss flere fysioterapeutstillinger, kan 
politikken være en vei å gå, påpeker region-
lederen.

Hun synes det er viktig å få inn fysiotera-
peuter som ledere på ulike nivåer, fra fagle-
der til rådmannens stab i en kommune, sek-
sjonsledere, avdelingsledere, klinikksjefer på 
sykehus og ledere i private virksomheter.

Myklebust opplyser at NFF er opptatt av 
ledelse for tiden, blant annet som en konse-
kvens av Stortingsmelding 26 om primær-

helsetjenesten.
– Regjeringen trekker her frem behovet 

for bedre samarbeid innad i primærhelsetje-
nesten og mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten. NFF mener at både 
strategisk og faglig ledelse må styrkes hos 
fysioterapeutene som et ledd i dette.

Kommunene
Myklebust mener det er avgjørende at kom-
munene har kvalifisert lederkompetanse for 
å sikre en organisering som fremmer sam-
arbeid, tilrettelegging og dimensjonering av 
tjenesten, og at fysioterapeuter kan gjøre en 
viktig jobb her.

NFF arrangerer hvert år en konferanse 
for ledere i kommunehelsetjenesten, og en 
for ledere i spesialisthelsetjenesten. I 2015 
var ledelse et tema begge steder.

– Dette vil bli fulgt opp i år. Vi vil også 
å se på andre muligheter for å skape tettere 
dialog mellom fysioterapeuter som er lede-
re. Vi ønsker i tillegg å se på hvordan vi kan 
følge opp ledere som ikke jobber i offentlig 
sektor. Når det gjelder ledere i spesialisthel-
setjenesten, har vi hatt god dialog knyttet til 
innføring av ISF-refusjon for poliklinisk fy-
sioterapi, sier Myklebust. 

Medlemskap
Hun er også opptatt av at fysioterapeuter 
som blir ledere har en tendens til å melde 
seg ut av forbundet. 

– De begrunner ofte dette med at det er 
vanskelig å være medlem, når de samtidig 
leder andre medlemmer i NFF og også an-
dre helsepersonellgrupper, sier Myklebust.  
Hun syns det er synd, og skulle gjerne hatt 
enda flere ledere i forbundet.  

– Men vi ser også ledere som påpeker at 
nettopp medlemskap i NFF er svært nyttig, 
både når det gjelder lønnsforhandlinger og 
annen oppfølging og støtte, konstaterer hun. 
n

– Flere fysioterapeuter bør blir ledere

FLERE LEDERE Det ønsker regionleder Ann-Elin 
Myklebust. Foto: Anne Kristiansen Rønning
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Pleiepersonell på sykehjem 
bør gjøres bevisste på nytten 
beboerne har av fysisk aktivi-
tet og trening, mener fysiote-
rapeut og stipendiat Elisabeth 
Wiken Telenius.

TEKST og FOTO Kai Hovden
kh@fysio.no

DET ER TYNGDE bak denne uttalelsen. Te-
lenius har studert effekten av intensiv styr-
ke- og balansetrening for sykehjemsbeboere 
med demens. Arbeidet har hun gjort som 
stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus (HiOA), og resultatene peker klart i ret-
ning av at intensiv fysisk trening, selv blant 
demente på sykehjem, gir god effekt. Stu-
dien er finansiert av Extrastiftelsen.

Intensiv trening
Den randomiserte kontrollerte studien om-
fattet totalt 170 deltakere fra 18 sykehjem i 
Oslo og Akershus (Lier, Asker og Røyken).

– Kontrollgruppen ble tilbudt sosiale ak-
tiviteter, og de møttes to timer per uke. Her 
kunne tilbudet bestå i alt fra lett fysisk ak-
tivitet til å spille spill, bruke sansehage eller 
høytlesing. Intervensjonsgruppen fikk inten-
siv styrke- og balansetrening med målrettede 
funksjonelle øvelser, forklarer Telenius.

Det som skiller denne studien fra tidli-
gere studier, er at samtlige deltakere hadde 
mild eller moderat demens. Det var om lag 
tolv deltakere fra hvert sykehjem, seks i hver 
gruppe, og treningsperioden strakk seg over 
12 uker.

– Vi målte deltakernes funksjonsnivå før 
treningsperioden, etter perioden og så igjen 
tre måneder etter at treningen var avsluttet. 
Totalt er det skrevet fire artikler ut fra resul-
tatene, sier forskeren.

Virker inn på livskvalitet
Ved å studere deltakerne før selve trenings-
perioden startet, fant Telenius at det er en 
sammenheng mellom fysisk styrke og ba-
lanse og god livskvalitet.

– Dette er et øyeblikksbilde, så det vil 
nødvendigvis stilles spørsmål om hva som 

er høna og hva som er egget når det kom-
mer til årsakssammenheng. Men, det er en 
sammenheng, slår hun fast. 

– Selv når en bor på sykehjem er det vik-
tig for beboerne å være så selvstendige som 
mulig. Da er fysisk funksjon sentralt, og 
fysisk funksjon kan vi påvirke gjennom tre-
ning, legger Telenius til. 

Også for sykehjemsbeboere gjelder det å 
yte noe ut over hva man gjør i hverdagen for 
å oppnå treningseffekt.

– Selv om vi eldes responderer kroppen 
supert på trening, men den må ha riktig in-
tensitet. Det innebærer at man må yte noe 
ut over hva man gjør i hverdagen, og dette 
gjelder også for beboere på sykehjem.

Begrepsavklaring
For Telenius, som er forskeren og fysiote-
rapeut, er det viktig at man evner å ha to 
tanker i hodet samtidig i denne sammen-
hengen.

– Fysisk aktivitet er én ting, og trening 
noe annet. All trening er fysisk aktivitet, 
men ikke all fysisk aktivitet er trening. Vi 
definerer all aktivitet som gjør at vi forbren-
ner mer enn hva man gjør i hvile, som fysisk 
aktivitet, forklarer hun.

Trening forutsetter både regelmessighet 
og at man har en plan og et mål om å opp-
rettholde eller forbedre fysisk form, ifølge 
Telenius.

– Det er selvsagt ikke målet for alle på 
sykehjem å bli sterkere, men de kan få hjelp 
til å opprettholde funksjonsnivået de er på. 
Det er trening og rehabilitering, og denne 
gruppen har rett til både trening og rehabi-
litering.

Treningsperioden
Deltakerne ble først testet i balanse, styrke 
og mobilitet, i tillegg til ADL-funksjon, 
livskvalitet, depresjon og adferdssympto-
mer. Deretter ble de tilfeldig delt i to grup-
per. Treningsgruppa skulle trene to ganger i 
uken i 12 uker. 

– Dette var kjempegøy! Vi hadde grup-
per bestående av seks personer som ble trent 
av to fysioterapeuter. Deltakerne trente in-
dividuelt på gruppenivå, og vi opplevde god 
dynamikk og støtte innad i gruppene. Selv 
om de ikke husket å ha vært på trening før 
ble de stadig bedre, og utførte øvelsene med 
stadig bedre teknikk – kroppen husket det 
jo, forteller Telenius.

Resultatene taler for seg. Deltakerne i tre-
ningsgruppa opplevde bedre balanse, og de 
som hadde vært med på mer enn 12 økter 
forbedret beinstyrken sin. 

– Nå vet vi at også de med demens kan 
være med og ha god effekt av trening. Det er 
et interessant og relevant resultat med tanke 
på at 80 prosent av de som bor på sykehjem 
har en eller annen form for demens, under-
streker Telenius.

Forskeren forteller at det er en klar sam-
menheng mellom demens, dårlig balanse og 
fysisk aktivitet.

– Demenssykdom innebærer økt risiko 
for fall, og fallrisikoen er høy på sykehjem 
– faktisk tre ganger høyere enn i hjemmet. 
Nedsatt styrke og balanse kombinert med 
medisinbruk øker fallrisikoen. Dette kan 
motvirkes ved å øke den fysiske aktiviteten 
og med målrettet fysisk trening, slår Tele-
nius fast.

Tre måneder etter treningsslutt viste in-

Pleiepersonell må bevisstgjøres

Om studien

n Randomisert kontrollert studie med 170 deltakere med mild eller moderat demens fra 
18 sykehjem i Oslo og områder rundt Oslo. 

Intervensjonsgruppe: Intensiv styrke- og balansetrening (HIFE-programmet) en time to 
ganger i uken i 12 uker.

Kontrollaktivitet: Lett fysisk aktivitet i sittende, spill, høytlesning, sansehage.
Studien viste effekt på balanse og styrke. Resultatene indikerer også en effekt av tre-

ning på nevropsykiatriske symptomer som apati og uro/aggresjon. 
Studien viser at det er trygt for sykehjemsbeboere med demens å delta på intensiv tre-

ning, at de kan ta imot instruksjon i treningssituasjon og være motivert til å delta over tid. 

mailto:kh@fysio.no
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tervensjonsgruppen fremdeles bedre resul-
tater på balanse enn kontrollgruppen, men 
funksjonsnivået hadde blitt dårligere i begge 
grupper i denne perioden 

– Som vi vet er trening ferskvare, sier Te-
lenius.

Forskningsbonus
Selv om det ikke var hovedmålet med studi-
en, vet nå Telenius langt mer om treningens 
effekt på nevropsykiatriske symptomer blant 
sykehjemsbeboere.

– 95 prosent av mennesker med demens 
opplever nevropsykiatriske symptomer. Det 

kan gi seg utslag i eksempelvis apati, uro, 
angst eller depresjon, noe som naturligvis 
tærer på livskvaliteten hos pasienten selv, 
men også på forholdet mellom beboer og 
personale.

Telenius fant blant annet at gruppen som 
hadde gjennomført treningsprogrammet 
var mindre apatiske enn kontrollgruppen, 
selv om sistnevnte hadde fått et like omfat-
tende tilbud, men da uten trening. 

– Det var treningen som utgjorde for-
skjellen. Treningsgruppen var mindre urolig 
og aggressiv ved oppfølgingstesten tre må-
neder etter avsluttet trening, sier Telenius.

Bemanningsproblemer
– Det er på høy tid at dette forslaget kom, 
understreker Telenius. Vi har bedt henne 
vurdere Kjersti Toppe og Heidi Grenis for-
slag om å sikre rehabilitering og fysisk tre-
ning i sykehjem.

– Min erfaring er at det står skikkelig dår-
lig til der ute, spesielt på langtidsplassene. 
Oslo har som kjent delt sin sykehjemstjenes-
te i rehabiliteringsplasser og langtidsplasser. 
Havner man på rehabiliteringsplass får man 
tilgang til fysioterapeut, ettersom de som 
befinner seg der skal hjem igjen. På lang-
tidspostene er dette tilbudet forsvinnende 

TRENING og demens Fysioterapeut og forsker Elisabeth Wiken Telenius har vist at også eldre med demens har god effekt av trening. Dette er både interes-
sant og relevant, ettersom 80 prosent av beboerne på norske sykehjem har en eller annen form for demens.
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 »ultra« Line
radierende og fokuserende trykkbølge
• Unike applikasjonskontroller fra selve håndstykket!

• Integrert display

• Nytt og innovativt ergonomisk design

• Nytt håndstykke fokuserende (F)

• Stort utvalg applikatorer

• Peri-actor og Spine-actor applikatorer (R)

• Kompatibel for alle applikatorer (R)

• Forhåndsinnstilte protokoller

• Integrert “silent air power”

• Lave vedlikeholdskostnader

• Vi er nå eksklusiv forhandler av anerkjente Thera-Band®

• Stort utvalg fl ate og tubestrikker
• Samme fargemerking angir motstand for alle produkter
• Opp til 7 forskjellige styrkegrader i en serie
• Suksessiv øking av motstand ved trening og behandling
• Latexfrie fl ate strikker fi nnes også i sortimentet

TRENING

nYhetlite, sier Telenius.
Faktisk sto det så dårlig til på enkelte av 

sykehjemmene som deltok i studien at de 
måtte låne fysioterapeutressurser fra rehabi-
literingsposten for å dekke opp de to timene 
med trening per uke som studien la opp til.

– På åtte av sykehjemmene måtte vi stille 
med fysioterapeuter for at studien i det hele 
tatt skulle kunne gjennomføres. Til alt over-
mål opplevde vi også, i to tilfeller, at fysiote-
rapeutene ved sykehjemmet ikke ville være 
med på prosjektet, forteller hun.

Deltidsstillinger og generelt lav beman-
ning er nok i all hovedsak svaret på hvorfor 
det er slik, ifølge Telenius.

Et hjem
– Hvem er det som jobber på sykehjem? Jo, 
det er pleiepersonale, svarer Telenius på sitt 
eget spørsmål.

– Men, det er ikke et sykehus vi snakker 
om, det er et hjem, påpeker hun.

Ifølge forskeren bor 30 prosent av syke-
hjemsbeboerne mer enn tre år på sykehjem-
met.

– Det betyr at de trenger mer enn pleie. 
Men de som arbeider der utfører sitt virke ut 
fra pleiebegrepet – og der hører ikke fysisk 
aktivitet hjemme – tradisjonelt sett. Pleie-
personalet tror ofte det kreves fysioterapeut 
for å få til noe, men slik er det jo ikke. Nett-
opp derfor er det på høy tid med en bevisst-
gjøring, mener Telenius.

Hun er klar over at fysisk aktivitet nå er 
del av utdannelsen også for sykepleiere og 
annet pleiepersonell, men å vente på gene-
rasjonsskiftet tar for lang tid.

– Jeg har snakket mye om dette i forskjel-
lige sammenhenger. Det handler ikke om 
uvilje, men mer om å snu litt på tankesettet. 
Det tror jeg kan endres raskt, særlig ved å 
ta bevisste valg i hverdagen. Velg rullatoren 
fremfor rullestolen, og la beboerne hente 
ting selv, sier forskeren. La dem være aktive 
i eget liv, og gjør ting sammen med dem i 
stedet for for dem. 

Telenius peker også på at man tar med 
sine egne erfaringer inn i arbeidet.

– Det er ikke sikkert at en sykepleier eller 
hjelpepleier som aldri har beveget seg noe 
særlig selv ser behovet for fysisk aktivitet 
hos pasienten. Vi må også huske at vi ikke 
trener disse pasientene for å glede fysiote-
rapeutene, men fordi det gagner pasientene 
selv. Det gir dem noe ut over selve trenings-
effekten, og da tenker jeg på opplevelsen av 
mestring og hvordan de tenker om seg selv. 

For denne gruppen dreier livskvalitet seg 
om å være så selvstendig som mulig, og om 
å ha så god helse som mulig.

 Telenius understreker at det er stor for-
skjell på hvordan man lever livet hjemme og 
på sykehjem.

– Sykehjemsbeboere er helt avhengige av 
det tilbudet de får servert. Vi andre kan opp-
søke de tjenestene vi måtte ønske, og skulle 
vi være misfornøyde kan vi bytte. Når vi i til-

legg vet at det er så lav bemanning at mange 
ikke kommer seg ut for å lufte seg i løpet av 
uken, er det klart at noe må gjøres.

Hun mener det er på høy tid med en be-
visstgjøring rundt hva denne gruppen men-
nesker har behov for.

– For all del, fortsett med alt de synes er 
hyggelig, men ha også et bevisst forhold til 
hvordan beboerne skal kunne ivareta og om 
mulig øke funksjonsnivået sitt.  Vi skal ikke 
tvinge noen til å trene – det er ikke intensjo-
nen med å ha fysioterapeut i sykehjem. De 
skal ha anledning til å trene, og vi har mu-
lighet til å motivere dem til å være så aktive 
som de har anledning til, sier Telenius, og 
legger til:

– For å kunne lykkes med trening og 
rehabilitering må personalet være med. Vi 
trenger personale som snakker trening opp 
og er med på å motivere. Klare mål og gode 
rutiner er løsningen.

Ifølge Telenius bør alle som legges inn på 
sykehjem få en funksjonsvurdering, og det 
må utarbeides realistiske mål. Det kan dreie 
seg om å bedre eller bevare funksjonen. 

– Bevegelse er et primærbehov hos men-
nesker, og det er viktig å få på plass et godt 
aktivitetstilbud til sykehjemsbeboere. Da 
mener jeg aktiviteter som motiverer til be-
vegelse, og gir glede, entusiasme og mening 
i hverdagen, avslutter Elisabeth Wiken Tele-
nius. n

ET REPRESENTANTFORSLAG var oppe 
til høring i Helse- og omsorgskomiteen 
på Stortinget den 11. februar, der også 
NFF deltok. Toppe og Greni tar til orde 
for at eldre sykehjemsbeboere skal inn-
lemmes i opptrappingsplanen for habili-
tering og rehabilitering. 

Videre vil de ha innført krav om fysio- 
og ergoterapikompetanse i sykehjem, og 
at det utarbeides en nasjonal tilskudds-
ordning for å sikre stillinger som skal bi-
dra til økt aktivitet i sykehjem.

Flere profesjonsgrupper deltok på hø-
ringen, og Kjersti Toppe var fornøyd med 
responsen. Senterpartipolitikeren mener 
det er bred enighet om behovet for økt 
aktivitet i sykehjem, men hun erkjenner 
at det vil være delte politiske meninger 
om å innføre en tilskuddsordning for å 
støtte opp om dette.

Toppe håper imidlertid at forslaget 
vil kunne bidra til en holdningsendring, 
både politisk og i helse- og omsorgstje-
nesten. n

Vil ha satsing i sykehjemmene
Stortingspolitikerne Kjersti Toppe og Heidi Greni fra Senter-
partiet vil sikre sykehjemsbeboere rehabilitering og fysisk 
trening. 

MER ENN PLEIE Sykehjem må fremstå som et 
hjem for beboerne. Det betyr at tilbudet må om-
fatte mer enn pleie, slår Elisabeth Wiken Telenius 
fast.

http://www.fysiopartner.no/
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Fysisk belastning øker 
sykefraværet 
n Én fysisk belastning, med en varighet på 
mer enn en fjerdedel av arbeidstiden, er nok 
til å øke risikoen for sykefravær av tre ukers 
varighet eller lengre med 25 prosent, skriver 
fysio.dk.

Studien er gjennomført av forskere ved 
det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø, og 12.000 danske arbeidstakere 
deltok. 

Innvandrerkvinner utsatt
n Isolasjon, økonomisk bekymring og 
kulturforskjeller kan forsterke og forlenge 
helseplager og langvarig sykefravær hos 
innvandrerkvinner, skriver sykepleien.no.

Doktorgradsstipendiat Line Nortvedt har 
forsket på denne gruppen. Hun presenterte 
en del av sine funn på en konferanse om 
aktiv aldring i februar. Arrangør var forsker-
gruppen for Aldring, helse og velferd ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Intensiv time
n Én intensiv time fysisk aktivitet per 
uke på arbeidsplassen slår positivt inn på 
både produktivitet og helse, ifølge forskere 
ved Syddansk Universitet som fulgte 400 
kontoransatte i to år. 

Treningsgruppen fikk tilbud om én time 
høyintensitetstrening i arbeidstiden per 
uke. I tillegg ble de oppfordret til 30 minut-
ter moderat aktivitet seks dager i uken på 
egenhånd. 

Resultatene i denne studien viser et 
signifikant fall i korttidssykefraværet for 
treningsgruppen på 49 prosent. I tillegg 
økte arbeidsevnen med fem prosent og pro-
duktiviteten med 5,5 prosent sammenlignet 
med kontrollgruppen.

Kilde: Dagens Næringsliv

I en tid der media fokuserer mest på 
trening, viser en ny studie at venner 
og sosial kontakt er alfa omega for 
en god alderdom. 

DETTE går frem av en ny studie av professor 
Astrid Bergland og kolleger ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus (HiOA). Forskerne har 
sett på hvor viktig sosialt nettverk og fysisk 
aktivitet er blant hjemmeboende eldre, skri-
ver forskning.no. 

–  Vi ser veldig tydelig at det å være so-
sialt aktivt og samfunnsengasjert gir bedre 
fysisk form. Gode venner og kontakt med 

mennesker kan gi følelse av tilhørighet og 
er avgjørende for livskvaliteten, selvopplevd 
helse og hvordan du fungerer  fysisk, sier 
professor Astrid Bergland ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus. 

Et godt sosialt nettverk er like viktig for 
helsa, uansett hvilket utdanningsnivå eller 
sosial bakgrunn du kommer fra. Men for-
skerne kan ikke si om det er det sosiale nett-
verket som fører til økt fysisk aktivitet eller 
omvendt.

Astrid Bergland, mfl. Associations of so-
cial networks with quality of life, health and 
physical functioning. European Journal of 
Psychotherapy, november 2015. n

Gode venner gir god helse

REGJERINGEN vil endre loven slik at pa-
sienter skal få rett til å velge mellom of-
fentlige og private rehabiliteringsinstitu-
sjoner. 

Dette er allerede praksis flere steder i 
landet. Lovendringen innebærer at alle 
pasienter nå får denne rettigheten, uan-
sett hvor de bor, opplyser Helse- og om-
sorgsdepartemente (HOD).

I lovforslaget, som er oversendt Stor-
tinget, foreslår HOD at retten til fritt 
behandlingsvalg i første omgang skal 

omfatte private rehabiliteringsinstitusjo-
ner som har avtale med regionale helse-
foretak.

Men lovendringen innebærer også at 
rehabilitering senere kan fases inn i ord-
ningen med fritt behandlingsvalg, slik at 
pasienter med rehabiliteringsbehov vil 
kunne velge private institusjoner som ikke 
har avtale med de regionale helsefore- 
takene. n

Les mer: www.helsenorge.no 
– Velg behandlingssted

Kan velge rehabiliteringssted

http://www.dn.no/dnaktiv/2016/02/17/1759/Sykefravr/dette-reduserte-sykefravret-med-49-prosent
http://www.helsenorge.no/
http://fysio.dk/
http://sykepleien.no/
http://forskning.no/
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Interdisiplinær helseforskning 
(master - 2 eller 3 år) 

Har du interesse for tverrfaglig 
helseforskning og fagutvikling?  
Studiet gir fysioterapeuter solid kompetanse 
gjennom forskningsbasert undervisning og 
eget forskningsarbeid i et sterkt tverrfaglig 
helseforskningsmiljø. 
 
Masterstudiet het tidligere 
helsefagvitenskap. Studiet fikk NOKUTs 
utdanningskvalitetspris i 2011.  

Søk innen 15. april  
www.uio.no/helseforskning-master 

Mange eldre med uhelbredelig kreft opplever hverdagen 
som meningsfull, til tross for livstruende sykdom. De har 
en sterk tilknytning til livet, og greier å skape mening i 
hverdagen. 

– NÆRE RELASJONER med familie og venner ser ut til å være det vik-
tigste i denne sammenhengen, forteller Sigrid Helene Kjørven Haug, 
psykiatrisk sykepleier og forsker ved Sykehuset Innlandet.

I arbeidet med doktorgraden sin intervjuet Haug 21 eldre, 12 
menn og ni kvinner i alderen 70–88 år. Pasientene bodde hjemme, 
og de fikk lindrende behandling og pleie fra sykehusene på Gjøvik 
og Hamar. De fleste fikk behandling med cellegift. 

– Studien viste også at opplevelse av mening var sentralt for hånd-
tering av store utfordringer i den siste fasen av livet. Å øke denne 
kunnskapen er av betydning for hvordan vi forstår og møter utfor-
dringene fra en aldrende befolkning i årene som kommer, sier Sigrid 
Helene Kjørven Haug, som ble overrasket over hvor aktivt de an-
vendte sine ressurser for å møte sin vanskelige situasjon. n

Nære familiebånd styrker livslysten

Selv små ringer rundt 
magen er farlige
Det er ikke bare fedme som gir økt risiko for hjertesvikt. 
Noen få kilo ekstra, spesielt rundt magen, er også farlig.

DOKTORGRADSSTIPENDIAT Dagfinn Aune og kolleger ved NTNU 
har gjennomgått all tilgjengelig forskning på området. Deres studie 
viser en klar sammenheng mellom både høyere kroppsmasseindeks 
(BMI) og midjemål og risikoen for å få hjertesvikt.

Forskerne tror fedmebølgen, i kombinasjon med eldrebølgen, vil 
føre til en markant økning i hjertesvikt i årene framover. Resultatene 
presenteres på UNIKARDs Hjerteblogg. UNIKARD er en nasjonal 
satsning på hjerte- og karforskning. 

En BMI over 30 regnes som fedme, og sammenhengen mellom 
fedme og faren for å få hjertesvikt er etablert i flere studier. Denne 
samlestudien fra NTNU viser at også overvekt, altså BMI mellom 25 
og 30, er forbundet med økt risiko.

– Overvektige hadde 35 prosent økt risiko for hjertesvikt sam-
menlignet med normalvektige, og funnene våre indikerer at også 
overvekt bør vurderes som en klar risikofaktor for hjertesvikt, sier 
Dagfinn Aune.

Forskerne så også at hver tiende centimeter høyere midjemål var 
koblet til 29 prosent høyere risiko for hjertesvikt. Disse analysene var 
basert på 12 studier med til sammen drøyt 360.000 deltakere.

– Målinger av midjeomkretsen kan enkelt gjennomføres ved en 
vanlig legeundersøkelse og være et bidrag når man skal vurdere pa-
sientens risiko for hjertesvikt, sier Aune. n
 

http://www.uio.no/helseforskning-master
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I løpet av et par år har NFF 
lagt ned 20 avdelinger og er-
stattet dem med fem regioner. 
Men faggruppene – hva skal 
skje med dem? 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

TROLIG IKKE så mye. I alle fall slik vi leser 
høringsnotatet «Faggruppenes rolle og posi-
sjon i NFF» som nå er sendt ut i organisasjo-
nen. Her er det ikke snakk om store struktu-
relle endringer, som antallet faggrupper eller 
hvilke faggrupper NFF skal ha i framtiden. 
Forslagene i høringsnotatet handler først og 
fremst om en klargjøring av faggruppenes 
rolle i NFF, og å gjøre regelverket tydeligere. 

– Denne prosessen har vist oss at fag-
gruppene ikke ønsker store endringer, sier 
Jorunn Lunde, seniorrådgiver i Fagseksjo-
nen i NFF, til Fysioterapeuten.

Hun er prosjektleder for «Faggruppenes 
rolle og posisjon i NFF», mens regionleder 
Karianne Bruun Haugen er leder i styrings-
gruppen. Dette blir en sak på Landsmøtet 
2016, 23.–25. november. 

Oppgaver og ansvar
– Faggruppene ønsker samme organisa-
toriske forankring som i dag, men også at 
deres ressurser blir bedre utnyttet i organi-
sasjonen. De vil beholde sin formelle plass 
på landsmøtet, men ønsker ikke mer ansvar 
eller flere faste oppgaver enn de har i dag, 
sier Lunde.

I 2010 vedtok Landsmøtet en gjennom-
gang av organisasjonsstrukturen, og den 
omfattende endringen fra avdelinger til re-
gioner ble vedtatt i 2013. Fag- og interesse-
gruppene var imidlertid ikke omfattet av 
dette arbeidet. Deres rolle og posisjon skulle 
vurderes i inneværende periode. 

I dette arbeidet har det blitt avklart at det 
særlig er på områdene fagutvikling og fag-
politikk at det er behov for tydeliggjøring 
og endringer, skriver styringsgruppen i hø-
ringsnotatet. 

Vil ha frihet og fleksibilitet
– Faggruppene er opptatt av at de fortsatt 
må kunne fungere forskjellig, med et ulikt 
aktivitetsnivå og frihet til å ha fokus på egne 
medlemmer. Samtidig ønsker de å ha mulig-
heten til å påvirke organisasjonen. Skal det 
være mulig å opprettholde denne fleksibili-
teten, kan de ikke samtidig få en annen posi-
sjon i NFF, sier Jorunn Lunde. 

Hun understreker at det er regionene som 
nå er det førende politiske leddet i organisa-
sjonen, mens yrkestilknytningsgruppene er 
rådgivende utvalg eller interessegrupper.

– Dersom faggruppene skal ha en an-
nen plass i organisasjonen må hele organi-
sasjonsmodellen omstruktureres, påpeker 
hun.

– Har antallet faggrupper og de faglige om-
rådene som dagens faggrupper dekker vært 
gjenstand for diskusjon i denne prosessen?

– Ja, dette er et tema faggruppene ønsker 
å se på. Det er ikke mandatet i denne om-
gang, men er en viktig diskusjon som må 
fortsette i neste landsmøteperiode. Dette er 
spørsmål som faggruppene må styre selv, 
understreker Lunde.

Representerer «grasrota»
En spørreundersøkelse som ble gjennom-
ført i fjor, viste at faggruppene først og 
fremst blir sett som en viktig samlingsarena 
for medlemmer med like faginteresser. 

– Faggruppene er opptatt av å represen-
tere medlemmene på «grasrota», og løfte 
problemstillinger nedenfra og opp i orga-
nisasjonen. Faggruppene mener også at de 
skal ha et ansvar for fagutvikling i fysiote-
rapifaget. Videre ønsker de å drive fagpoli-
tiskarbeid relatert til eget område, skriver 
styringsgruppen i høringsnotatet. 

Kurs og fagutvikling
Når det gjelder fagutvikling i NFF har det 
tradisjonelt bestått av kurstilbud og spe-
sialistordning. Også på dette området synes 
faggruppene det er uklart hvem som be-
stemmer. Det gjelder blant annet spørsmå-
let om innhold og sammensetning av NFFs 
kurstilbud, som er organisert av sekreta-
riatet. Faggruppene ønsker en avklaring på 
hvilken rolle de skal ha i dette arbeidet. 

Styringsgruppen understreker at det er 
kontinuerlig behov for diskusjoner om me-
toder, tiltak og retning innen faget.  Som ek-

Faggruppene ønsker ikke store endringer

mailto:dl@fysio.no
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De 13 faggruppene i NFF: 

•	 Barne- og ungdomsfysioterapi
•	 Ergonomi
•	 Fysioterapi for eldre
•	 Hjerte- og lungefysioterapi
•	 Idrettsfysioterapi
•	 Kvinnehelse
•	 Manuellterapi
•	 Mensendieck
•	 Nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR)
•	 Onkologi og lymfologi
•	 Psykomotorisk fysioterapi
•	 Ridefysioterapi
•	 Nålebehandling i fysioterapi
I tillegg er det to interessegrupper: Unge fysioterapeuters felles-
skap (UFF) og Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG) 

Treffer du målet
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1.) Anders et al Lasers in surgery and 
medicine, 2014

2.) Joensen et al Photomedicine and 
laser surgery, 2012

3.) Leal-Junior et al Pre Pub, Lasers 
Med Sci, 2015

Mindre energi
på overflaten

Mer lys engergi   ( J )  
til ønsket vev

Med Multi Radiance Laser teknologi er det mulig å tilføre vevet en 5 ganger
høyere energikonsentrasjon enn ved bruk av en tradisjonel klasse 4 laser. 
Dette skyldes at det ved bruk av Multi Radiance Laser absorberes  75% 
mindre energi på hudoverflaten. 

Unik teknologi

sempel på fagdiskusjoner som har hatt betydning for kurstilbudet, 
blir det vist til Bobath-diskusjonen i nevrologimiljøet for noen år 
siden. Diskusjonen framstod med to fronter, for eller mot Bobath, 
påpeker styringsgruppen. 

Vojta-debatten i barnefysioterapimiljøet er et annet eksempel det 
vises til. Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi ble utfordret 
til å mene noe om hvorvidt Vojta som teorigrunnlag og metode bør 
inngå i NFFs kursportefølje. 

Når det er uenighet i slike saker, har det vært uklart om det er 
faggruppen eller fagseksjonen som skal fatte beslutning om NFFs 
kurstilbud, påpeker styringsgruppen, og understreker at dersom 
beslutninger om faglig innhold skal være faggruppenes ansvar, så 
innebærer det at faggruppene også må ta de kontroversielle faglige 
diskusjonene.

Fagpolitikken
Fagpolitisk påvirkningsarbeid er et annet område som oppleves 
uklart for en del av faggruppene. Ifølge høringsnotatet er mange usi-
kre på hvordan arbeidet skal foregå, og hvilke kanaler de skal benytte 
for å påvirke NFFs politikk.

Styringsgruppen viser til at faggruppene, ifølge NFFs lovverk, 
skal kunne arbeide selvstendig. De kan uttale seg på eget grunnlag, 
men må sjekke at uttalelser ikke strider mot forbundets sentrale be-
stemmelser og politikk vedtatt av Forbundsstyret. 

– Dette er et viktig prinsipp som må videreføres.  Men når det 
gjelder deltakelse på møter eller innspill til Storting og Regjering, er 
det er viktig at NFF fremstår med et felles budskap. Dette er i første 
rekke forbundsledelsens ansvarsområde, mener styringsgruppen. n

http://www.altiusgruppen.no/
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De siste to årene har de pløyd 
igjennom atskillige hylleme-
tere med gamle dokumenter. 
Og «Sykegymnasten» – som 
Fysioterapeuten het fram til 
1957. 
 
TEKST Dagrun Lindvåg FOTO Kai Hovden 
dl@fysio.no

LISBETH HÅRSTAD og Inga Bilberg har si-
den april 2014 jobbet med å samle fakta om 
Norsk Fysioterapeutforbunds historie og 
fysioterapitjenestens utvikling i Norge. Pro-
sjektet har arbeidstittelen «Historiske fakta 
om NFF og fysioterapitjenesten i Norge». 

Og historien spenner faktisk over nesten 
120 år. Fra Lucy Lyche startet Christiania 
Gymnasters Forening i 1895, og fram til 
dagens NFF med Fred Hatlebrekke som for-
bundsleder.

Det var Inga Bilberg og Lisbeth Hårstad 
som rett etter Landsmøtet i 2013 forslo for 
sentralstyret å gjennomføre historieprosjek-
tet. Til sammen besitter de flere tiårs erfaring 
fra arbeid i NFF, innen fysioterapitjenesten 
og i offentlig forvaltning. Høsten 2015 kom 
også Torild Bergerud Buene med i arbeidet. 
Hun var forbundsleder fra 1989-95. 

Jubileumsår
NFF ble et nasjonalt forbund for fysiotera-
peuter i 1936, og fyller dermed 80 år i 2016. 
Arbeidet med å dokumentere historien skal 
være ferdig til Landsmøtet 23.–25. novem-
ber. 

Men både NFF og tidsskriftet går lengre 
tilbake enn 80 år. Christiania Gymnasters 
Forening ble etablert allerede i 1895, etter 
initiativ fra Lucy Lyche. Og første årgang av 
«Sykegymnasten» er fra 1934. Tidsskriftet 
ble startet av «Sykegymnasternes Forening» 
i Oslo. 

Hva har gjort størst inntrykk når det gjel-
der fysioterapeutens historie i Norge? 

– Respekt og kjærlighet til faget
– Da vi begynte arbeidet på Riksarkivet star-
tet jeg med Christiania Gymnasters Foren-
ing, mens Lisbeth begynte med etableringen 
av Norske Sykegymnasters Landsforbund 

(NSL). De første årene ble alle møterefera-
tene sirlig ført inn i protokoller, og det er 
slående å se hvordan de forskjellige temaene 
som ble tatt opp relaterte seg til faget og utø-
velsen av yrket.  Alt er preget av respekt for 
faget og en kjærlighet til yrket, skriver Inga 
Bilberg i en e-post til Fysioterapeuten.

Hun mener det er svært viktig å ta vare 
på historien, og å bringe den fram i lyset for 
yngre generasjoner. Bilberg forteller også at 
mye stoff ser ut til å ha gått tapt. Lagring og 
arkivering har ikke vært like sterkt prioritert 
til enhver tid. 

– Det er derfor varierende hva de en-
kelte avdelingene har samlet av historisk 
materiale. Noen kan dokumentere nesten 
alt som har skjedd, andre nesten ingenting. 
Forhåpentligvis vil vårt arbeid samle såpass 
mange historiske tråder at vi kan bevare et 
riktig og rikt bilde av hvordan fysioterapi-
tjenesten og fysioterapiyrket har utviklet seg 
siden NSL ble dannet for 80 år siden, og fra 
den spede starten i Christiania i 1895. Det er 
faktisk over 120 år siden!

Frivilligheten imponerer
Alt det frivillige arbeidet som er utført av så 
mange opp gjennom tidene, er det Lisbeth 
Hårstad har merket seg mest i arbeidet med 

historien. 
– Jeg er imponert over alt det frivillige 

arbeidet som kolleger har utført på vegne 
av hverandre opp gjennom alle år. Fra sty-
remedlemmene i de økonomiske interes-
segruppene som forhandlet frem lønns- og 
arbeidsvilkår for kolleger over hele landet, 
til faggruppene som skolerte kolleger til å 
bli kursledere og kursinstruktører. På denne 
måten bidro de til å løfte utøvelsen av fysio-
terapi til et høyere faglig nivå, påpeker hun.

Dominert av leger
– Det er også med forundring og beundring, 
at jeg iakttar hvor tålmodige, stolte og ær-
verdige sykegymnastene/fysioterapeutene 
har vært opp gjennom årene. De har kjem-
pet for å utvikle en selvstendig profesjon. 
Og det var ingen lett oppgave i et helsevesen 
dominert av et hierarki bestående av leger 
i topp-posisjoner. Denne legedominerte 
makteliten holdt utviklingen av fysiotera-
peuter som selvstendig profesjon tilbake og 
under kontroll i lang tid.  Det var først fra 
1970-årene og framover at det utviklet seg et 
opprør mot denne dominansen og kontrol-
len, forteller Lisbeth Hårstad. n

Fra Lucy Lyche til Fred Hatlebrekke

HISTORIE Lisbeth Hårstad (t.v.), Toril Bergerud Buene og Inga Bilberg samler fakta om NFFs historie og 
fysioterapitjenestens utvikling i Norge.

mailto:dl@fysio.no
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Publiserer ikke nok 
forskning
Mye forskning når aldri så langt som til publisering, iføl-
ge en artikkel i BMJ.  – Urovekkende, mener forfatterne. 

EN NY observasjonsstudie antyder at kun 29 prosent av de ameri-
kanske kliniske studiene som er gjort ved landets ledende univer-
siteter, ble publisert innen to år fra studien var ferdigstilt. Knapt 13 
prosent av resultatene ble rapportert til www.clinicaltrials.gov.  

De fleste studiene handlet om onkologi, deretter adferdsmedisin, 
psykisk uhelse og kardiovaskulære sykdommer. 

Artikkelforfatterne kaller resultatene urovekkende, og sier ran-
domiserte studier er uvurderlige for å vurdere effekt og sikkerhet 
av medisinske behandlinger. Studien, som også er omtalt i Dagens 
Medisin, tar for seg 4.347 registrerte kliniske studier.

Forskerne undersøkte hvor mange resultater som ble publisert i 
tidsskrifter som hadde gjennomgått en fagfellevurdering, samt an-
tallet innrapporteringer til ClinicalTrials. n

NRKs nye helseprogram «Hva feiler det deg?» har akku-
rat hatt premiere. I programmet kjemper et folkelag og et 
legelag om å stille diagnose på ekte pasienter.

PREMIEREN var onsdag 16. mars. Legene må klare seg uten tilgang 
til internett, mens folkelaget er utstyrt med nettbrett og kan bruke 
nettet så mye de vil.  Legelaget er fast, mens folkelaget består av nye 
folk hver uke, opplyser nrk.no. 

Leger bruker ofte internett på kontoret, men hvor gode er de uten 
nett-tilgang? Legelaget består av Astrid Nylander Almaas, Elisabeth 
Holmboe Eggen og Wasim Zahid. Programleder er Kjetil Røthiing 
Askeland, som er turnuslege ved Haugesund sykehus.

– Det var veldig gøy, og litt skummelt, å være med på. Det var et 
par ganger hvor det var åpenbart for oss at dette hadde vi klart med 
google, men vi klarte det ikke uten, sier Elisabeth Holmboe Eggen 
til Dagens Medisin. Hun er lege og spesialiserer seg innen barnesyk-
dommer og anestesi.

Hver uke møter lagene tolv pasienter som har forskjellige diagno-
ser, og i løpet av programmet skal de finne ut hvilke diagnoser det 

Skal stille diagnose på ekte pasienter

STILLER DIAGNOSER Folkelaget og legelaget med programleder Kjetil Røthi-
ing Askeland i front. Foto: Anders Leines/NRK

er snakk om. De får gradvis kjennskap til pasientens historie. De får 
ta, smake, lukte og lytte på ting. De kan stille spørsmål og diskutere. 
Til slutt skal de komme med en konklusjon, og det laget som finner 
riktig diagnose på flest pasienter, vinner. n

http://www.camp.no/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.nrk.no/presse/programomtaler/hva-feiler-det-deg_---premiere_-1.12819477
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/03/02/leger-konkurrerer-mot-google/?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified
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Vår kjære kollega Åse Christine Myklebost 
er død etter en tids sykdom. 

Åse ble født i Vardø 11. februar 1950. 
Hun var ferdig utdannet fysioterapeut i 
Oslo i 1976. Så fulgte noen år i Tromsø, 
der hun også traff sin Christian. Deretter 
flyttet de til Oslo, hvor hun blant annet i 
sju år var praksisveileder for fysioterapeut-
studenter ved Geriatrisk avdeling, Ullevål 
universitetssykehus. 

Fra 1996 var Åse ansatt ved Lovisen-
berg diakonale sykehus. Her skaffet hun 
seg bred kompetanse gjennom å arbeide 
innenfor en rekke områder i geriatrien. 
Hun var spesialist i geriatrisk fysioterapi. 
En av hennes mange styrker var evnen til 
å kommunisere, slik at pasientene forsto 
hensikten med treningen. Hun arbeidet 
de siste årene ved Geriatrisk poliklinikk, 
som hun var med å bygge opp fra starten. 
Hennes hovedarbeidsområde var fall- og 
demensutredning.

Åse var en faglig dyktig, varm og enga-
sjert fysioterapeut som viste stor interesse 
og omtanke for sine medmennesker.

Åse var en skattet foredragsholder, og 
hun underviste blant annet om demens på 
fysioterapeututdanningen i 2003–2008.

I 15 år var hun redaktør for Geriatrix, 
tidsskriftet til Faggruppen for geriatrisk 
fysioterapi.

Hun var en person som påtok seg verv 
og var hovedtillitsvalgt for fysioterapeu-
tene på Lovisenberg i mange år – et verv 
hun skjøttet på en utmerket måte.

Åse hadde mange talenter og interes-
ser. Hun hadde en utpreget estetisk sans, 
form- og fargesikker; elegant og flott.

Hun var god til å tegne og hadde mange 
tegneoppdrag i fysioterapifaglige sam-
menhenger. Hennes permer for studenter 
var legendariske med de fineste illustra-
sjoner. Hun hadde ansvar for en informa-
sjonsvideo om daværende Daghospitalet 
på Lovisenberg diakonale sykehus.

Videre var Åse en mester i å dikte san-
ger. Var det en anledning vi skulle ha en 
sang til, var det Åse vi gikk til. Kunst, litte-
ratur, musikk og teater var viktige elemen-
ter i hennes liv.

Åse var fysisk aktiv og likte å utfordre 
seg selv – hun var en skikkelig fjellgeit og 
vi observerte henne på sykkel året rundt.

Åse var et utpreget familiemenneske 
med tette og nære bånd til sine nærmeste. 

Hun gledet seg stort over å bli beste-

mor, og gikk etter hvert over i redusert 
stilling for å få mer tid til barnebarna.

Åse var sterkt knyttet til huset i Rasvåg 
på Hidra hvor hun tilbrakte somrene med 
storfamilien. På vinteren var det turer til 
familiehytten på Geilo, hvor ski og frilufts-
liv stod i fokus.

Våre tanker går først og fremst til Åses 
mann Christian, barna Inger, Lars Wil-
helm og Eilif – med ektefeller og barne-
barn.

Vi minnes Åse i dyp takknemlighet. Vi 
er stolte og glade over å ha hatt henne som 
kollega. 

Åse ble bisatt 11. februar, på sin 66 års 
dag, fra en fullsatt Lovisenberg kirke.

Ellen Vøllo
Grete Andreassen

Minneord – Åse Christine Myklebost

n Er det nasjonale korsbåndregisteret modent for endringer? 
Forfatterne av en debattartikkel i legetidsskriftet mener at 
pasienter som ikke er operert bør inkluderes.

– Nasjonalt korsbåndsregister kan med enkle grep gjøres 
bedre. Ved å inkludere ikke-opererte pasienter kan vi øke kunn-
skapen om korsbåndskader, mener Guri Ranum Ekås, stipendiat 
og spesialist i ortopedi (2016) og professor i ortopedi Lars 
Engebretsen, Oslo universitetssykehus.

– Vi kjenner ikke sikkert korsbåndskadens naturlige forløp 
uten kirurgi. Vi vet ikke hvordan aktiv rehabilitering kan påvirke 
dette forløpet. I prospektive studier antyder man imidlertid ak-
septable rater for sekundære meniskskader og god knefunksjon 
hos både voksne og barn med korsbåndskade som er behandlet 
med aktiv rehabilitering, skriver Ekås og Engebretsen.

Kilde: www.tidsskriftet.no

– Korsbåndregister bør inkludere 
ikke-opererte 

n En ny fagprosedyre skal gjøre det lettere å skille ut pasien-
ter som trenger å stabilisere nakke og rygg rett etter en skade, 
opplyser Folkehelseinstituttet.

På 1960- og 70-tallet kom det en del artikler om at en 
kunne påføre ytterligere skade ved nakke- og ryggbrudd hvis 
en ikke stabiliserte bruddet før transport. Dette førte til en 
utstrakt bruk av ryggbrett og nakkekrager, skriver Dagens 
Medisin. 

Overlege og leder av traumeenheten ved Sørlandet syke-
hus, Per Kristian Hyldmo, mener at dette gikk for langt. Han er 
faglig leder i ekspertgruppen som har utarbeidet prosedyren.

Nye studier viser imidlertid at det kan være farlig å legge 
pasienter på ryggbrett hvis de er bevisstløse og luftveiene ikke 
er sikret. Det gis også et varsko om at nakkekrager i seg selv 
kan være uheldig fordi det intrakranielle trykket går opp, sier 
Hyldmo til Dagens Medisin.

Les mer: www.fhi.no 

Stabilisering av nakke- eller ryggskade 

http://tidsskriftet.no/article/3448909
http://www.tidsskriftet.no/
http://fysioterapeuten.no/%20http:/www.fhi.no/artikler/?id=117926
http://fysioterapeuten.no/er%20faglig%20leder%20i%20ekspertgruppen%20som%20har%20utarbeidet%20prosedyren
http://www.fhi.no/
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Oppstart
Høsten 2016

 bi.no/helse

Lederkompetanse  
for helsesektoren

Studiet knytter teori og utøvelse sammen 
på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk 
kunnskapen. Det bidrar til en trygghet som 
er relevant i de utfordringer man møter 
som leder i helsetjenesten

KRISTINE AALBU LJOSLAND
Sykepleier, Oslo universitetssykehus
Student på  bachelor i Helseledelse

Bachelor i Helseledelse

Denne bachelorgraden er utviklet spesielt for deg 
som jobber i helsesektoren og ønsker kompetanse 
innen ledelse. Ved hjelp av teorier og praktiske 
verktøy vil du bli mer bevisst på å være en god 
leder.

Løpende opptak til studiestart.

Helseledelse – Nasjonal lederutdanning 
for primærhelsetjenesten
Dette masterprogrammet bidrar til å utdanne 
handlekraftige og kompetente ledere for helse- og 
omsorgstjenestene, som kan håndtere sektorens 
behov for endring, utvikling og innova  sjon.   

Dekkes av Helsedirektoratet – Søknadsfrist 
15. april.

http://www.bi.no/helse
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fag FAGARTIKKEL

Sammendrag 

n Hensikt: Å diskutere kroppsholdning som fenomen, hva som vektlegges i holdnings-
undersøkelsen, samt kroppsholdningens rolle i klinisk praksis.

n  Design, materiale og metode: Kvalitative halvstrukturerte intervjuer med tre 
erfarne fysioterapeuter med ulik spesialisering. Intervjuene er analysert med ut-
gangspunkt i en hermeneutisk forståelsesmåte.

n  Resultat: Informantene betrakter kroppsholdning ut fra forskjellige faglige menings-
rammer. Dette medfører en orientering mot forskjellige elementer ved kroppshold-
ning i undersøkelse og behandling. Ulike meningsrammer påvirker også tilnærmingen 
til kroppen i kliniske kontekster og innebærer ulike funksjonsvurderinger. Intervjuene 
preges av flertydige fremstillinger av kroppen. Kroppen utlegges både i dualistiske 
termer, altså som et ytre som uttrykker indre prosesser, og som et erfarende subjekt. 
I informantenes praksisbeskrivelser fremstår kroppen som mer entydig og deres 
praktiske tilnærming favner om kroppen som sentrum for all erfaring.

n  Konklusjon: Ulike faglige meningsrammer fører til ulike funksjonsvurderinger og 
kliniske tilnærminger. En utprøvende og individualisert holdning kjennetegner imid-
lertid alle informantenes måte å snakke om sin praksis på.

n Nøkkelord: kroppsholdning, klinisk praksis, funksjonsvurdering.

En intervjuundersøkelse: 
Kroppsholdning – meningsrammer og praksis

Hege Westgaard, cand. 
philol., fysioterapeut 
ved Fysiopilates AS, 
he@westgaard.org.

Eline Thornquist, fysioterapeut, dr. philos, 
professor ved Høgskolen i Bergen, Institutt 
for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, 
professor II ved Universitetet i Tromsø og 
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Innledning
Kroppsholdning har stått sentralt i fysiote-
rapi siden fagets begynnelse. Lingtradisjo-
nen knyttet kroppsholdning til personens 
moralske habitus, i mellomkrigstiden ble 
holdning og holdningskorreksjon koblet til 
funksjon og folkehelse, og etter 2. verdens-
krig ble kroppsholdning forbundet med so-
sialhygiene (1,2). I dag er en biomedisinsk 
og fysikalistisk orientering rådende i norsk 
fysioterapi, samtidig som det er økende an-
erkjennelse av kroppen som sammensatt 
og meningsbærende (2).  Hvilken plass har 
kroppsholdningen i dagens fysioterapeu-
tiske kontekst?  Dette var bakgrunnen for 
kvalitative intervjuer med tre erfarne fysio-
terapeuter, gjennomført i forbindelse med 
en bacheloroppgave (3). Tema for intervju-
ene var kroppsholdning som fenomen, hva 
som vektlegges i undersøkelsen av holdning 

og hvilken rolle kroppsholdning spiller i fy-
sioterapeutenes kliniske praksis. Følgende 
problemstilling var utgangspunktet for ar-
beidet: 

Hvordan forstår et utvalg erfarne fysio-
terapeuter fenomenet kroppsholdning, og 
hvordan bruker de holdningsanalysen i sin 
kliniske praksis?

Teoretisk bakgrunn – ulike perspek-
tiver 
Fysioterapeuter tolker og vurderer funn 
forskjellig (4). Informantene represente-
rer tre fysioterapeutiske spesialiteter med 
ulike perspektiver som gjør at de undersø-
ker ulike forhold hos pasienter, og vurderer 
deres funksjon forskjellig. Her gjør vi kort 
rede for tre perspektiver på kroppsholdning 
for å belyse de faglige forankringene hos 
informantene: et ortopedisk perspektiv, et 

psykosomatisk perspektiv og et nevrologisk 
perspektiv. 

Et ortopedisk perspektiv 
Ortopedien har som kjent stor innflytelse 
på fysioterapi, og definerer kroppsholdning 
som «måten kroppssegmentene til enhver 
tid står i forhold til hverandre på» (5,6). Den 
ideelle stående holdning er fremstilt med re-
feranse til den såkalte loddlinjen, og er den 
stilling som belaster leddene minst og som 
krever minst muskelkraft for å oppretthol-
des (5,6,7). Dårlig kroppsholdning skyldes 
strukturelle forhold eller uheldige vaner 
som kan gi ubalanse i styrkeforhold, forkor-
tet muskulatur og smerter (5,6). 

Sammenfattende kan sies at det ortope-
diske blikket rettes mot kroppens mekaniske 
sammenhenger. Kroppsholdning vurderes 
som god eller dårlig ut fra kriterier om me-
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Gjennom fysioterapeutenes beskrivelser av sin 
praksis synliggjøres verdien av en dynamisk 
og helhetlig innfallsvinkel.

kanisk belastning, og problemene behandles 
med utgangspunkt i samme modell. 

Et nevrologisk perspektiv
Innenfor nevrologi er kroppsholdning knyt-
tet til begreper som postural kontroll, pos-
tural orientering og postural stabilitet (8). 
En god kroppsholdning er også innenfor 
dette perspektivet beskrevet med referanse 
til loddlinjen, sammen med minst mulig 
bruk av muskelkraft. I tillegg fremhever det 
nevrologiske perspektivet mekanismene 
bak kontroll av kroppens stilling i rom-
met, sammen med kroppsdelenes innbyrdes 
plassering for å sikre dens balanse og rom-
orientering (9). 

Med det nevrologiske perspektivet kom-
mer kroppsholdningen til syne som et dy-
namisk, kontinuerlig samarbeid med ut-
gangspunkt i hjernens aktivitet. Ved skader 
forsøker man å definere problemet som 
hovedsakelig motorisk, sensorisk eller kog-
nitivt, og gjennom terapi relære, eventuelt 
kompensere for tapt funksjon (8). 

Et psykosomatisk perspektiv
Psykosomatikk betegner både hvordan 
psykologiske forhold påvirker biologiske 
prosesser og bidrar til sykdom, og lidel-
ser hvor kroppslige symptomer dominerer 
uten at det kan påvises sykdom (10, 11). I 
fysioterapi tematiseres det psykosomatiske 
perspektivet blant annet i den norske psy-
komotoriske fysioterapitradisjonen, som 
belyser hvordan følelser reguleres kroppslig 
gjennom å bremse respirasjon og bevegelse 
og øke muskulær spenning (se 7 og 12). 

Utgangspunktet er også her det orto-
pediske prinsippet knyttet til gunstig be-
lastning (7,12), men det psykosomatiske 
perspektivet utvider forståelsen av kropps-
holdning ved å inkludere psykososiale 
sammenhenger. God holdning ses i sam-
menheng med fysisk og psykisk balanse, og 
kroppsholdning knyttes til personens emo-
sjonelle forsvar (7). 

Med en psykosomatisk orientering set-
ter den psykomotoriske tradisjonen fokus 
på kroppens rolle med hensyn til å uttrykke 
og regulere følelser. Endring av kroppshold-
ningen skjer som en omstillingsprosess hvor 

pasienten kan oppnå ledigere bevegelser, fri 
respirasjon og emosjonell balanse.

Materiale og metode
Problemstillingen retter oppmerksomheten 
mot meningsdimensjonen ved kroppshold-
ning, noe som tilsier at intervju kan være 
egnet metode. Det kvalitative intervjuet har 
som hensikt å gi innblikk i informanters er-
farings- og meningsverden, søker å vise fe-
nomeners kompleksitet og flertydighet (13), 
og bidrar slik til nyansering og tematisering. 

De tre informantene ble strategisk valgt 
ut fra sin lange erfaring som spesialister på 
ulike områder innenfor faget: manuellte-
rapi, nevrologisk fysioterapi og psykomoto-
risk fysioterapi. Informantene ble anbefalt 
av fysioterapeuter innenfor samme fagfelt, 
eller av personer med særlig oversikt over 
fagmiljøet. Tre fysioterapeuter ble spurt, og 
samtykket til å delta. Manuellterapeuten og 
psykomotorikeren arbeidet i privat praksis, 
mens den nevrologiske fysioterapeuten ar-
beidet ved et større sykehus.

Datainnsamling og analyse
Intervjuene ble tatt opp med mobiltelefon 
og gjennomført som halvstrukturerte, kva-
litative intervjuer med temaguide, og varte 
i 40 til 60 minutter. To intervjuer ble gjen-
nomført på informantenes kontor, mens ett 
foregikk hjemme hos informanten. Felles for 
intervjuene var at informantene refererte til 
eksempler fra sin kliniske praksis, og viste 
med egen kropp for å forklare. 

Analysen tar utgangspunkt i en herme-
neutisk forståelsesmåte (13,14), ved å lytte 
til og transkribere intervjuene, velge tema, 
utarbeide tolkningsforslag, for så å gå tilba-
ke til intervjuene og vurdere holdbarheten 
av tolkningene (15). Vi kommer som kjent 
aldri til et felt uten forforståelse (13,14). En 
kritisk og reflekterende holdning til egen 
fortolkningsprosess er et sentralt aspekt ved 
hermeneutisk virksomhet (13,14,15), noe vi 
har forsøkt å ivareta. 

Som nevnt ovenfor leder ulike faglige 
meningsrammer til ulik orientering. Vi skal 
nå gjøre rede for hvordan disse perspekti-
vene kommer til uttrykk hos informantene. 
Fremstillingen tar opp hvordan de tre fy-

sioterapeutene forstår kroppsholdning, hva 
de ser etter i holdningsundersøkelsen, ulike 
funksjonsvurderinger og deres forståelse av 
kroppen i kliniske kontekster.

Kroppsholdning – forståelse og 
praksis
Forståelse av kroppsholdning 
På spørsmål om hva kroppsholdning er, sva-
rer manuellterapeuten:

«[..] jeg [synes]det overfor pasientene er 
[..] et veldig delikat emne fordi vi som fag-
personer ofte er veldig klossete i uttalelsene 
våre når det gjelder kroppsholdning. Og da 
er det dessverre mange pasienter som går 
rundt med veldig dårlig samvittighet fordi 
at de på et eller annet tidspunkt har fått be-
skjed om at de har feil [..] kroppsholdning. 
Og det mener jeg [..] er helt forkastelig fordi 
kroppsholdning [..] er noe som er veldig 
individuelt og [..] tilpasset de funksjonene 
man skal gjøre». 

Manuellterapeuten anser holdning som 
individuell og tilpasset den enkeltes funk-
sjon, og viser til at variasjon mellom kropps-
holdninger er et nødvendig resultat av 
menneskers ulike liv. Han merker seg pasi-
entenes kroppsbevissthet for derigjennom å 
ta stilling til eventuelle uheldige belastnings-
forhold og potensialet for endring. Pasien-
tens kropp og funksjon er utgangspunktet, 
og pasienten må selv kjenne etter og vurdere 
de justeringene fysioterapeuten foreslår. 

En god kroppsholdning er ifølge manu-
ellterapeuten en avspent stilling med refe-
ranse til de ortopediske prinsippene. Han 

Kort sagt

•	 En tydeligere avklaring av ressursbe-
grepet i fysioterapi kan være nyttig.

•	 Ulike faglige meningsrammer fører til 
ulike funksjonsvurderinger og ulike 
tilnærminger til pasienten i klinikken.

•	 En utprøvende og individualisert hold-
ning til undersøkelse og behandling 
gir rom for kroppen som erfarende 
subjekt.
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understreker at dette er et ideal, og ikke noe 
alle pasienter har forutsetninger for å oppnå, 
for eksempel som følge av manglende ledd-
bevegelighet. Manuellterapeuten foretrek-
ker derfor å vurdere holdningens hensikts-
messighet for pasienten ut fra den enkeltes 
kroppslige forutsetninger. Kroppsbevisst-
het, altså evnen til å kjenne kroppens og 
enkeltledds stilling, blir således et vesentlig 
aspekt (se 7). 

Manuellterapeuten beskriver kropps-
holdning som formet av fysiske og psyko-
sosiale forhold. Fysiske aspekter som ledd-
bevegelighet og muskellengde hører ifølge 
ham til pasientens kropp, mens han plasse-
rer psykososiale aspekter som stress og fa-
milie- og arbeidssituasjon utenfor kroppen. 
Dette skillet utgjør ifølge ham et «identifise-
ringssystem». Han mener at både fysiske og 
psykiske faktorer påvirker en vevsdiagnose, 
men i tråd med hans differensialdiagnostis-
ke arbeidsmåte er det vesentlig å avgjøre om 
det som har størst innflytelse på pasientens 
problemer ligger i eller utenfor kroppen. 
Undersøkelsen av kroppsholdning fokuse-
rer på pasientens kroppslige forutsetninger 
med hensyn til å utvikle mer hensiktsmes-
sige bevegelsesmønstre og stillinger. Blikket 
er rettet mot fysiske forhold som leddbe-
vegelighet, muskellengde, muskelstyrke og 
muskelkontroll.

Det ortopediske perspektivet belyser 
som nevnt de mekaniske aspektene ved 
kroppsholdning, og dette er også manuell-
terapeutens orientering. Samtidig overskri-
der han det mekaniske ved å være opptatt 
av pasientens kroppsbevissthet. Han forstår 
kroppsholdning som et individuelt uttrykk 
tilpasset og formet av daglige funksjoner og 
livshistorie, og understreker at en vurdering 
av holdningens hensiktsmessighet må være 
tilsvarende individualisert.  

Den nevrologiske fysioterapeuten knyt-
ter kroppsholdning til nevromuskulære 
prosesser som motorisk kontroll, sensoriske 
prosesser og kognitive funksjoner. Hun har 
en dynamisk oppfatning av kroppsholdning, 
som noe som stadig endrer seg i og mellom 
stillinger gjennom gjentatte forskyvninger 
av tyngdepunktet, og slik danner forutset-
ning for bevegelse. 

En god kroppsholdning er effektiv og bi-
drar til at «[..] de forskjellige delene av krop-
pen står plassert sånn i forhold til hverandre 
at det er minst mulig energi brukt for å gi en 
så optimal stabilitet som mulig». Det ortope-
diske perspektivet er dermed ivaretatt, men 

den nevrologiske fysioterapeuten er først og 
fremst opptatt av hvordan de mekaniske ele-
mentene i kroppen fungerer sammen med 
sentralnervesystemet, for eksempel med 
hensyn til postural stabilitet: 

«[..] stabilitet gir evne til bevegelse og det 
å være bevegelig og ha gode bevegelsesut-
slag gir mulighet for å finne en mer optimal 
holdning. Sånn at de spiller mot hverandre, 
så hvis du har innskrenkninger [..] vil det 
påvirke både din stabilitet og din evne til å 
være i bevegelse».

En effektiv kroppsholdning lar bevegelser 
skje automatisk og uanstrengt, og den nev-
rologiske fysioterapeuten arbeider med pa-
sientenes kroppsbevissthet gjennom hånd-
tering av pasientens kropp – ved bevegelser 
og med hands on – for å oppnå bedring av 
funksjon.

Den nevrologiske fysioterapeuten forstår 
også kroppsholdning som noe som formes 
av ulike faktorer som gener, aktivitetsnivå, 
skader og mental tilstand. Hennes opp-
merksomhet er mest rettet mot hva den nev-
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rologiske skaden har gjort med pasientens 
kroppsholdning, men inkluderer de andre 
aspektene for å danne seg en forestilling om 
kroppsholdningen og bevegelsesmønsteret 
pasienten hadde tidligere. Undersøkelsen 
av kroppsholdningen utføres som en kon-
tinuerlig observasjon av pasienten i ulike 
stillinger. Hun vurderer kraftbruk, stabilitet 
og forflytningsevne, og er interessert i nev-
romuskulære forhold som postural kontroll, 
tonus og motorisk kontroll.

Det nevrologiske perspektivet belyser 
kroppslige fenomener som kompliserte 
samspill mellom ulike deler av sentralnerve-
systemet, og kroppsholdning knyttes til pos-
tural kontroll, som også er den nevrologiske 
fysioterapeutens orientering. I tillegg er hun 
opptatt av det individuelle og personlige i 
sitt syn på kroppsholdning, og forsøker å 
ivareta pasientens opprinnelige holdning og 
bevegelsesmønster i sin vurdering.

Den psykomotoriske fysioterapeuten for-
står kroppsholdning som der hvor fysiske og 
psykiske belastninger, følelser og livshistorie 
kommer til uttrykk. Hun skiller ikke kropp 
fra kroppsholdning: «[K]roppen bærer jo 
sinnet mitt [..], forteller min historie». Gjen-
nom kroppen reguleres spenninger, omgi-
velser og følelser.  Hun betrakter kropp og 
psyke som uatskillelige fenomener og denne 
sammenhengen er selve kjernen i hennes 
syn på kroppsholdning.

En god kroppsholdning er avspent, flek-
sibel og i balanse. Loddlinjen og ledd i mel-
lomstilling er en referanse også for psyko-
motorikeren, men for henne er kroppens 
mekanismer mht. å uttrykke og regulere fø-
lelser sentrum for oppmerksomheten. Hun 
observerer kraftbruk og evne til ettergiven-
het i passive bevegelser for å vurdere graden 
av belastning hos pasienten. Respirasjonen 
er sentral for å vurdere pasientens emosjo-
nelle tilstand. Forhold som kroppsbevisst-
het og kroppskontakt, evnen til å oppleve og 
knytte følelser til egen kropp (7), er sentrale, 
og kroppsholdningen vurderes med bak-
grunn i en forståelse av kropp og psyke som 
et integrert hele.

Det psykosomatiske perspektivet er inn-
stilt mot psykososiale sammenhenger og 
kroppens funksjon med hensyn til følel-
sesmessig regulering. Kroppen ses som en 
funksjonell, samspillende enhet, hvor en 
gunstig kroppsholdning gir rom for ledige 
bevegelser og uanstrengt respirasjon. Dette 
er også psykomotorikerens utgangspunkt. 
Hun skiller ikke mellom kropp og kropps-

holdning, men ser kroppsholdningen som 
kroppens følelsesmessige uttrykk, uatskille-
lig fra pasientens erfaringer. 

Kroppsholdning i praksis
Kroppsholdningen er også sentral som eva-
luering av behandling. Manuellterapeuten 
bruker pasientens kroppsholdning for å 
teste og reteste tiltak. Han observerer pasi-
entens holdning før han arbeider med pa-
sientens problem, ber vedkommende stille 
seg i sin vanestilling, og vurderer hvilken 
virkning tiltaket har hatt. For den nevrolo-
giske fysioterapeuten smelter undersøkelse 
og evaluering sammen når hun vurderer 
pasientens evne til å bevege seg inn og ut av 
stillinger og gjennomføre oppgaver. Psyko-
motorikeren baserer også sin vurdering på 
en fortløpende observasjon av pasienten i 
ulike stillinger, og har fokus på fleksibilitet, 
ettergivenhet og respirasjon. Fysioterapeu-
tenes faglige meningsrammer blir tydelige: 
Manuellterapeuten er orientert mot lokale 
problemer og bruker kroppsholdningen til 
å vurdere innflytelsen de har og setter inn 
tiltak der hvor problemet «sitter». Den nev-
rologiske fysioterapeuten bruker kropps-
holdningen til å foreta en vurdering av kon-
sekvensene av en systemisk skade for å se 
hva som bør stimuleres for å oppnå bedring. 
Psykomotorikeren vurderer kroppen som 
helhet uavhengig av symptomer og spesi-
fikke funn, og arbeider med å få pasienten 
til å bli ledigere, puste friere og endre spen-
ningsnivået i muskulaturen.

Både manuellterapeuten og den nevrolo-
giske fysioterapeuten påpeker at de iblant ser 
at pasientens problemer har en emosjonell 
side, eller at behandlingen provoserer frem 
følelsesmessige reaksjoner. Da tilpasser de 
behandlingen slik at situasjonen ikke blir for 
truende for pasienten, og kan være tilbake-
holdne med å gå inn i disse problemene, 
med mindre pasientene selv åpner for det. 
Denne tilbakeholdenheten kan være uttrykk 
for et ønske om å ikke bevege seg utenfor sitt 
fagfelt, eller åpne opp for problemstillinger 
de ikke ser rekkevidden av.

For psykomotorikeren kretser praksis-

utøvelsen nettopp rundt pasienters følel-
sesmessige konflikter og problemstillinger. 
Følgelig avstår hun ikke fra å gå inn i slike 
spørsmål, men kan være tilbakeholden med 
berøring hvis pasienter gir uttrykk for at de 
ikke orker det, eller har behov for å beholde 
spenningsnivået sitt.

Diskusjon
Ulike funksjonsvurderinger
De tre fysioterapeutene uttaler seg i inter-
vjuene med bakgrunn i personlige erfarin-
ger fra sitt yrkesliv. Under analysearbeidet 
ble det tydelig at fysioterapeutenes yrkesutø-
velser lå tett på de offisielle beskrivelsene av 
deres spesialiteter, og representerte slik tre 
ulike posisjoner. Felles for alle tre fysiotera-
peutene er at vurdering av kroppsholdning 
er sentralt i undersøkelse og utarbeidelse 
av tiltak. Fra de ulike faglige forankringene 
orienteres imidlertid fysioterapeutenes ob-
servasjoner mot forskjellige elementer ved 
holdning. Manuellterapeuten fokuserer på 
mekaniske aspekter og fysiske forhold som 
bevegelighet, muskelstyrke og strekklengde. 
For den nevrologiske fysioterapeuten står 
nevrologiske og nevromuskulære aspekter 
i sentrum. Psykomotorikeren er på sin side 
orientert mot psykosomatiske sammenhen-
ger, og kroppsholdningen tolkes og forstås 
slik forskjellig fra ulike faglige utgangs-
punkt.

I beskrivelsene av god holdning ivaretas 
det ortopediske perspektivet hos alle fysio-
terapeutene.  Manuellterapeuten integrerer 
i tillegg individuell variasjon, psykomotori-
keren legger vekt på fleksibilitet og respira-
sjon, mens den nevrologiske fysioterapeu-
ten fokuserer på kroppsholdningen som et 
utgangspunkt for bevegelse.

Kroppsbevissthet er et felles og sentralt 
tema. For manuellterapeuten og den nev-
rologiske fysioterapeuten er pasientens 
kroppsbevissthet nøkkelen til å lykkes med 
endring. Psykomotorikeren har økt kropps-
bevissthet som et mål i seg selv, uavhengig 
av symptombilde. 

Alle fysioterapeutene fremhever at 
kroppsholdning formes av både fysiske og 

Ulike faglige meningsrammer styrer  
terapeutenes blikk mot forskjellige  
elementer ved kroppsholdning.
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psykiske forhold, men vektlegger ulike as-
pekter som mekaniske begrensinger, kon-
sekvenser av nevrologisk skade og psyko-
sosiale sammenhenger. Fysioterapeutene 
deler dermed mye i sitt syn på kroppshold-
ning, men skiller seg fra hverandre på sen-
trale punkter. Dette påvirker tilnærmingen 
til kroppen i en klinisk kontekst, og fører 
til ulike funksjonsvurderinger. For manu-
ellterapeuten og den nevrologiske fysiote-
rapeuten knyttes funksjon hovedsakelig til 
utførelsen av daglige gjøremål og oppgaver, 
mens psykomotorikerens forståelse av funk-
sjon er sterkest forankret i opplevelsen av 
kroppen i det daglige.

Kroppen i klinikken
Fysioterapeutene står også et stykke fra 
hverandre i måten kroppen fremstilles på i 
kliniske sammenhenger. Manuellterapeu-
tens lokalisering av sykdomsutløsende fak-
torer innenfor og utenfor pasientens kropp 
kan tolkes som en dualistisk forståelse av 
kroppen. Samtidig er han følsom for psy-
kens påvirkning på kroppen, helt ned til 
vevsnivå, og har en sensitivitet med hensyn 
til pasientens emosjonelle forsvar og behov 
for følelsesmessig kontroll. I psykomotori-
kerens utsagn ligger også doble budskap om 
kroppen. På den ene siden gir hun uttrykk 
for en fenomenologisk posisjon hvor krop-
pen har subjektstatus og det er en samtidig-
het mellom kropp og følelser (16). På den 
andre siden skildrer hun kroppen som en 
beholder for personlighet, følelser og livs-
historie. I praksis er hun imidlertid orientert 
mot pasienten som et kroppslig erfarende 
subjekt hvor erfaringer ikke kun er tanker, 
forestillinger og mentale minner, men en del 
av pasientens kroppslighet (Ibid.). For psy-
komotorikeren er sammenhengen mellom 
kropp og følelser det sentrale i hennes fagut-
øvelse, og utgangspunktet for hvordan hun 
forholder seg til pasienten i klinikken. I ma-
nuellterapeutens og den nevrologiske fysio-
terapeutens kliniske praksis er behandlings-
fokuset rettet mot andre problemområder, 
og følelsesmessige problemstillinger synes 
mer å ha status som et tillegg til kroppen, 
tilhørende en annen meningsverden (jfr.16). 
Dette leder til en fremstilling av kroppen i 
klinikken hvor kropp og sjel kan oppfattes 
som to adskilte deler som øver påvirkning 
på hverandre, og ikke som en integrert en-
het. 

Erfaringsmessig vet klinikere at helsepro-
blemer kan være flertydige og utfordrende 

å avgrense (17). Gjennom intervjuene trer 
fysioterapeutene frem som erfarne klinikere 
med en dynamisk og individualisert inn-
fallsvinkel til undersøkelse og behandling. 
De prøver seg frem i hvert enkelt tilfelle for å 
få et best mulig resultat for pasienten. Denne 
følsomheten overfor pasientenes reaksjoner 
og svar inkluderer kroppen som et erfaren-
de subjekt, og synes å virke veiledende ved 
gjennomføring av både undersøkelse og be-
handling.

Metoderefleksjoner
Med utgangspunkt i ulike meningsrammer 
bruker fysioterapeutene kroppsholdning 
som et sentralt redskap i behandling og eva-
luering. Et springende punkt i intervjuene 
er hvordan fysioterapeutene forholder seg 
til pasienters psykologiske problemer. Ma-
nuellterapeuten ønsker i utgangspunktet å 
være forsiktig med å ta dette opp med pa-
sienten. Den nevrologiske fysioterapeuten 
uttrykker også en tilbakeholdenhet med 
hensyn til å gå inn i slike problemer, og hun 
velger andre strategier enn for eksempel be-
røring hvis hun merker at pasienten reage-
rer negativt. Verken manuellterapeuten eller 
den nevrologiske fysioterapeuten har sin 
spesialisering innenfor psykosomatikk eller 
psykiatri. Det kan forklare tilbakeholdenhe-
ten med hensyn til å introdusere psykologis-
ke sammenhenger overfor pasienten. Psyko-
motorikeren fikk i begrenset grad anledning 
til å fortelle om eksempler og situasjoner der 
hun er forsiktig med å bevege seg i utkanten 
av sitt kompetanseområde. 

Spørsmål om kroppssyn, dualisme eller 
kroppens sammensatte karakter som natur- 
og kulturfenomen ble aldri eksplisitt disku-
tert i intervjuene, og informantene har ikke 
fått anledning til å utdype dette. Gjennom 
samtalene om kroppsholdning ble allikevel 
det kliniske blikket på kroppen aktualisert 
(jfr.18), i betydningen hva ved kroppen som 
vurderes som relevant i ulike kliniske kon-
tekster.

Pasientressurser ble heller ikke eksplisitt 
diskutert i intervjuene. Pasientressurser er 
sentralt i teorier om salutogenese og empo-
werment og har vært gjenstand for økende 
interesse, også i møter med enkeltpasienter 
(19). Begrepet ressurs benyttes også i for-
bindelse med fysioterapeutisk undersøkelse 
og vurdering av pasientens totalsituasjon 
(se f.eks. 20), men er ikke klart definert. I 
intervjuene ble ressursbegrepet sporadisk 
nevnt, men aldri utdypet. Den psykomo-

toriske fysioterapeuten nevnte ikke res-
surser, men beskrev hvordan hun under-
søkte pasientens omstillingsevne, som er 
pasientens endringspotensiale innenfor den 
psykomotoriske tradisjonen (12,21).  Ma-
nuellterapeuten nevnte ressurs forstått som 
kroppslige forutsetninger, som for eksem-
pel pasientens kroppsbevissthet, som var 
nødvendige for at pasienten skulle mestre 
problemer som også lå på det mentale plan. 
Intervjuer introduserte begrepet for den 
nevrologiske fysioterapeuten i en diskusjon 
om oppstilt holdning. Den nevrologiske fy-
sioterapeuten omtalte da ressurser som pasi-
entens potensiale for bedring, som det mot-
satte av pasientens problemer. Forståelsen 
og bruken av ressursbegrepet i fysioterapi 
er vesentlig, og fortjener nærmere avklaring. 

Pålitelighet og styrke brukes ofte syno-
nymt med reliabilitet og validitet i kvalita-
tiv forskning. Pålitelighet refererer til den 
håndverksmessige kvaliteten ved studien, at 
arbeidet er systematisk og presist gjennom-
ført. Vi har som sagt tatt utgangspunkt i en 
hermeneutisk forståelsesmåte, og forsøkt 
å gjøre rede for de ulike trinnene i proses-
sen, og samtidig ha en kritisk holdning 
til egne tolkninger og forståelsesrammer. 
Forskningsprosjektets styrke viser til hvor-
vidt studien undersøker det som har vært 
hensikten (14). Gjennom direkte sitater og 
fortettete fremstillinger fra intervjumateria-
let har vi forsøkt å la informantene komme 
til orde og bære analysen. Under analysear-
beidet, viste det seg at tema som ville vært 
verdifulle for analysen ikke ble fulgt opp og 
diskutert nærmere, som fysioterapeutenes 
syn på kropp og pasientens ressurser.

Som nevnt tidligere har vi bestrebet oss 
på å rette et kritisk og reflekterende blikk 
mot egne tolkninger og forforståelser. Vi har 
bakgrunn fra ulike fagtradisjoner. Første-
forfatter har erfaring med kvalitativ forsk-
ning og bruk av intervju i kulturvitenskape-
lig sammenheng, mens andreforfatter har 
omfattende erfaring med bruk av intervju 
og kvalitativ metode fra forskning på hel-
sefaglige og vitenskapsteoretiske problem-
stillinger. Denne flerfagligheten har preget 
prosessen fra datatilvirkning, til analyse og 
skriftlig fremstilling, og vi har opplevd den 
som berikende og konstruktiv.

Avslutning
Motivasjonen for arbeidet var å belyse ulike 
fysioterapeuters forståelse av fenomenet 
kroppsholdning og anvendelse i klinisk 
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praksis. Materialet viser at fysioterapeutenes 
ulike faglige forankringer har betydning for 
hvilke elementer ved kroppsholdning de er 
orientert mot, hva slags forhold de ser etter 
og hvordan kroppsholdning brukes klinisk. 

Manuellterapeuten oppfatter kropps-
holdning som hovedsakelig tilpasset fysisk 
funksjon, og er orientert mot forhold som 
bevegelighet, muskelstyrke og muskel-
lengde. For psykomotorikeren uttrykker 
holdning emosjonell tilstand og livshisto-
rie. Blikket er rettet mot kroppsbevissthet 
og kroppskontakt. Den nevrologiske fysio-
terapeutens perspektiv på kroppsholding 
er som grunnlag for all bevegelse. Hun er 
primært orientert mot nevromuskulære 
forhold. Dette fører til at funksjon får ulike 
betydninger. For manuellterapeuten og den 
nevrologiske fysioterapeuten knyttes funk-
sjon til pasientens utførelse av aktiviteter, 
mens psykomotorikeren baserer funksjon 
på pasientens opplevelse av kroppen. I prak-
sis fører disse ulike funksjonsforståelsene 
til at kroppsholdningen brukes forskjellig i 
behandling og effektvurdering. Fysiotera-
peutene har også ulike syn på hvordan psy-
kologiske problemstillinger håndteres. Disse 
forholdene kan forklares med bakgrunn i 
deres ulike spesialiseringer.

Alle fysioterapeutene arbeider med pa-
sienters endringsprosesser, med utgangs-
punkt i pasientenes ressurser. Felles for fy-
sioterapeutenes beskrivelser er at ressurser 
er det som fungerer, og som kan bidra til 
bedring. Kan begrepet ressurs i fysioterapi 
således forstås som pasientens potensiale for 
endring, og hvilke konkrete forhold (anato-
miske, fysiologiske, psykososiale) refereres 
det i så fall til? Her mangler en nødvendig 
avklaring.

Et fellestrekk i intervjuene er flertydige 
beskrivelser av kroppen. Kroppen fremstilles 
både i dualistiske termer, den utlegges som 
et ytre som uttrykker indre, sjelelige proses-
ser, og som et erfarende subjekt. I praksisbe-
skrivelsene er kroppen derimot entydig. Da 
uttrykkes en utprøvende og individualisert 
holdning til undersøkelse og behandling, 
sammen med en følsomhet overfor pasien-
tenes reaksjoner som favner kroppen som 
sentrum for all erfaring. Kjennetegnet ved 
en fysioterapeutisk funksjonsvurdering er 

jo nettopp dette: å betrakte kroppen som en 
funksjonell helhet, og samtidig understreke 
denne sammenhengen overfor pasientene 
(18). Denne sammenhengen bør fysiote-
rapeuter bestrebe seg på å formidle, også 
utenfor klinikken. Gjennom fysioterapeu-
tenes beskrivelser av sine praksiser synlig-
gjøres nettopp verdien av en dynamisk og 
helhetlig innfallsvinkel, og dette står som en 
tankevekkende kontrast til instrumentell og 
prosedyrepreget virksomhet.
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Title: Posture – frames of meaning and practice. An interview study 
Abstract 

n Purpose: To discuss posture as a phenomenon, emphasis in the examination of pos-
ture, and the role of posture in clinical practice.  

n  Design, material and method: Qualitative semi-structured interviews with three 
experienced physiotherapists with different specializations. The interviews were ana-
lyzed based on hermeneutic understanding.

n  Results: The informants’ understanding of posture is based on different frames of 
meaning, which leads to an orientation towards different elements of posture during 
examination and treatment. Different frames of meaning also influence the approach 
to the body in clinical contexts resulting in different functional assessments. The inter-
views are characterized by ambiguous descriptions of the body. The body is expounded 
in dualistic terms, i.e. as an outer entity expressing inner processes and as a perceiving 
subject. In the informants’ descriptions of their practices, the body comes through as 
more unambiguous and their practical approach embraces the body as the centre of all 
experience. 

n  Conclusion: Different frames of meaning result in different functional assessments 
and different approaches to the body in the clinic. A probing and individualized ap-
proach to examination and treatment makes room for the body as perceiving subject.

n Keywords: Posture, clinical practice, assessment of function.
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Antallet personer som står utenfor arbeids-
livet og som mottar helserelaterte ytelser er 
en utfordring. Arbeidsrettede rehabiliterings-
tiltak skal bidra til å styrke den enkeltes ar-
beidsevne og mulighet for arbeidsdeltakelse. 
Målgruppen er personer med sammensatte 
helseproblemer i situasjoner der medisinsk 
behandling og tiltak på arbeidsplassen ikke 
har resultert i ønsket arbeidsdeltakelse. Av-
handlingen tar utgangspunkt i at det å komme 
tilbake til arbeid etter langvarig sykefravær er 
en prosess som innebærer flere handlinger 
og faser. Den sykemeldtes forventning eller 
vurdering av egne muligheter for arbeids-
deltakelse er en viktig prognostisk faktor for 
å komme tilbake til arbeid, og reflekterer en 
samlet vurdering av egne ressurser og forhold 
i omgivelsene. Denne vurderingen er en vik-
tig forutsetning for tiltak, og det er behov for 
bedre å forstå og kartlegge dette. 

I avhandlingen ble sykemeldte som mot-
tok arbeidsrettet rehabilitering intervjuet om 
deres opplevelser av endring i arbeidsevne og 
om hvilke forhold som har betydning for å 
komme tilbake til arbeid. Avhandlingen un-
dersøkte også måleegenskapene til en norsk 
versjon av et canadisk spørreskjema, Klar 
for Arbeid Skala, som kartlegger ulike faser 
i prosessen med å komme tilbake til arbeid. 
De spesifikke målene i avhandlingen var å:

– Undersøke skalaens interne konsistens 

og begrepsvaliditet (Artikkel 1). 
– Undersøke assosiasjoner mellom ska-

laen og framtidig arbeidsdeltakelse (Artik-
kel 2).

– Utforske egenvurderte endringer i ar-
beidsevne blant deltakere i arbeidsrettet re-
habilitering (Artikkel 3).

Både kvantitative og kvalitative metodis-
ke tilnærminger ble benyttet. Deltakere var 
personer som deltok i et døgnbasert arbeids-
rettet rehabiliteringstiltak. Artikkel 1 var en 
tverrsnittsundersøkelse basert på deltaker-
nes svar på Klar for Arbeid Skala og andre 
spørreskjema (n=193). Datamaterialet ble 
analysert ved eksplorerende faktoranalyser, 
reliabilitetsanalyser og korrelasjoner med 
relaterte spørreskjema. Artikkel 2 var en 
prospektiv kohortundersøkelse med ett års 
oppfølging. Assosiasjonene mellom fakto-
rene i Klar for Arbeid Skala og framtidig 
arbeidsdeltakelse ble analysert ved lineære 
regresjonsmodeller. Arbeidsdeltakelse ble 
basert på registerdata fra NAV og målt som 
antall dager uten registrerte helserelaterte 
ytelser i løpet av året etter tiltaket. Artikkel 3 
utforsket egenvurderte endringer i arbeids-
evne gjennom intervju med personer seks 
måneder etter at de hadde gjennomført re-
habiliteringstiltaket (n=17). Dette datamate-
rialet ble analysert ved bruk av systematisk 
tekstkondensering.

I resultatene fra artikkel 1 ble det avdekket 
fire underliggende faktorer i Klar for Arbeid 
skala, noe som samsvarte delvis med den ka-
nadiske versjonen. Blant personer som ikke 
var i arbeid, ble det funnet to faktorer: Ikke 
klar for arbeid og Usikker arbeidsdeltakelse. 
Blant personer som var helt eller delvis i ar-
beid før rehabiliteringstiltaket, ble følgende 
faktorer funnet: Usikker opprettholdelse og 
Proaktiv opprettholdelse. Den interne kon-
sistensen og begrepsvaliditeten til faktorene 
var tilfredsstillende. Ett unntak var lav in-
tern konsistens i faktoren proaktiv opprett-
holdelse. Resultatene fra artikkel 2 viste at 
høy skår på ikke klar for arbeid var assosiert 
med lav framtidig arbeidsdeltakelse, og at 
høy skår på proaktiv opprettholdelse var as-

sosiert med høy framtidig arbeidsdeltakelse. 
I resultatene fra artikkel 3 uttrykte rehabili-
teringsdeltakere at endring i arbeidsevne ble 
påvirket av utvikling i egen selvforståelse og 
mestringsstrategier, samspill med arbeids-
plassen, støtte utenfor arbeidsplassen, og av 
økonomiske støtteordninger (Artikkel 3). 

Konklusjonene i avhandlingen var at 
Klar for Arbeid Skala viste delvis tilfredsstil-
lende måleegenskaper og sammenheng med 
arbeidsdeltakelse. Det foreslås å revidere 
og tilpasse skalaen og prøve den ut i flere 
trinn av en validering, før det konkluderes 
i forhold til nytteverdien i bruken av skje-
maet. Personer som deltar i et arbeidsrettet 
rehabiliteringstiltak opplever flere forhold 
som viktige for å gjenvinne sin arbeids-
evne. Funnene indikerer at fagpersoner i 
arbeidsrettet rehabilitering bør vurdere og 
påvirke flere forhold samtidig, og bidra til 
at sykemeldte får økt bevissthet om egne 
tanke- og adferdsmønstre og økt forståelse 
av egne ressurser og muligheter. Dialog og 
godt samarbeid mellom den sykemeldte, ar-
beidsplassen, helsetjenesten og NAV er også 
avgjørende for å komme tilbake til arbeid.
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Stabiliseringstrening er en type øvelser som er ment å forbedre stabilitet og kontroll av rygg- 
raden hos pasienter med ryggsmerter. Slike øvelser er trolig mer effektive enn ingen eller 
minimal oppfølging for å redusere smerte, og like effektive som andre typer øvelser og manuell-
terapi for å redusere smerte og bedre funksjonsevne hos personer med kroniske ryggsmerter.

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. 

Stabiliseringstrening er like effektiv som annen trening og  
manuellterapi ved kroniske ryggsmerter
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Bakgrunn 
Ryggsmerter er et relativt vanlig problem 
som er forbundet med store utfordringer 
for den det gjelder. Ved siden av å måtte 
forholde seg til smerten og takle denne, vil 
mange oppleve store utfordringer i hver-
dagen grunnet nedsatt funksjonsevne. I et 
samfunnsperspektiv gir rygglidelser store 
kostnader til trygdeutgifter, korttidssyke-
fravær, produksjonstap og bruk av helse-
tjenester.

Øvelser er anbefalt som behandling 
av ryggsmerter i kliniske retningslinjer. 
Stabiliseringstrening er en spesifikk type 
øvelser hvor pasienten lærer å aktivere dy-
pereliggende muskler som virker på rygg-
raden. Hensikten er å gjenopprette kon-
troll og koordinasjon av musklene som 
skal stabilisere ryggraden. Treningen be-
gynner med enkle øvelser med veiledning. 
Etter hvert øver pasienten i stadig mer 
sammensatte og funksjonelle bevegelser.

Hva sier forskningen?
Sammenlignet med ingen eller minimal 
oppfølging har stabiliseringsøvelser:
•	 muligens en moderat effekt på smerte 

på middels sikt (JJmm)
•	 trolig en moderat effekt på smerte på 

lang sikt (JJJm)
•	 trolig liten eller ingen effekt på funk-

sjonsevne på middels og lang sikt 
(JJJm)

Forfatterne fant at sammenlignet med an-
dre typer øvelser har stabiliseringsøvelser:

•	 liten eller ingen effekt på smerte på 
middels og lang sikt (JJJJ)

•	 liten eller ingen effekt på funksjonsev-
ne på middels og lang sikt (JJJJ)

Sammenlignet med manuellterapi har sta-
biliseringsøvelser:
•	 trolig liten eller ingen effekt på smerte 

på middels sikt (JJJm)
•	 liten eller ingen effekt på smerte på lang 

sikt (JJJJ)
•	 liten eller ingen effekt på funksjonsevne 

på middels eller lang sikt (JJJJ)
Sammenlignet med andre øvelser i kom-
binasjon med ultralyd, kortbølge/diatermi 
eller varmepakninger:
•	 er det usikkert om stabiliseringsøvel-

ser har effekt på smerte på middels sikt 
(Jmmm)

•	 har stabiliseringsøvelse muligens en 
moderat effekt på funksjonsevne på 
middels sikt (JJmm)

Det er usikkert hvorvidt stabiliseringsøvel-
ser har effekt på smerte og funksjonsevne 
sammenlignet med å gjøre øvelser hjemme 
i kombinasjon med oppfølging ved telefon-
samtale to ganger i uken (kun én studie). 
Forskerne definerte «middels sikt» som 
oppfølging 3–12 måneder etter behand-
lingsstart og «lang sikt» som oppfølging 
mer enn 12 måneder etter behandlingsstart.

Tilliten til resultatet angir hvor sann-
synlig det er at forskningsresultatet ligger 
nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto 
sikrere kan vi være på at resultatet ligger 
nær den sanne effekt.

Hva er denne informasjonen 
basert på? 
Forfatterne av denne Cochrane-oversikten 
søkte systematisk etter litteratur i relevan-
te databaser i april 2015. De fant 29 ran-
domiserte kontrollerte studier fra 16 ulike 
land med til sammen 2.431 personer som 
de inkluderte i oversikten. Stabiliserings-
trening ble sammenlignet med ingen el-
ler minimal oppfølging i syv studier, med 
andre typer øvelser i 16 studier, og med 
manuellterapi i fem studier. I tre studier 
ble stabiliseringstrening sammenlignet 
med en kombinasjon av øvelser og ultra-
lyd, kortbølge/diatermi eller ultralyd. En 
studie sammenlignet stabiliseringsøvelser 
med å gjøre øvelser hjemme i kombina-
sjon med oppfølging ved telefonsamtale to 
ganger i uken.

Varigheten av behandlingene i de in-
kluderte studiene varierte fra 20 dager til 
12 uker, med fra en til fem behandlinger i 
uken, og gjennomsnittlig 12 behandlinger 
totalt. Varigheten av hver enkelt behand-
ling varierte fra 20 til 90 minutter. 

Kilde
Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP, Costa LOP, 
Menezes Costa LC, Ostelo RWJG, Macedo LG. Motor 
control exercise for chronic non-specific low-back pain. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, 
Issue 1. Art. No.: CD012004. DOI:10.1002/14651858.
CD012004.
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/
doi/10.1002/14651858.CD012085/ 
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Datamaterialet til kasuistikken er hentet 
fra pasientens sykehusjournal, fysiotera-
peutens journalnotater og en tekst skrevet 
uoppfordret av pasienten i etterkant av 
behandling hos fysioterapeuten. Pasien-
ten har gitt skriftlig informert samtykke 
i forkant av arbeidet og fornyet dette 
etter gjennomlesning av manus. Ansvarlig 
overlege samt avdelingsoverlege ved sy-
kehusavdelingen som behandlet pasienten 
har godkjent manus.  

n Muskelskjelettplager som ikke kan verifiseres ved hjelp av laboratorie- og røntgen-
funn blir gjerne uforståelige i en biomedisinsk kontekst. Ved å beskrive et pasientforløp 
i psykomotorisk fysioterapi belyser vi hvordan fysioterapeutens kroppsundersøkelse 
koblet sammen med pasientens erfaringer kan gjøre uforståelige plager både synlige, 
forståelige og håndterbare. 

Data til kasuistikken er hentet fra sykehusjournalen, fysioterapeutens journalnotater 
og en tekst skrevet og levert uoppfordret av pasienten i etterkant av behandlingen. 

Fysioterapiundersøkelsen viste at pasienten hadde overbevegelige ledd, gjennom-
gående økt muskulær spenning i venstre sides muskulatur sammenliknet med høyre, 
spesielt i hoftebøyer, samt høycostalt respirasjonsmønster. For fysioterapeuten fremstår 
dette som tydelige og synlige funn. Pasienten fortalte at plagene startet etter en dra-
matisk fødsel og eskalerte i en strevsom tid med mye smerter og mange gjøremål. Funn 
fra fysioterapiundersøkelsen sammen med pasientens fortelling bidro til at pasient og 
fysioterapeut kunne samarbeide om et godt behandlingsforløp.
n Nøkkelord: Langvarige smerter/uforklarte smerter, psykomotorisk fysioterapi, fysio-
terapiundersøkelse. 

Sammendrag 

Innledning 
Plager som ikke kan verifiseres ved hjelp 
av laboratorie- og røntgenfunn blir gjerne 
uforståelige i en biomedisinsk kontekst. Ved 
å beskrive et pasientforløp i psykomotorisk 
fysioterapi belyser vi hvordan fysioterapeu-
tens kroppsundersøkelse koblet sammen 
med pasientens erfaringer, kan gjøre ufor-
ståelige plager både synlige, forståelige og 
håndterbare. 

Pasienter med langvarige muskelskje-
lettsmerter utgjør en stor pasientgruppe 

for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten. 
Mange av pasientene har blitt undersøkt av 
flere medisinske spesialister og gjennomgått 
avanserte og kostnadskrevende undersø-
kelser med negative funn (1). Uten synlige 
biologiske endringer i kroppen, blir plagene 
i en biomedisinsk fortolkningsramme ufor-
ståelige (2,3). Dette vanskeliggjør medisinsk 
behandling, og pasientene blir gjerne fortalt 
at de må lære seg å leve med plagene sine. 

Psykomotorisk fysioterapi hviler på en 
annen type grunnlagstenkning, der krop-

pen undersøkes for å forstå belastning ut 
fra biomekaniske og muskulære forhold, og 
sammenholde slike funn med pasientens er-
farte belastninger i livet (4,5). Ved hjelp av 
en kasuistikk eksemplifiserer og drøfter vi at 
hva som blir synlig og forståelig er avhengig 
av hva en retter blikket mot. 

Pasientkasuistikk
Kaia fikk smerter i underlivet og bekkenet 
med utstråling til det ene beinet i etterkant 
av en dramatisk fødsel, der barnet ble forløst 

(U)synlig og (u)forståelig – avhengig 
av hva man retter blikket mot
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Psykomotorisk fysioterapi ga Kaia mulighet til å 
forstå plagene sine og finne ut hva hun selv kunne 
gjøre for å mestre og håndtere hverdagen.

ved keisersnitt på grunn av truende svanger-
skapsforgiftning, ruptur i livmoren og nav-
lesnoren stramt rundt barnet. Segmentet der 
rupturen var, ble suturert. Barnet utviklet 
seg fint, og tobarnsmoren kom seg raskt. I 
barseltiden merket hun smerter i bekkenet, 
underlivet og nedover venstre bein, og etter 
hvert forverret smertene seg. Da menstrua-
sjonen kom tilbake, fikk smertene et visst 
syklisk preg, med forverring under men-
struasjonsperiodene.

Kaia var stadig til undersøkelser ved gy-
nekologisk poliklinikk. Ved flere anlednin-
ger ble hun innlagt som øyeblikkelig hjelp i 
sykehusavdelingen på grunn av sterke smer-
ter. Hun ble undersøkt gynekologisk mange 
ganger, og det ble gjort diagnostisk lapras-
copi, ultralyd av galle- og urinveier, mam-
mografi og nevrofysiologiske undersøkelser. 

Bortsett fra adherenser som en mulig grunn 
til smertene, var funnene negative. Likevel 
ble Kaia behandlet både medikamentelt 
med hormoner og smertestillende, og ki-
rurgisk med å fjerne livmoren og løsne på 
adherenser i underlivet.

Tiltakene lettet umiddelbart noe på 
smertene, men ga ikke sikker smertelette 
over tid. Etter to år med intense smerter 
ble Kaia henvist til en gynekolog (spesialist  
på bekkensmerter). Hun trodde smertene 
kunne skyldes muskelspenning, og henviste 
pasienten til psykomotorisk fysioterapi.

Psykomotorisk fysioterapi 
Psykomotorisk fysioterapi ble utviklet av 
psykiater Trygve Braatøy og fysiotera-
peut Aadel Bülow-Hansen på midten av 
1900-tallet. Braatøy søkte å overskride dati-

dens rådende tenkning om et skille mellom 
kropp og psyke og beskrev bevisstheten som 
et kroppslig fenomen (6). Analyser av Braa-
tøys tekster understreker hans forståelse av 
kroppslighet: «Bevissthet kan ikke bero på 
seg selv, løsrevet fra kroppen. Den hviler på 
et mylder av sanseinntrykk som modellerer 
våre kroppslige strukturer og preger våre 
tanker» (7, s.260).  Braatøy påpeker at krop-
pen er biologi og samtidig bærer av våre er-
faringer og følelser – et kroppssyn som har 
likhetstrekk med Merleau- Pontys kroppsfe-
nomenologi hvor kroppen forstås både som 
et objekt (noe en har) og subjekt (noe en er) 
– alltid begge deler samtidig (8). 

Braatøy og Bulow-Hansen utforsket sam-
menhenger mellom smertetilstander, pust, 
muskelspenning, affekter og følelser, og 
utviklet en kroppsundersøkelse og en be-
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handlingsmetode der kroppslige uttrykk og 
personers livserfaringer forstås som gjensi-
dige og uatskillelige fenomener. Følgelig må 
symptomer undersøkes både ut fra kropps-
lig funksjon og pasientens historie (6). Det 
handler om belastningsforhold i vid for-
stand; både i den konkrete kroppen og i det 
levde livet.  

Funn fra psykomotorisk kropps-
undersøkelse
I sin undersøkelse fant fysioterapeuten at 
Kaia generelt hadde overbevegelige ledd, og 
ved palpasjon av muskulatur kjentes gene-
relt økt muskulær spenning i venstre side 
sammenliknet med høyre. Da m.psoas ma-
jor på venstre side ble palpert, kjentes det ut 
for fysioterapeuten som om muskulaturen 
stod i «krampe», og palpasjonstrykket frem-
kalte smerter som Kaia syntes liknet det hun 
kjente når «smertene er på det verste». Det 
var lite bevegelsesutslag i nedre del av tho-
rax, abdominalt og lumbalt når pasienten 
pustet, noe som beskrives i fysioterapeutens 
journalnotat som at «respirasjonen er høy-
costal mer enn basal» (5). Overbevegelige 
ledd, økt muskulær spenning i hele venstre 
side sammenliknet med høyre, m.psoas ma-
jor i «krampe» på den ene siden og høycos-
tal respirasjon var både tydelige og synlige 
funn for fysioterapeuten. 

Under kroppsundersøkelsen ble pasien-
ten oppfordret til å kjenne etter og fortelle 
hva hun merket i kroppen både med hensyn 
til stivhet og smerter, følelsesmessige utrykk 
og reaksjoner som f.eks. svette, kvalme og 
svimmelhet (4,5,9). Kaia merket smerter ved 
palpasjon av muskulatur, at fysioterapeutens 
berøring var ubehagelig og at hun ble klam 
i hendene. Undersøkelsen ble deretter en 
utforskning for å forstå mulige sammenhen-
ger mellom kroppsfunn og pasientens erfa-
ringer. Ved å gjenkjenne smerter og merke 
hvordan hun reagerte på undersøkelsen, 
forstod Kaia at plagene hennes hadde sam-
menheng både med følelser og muskulære 
forhold. 

Å ta opp en grundig sykehistorie om ut-
vikling av plager, daglige kroppserfaringer 
og samtidig få et innblikk i pasientens liv, er 
vesentlig. Kaia mener at hun lenge har vært 
anspent, og at den dramatiske fødselen ut-
løste smertene som deretter eskalerte. Hun 
beskrev tiden etter fødselen slik: 

«I to og et halvt år med sterke smerter bet 
jeg tennene sammen for å forholde meg til 
mine to barn, jobb, hus og mann og mas-

terstudier i tillegg. Fysisk aktivitet som tid-
ligere hadde vært en viktig del av samværet 
med familie og venner forverret smertene 
mine, så det unnlot jeg å gjøre. Samtidig 
hadde forsvaret mitt blitt så sterkt at jeg ikke 
kunne klare å si stopp eller merke variasjo-
ner i kroppen». 

Kaia relaterte dermed plagene til livet sitt 
og at et «muskelpanser» gjorde det vanskelig 
for henne å merke egne behov. Denne for-
ståelsen ble viktig i behandlingsforløpet.

Diskusjon
I en biomedisinsk forståelse av sykdom ten-
ker en at roten til det onde sitter inne i krop-
pen, og at dette blir synlig og forståelig ved 
å undersøke innvendige forhold med hjelp 
av teknologi (10). Som vist i vår kasuistikk, 
kan dette perspektivet bli utilstrekkelig for 
å forstå pasienters plager. Vi trenger å søke 
alternative måter å forstå plager på. 

Et rom for oppdagelser, erkjennelser 
og endring
Bülow-Hansen brukte begrepet «prøvebe-
handling» om undersøkelsen fordi den gir 
fysioterapeuten informasjon om pasientens 
omstillingsmuligheter og kan sette i gang 
en behandlingsprosess. For Kaia var den 
første timen starten på en oppdagelses- og 
erkjennelsesprosess basert på å utforske og 
reflektere over mønstre i bevegelser, pust og 
spenningstilstand i muskulatur. Hun skrev: 

«Da jeg kom til fysioterapeuten – de 
trygge hendene – ble bit for bit synlig av noe 
som viste seg å være et større bilde enn jeg 
trodde. Sterke kroniske smerter hadde vært 
en del av hverdagen min i to og et halvt år. 
Muskulaturen stod i spenn og «trossa», som 
vi kalte den stramme muskelen i bekkenet, 
slapp ikke ordentlig før etter fysioterapi 
en time i uka i over ett år. Jeg lærte, i mitt 
tempo, å skjønne og kjenne kroppen min – 
meg selv – jeg fikk bedre kontakt med egne 
behov og følelser». 

Pasientens ord tilsier at bedret kropps-
kontakt økte tilgangen til egne følelser og 
behov og at Kaia nå så på seg selv, livet sitt 
og kroppen sin som en samlet enhet. 

Behandlingen førte til gradvis smertelette 
og økt mestringsfølelse i hverdagen. I denne 
sammenhengen skal vi ikke utdype selve be-
handlingen, men at pasienten ble smertefri 
sier oss at behandlingen, på grunnlag av de 
fysioterapeutiske funnene, fungerte adekvat 
for denne pasienten. 

Betydning av å gjøre det usynlige 
synlig og forståelig
I Kaias tilfelle forsøkte man å forstå plagene 
ut fra innvendige forhold, men plagene fikk 
først mening for henne da blikket ble rettet 
mot den utvendige kroppen. Tidligere «les-
te» og tilla leger også i større grad den ytre 
kroppen betydning (11), men utstrakt bruk 
av medisinsk teknologi synes å nedtone be-
tydningen av det kliniske blikket (10, 11, 12). 
På denne måten frakoples pasientens plager 
til det som kan ses ved å observere krop-
pen utenfra og/eller til pasientens historie. 
Denne trenden kan en også se blant fysio-
terapeuter, der behandling av pasienter med 
muskelskjelettsmerter i stor grad ser ut til å 
begrenses til trening for å bedre kondisjon 
og muskelstyrke. Dermed kan fysioterapi 
også stå i fare for å miste erfaringskunnskap 
knyttet til det kliniske blikket. Ved å sam-
menholde hva fysioterapeuten ser og kjen-
ner ved palpasjon og pasienters erfaringer, 
kan forståelige og meningsfulle sammen-
henger mellom kropp og levd liv skapes.

Vi ønsker å poengtere at leger og fysiote-
rapeuter må innse at det biomedisinske per-
spektivet i mange tilfeller kommer til kort. 
Kroppen er meningsbærende, og kroppslige 
uttrykk kan i noen sammenhenger si oss noe 
mer enn det som kan forstås i lys av patologi 
og avdekkes med medisinsk teknologi. Det 
er bekymringsfullt at vi blir uforstående når 
medisinsk teknologi kommer til kort, som 
ved de mest alminnelige plagene i befolk-
ningen slik som muskelskjelettsmerter, ofte 
kalt belastningslidelser. Sistnevnte uttrykk 
inviterer nettopp til å se på sammenhengen 
mellom plager og belastninger. 

Samtidig som vi ser begrensninger i tek-
nologien, vet vi at det i mange tilfeller kan 
være vanskelig å skille kroppslige uttrykk fra 
patologi og sykdom. Vårt poeng er at paral-
lelt med, eller når medisinske undersøkelser 
av det innvendige kommer til kort, må en 
ikke glemme at det finnes andre måter å un-
dersøke og forstå kroppen på.

I Kaias sykehusjournal står det: «Hun blir 
forklart hvordan hun psykisk kan jobbe med 
slike smerter». Dette uttrykker at når plager 
ikke kan forklares biologisk, så er det psy-
kisk. Mange pasienter får en psykiatrisk di-
agnose når det er negative funn på medisin-
ske undersøkelser (13), noe som kan være 
uforståelig for pasienten og oppleves som at 
smertene deres bagatelliseres og er noe de 
innbiller seg (4,14). Manglende forklaringer 
sett fra et biomedisinsk perspektiv kan på 
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denne måten sette pasienter i en hjelpeløs 
posisjon med lite handlingsrom for å kom-
me seg videre ved egen hjelp. Det er vanske-
lig å begripe hva uttrykket «forklart hvordan 
hun psykisk kan jobbe med slike smerter» 
kan innebære. Forklaringen ga heller ikke 
mening til Kaia, den var sannsynligvis for 
abstrakt og løsrevet fra hennes egen forstå-
else av plagene

Psykomotorisk fysioterapi ga Kaia mu-
lighet til å forstå plagene sine og finne ut 
hva hun selv kunne gjøre for å mestre og 
håndtere hverdagen. Hennes erfaring kan 
i så måte forstås å harmonere med det An-
tonovsky kaller «sense of coherence» (15). 
Poenget hans er at når folk opplever og for-
står sammenhenger, kan de bedre hjelpe seg 
selv. Antonovsky bruker begrepene helse og 
uhelse, og skiller på den måten i sin teori 
ikke mellom psykisk og fysisk helse eller syk 
og frisk. I tråd med Antonovskys forståelse 
av å fremme helse kan fysioterapi bidra til å 
forstå og mestre liv og plager (16, 17). Opp-
levelse av sammenheng kan via å utforske 
konkrete kroppslige erfaringer utvikles som 
mer enn et kognitivt anliggende. At Kaia 
lærte kroppen sin å kjenne, endret måte 
å puste på og hvordan hun belastet krop-
pen sin, forankret hennes forståelse som 
kroppslig – i tråd med Braatøys forståelse av 
kroppslighet.

Når det gjelder Kaia, vil vi presisere at 
hun hadde stor tillit og takknemlighet til 
gynekologen(e) på sykehuset. Legene reddet 

både barnet og henne selv under fødselen, 
og gjorde det de kunne for å hjelpe henne 
med smertene i ettertid.

Takk
Takk til Fond til etter- og videreutdanning 
av fysioterapeuter og Lillehammer kommu-
ne for økonomiske bidrag gjennom satsnin-
gen på FYSIOPRIM. 
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Avslutning 

•	 Medisinsk usynlige og uforklarlige 
plager kan være synlige og forståelige 
sett med fysioterapeutisk blikk. 

•	 Kroppslige uttrykk kan forstås i lys av 
både biologi og livsbelastninger.  
 

•	 Kropp og personlige erfaringer er 
gjensidig og uadskillelig forbundet.  

•	 Kroppslige tilnærminger virker på 
fysiske forhold, tanker, følelser og 
atferd. 

ORTOPEDISK kirurg og forsker Ove Tals-
nes har beskrevet faktorer som kan identi-
fisere eldre pasienter som har risiko for å 
dø i forløpet etter lårhalsbrudd. 

Av hoftebruddpasientene er ca. 15% 
døde etter seks måneder, og ca. 25% dør 
innen ett år. Ikke overraskende er det de 
sykeste pasientene som har den dårligste 
overlevelsen, ifølge studien. Den vanligste 
metoden å operere disse pasientene på ser 
ut til å gi en overdødelighet for de svakeste 
de første to dagene etter operasjonen. 

Studien viser videre at det kan se ut som 
om de sykeste pasientene er mer sårbare 
for bruk av beinsement ved fiksering av 
hofteprotesen under operasjonen. Siden 

beinsement ble tatt i bruk for over 50 år 
siden, har det ifølge Talsnes vært mistan-
ke om at denne sementen har forårsaket 
plutselig død, noe som ikke er vitenskape-
lig dokumentert. Talsnes fant ikke denne 
forskjellen i en randomisert studie med 
pasienter fra sykehusene i Drammen og 
Elverum, men ved gjennomgang av over 
11.000 lårhalsbruddpasienter i det nasjo-
nale hoftebruddregisteret i Norge mellom 
2005 og 2010. Resultatene fra studien gir 
holdepunkt for å si at syke eldre med hof-
tebrudd bør vurderes til en annen opera-
sjonsmetode enn hva som er rutine på de 
fleste sykehus i Norge i dag.

I tillegg har Talsnes’ arbeid vist at pa-

sienter som er sårbare for overdødelighet 
kan identifiseres i forbindelse med opera-
sjonen på grunnlag av klinisk undersøkel-
se og enkle blodprøver. Dette gir kirurgen 
mulighet til å identifisere sårbare pasien-
ter tidlig i behandlingsforløpet, og dermed 
optimalisere håndteringen og bedre pasi-
entsikkerheten for denne pasientgruppen.

Tittel på avhandlingen: Femoral Neck 
Fractures Treated with Hemiprosthesis: 
Comorbidity, Organ Affection and Bone 
Cement. On the quest for factors affecting 
mortality.

Kilde: Universitetet i Oslo

Kritiserer bruk av beinsement ved lårhalsbrudd
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FAG ANMELDELSER

Kirkengen AL, NæssAB:     
Hvordan krenkede barn blir syke voksne                                                                                                                                      
Universitetsforlaget,  3. utgave 
248 sider, 399 kr
ISBN: 9788215025063

Gjennom mange utførlig beskrevne historier/
kasuistikker skildres hvordan traumatiske 
overgrep i barndommen fører til omfattende 
helseplager seinere i livet. Forfatterne viser 
også til undersøkelser fra inn- og utland som 
dokumenterer følgene av slike overgrep. For 
å forstå disse personene trengs, ifølge forfat-
terne, et menneskesyn uten et kunstig skille 
mellom psyke og soma. 

Moderne medisin forholder seg i for stor 
grad til objektive funn der sykdom er hva prø-
ver viser. For personer med fysiske plager, som 
har vært utsatt for krenkelser som vold, incest 
og liknende, blir dette en svært uheldig soma-
tisk tilnærming. Store deler av boken handler 
om de fysiske og psykiske plager kvinner får 
som har vært utsatt for seksuelle overgrep i 
barndommen, men også følgene av fysisk vold 
og truende opplevelser skildres.

Posttraumatiske skader oppstår også uten 
forutgående fysisk vold. Et liv, en barndom 
fylt av angst under skremmende forhold, i en 
familie eller under en krig, kan føre til varige 
fysiske og psykiske plager. Kroppen utsettes 
for et vanvittig stress ved store traumer. Im-
munforsvaret nedsettes. Mange utvikler ulike 
indremedisinske sykdommer og andre kroniske 
smertetilstander. 

I boken nevnes en rekke lidelser som kan ha 
sitt utspring i overgrep. Psykiatriske lidelser er 
også vanlig etter traumer. De som har opplevd 
seksuelle overgrep får et komplisert forhold 

til egen kropp, noe som blant annet medfører 
et komplisert forhold til seksualitet. Skam og 
fortielse gjør at mange ikke forteller om sine 
opplevelser før i godt voksen alder. Verst går 
det ofte ut over dem der en (såkalt) omsorgs-
person er overgriper; slik som ved incest. 

Traumene blir gjenopplevd, ofte gjennom 
«flashbacks», der overgrep gjenoppleves. 
Disse blir utløst i situasjoner som knyttes til 
det åstedsspesifikke ved overgrepssituasjoner. 
Utførlig beskrevet i boken. Mange av disse 
pasientene blir traumatisert på ny gjennom 
møtet med et helsevesen som kun er opptatt 
av objektive funn. Smertetilstander som følge 
av traumer har, ifølge boken, ført til mange 
feilaktige, både gynekologiske og andre, 
kirurgiske inngrep. 

Dette skjer fordi helsepersonell ikke har 

lyttet til pasientenes historier om krenkelser 
eller har oversett viktige tegn som ga et 
hint om hva de hadde opplevd.  Den person-
lige historien og smertene i ettertid som så 
naturlig hang sammen. Forfatterne vektlegger 
viktigheten av å lytte til pasientenes historie 
som en viktig kilde for å forstå sykdom og 
plager. Fenomenologien, gjennom Merleau–
Ponty, omtaler forfatterne, som en annen 
forståelse av kroppen enn den biomedisinske, 
og som mer relevant for å forstå senvirkninger 
av krenkede opplevelser.

Boken er relevant for alle som er interes-
sert i hvordan fysiske og psykiske overgrep 
får følger for den enkelte. Med sine mange 
opplag har boken blitt svært populær. Forståe-
lig nok, siden teksten er lett tilgjengelig for 
alle interesserte. Boken er uunnværlig for alle 
som arbeider med denne typen problematikk. 
Psykomotoriske fysioterapeuter vil ha særlig 
nytte av lesningen fordi pasienter med slike 
erfaringer alltid vil være en del av pasient-
grunnlaget. Flere av de omtalte personene i 
boken var pasienter i psykomotorisk fysio-
terapi. Samtidig vil det være viktig for alle 
fysioterapeuter å kjenne til problematikken, 
fordi vi som arbeider klinisk før eller siden vil 
møte pasienter som har opplevd denne typen 
krenkelser. Fysisk nærhet gjennom behandling 
kan aktivere traumer på nytt. Det er derfor 
viktig å forstå hva krenkelser i barndommen 
kan medføre av reaksjonsmønstre i ettertid, 
i tilsynelatende helt andre situasjoner. Stikk-
ordregisteret bak i boken gjør den også nyttig 
som oppslagsbok.

Einar Hafsahl, spesialist i psykomotorisk 
fysioterapi, Sandnes

Viktig bok om konsekvenser av traumatiske hendelser i barndommen     

Diffusitas
Dag Gunnar Storla (red.)
Fagbokforlaget
224 sider, 335 kr
ISBN: 978-82-450-1872-1

Diffusitas er et begrep leger kjenner til og 
bruker seg imellom. Uttrykket, et latinsk 
slangord eller kallenavn, henspiller på 
diffuse sykdomstilstander der pasientens 
symptomer og legens (objektive) funn ikke 

stemmer overens.
Smerter er om-

talt i flere kapitler; 
smerter i ledd og 
muskler, hodepine, 
magesmerter, bryst-
smerter og kroniske 
viscerale smerter. 
Boken inneholder 
også kapitler om 
kronisk utmattelse, 

infeksjonssykdommer og nevrologiske symp-
tomer. Endokrinologiske problemstillinger 
og synsproblemer er omtalt i egne kapitler. 
Balansen mellom psykiske helseproblemer 
og somatiske lidelser blir grundig behandlet i 
et eget kapittel. 

Målgruppen er primært fastleger, men 
boken vil også være aktuell for fysiotera-
peuter. 

Diffusitas er skrevet av spesialister fra 
ulike sykehus. 
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Grønhaug G:
Belastningsskader i klatring
Fagbokforlaget, 2015
199 sider
ISBN: 978-82-450-1672-7

Belastningsskader i klatring er en 
skikkelig godbit. For alle de som 
klatrer, for de som er klatretrenere 
eller foreldre eller for oss som er 
helsepersonell. Dersom du verken 
er interessert i klatring eller jobber 
med klatrere kan du like godt lese 
noe helt annet. 

Boka er delt opp i fem hoved-
deler, hvor ulike fokus på hver 
del gjør den enkel å navigere i om 
man ikke ønsker å lese fra perm til 
perm. Delene er tilrettelagt for ulike 
målgrupper og hvor vi som helse-
personell raskt kan finne frem til 
det vi trenger. Alle idretter har sine krav til utøverne, og kapittel 1 om 
treningslære relatert til klatring er helt essensielle grunnkunnskaper. 
Videre er kapittel 4 om ulike «klatreskader» interessant da det finnes 
en del skader relatert til klatring som ikke er vanlig i veldig mange 
andre idretter. Kapittelet blir i og for seg noe snaut med overfladisk 
informasjon, men er forseggjort med tilleggsreferanser og gode bilder. 
Et minus er inkonsekvent bruk av ordene tendinitt vs. tendinopati, 
noe som kan virke forvirrende for de aller fleste. Et stort pluss er 
fantastiske illustrajonsbilder av klatrere, både nasjonale og interna-
sjonale storheter i fri utfoldelse. 

En gjennomgående trend i boka er struktur, oppdatert viten, 
gode referanser og ulike nedslagsfelt. Den er godt gjennomtenkt, 
bra skrevet, lettlest og i alle høyeste grad dagsaktuell. Det er få ting 
å plukke på, men det skulle kanskje bare mangle når forfatteren 
både er fysioterapeut, klatrer, klatretrener og daglig jobber i et stort 
akademisk miljø?

Burde fysioterapeuter lese boka? Ja, selvsagt dersom du jobber 
med klatrere enten på topp eller breddenivå. Dersom du jobber med 
andre utøvere som er utsatt for mye hånd- og albueproblematikk 
burde den også ha stor overføringsverdi. Alle klatreklubbber og klatre-
sentre som er opptatt av helse, skader og trening for sine medlemmer 
burde ha boka på fremste hylle, og unge utøvere som ønsker å å bli 
best burde ha den som referansepunkt. Dersom du ikke er opptatt 
av klatring men ønsker en mal på hvordan du kan skrive en fagbok 
om ditt emne, bør du også ta en titt. Her får du mye veiledning for 
pengene. 

Svein Kristiansen, manuellterapeut, spesialist i manuellterapi,  
MSK Klinikken AS 

Strukturert om klatreskader
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FAG DEBATT

Skrevet av Eli Molde Hagen, dr.med. overlege, 
prosjektleder for Raskere tilbake poliklinikken, 
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilite-
ring, Sykehuset Innlandet HF – Ottestad. 
eli.molde.hagen@sykehuset-innlandet.no 

I Fysioterapeuten 1-2016 er det publisert: 
Sykefravær og «Raskere tilbake»: En pro-
spektiv klinisk studie av pasienter med lang-
varige ryggsmerter. Hovedforfatter er Mar-
greth Grotle (1). 

Studien omhandler pasienter henvist til 
Raskere tilbake tverrfaglig Ryggpoliklinikk i 
Ålesund. Jeg er enig med forfatterne i at det 
er stort behov for studier som evaluerer Ras-
kere tilbake-ordningen. Imidlertid har jeg 
noen kommentarer til deler av innholdet i 
denne artikkelen som jeg ønsker å formidle.

For det første hevder artikkelforfatterne 
at «Raskere tilbake ikke er blitt evaluert på 
pasientnivå», og videre at «en klar styrke ved 
denne studien er at den er den første kliniske 
studien av et Raskere tilbake-tiltak i Norge».

Dette medfører ikke riktighet.
Høsten 2007 startet vi Raskere tilbake 

tverrfaglig poliklinikk for pasienter med 
muskel/skjelettlidelser ved vår Avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehu-
set Innlandet-Ottestad.  Nye tiltak av så om-
fattende karakter bør evalueres, og vi gikk 
allerede i 2009 i gang med utforming av en 
randomisert klinisk studie i samarbeid med 
UiB. Inklusjon av pasienter pågikk mellom 
2011 og 2013. Studien inngår i doktorgrads-
arbeidet til lege Randi Brendbekken ved vår 
poliklinikk. Hun har holdt foredrag om stu-
dien på AiR-konferansen i Drammen i 2011 
og på den nasjonale evalueringen av Ras-
kere tilbake i Oslo i 2012. Det burde derfor 
ikke være ukjent for de som arbeider med 
arbeidsrettet rehabilitering og/eller Raskere 
tilbake-tiltak at det er gjort en randomisert 
klinisk studie. Det ble i april 2015 publisert 
online en artikkel som evaluerer ordningen 
på pasientnivå med tanke på effekter av hel-
serelaterte parametre, funksjonsnivå, mest-
ring og bruk av helsetjenester (2). Denne 
publikasjonen er tilgjengelig på Open Ac-
cess for alle som er interessert.

Jeg ønsker å kommentere noen av forhol-
dene ved Grotle sitt arbeid slik det er referert 
i artikkelen i Fysioterapeuten (1):

– Dette er en kohortestudie og ingen 

randomisert studie. Det er beskrevet signi-
fikante funn med forbedring i alle utfalls-
målene. Imidlertid blir konklusjonen om 
at tiltaket hadde stor effekt på reduksjon i 
sykefraværet, samt forbedring i klinisk sta-
tus, derfor høyst usikker så lenge det ikke 
foreligger en kontrollgruppe. Et eksempel 
på viktigheten av kontrollgruppe kommer 
tydelig frem i artikkelen: «Adding a physical 
exercise programme to brief intervention 
for low back pain patients did not increase 
return to work.» (3). I denne randomiserte 
studien ville vi undersøke om et standarisert 
treningsprogram gitt i tillegg til brief inter-
vention ville øke effekten på reduksjon av 
sykefravær. Vi fulgte pasientene over to år, 
og i intervensjonsgruppen var det reduksjon 
av sykefravær, signifikant mindre smerter, 
bedre funksjon og redusert fear-avoidance 
beliefs for fysisk aktivitet. Som i studien til 
Grotle et al, hadde vår intervensjon også ef-
fekt på utfallsmålene, og hvis det ikke var 
for at vi hadde en kontrollgruppe som viste 
seg å ha de samme resultater, at det var in-
gen forskjeller mellom gruppene, ville det 
blitt en helt feil konklusjon; at det var vår 
intervensjon som hadde effekt.   At en ube-
handlet kontrollgruppe har det samme for-
løpet i bedring av helserelaterte parametre, 
forteller oss noe om normalforløpet av disse 
tilstandene. Det setter intervensjonseffek-
ten i et korrigerende perspektiv. Riktignok 
står det i artikkelen til Grotle et al. at man 
skal være forsiktig med å tillegge de positive 
endringene til Raskere tilbake-tiltaket siden 
det ikke er en randomisert studie, men dette 
budskapet nedtones i betydelig grad når 
ordet «signifikant» brukes 11 ganger for å 
fremheve effekten av tiltaket, og når konklu-
sjonen i sammendraget uten forbehold er at: 
«Pasienter som deltok i et tverrfaglig «Ras-
kere tilbake»-tiltak hadde stor reduksjon i 
sykefravær samt forbedring i klinisk status 
i løpet av ett års oppfølging.»

– Hensikten med Raskere tilbake-ord-
ningen er å igangsette tiltak som kan få syke 
raskere tilbake i arbeid og derved redusere 
sykefraværet. Pasienter som kommer inn 
under ordningen skal stå i fare for å bli syk-
meldt eller sykmeldt mindre enn et år, og 
det skal være et forventet potensiale for at 
tiltaket kan hjelpe pasienten raskere tilbake 
i arbeid. Det er et krav at de personene som 

omfattes av Raskere tilbake-tiltaket med stor 
sannsynlighet kommer raskere tilbake i ar-
beid som en direkte følge av behandlingen 
som tilbys. Det er derfor underlig at resul-
tater fra Raskere tilbake-studien til Grotle 
et al. sammenlignes med en belgisk studie 
der det ble inkludert arbeidere som søkte 
om uføretrygd. Det ville vært mer relevant 
å sammenligne resultatene med norske po-
liklinikkstudier, som for eksempel studiene 
til Aage Indahl (4) og Eli Molde Hagen (5), 
som begge beskriver tiltak som kan redusere 
sykefraværet for pasienter med ryggplager. 
I disse to studiene er også sykefraværsdata 
basert på registerdata. Attføringssenteret i 
Rauland, som Grotle har nevnt, har døgn-
basert tilbud, og derfor heller ikke helt sam-
menlignbart med tilbudet i Ålesund.

– I artikkelen står det at «De fleste pasi-
entene benyttet seg av andre behandlings-
tilbud enn det de fikk ved Tverrfaglig poli-
klinikk, Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering, Ålesund sjukehus, både før 
og etter selve behandlingsperioden».  Det 
nærliggende spørsmål blir da om hvordan 
artikkelforfatterne kan konkludere med at 
deres intervensjon hadde effekt når det fore-
gikk andre behandlingstiltak i tillegg?

Det er viktig at det gjøres studier innen-
for Raskere tilbake-ordningen. Siden ord-
ningen startet i 2007 er det brukt betydelige 
midler på dette nasjonale tiltaket.  Derfor er 
det viktig at det kan dokumenteres om Ras-
kere tilbake-ordningen innfrir forventnin-
gene til reduksjon i sykefraværet.

Referanser:
1. Grotle M, Klokk LP, Kopperstad A. Sykefravær og 
«Raskere tilbake»: En prospektiv klinisk studie av pa-
sienter med langvarige ryggsmerter. Fysioterapeuten 
2016;1:26-31.
2. Brendbekken R, Harris A, Ursin H, Eriksen HR et al. 
Multidisciplinary Intervention in Patients with Muscu-
loskeletal Pain: a Randomized Clinical Trial. Int.J.Behav.
Med.(Published online: 29 April 2015).
3. Hagen EM, Ødelien KH, Lie SA, Eriksen HR. 
Adding a physical exercise programme to brief 
intervention for low back pain patients did not 
increase return to work. Scandinavian Journal of Public 
Health,2010;38:731-738.
4. Indahl A, Velund L, Reikeraas O. Good prognosis 
for low back pain when left untampered. Spine 
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5. Hagen EM, Eriksen HR, Ursin H. Does early 
intervention with a light mobilization program 
reduce long-term sick leave for low back pain? Spine 
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Reportasje: 

Malin trener inn 
skolefagene ›››
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REPORTASJE

DEN DAGLIGE TRENINGEN gjør underver-
ker for muskler og bindevev, som ellers vil 
stivne. Mest oppsiktsvekkende er likevel den 
skolefaglige framgangen som treningen har 
ført til.

Williams’ syndrom er svært sjeldent. 
Norsk forening for Williams’ syndrom kjen-
ner til ca. 100 personer med diagnosen. Syn-
dromet forbindes med dårlig bevegelighet, 
stivnet muskel- og bindevev og svake sko-
leprestasjoner. 

Fysioterapeut + spesialpedagog
Malin går i niende klasse på Vestmyra ung-
domsskole på Fauske. I mat og helse, gym og 
musikk er hun sammen med klassen. Resten 
av skoledagen tilbringer hun sammen med 
spesialpedagog Wenche Hævaker. De sitter 
ikke mye i ro. Sammen trener de nemlig teo-
rifagene inn.

– Vi hopper for eksempel inn gangetabel-
len. På den måten får Malin et forhold til tal-
lene. Hun opererer stoppeklokka for å lære 

seg å måle tid. Andre ganger skal hun selv 
prøve å gjette hvor lang tid det har gått, for 
å få et forhold til hvor lenge et minutt varer, 
for eksempel, sier Hævaker.

Da fysioterapeut Ann Iren Kårtveit be-
gynte å arbeide med Malin i 2010, gikk jenta 
i gymgruppe sammen med tre-fire jevnal-
drende medelever én gang i uka. På dette 
tidspunktet hadde Malin nettopp fått diag-
nosen Williams’ syndrom.

– Malin hadde ingen synlig effekt av tre-
ningen, utover det sosiale ved å delta i en 
gruppe. Skal vi oppnå resultater holder det 
ikke med ei økt i uka. Malin hadde mye 
spesialundervisning, men det hadde stop-
pet opp i det faglige. Da Wenche Hævaker 
ble Malins lærer noen måneder senere, så 
hun muligheten for å få bakt treningen inn 
i spesialundervisningen.  Vi arbeidet tett 
sammen den første tiden, og laget et opplegg 
ut fra hva Malin trengte, forteller Kårtveit.

– Jeg så hvor stiv hun var, og tenkte at «så 
stiv skal man ikke være når man er ti år». Jeg 

ble svært motivert til å teste hvordan trening 
kunne hjelpe henne, og ble spent på hva vi 
kunne oppnå i matematikk og andre fag, sier 
Hævaker.

Må være målbart
Læreren og fysioterapeuten konsentrerte seg 
om trening som gir målbare resultater.

– Et av de viktigste suksesskriteriene var 
at Malin selv kunne se framgangen. Dette 
er motivasjonspedagogikk i praksis. Vi tok 
utgangspunkt i fire øvelser: Stille lengde, 
tøyning ned mot golvet, herrespagat og sit-
ups. Malin kunne hele tiden følge med på 
hvordan hun hoppet lengre, nådde nær-
mere golvet, kom lengre ut i spagat og klarte 
flere situps. Hun ble raskt stolt over det hun 
oppnådde, og motivert til å nå nye mål, sier 
Kårtveit.

Selv om Williams’ syndrom er sjeldent, 
kjente Kårtveit til det etter å ha jobbet på 
Valnesfjord Helsesportssenter. Malin har 
også hatt flere opphold på senteret, med 

På Fauske har fysioterapeut Ann Iren Kårtveit (t.v.) og spesial-
pedagog Wenche Hævaker samarbeidet tett om et opplegg for 
trening og læring for 15 år gamle Malin Nyrud. Hun har  
Williams’ syndrom og trener opptil to timer hver skoledag.   

TEKST Hanne Løkås Veigård 
FOTO Erik Veigård 
fysioterapeuten@fysio.no

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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godt utbytte.
– Personer med Williams’ syndrom stiv-

ner ofte; det er en del av diagnosen. Men 
dette kan påvirkes ved hjelp av fysisk akti-
vitet. Det er Malin et godt eksempel på, sier 
Ann Iren Kårtveit.

Spesialpedagogen lytter til fysioterapeu-
ten for å lære hva Malin har bruk for, rent 
motorisk. 

– Så blir det min oppgave å flette trenin-
gen inn i Malins skolefag. Hadde vi brukt all 
denne tiden på trening uten å skjele til fa-
gene ville Malin hengt veldig langt etter, sier 
Wenche Hævaker.

Den første tiden var Malin usikker på seg 
selv, hadde dårlig balanse, løp med korte 
skritt, fikk ikke til å hoppe eller hinke, slet 
med å gå i trapper på grunn av nedsatt dyb-
desyn og var på langt nær så sterk som hun 
er nå. 

– Første gang jeg kartla Malins motorikk 
hoppet hun 14 centimeter i stille lengde. Et-
ter kort tid hoppet hun over en meter. Når 

hun skulle stå med strake bein og tøye ned 
mot golvet, stoppet det ved knærne. Nå leg-
ger hun hele håndflaten i golvet uten proble-
mer, sier Kårtveit.

Trene mer, yte bedre
Ann Iren Kårtveit husker at ansvarsgruppa, 
på det første møtet hun deltok i, diskuterte å 
droppe matematikk for Malin. 

– Hun kom til første side i den første mat-
teboka, og der stoppet det. Ansvarsgruppa 
vurderte om denne tiden heller burde bru-
kes på lesing, sier Wenche Hævaker.

Men parallelt med at Malin brukte mer 
tid på trening, gikk det også framover i teo-
rifagene. Nå jobber Malin med fjerdeklasse-
boka i matte.

– Det er siste bok hvor vi skriver rett inn 
i læreboka. Straks blir det kladding og fø-
ring. Framgangen er veldig stor. Trening og 
matematikk er fine parhester. Her kan man 
øve addisjon, subtraksjon og gangetabell 
ved hjelp av konkreter. I trening er det nem-

lig behov for å telle, måle og ta tiden – det 
vet alle som trener. Vi kan lage grafer over 
egen framgang. Vi trenger å ha et forhold til 
høyre, venstre, sidelengs, baklengs, høy og 
lav. Og naturligvis kan dette også gjøres på 
engelsk! sier læreren.

Mål og belønning
Fleksibilitet i skoledagen er avgjørende for å 
jobbe på denne måten.

– Konsentrasjonen varer ikke alltid så 
lenge. Når jeg ser at konsentrasjonen daler, 
legger jeg inn en liten treningsøkt, og vet at 
vi har faglig igjen for det, sier læreren.

Da de startet, varte Malins konsentrasjon 
i fem minutter av gangen. Nå kan hun kon-
sentrere seg en hel skoletime.

Wenche Hævaker laget systemer for å 
måle og synliggjøre Malins framgang, satte 
jevnlig nye mål som hun og Malin snakket 
om, samt innførte belønningsmerker som 
kunne samles opp til en større belønning 
som Malin hadde vært med på å bestemme. 

HERRESPAGATEN Malin viser fysioterapeut Ann Iren Kårtveit hvor myk hun er blitt.
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Belønning var særlig viktig i oppstarten. Læ-
reren har ikke hatt et eneste ferdig skjema å 
forholde seg til.

– Alt er utviklet her på skolen, i takt med 
at jeg har sett behovene. Det er egentlig bare 
sunn fornuft og logikk som ligger bak. Alle 
motiveres av å sette seg mål og kunne måle 
egen framgang, er hennes filosofi.

Nå gleder Malin, Wenche og Ann Iren 
seg til skolen flytter inn i flunkende nytt 
bygg til høsten.

– Vi trenger ikke så mye for å arbeide slik 
vi gjør, men det blir fint å slippe å bruke tid 
på å improvisere. I nyskolen får vi også dan-
sesal med speil; det blir en stor fordel når vi 
skal øve inn nye bevegelser, sier læreren.

Trene hele livet
Niendeklassingen vet at hun må trene resten 
av livet. I løpet av ferier daler gjerne presta-
sjonene, men ikke sist juleferie. Da trente 
Malin systematisk og flittig alene – for første 
gang.

– Tidligere var motivasjonen litt varier-
ende. I løpet av niende klasse har det skjedd 
et gjennombrudd. Hun kjenner at treningen 
gjør godt for kroppen, og kan selv ta initiativ 
til avbrekk med noen øvelser: «Nei, nå tar 
jeg en herrespagat!» Det er dette vi har ar-
beidet mot hele tiden, at Malin skal ta an-
svar for egen trening. Nå er det ett år igjen 
på ungdomsskolen, deretter videregående. 
Akkurat nå jobber vi med et treningsopp-
legg som Malin kan drive på egen hånd til 

sommeren, sier Hævaker, og spør i retning 
av eleven sin:

– For hva skjer hvis du tar pause fra tre-
ningen?

– Da blir jeg stiv og får vondt igjen, sier 
Malin.

Ann Iren Kårtveit synes det er svært 
spennende å følge Malins utvikling, og un-
derstreker at også hun lærer mye av Hæva-
ker.

– At hyppig trening gir motorisk gevinst 
er naturligvis ingen overraskelse. Denne 
historien er likevel spesiell, fordi vi har opp-
nådd så stor faglig framgang parallelt med 
den fysiske. Her har vi satt inn veldig store 
doser med trening, opptil to timer per sko-
ledag. Vi har tatt av den spesifikke fagtiden 

STILLE LENGDE Fysioterapeut Ann Iren har sett Malin gjøre veldig store fremskritt, 
blant annet i stille lengde.

STOPPEKLOKKE Malin administrerer stoppeklokka selv. Den er 
nyttig for å lære tidsbegrep. 

SOLHILSEN Enkle treningsforhold er ingen hindring. Her er Malin i 
gang med «solhilsen» som oppvarming.
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Kort om Williams’ syndrom

n  Medfødt, sjelden tilstand, som skyldes en feil 
 i arvestoffet på kromosom 7.

n  2-5 nye tilfeller årlig i Norge.

n  Varierende grad av utviklingshemning (mild til   
 moderat).

n  Nedsatt dybdesyn, redusert balanse, dårlig fin-
 motorikk og koordinasjon.

n  Forkorting av muskler, gradvis kontrakturutvikling  
 på grunn av feil i det såkalte elastingenet.

n  Tilstanden gir ulike vansker i forhold til læring, 
 kommunikasjon, motorikk og sosial fungering.
       Kilde: www.williams-syndrom.no)

for å trene, og samtidig oppnådd økte skole-
prestasjoner, fordi vi har klart å forene tre-
ning og spesialundervisning. Jeg tenker at 
denne måten å arbeide på kan være interes-
sant for veldig mange elever med ulike typer 
lærevansker, sier Kårtveit.

Lesevansker
I norsk har Malin nådd lesehastighet på nivå 
med sjette-sjuende klasse. Framgangen i fa-
get er enorm fra da hun som fjerdeklassing 
ikke klarte å skrive hele navnet sitt.

– Jeg jobbet tidligere sammen med en 
svært erfaren spesialpedagog. Han lærte 
meg å undersøke øyemotorikken hos elever 
som sliter med lesing. Bare her på skolen har 
rundt ti elever blitt hjulpet ved øyemotorisk 

trening, sier Hævaker, og forklarer hvor en-
kelt det kan gjøres.

– Jeg ber eleven sette seg ned på en stol 
foran meg for å lese i en bok. Jeg følger med 
øyebevegelsene for å se om blikket flytter seg 
på en hensiktsmessig måte, og om det stop-
per i tide. Hos noen fortsetter bare blikket 
å flytte seg mot høyre lenge etter at linjen 
egentlig er lest ut. Det er klart det blir van-
skelig å lese hvis man har problemer med 
å kontrollere blikket. Etter fire måneders 
trening med en ball i en tråd, som Malin 
skulle følge med blikket, var dette på plass 
for henne. Det var en revolusjon. Lesehas-
tigheten, konsentrasjonen og leseforståelsen 
ble en helt annen, forteller den entusiastiske 
læreren.

Hevde seg i klassen
Også sosialt har Malin nytt godt av den mål-
rettede og iherdige treningen.

– Selvbilde og selvtillit er styrket. Malin 
har fått tro på at hun kan mestre gjennom å 
øve. En reservert og forsiktig jente har utvi-
klet seg til en glad og sprudlende jente, for-
teller læreren og fysioterapeuten – noe som 
også bekreftes gjennom Malins humørfylte 
og vennlige deltakelse i praten.

De har bevisst lagt vekt på at treningen 
også skal gjøre det enklere for Malin å bli en 
del av ungdomsgruppa. 

– Det sosiale er viktig. Vi har øvd mye 
på ferdigheter som er viktige i forhold til å 
hevde seg sammen med klassekameratene. 
Hun svømmer veldig godt, holder planken 

RESULTATER Treningen kombineres med skolefagene. Måle, 
telle, ta tiden – og notere resultatene på tavlen.

FORNØYD Malin er godt fornøyd med lengden på hoppet sitt.

http://www.williams-syndrom.no/
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lenge og har tempo og utholdenhet som gjør 
at hun på klassetur ofte er blant de fremste. 
Og det er langt fra alle niendeklassinger som 
har Malins smidighet, sier Kårtveit.

Å klare herrespagaten har vært Malins 
store mål fra første stund. Det klarer hun nå. 
Når vi spør hva slags trening hun liker best, 
kommer svaret kjapt:

– Allslags trening! Nå skal jeg få hele fa-
milien til å trene. Det er ikke bra at pappa 
bare sitter i sofaen, sier Malin og ler hjerte-
lig.

Malin og fysioterapeuten snakker om hva 
Malin har tenkt å gjøre etter ungdomssko-
len.

– Kanskje du skal gå idrettslinja på vide-
regående? foreslår Kårtveit.

– Ja, kanskje det? sier Malin med et stort 
smil.

– Det greier du lett! forsikrer fysiotera-
peuten.

Utnytte ressursene
– Alle ser at dette virker. De hyppige dosene 
med trening gjør underverker for våkenhet 
og konsentrasjon, sier Wenche Hævaker.

Ann Iren Kårtveit håper historien om 
Malin er egnet til å inspirere til tett samar-
beid mellom lærere og fysioterapeuter andre 
steder.

– Skulle min faggruppe ha fulgt opp 
elever som Malin så grundig, ville vi trengt 
hundrevis av fysioterapeuter. Det er en evig 
kamp om ressurser, og her har vi klart å ut-

nytte de spesialressursene som finnes i sko-
len til også å oppnå tett oppfølging på tre-
ning. I Wenche har jeg møtt verdens mest 
kreative lærer. Resultatene med Malin har 
hun klart uten ekstra ressurser og uten mye 
fancy utstyr. Dette er trening som både læ-
rere, assistenter og spesialpedagoger kan 
gjennomføre med veiledning og samarbeid 
med fysioterapeut. Det viktigste er at man 
har evne til å motivere og inspirere, og at 
man er villig til å prioritere denne typen tre-
ning. Denne måten å jobbe på kan komme 
flere elever til gode, det er jeg helt overbevist 
om, sier hun. n

Nå skal jeg få hele 
familien til å trene. 
Det er ikke bra at 
pappa bare sitter 
i sofaen.

BLE BEDRE Malin demonstrerer hvordan de trente øyemuskelen 
for å bedre leseferdigheten.

ØYEMOTORIKK Lærer Wenche og Malin viser hvordan man enkelt kan kartlegge hvor-
dan Malin bruker blikket når hun leser.
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Tittel
Vi har eksem-
pler på arbeids-
plasser hvor 
mobbing og 
trusler er  
vanlig.

Frykt eller tillit?

Karianne Bruun Haugen
regionleder Osloområdet
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Det har den siste tiden vært snakket og skrevet mye om fryktkultur og dårlig leder-
skap på arbeidsplasser i helsevesenet. Leger både ved Oslo Universitetssykehus og 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge forteller om trusler og tøffe tak, både for ar-
beidstakere og tillitsvalgte. 

Vi merker at dette også gjelder stadig flere fysioterapeuter. Tillitsvalgte forteller om 
en økende mengde personalsaker, og at de også opplever at de på grunn av sin rolle 
som tillitsvalgte er utsatt. De forteller at de ikke blir hørt, verken når det gjelder om-
organisering eller i faglige spørsmål. Vi har også eksempler på arbeidsplasser hvor 
mobbing og trusler er vanlig, og våre medlemmer vegrer seg for å melde fra om feil 
eller mangler ved tjenesten. Slik kan vi jo ikke ha det!

I Oslo kommune innfører den nye byregjeringen en tillitsreform. Reformen skal 
være en kulturendring for både ledere, ansatte og pasienter/brukere. Reformen har 
som mål at helsetjenestene skal styres etter et tillitsprinsipp. Leder skal ha tillit til sine 
medarbeidere og ikke minst bruke fagpersonellets kompetanse for å levere tjenester 
av god kvalitet, samt drive godt utviklingsarbeid for tjenestene. Dette ønsker vi hjer-
telig velkommen og følger spent med på. Vi håper at denne reformen vil bidra til at 
tendensene til fryktkultur som kan sees enkelte steder forsvinner, og at den kan bli et 
forbilde for andre kommuner og virksomheter.

Alle som jobber i helsevesenet har tatt en utdannelse for å kunne hjelpe andre men-
nesker og vi fysioterapeuter er intet unntak. Da er det synd at dårlig ledelse, trusler 
og mobbing står i veien for at tjenester av høy faglig kvalitet blir levert til de som 
trenger det. 

Nylig var jeg til stede på årsmøteseminaret til Faggruppen for barne- og ungdoms-
fysioterapi, der Helge Gudmundsen holdt et glitrende innlegg. Han er trener for et 
fotballag for utviklingshemmede i Flatås IL – Flatås Lions. Gudmundsen hadde føl-
gende budskap: 
Det viktigste for mennesker uansett hvor vi er eller hvem vi er sammen med er å bli 
sett og verdsatt. Gir du aksept får du tilhørighet, og viser du respekt får du tillit. Tillit 
gir motivasjon. Opplever du trygghet, så tør du å utfordre deg selv. Hvis du trives, vil 
du også mestre. Og sist, men ikke minst: blir du anerkjent får du selvtillit. Alt dette 
vil gi prestasjonsglede. Ifølge Helge Gudmundsen er det ingen annen måte å lede 
andre mennesker på. 

Jeg tror han har et poeng. Øivind Hammer, mangeårig mental trener for vinnerskal-
len og skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen sier: Du er ikke lykkelig fordi du er 
best, men du er på ditt beste når du er lykkelig!
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NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som berører 
medlemmene.Jus og arbeidsliv

Arbeidsavtalen – maktstabilisatoren i arbeidslivet
Ida Bentestuen, juridisk rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Påsken nærmer seg, og det er tid for hyttetur, 
peiskos og brettspill. I det følgende vil vi ta en 
nærmere kikk på arbeidsavtalen som bruksan-
visning, rettskilde og maktstabilisator. Hvorfor 
arbeidsavtalen er av sentral verdi for deg 
som er ansatt, og hva som skal stå i denne, er 
temaer som vil tas opp.

Arbeidslivets spilleregler
Et brettspill består av en rekke strategier 
og spilleregler, som kan være skrevne eller 
uskrevne. Deltakerne kan være samarbeids-
partnere, motstandere, vinnere og tapere. Slik 
er det i også i arbeidslivet. Yrkeskarrieren er 
lang, og ofte skal man forholde seg til ledere og 
kolleger over et lengre tidsrom. Det kan derfor 
lønne seg å være kjent med spillereglene man 
har å forholde seg til. Disse er dessverre (men 
også heldigvis) ikke beskrevet i et hefte på fire 
sider. Tvert imot er «bruksanvisningen» for 
rettigheter og plikter rik på detaljer og svært 
fragmentert.

I tillegg til arbeidsavtalen vil lover, forskrif-
ter, direktiver og annet avtalemateriale – som 
tariffavtaler og særavtaler – regulere arbeids-
forholdet. De fleste av disse kildene er av over-
ordnet karakter, og gjelder generelt for «alle» 
arbeidsforhold. Reglene er med andre ord ikke 
skreddersydd for den enkelte arbeidstaker. 
Det er her arbeidsavtalen utgjør «de ti bud». 
En skriftlig arbeidsavtale inneholder den mest 
konkrete reguleringen av eget arbeidsforhold. 
Det lønner seg derfor å ta godt vare på dette 
dokumentet. Skulle man komme i skade for å 
«forlegge» arbeidsavtalen, kan denne alltids 
innhentes hos arbeidsgiver. 

Hva sier arbeidskontrakten?
Til tross for utførlig regulering av arbeidslivet 
forblir en del uregulert. Her kommer arbeidsgi-
vers styringsrett inn. Det innebærer at arbeids-
giver har en rett til å organisere, lede, fordele 
og kontrollere arbeidet, samt inngå arbeidsav-
taler og bringe dem til opphør. Styringsretten 
begrenses av arbeidsavtalen og rettskildene 

som nevnt i avsnittet over. Arbeidsgiver kan 
dermed ikke foreta seg noe som strider imot lov, 
forskrift, direktiver og avtaler inngått individu-
elt eller kollektivt. Når en arbeidsgiver vil foreta 
seg noe som har innvirkning på et arbeids-
forhold, må det vurderes om det er adgang til 
dette. Ved henvendelse til NFFs forhandlings-
seksjon vil NFFs første spørsmål være: Hva sier 
arbeidsavtalen?

Eksempelvis kan det være slik at Veronica 
Rygg har inngått en arbeidsavtale som er taus 
om retten til trening i arbeidstiden. Til nå har 
dette vært et gode som har vært praktisert på 
arbeidsplassen. I kraft av styringsretten vil ar-
beidsgiver kunne gå vekk fra denne ordningen. 
Dersom det hadde stått i Veronicas arbeidsav-
tale at hun hadde rett til trening i arbeidstiden, 
ville hun hatt krav på dette til tross for arbeids-
givers ønske om endringer.

Arbeidsavtalen kan dermed fungere som 
en maktstabilisator mellom den ansatte og 
arbeidsgiver, ettersom den begrenser arbeids-
givers handlingsrom.

Kan tariffavtaler erstatte arbeidsavtalen?
Som nevnt vil også tariffavtaler eller særav-
taler sette grenser for hva en arbeidsgiver kan 
foreta seg i kraft av styringsretten. Imidlertid 
gir arbeidsavtalen en bedre beskyttelse mot 
endringer enn hva slike avtaler gir. Dette har 
sammenheng med varigheten til en kollektiv 
og en individuell avtale. De fleste sentrale kol-
lektive avtaler har en varighet på to år, og kan 
forlenges, sies opp endelig eller til reforhand-
ling. Ved opphør eller oppsigelse av slike avtaler 
vil spillereglene forhandles om på ny. Arbeids-
avtalen har imidlertid ikke en opphørsdato, med 
mindre ansettelsesforholdet er midlertidig. Et 
arbeidsforhold er varig, og må eventuelt sies 
opp. Gjøres dette av arbeidsgiver, følger det 
av arbeidsmiljøloven at oppsigelsen må være 
saklig begrunnet. Rettigheter som fremgår av 
avtalen, følger en gjennom hele arbeidsfor- 
holdet. Det kan derfor være verdt å ofre inn-
holdet en aldri så liten tanke, i det arbeidsgiver 

ber deg signere der og da. Ta deg god tid og les 
med hodet. Det kan tenkes teksten også må 
leses «mellom linjene». NFFs forhandlingssek-
sjon er behjelpelig med å se over kontrakten.

Avtalens innhold
Arbeidsavtalen består som regel av mellom 
2 til 10 sider. En del av det som reguleres, er 
påkrevd etter arbeidsmiljøloven § 14-6. Etter 
bestemmelsen skal avtalen inneholde opplys-
ninger om:
•	 partenes identitet,
•	 arbeidsplassen (forretningsadresse),
•	 arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling 

eller arbeidskategori,
•	 tidspunktet for arbeidsforholdets begyn-

nelse,
•	 forventet varighet (dersom arbeidsforholdet 

er midlertidig), og
•	 prøvetid.

For øvrig kan det henvises til lover, forskrif-
ter eller tariffavtaler når det gjelder forhold som 
ferie, oppsigelse, lønn, pensjon, godtgjørelser, 
arbeidstid, pauser, særlig arbeidstidsordning, 
og opplysninger om tariffavtaler. Det vil likevel 
være en fordel å få disse forholdene inn i avta-
len for å gi rettighetene et sterkere vern mot 
senere endringer.

Tilbud = forhandlingssituasjon
Ved ansettelse er det fort gjort å tenke seg at 
kontrakten man er forelagt, må underskrives 
slik den er. Ofte befinner kontraktspartene seg 
i en situasjon hvor de vil ha gjensidig nytte av 
en rask og endelig avklaring. Så er det kanskje 
også slik når man har fått et tilbud, at man er i 
en lykkerus som gir underskriften en egen vilje.

NFFs erfaring er at mange kvier seg for å be 
om tid for å se over avtalen, i frykt av å fremstå 
som en vanskelig arbeidstaker. Dessuten er 
det mange som tenker seg at tilbudet da kan 
gå videre til «nestemann på listen». Slik er det 
ikke. Arbeidsgiver er i juridisk forstand bundet 
av tilbudet sitt. Dette kan kun trekkes tilbake 
dersom forhandlinger ikke medfører enighet. 
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Tilbud om en stilling er en forhandlings-
situasjon, og det beste kortet du har på hånden 
er at arbeidsgiver har valgt deg av en grunn.  

Tolkning og utfylling
Som vi så i eksempelet over, kan arbeidsavtalen 
være nyttig når du er i tvil om det arbeidsgiver 
foretar seg, befinner seg innenfor rammen av 
styringsretten. Men hva om arbeidsavtalen ikke 
gir svar på den problemstillingen du står over-
for? I kontraktsretten er det slik at kontrakter 
må tolkes og utfylles dersom svaret ikke frem-
går eksplisitt av avtaleteksten. I arbeidsforhold 
innebærer dette at også utlysningsteksten får 
en selvstendig verdi. 

Eksempelvis kan det tenkes at det i ar-
beidsavtalen står at Martin Friskus må kunne 
pålegges «andre arbeidsoppgaver» knyttet til 
den daglige driften av sykehjemmet. Dersom 
det i utlysningsteksten står at stell inngår som 
en av arbeidsoppgavene i stillingen, vil dette 
være påregnelig selv før arbeidsforholdets 
begynnelse. Martin vil ikke kunne motsette seg 
at arbeidsgiver pålegger han å være i stell med 
henvisning til arbeidsavtalens taushet. Denne 
må tolkes og utfylles ved hjelp av utlysnings-
teksten. 

Av andre tolkningsmomenter kan nevnes: 
stillingsbenevnelse, stillingsbeskrivelse, 
omstendigheter rundt tilsettingen, sedvaner i 

bransjen, praksis i det enkelte arbeidsforhold, 
og til slutt hva som er rimelig i forhold til sam-
funnsutviklingen.

Forslag til hjemmelekse før påskeferien tar 
over for alle sorger en kan ta på forskudd, er å 
lage en mappe med følgende innhold:
•	 Arbeidsavtalen + utlysningstekst + stil-

lingsbeskrivelse 
•	 Personalreglement for arbeidsplassen
•	 Særavtaler for arbeidsplassen
•	 Lønnspolitisk plan
•	 Gjeldende tariffavtaler
•	 Arbeidsmiljøloven, ferieloven

Spør gjerne arbeidsgiver og/eller tillitsvalgte 
om det er noe du mangler. n

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
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Allmenn fysioterapi Herdis Gautefald                                                              
Kari Kjørholt                                                                   
Kirsten Wiik Ånes                                                               
Åsne Olstad Løkken                                                              
Vibeke Carlsen Unander                                                       

Barne- og ungdoms-
fysioterapi

Elisabeth Kirsti Krosby                                                           
Vibeke Smith Aulie                                                                
Hildegunn Adde                                                                    
Laila Eithun Kobbeltvedt                                                       
Ine Barlie                                                                         
Ketil Westerdahl                                                                   
Siv Helen Lundal                                                                   
Hanne Lisbeth Henriksen                                                      
Venche Helgeland    

Fysioterapi for 
eldre

Else Dreyer                                                                          
Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen                                     
Frithjof Hein Løvik                                                                       

Helse/miljø - ergo-
nomi og arbeids-
helse

Karin Ødegaard Uv

Hjerte- og lunge-
fysioterapi

Vibeke Løckra 
Stine Thallaug Dalane

Idrettsfysioterapi Susanne Elfving                                                                    
Jan Henning Løken                                                                 
Helene Kværne Vileid                                                           
Geir Arne Aarseth                                                                 
Trond Selven                                                                         
Angelita Helen Eriksen                                                         
Lars Haugvad                                                                        
Janne Sæther                                                                       
Hilde Gjellesvik  

Nye spesialister fra 1.1.2016 – del 2
n Følgende medlemmer er etter vedtak i Forbundsstyret godkjent som spesialist MNFF fra 1. januar 2016:

Kvinnehelse Karin Jansen 
Tove Gunn Solberg 
Gry Øystese Stormoen (ny ordning)

Manuellterapi Kenneth Hammond Rosbach 
Pia Veel-Skogholt 
Lene Negård

Nevrologi Silje Storlid

Ortopedi Elisabeth Kirsti Krosby 
Anita Hoddevik Dagsgard

Psykomotorisk 
fysioterapi

Line Brun Wilhelmsen                                                          
Mette Størseth Smith                                                           
Japke Visser                                                                          
Ann-Kristin Johansen                                                            
Kårhild Ås Hvidsten                                                              
Kjerstin M.H. Gystad                                                             
Ellen Sirkka Nora                                                                   
Nina Ruud Børnes                                                                                         
Wenche Hoefler                                                                                            
Tone-Mette Skalstad Wenger                                              
Kjersti Hognes Berg                                                              
Bo Rasmussen                                                                       
Ingvild Sauar van den Beld                                                   
Silje Frich Thuland                                                                
Astrid Mørch                                                                         
Trude Bjerkan                                                                       
Anita Iversen                                                                                                  
Anne Mette Bjørnø-Husa                                                                                     

Revmatologi Berit Hagemoen Lindberg

Les mer om spesialistordningen på fysio.no

I 2016 gjennomføres et hovedtariffoppgjør, og alle over-
enskomster på alle nivåer er sagt opp til reforhandling. At 
det er et hovedoppgjør, betyr at alle forhold kan forhandles, 
ikke bare penger, som er hovedregelen i et mellomoppgjør. I 
offentlig sektor starter forhandlingene med tariffområdene 
KS og staten 12. april, deretter Oslo kommune. Fristen for for-
handlingene er 1. mai. Tariffområdene Virke og Spekter Helse 
følger normalt etter at KS og staten er kommet i havn. n

Tariffoppgjøret i 2016

http://fysio.no/
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EN AVTALE mellom Unio og Storebrand gir medlemmene i Norsk Fysioterapeutforbund et tilbud 
om boliglån til 2,1 prosent nominell rente. Les mer om et av markedets gunstigste rentetilbud på 
NFFs forbundsnettsider (nyhet publisert 20. februar) eller på www.storebrand.no/unio. n

Bankavtale for NFF-medlemmer

Unios generalsekretær Ingjerd Hovdenakk og konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

SIDEN 2012 har NFF samarbeidet med 
Høgskolen i Oslo og Akershus om videre-
utdanning i arbeids- og folkehelse for 
fysioterapeuter. Fagseksjonen i NFF har 
nå inngått ny avtale om videreutdan-
ningen for studieårene 2016–2017 og 
2017–2018. 

Videreutdanningen består av tre kurs. 
Det er muligheter for å delta på ett eller 
flere av kursene uten å fullføre videreut-
danningen. I løpet av perioden som NFF 
har samarbeidet med HiOA, har ca. 250 
fysioterapeuter deltatt på ett eller flere av 
kursene. Nærmere 50 av disse har avlagt 
eksamen og blitt 15 studiepoeng rikere. 
Rundt 150 fysioterapeuter har oppnådd 
kvalifikasjon til arbeidsplassvurderings-

oppdrag for NAV gjennom ett av kursene i 
videreutdanningen.

De tre kursene i videreutdanningen er: 
«Helsefremmende og forebyggende arbeid 
i et folkehelseperspektiv» (kurs 1), «Helse- 
og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø» (kurs 
2) og «Helse- og miljøarbeid – psykoso-
sialt arbeidsmiljø» (kurs 3). Oppgaver må 
skrives i etterkant av kurs 1 og 2, mens 
kurs 3 avsluttes med eksamensoppgave. 
Alle tre kursene må gjennomføres i løpet 
av fem år – og kurs 3 til slutt – for å oppnå 
studiepoeng.

Se NFFs kurssider på www.fysio.no for 
nærmere informasjon om kurs, datoer og 
påmelding. n

Fornyet VU-avtale med HiOA

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
http://www.storebrand.no/unio
http://www.fysio.no/
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NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

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

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

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

Fysioterapi for eldre – grunnkurs 16.-17. juni og 24.-25. oktober Trondheim Fortsatt ledige plasser!

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
folkehelseperspektiv

29. august - 2. september Oslo 29. mai

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter 1.-2. september og 17.-18. november Trondheim 16. juni

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

Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og 
behandling av cervicalcolumna

12.-13. september  Oslo 12. juni

Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk 
aktivitet

14.-16. september Oslo 13. juni

Balansekoden/læringsorientert fysioterapi 14.-16. september og 17.-18. november Oslo 13. juni

Fysioterapi barn og ungdom - psykisk helse 27.-29. september og 28.-29. november Oslo 15. juni

Fysioterapi i palliasjon 17.-19. oktober Bergen 15. august

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

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjons-
svikt og fall

26.-28. oktober Trondheim 19. juni

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

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

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

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2 30. januar-3. februar 2017 Oslo 30. oktober

Det tas forbehold om endringer
Kursoversikt 2016

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

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

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

l Kollegaveiledning

Grupper med planlagt oppstart vår 2016: 

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

•	 2x2 dager: Oslo, Tromsø
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Å undre seg er begynnelsen til  
større innsikt. Gresk ordtak 

Tidspunkt for kurs i 2016 - 2017 - 2018
Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø 18.-22. april Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv, kurs 1 29. aug.-2. sept.  Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2 30. jan.-3. febr. 2017 Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv, kurs 1 28. aug.-1. sept. 2017 Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2 29. jan.-2. febr. 2018 Oslo
Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø, kurs 3 16.-20. april 2018 Oslo

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

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

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

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

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

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

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

l Fysioterapi for eldre
I 2016 arrangeres det kurs i:

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

Fysioterapi for eldre – demens og alderspsykiatri, 
Sandefjord, 10.–11. november

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjonssvikt og fall, 
Trondheim, 26-28. oktober

For påmelding og mer informasjon om kursene, se www.fysio.no

Vi trenger flere kursledere 

i fagområdet Fysioterapi for eldre, 
og først og fremst til grunnkurset.

Kontakt oss i Fagseksjonen for mer 
informasjon. Mer informasjon kommer - følg med på 

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kursnytt

Oslo, 8. september 2016
Hold av dagen!

NFFs fagseksjon arrangerer 

Temadag om 
fysioterapi og flyktninger

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

Sogndal Convention er Vestlandets største 
convention innen trening, fysisk aktivitet og helse

Sogndal Convention (28. april - 1. mai 2016) springer ut fra 
Fosshaugane Campus miljøet og blir arrangert av flere samar-

beidspartnere, deriblant Høgskulen i Sogn og Fjordane og 
Idrettssenteret. Sentralt står sammenhengen mellom forsknings-

basert kunnskap og praksis.

Flere teoretiske og praktiske sesjoner vil omhandle forebygging, 
prestasjon og rehabilitering innenfor ulike arenaer som 

skole, idrett og eldre. 
For komplett faglig program og påmelding se: 

www.sogndalconvention.no  eller besøk vår facebookside  
www.facebook.com/SogndalConvention

Teoretisk hjerterehabiliteringsseminar ved 
LHL-klinikkene Feiring 07.04.2016

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst og 
LHL-klinikkene Feiring arrangerer teoretisk hjerterehabiliterings-
seminar torsdag 7. april 2016. 

Målgruppe: Tverrfaglig helsepersonell med interesse for 
hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Hit kommer bl.a. professor Jostein Hallén for å holde foredraget 
«Fra rolig stavgang til beinharde intervaller – hva er evidensen?».

Se www.hjerterehab.no for program og påmelding.

Tema: MESTRING AV USYNLIGE SYMPTOMER

Målgruppe: Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, personer med MS, 
 pårørende og andre interesserte.
Målsetting: Gi deltakerne innsikt i og verktøy til å løse noen av utfordringene det er å ha MS og å være pårørende. 
 Det gjelder like mye for fagpersoner som for personer med MS og pårørende.

Konferansesteder:
Onsdag 20. april Quality Hotel Grand, Kristiansund
Fredag 22. april Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde
Onsdag 8. juni Quality Hotel & Resort, Sarpsborg 
Tirsdag 6. september Quality Hotel Grand Farris, Larvik
Onsdag 7. september Hotell Scandic, Hamar

For påmelding og ytterligere informasjon: 
Gå inn på MS-forbundets hjemmeside www.ms.no eller ta direkte kontakt med MS-forbundet på telefon: 22 47 79 90

MS-konferansene 2016

Tirsdag 20. september First Hotel Ambassadeur, Drammen
Onsdag 12. oktober Hotell Scandic Lerkendal, Trondheim 
Mandag 17. oktober Quality Hotel & Resort, Kristiansand
Torsdag 27. oktober Hotell Scandic Havet, Bodø 

SKANDINAVISK FORUM FOR LYMFOLOGI
Kurs 2016 - 2017
www.lymfologi.no

Hold deg oppdatert!
www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap

http://www.sogndalconvention.no/
http://www.hjerterehab.no/
http://www.ms.no/
http://www.lymfologi.no/
http://www.lymfologi.no/
http://www.mediyoga.no/
http://www.fysio.no/spesialistordningen
http://www.fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap
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Vurderer du en master?
Studentopptak høst 2016

Master i aktivitet og bevegelse
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 utdan-
ning på PhD nivå. 

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

Opptakskrav: Bachelor i ergoterapi, fysioterapi, sykepleie, ver-
nepleie, idrettsvitenskap, psykologi  eller bevegelsesvitenskap. 
Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt. Minste-
krav for opptak 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 2016. 
Søknadsfrist: 15. april 2016

Mer informasjon finner du på siden:  
http://www.ntnu.no/studier/hsmab

Faglig ansvarlig: ann-katrin.stensdotter@ntnu. Fagadministrativ 
ansvarlig: jan.h.storksen@ntnu.no

Masteremnene: Aktivitetsvitenskap (høst 2016), Bevegelsesvi-
tenskap (høst 2016) Skriving av vitenskapelig artikkel (høst 2016) 
Arbeid- og helse (vår 2017) og Fysisk aktivitet (vår 2017) tilbys 
også som videreutdanninger.  
https://www.ntnu.no/videre/videreutdanning-fra-bachelor-helse-
og-omsorg

Fakultet for helse- 
og sosialvitenskap UiT Norges arktiske universitet

9037 TROMSØ

MASTER I HELSEFAG
120 studiepoeng

• Studieretning klinisk nevrologisk fysioterapi – søknadskode 3039
• Flerfaglig studieretning – søknadskode 3012

Søknadsfrist 15. april 2016.

Oppstart studietilbudene er i august 2016. 

Nærmere opplysninger om opptakskrav, oppbygging og innhold  
finner du på https://uit.no/utdanning eller ved å henvende deg til  
Institutt for helse- og omsorgsfag - tlf. 77 66 07 81/77 64 52 66 eller til 
Infotorget ved Det helsevitenskapelige fakultet -  tlf. 77 64 46 10.

Din søknad registrerer du her: http://uit.no/sokweb.

Oppstart av den enkelte studieretning forutsetter  
tilstrekkelig antall studenter. 

Mastergradsstudier for fysioterapeuter

Masterprogram i helsevitenskap, 
fysioterapivitenskap
 
Hvorfor ta mastergrad i fysioterapivitenskap?
•     Studiet gir omfattende forskningskompetanse
•     Studentene kan delta i pågående forskningsprosjekter
•     Studentene veiledes av aktive og erfarne forskere 
•     Mulighet for studieopphold hos internasjonale samarbeidspartnere
•     Studiet kvalifiserer for fagutvikling, forskning og undervisning
 
Faglig fordypning: 
Muskel- og skjelettplager / Gange og balanse / Smerteevaluering  
og smertebehandling / Nevro-rehabilitering

Studer på heltid eller deltid. Korte samlinger og selvstudier.

Søknadsfrist: 15. april

Nærmere informasjon: uib.no/fg/fysioter 
Tlf: 55 58 61 00, e-post: studie@igs.uib.no

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLE- 
UTDANNING

Vet du va? Vi har inga smärtreceptorer!
Köp boken på www.holteninstitute.com
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SPEILET
Å forstå og forholde sig til smerte og stress

Tom Arild Torstensen

Holten Institute AB

ko
m

m

un
ika

tion om smerte er kommunikation om følelser

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

En rød tråd gjennom
 sm

erten

https://www.ntnu.no/videre/videreutdanning-fra-bachelor-helse-og-omsorg
http://uit.no/sokweb
http://www.uib.no/fg/fysioter
http://www.holteninstitute.com/
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bransjeregisteret

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

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

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no
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Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”
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Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special

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

kr. 355,–

Bestill  
boken - Send  

Eldrebølgen 
til 2030

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

SKANLAB NG PRO
69 35 20 80

info@skanlab.nowww.skanlab.no

 
BEHANDLE OVER 

METALLER
NAVIGASJON PÅ 

HÅNDKONTROLLEN  
TOUCHSCREEN

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

SKANLAB THERAPY

SKANLAB NG PRO
SKANLAB LASER PRO

TRYKKBØLGE
ELEKTROTERAPI

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva 
som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige 
formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sik-
rer du deg oppmerksomhet på ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

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

Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

n Ta kontakt med Henriette, 
henriette@a2media.no eller Ronny, 
ronny@a2media.no i A2 Media AS!

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

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

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

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

www.solguden.no

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

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

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

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

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

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

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

35 05 79 10T:

http://www.arko.no/
http://www.bamseprodukter.no/
http://www.kktape.no/
http://www.extensor.no/
http://www.gymline.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.pvf.no/
https://www.facebook.com/Tidsskriftet-Fysioterapeuten-533855456644534/
http://www.a2media.no/
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kalender
Årsabonnement 2011:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

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

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

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

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

FRISTER 2011

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

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

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

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

Vi trenger tips til kalenderen

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

APRIL
12.-15. Gøteborg 
International Forum on Quality 
and Safety in Healthcare. 
Info: http://internationalforum.
bmj.com/

14.-16. Halvorsbøle
Stressmestring 
Arr: Fagakademiet, Acem og 
Norsk Yogaskole
Info: www.fagakademiet.no 
eller www.acem.no

28.4–1.5. Sogndal
Sogndal Convention. Trening, 
fysisk aktivitet og helse 
Arr: Høgskulen i Sogn og 
Fjordane og Idrettssenteret 
www.sogndalconvention.no

MAI
10.-11. Oslo 
Helsekonferansen 2016: 
Pasientens helsetjeneste i 
praksis  
Arr: Helse- og omsorgsdeparte-
mentet og Helsedirektoratet 
Info: https://helsedirektoratet.
no

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

23.-27. Holmsbu
Forskning ved fjæra, kurs i 
kunnskapsbasert praksis og 
helsetjeneste. Fellessamlinger 
og enkelte grupper vil foregå på 

engelsk. 
Arr. Kunnskapssenteret. 
www.kunnskapssenteret.no

JULI 
6.-9. Wien
ECSS Vienna 2016. Congress of 
the European College of Sport 
Science. 
Info: www.ecss-congress.
eu/2016 

SEPTEMBER
5.-7. Reykjavik
4th Nordic Conference in Work 
Rehabilitation. 
Info: http://www.virk.is/static/
files/_2016/nordic-conference-
virk-2016_des2015.pdf

8. World Physiotherapy 
Day 
Info: http://www.wcpt.org/ og 
www.fysio.no

8. Oslo
NFF arrangerer temadag om 
fysioterapi og flyktninger 
Arr: NFFs fagseksjon 
info: http://fysio.no/
Forbundsforsiden/Kurs

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

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

23.-25. Gardermoen
NFFs landsmøte 2016 
Info: www.fysio.no

ÅRSABONNEMENT 2016
Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 
Offentlige institusjoner: 950 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper 
til det blir skriftlig oppsagt.

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

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

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

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

FRISTER 2016

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
4   14/3 15/4
5   18/4 13/5

Stillingsannonser kun på nett.

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

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

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

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

OPPLAG 
9.300 

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

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

Vi holder mange kurs i 2016, her er de neste:
Vi holder en rekke kurs for 

fysioterapeuter, manuellterapeuter, 
kiropraktorer m. fl.

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

Oslo  01.-02. april Kinesiotaping Symposium
Oslo  15.-16. april Tapekurs i sportstape
Oslo  22.-23. april Kinesiotaping trinn 3
Oslo  20.-21. mai Kinesiotaping trinn 1
Bergen  11.-12. juni Dry needling modul 2

http://www.alfacare.no/


Tidsplan 2016 

INTRODUKSJONSKURS!

Manuell medisin
Stockholm 3 maj
Stockholm 1 sep
Oslo  6 sep
Stockholm 18 okt

Hårfjerning  
Stockholm 20 sep

Fjerning av tatovering  
Stockholm 5 apr
Stockholm 4 okt

LASERTERAPI MANUELL MEDISIN

Grunnkurs
Stockholm 28 - 29 maj
Stockholm 17 - 18 sep

LASERTERAPI HEST & HUND

Grunnkurs
Stockholm 9 - 10 apr
Göteborg 23 - 24 apr
Stockholm 29 - 30 okt

LASERTERAPI FOTTERAPEUT

Vi hjelper deg med 
opplæring og kjøp av laser.

Grunnkurs 
Linköping 9 -10 apr
Göteborg 16 -17 apr
Stockholm 21-22 maj
Oslo  21-22 maj
Stockholm 10-11 sep
Oslo  24 - 25 sep
Stockholm 8 - 9 okt 
Malmö  15 - 16 okt
Göteborg 22 -23 okt

Videregående kurs
Stockholm 7 - 8 maj 
Göteborg 14-15 maj

Avansert kurs
Stockholm 4 - 5 jun

Med PowerLaser 
kan du behandle der du ønsker.

Distributør:
www.norsklaseragentur.no   info@norsklaseragentur.no   +46 8 33 86 00

Ved kjøp av laser 

Kostnadsfritt

Tid: 18.00 –19.30

Flere datoer på nettsiden!

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

http://www.norsklaseragentur.no/

