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«FYSIOTERAPIEN FRAM FRA MØRKELOFTET» var den litt dystre tittelen på et debatt-
innlegg i fjorårets siste utgivelse av Fysioterapeuten. Overlege Helge Hartmann ved Sy-
kehuset Levanger lurte på hvorfor så mange fysioterapeuter arbeider i «lukkede rom». 

Han ville rette søkelys på det han mener er fysioterapeuters mangelfulle rutiner når det 
gjelder epikriser. Når Hartmann skriver henvisninger, legger han alltid med kopi av epi-
krisen, samt forslag til hvilken behandling pasienten bør få. Men i bare to-tre prosent av 
sakene der han henviser pasient til fysioterapeut, får han som henvisende lege en epikrise 
tilbake. Og han må ofte purre.

Ifølge Hartmann er han ikke alene blant leger om å oppleve det slik. Han sier det ikke rett 
ut, men budskapet er helt klart at fysioterapeutene bør skjerpe seg. 

I dette nummeret utdyper Helge Hartmann sine synspunkter på epikriser og hvorfor det 
er så viktig. Helsepersonelloven § 45a slår fast at helsepersonell skal sende epikrise. Det 
understreker også Ruth Line Meyer Walle-Hansen, jurist og fungerende generalsekretær 
i NFF.

En vitenskapelig artikkel i Fysioterapeuten nr. 9/2014, var det som fikk Hartmann på 
banen: ”Fysioterapi ved kneartrose; en observasjonell studie av epikriser”. Forfatterne så 
på epikriser i samarbeidet mellom lege og fysioterapeut, og hva slags behandling som er 
beskrevet i epikrisene overfor pasienter med kneartrose.

Konklusjon: Epikriser sendes ikke rutinemessig, og de epikrisene som ble innhentet i 
forbindelse med studien var svært mangelfulle.

I diskusjonskapittelet skriver forfatterne: «En responsrate på 93 prosent fra pasientene 
og 57 prosent fra fysioterapeutene, er isolert sett gode tall. Men 57 prosent betyr at det 
er 43 prosent av fysioterapeutene som, på tross av gjentatte oppfordringer, velger ikke å 
oppfylle lovens krav til innsending av epikrise til behandlende og/eller henvisende lege.»

Dette er ikke bra for fysioterapeutenes gode navn og rykte.

En del av leserne kjenner seg sikkert ikke igjen i beskri-
velsene ovenfor. Andre får kanskje et stikk av dårlig sam-
vittighet. Etter vårt syn bør alarmklokkene ringe hos alle 
som bryr seg om faget og pasientene. Det er også snakk 
om å synliggjøre god praksis og hva fysioterapeutene 
gjør for pasientene.

I noen sammenhenger hevder fysioterapeuter at de ikke 
tas på alvor. Men kan de kreve å bli tatt på alvor når sam-
arbeidspartnerne ikke får vite hva de holder på med? 
Spør Hartmann.

Det spørsmålet bør flere stille. 
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aktuelt

Behandlingen er ferdig, nå 
gjenstår det bare å sende pa-
sienten ut døra. Men epikrisen, 
hvor har du den?

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

HELGE Hartmann, overlege ved Avdeling for 
fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehu-
set Levanger, har i mange år vært opptatt av 
at epikriser alltid skal følge pasienten. Først 
og fremst for pasientenes beste, men også 
fordi epikriser er et viktig verktøy for fysio-
terapeuter, leger og andre behandlere.

Sent i fjor skrev han et debattinnlegg i 
Fysioterapeuten, der han satte søkelys på 

fysioterapeuters manglende rutiner når det 
gjelder epikriser. 

«Fysioterapien fram fra mørkeloftet» var 
tittelen på innlegget, der Hartmann spør: 
Hvorfor arbeider så mange fysioterapeuter i 
«lukkede rom»? 

 
Får sjelden epikrise 
Når Hartmann skriver henvisninger, legger 

Når epikrisen mangler 

VIKTIG Overlege Helge Hartmann og fysioterapeut Tove Vannes Sundby ved Sykehuset Levanger er helt enige: Fysioterapeuter har plikt til å dokumentere 
det de gjør i forhold til pasientene.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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han alltid med kopi av epikrisen, samt for-
slag til hvilken behandling pasienten bør få. 

– I henvisningen påfører jeg nesten alltid 
et ønske om å få behandlers tilbakemelding, 
altså epikrisen som beskriver hva fysiote-
rapeuten har gjennomført. Det burde være 
unødvendig. For enhver behandler bør det 
være en selvfølge å beskrive hva som er 
gjort, funn og eventuelle råd om oppfølging, 
sier Hartmann.

Han anslår at i bare to-tre prosent av 
sakene der han henviser pasient til fysio-
terapeut, får han som henvisende lege en 
epikrise tilbake. Uten epikriser svekkes hel-
setjenestens mulighet til å gi en best mulig 
samlet behandling, mener Hartmann. Der-
for purrer han ofte opp manglende epikriser.

– Dessverre er det slik at enkelte fysiote-
rapeuter, selv etter en og to purringer, unn-
later å reagere. Det synes jeg er uheldig, ikke 
minst for pasientene, men også med tanke 
på de ulike behandleres mulighet til ny viten 
og lærdom, sier Hartmann. Nå håper han at 
fysioterapeuter som gruppe tar tak i proble-
matikken.

– Stor tro på fysioterapi
Når Fysioterapeuten møter ham på Syke-
huset Levanger, understreker Hartmann at 
han har stor tro på fysioterapi og tverrfaglig 
samarbeid. Han har vært sykehuslege med 
spesialitetene fysikalsk medisin, rehabilite-
ring og revmatologi i 25 år, og driver selv en 

gruppe for bevegelsesmestring ved sykehu-
set. Og der spiller fysioterapeuter en viktig 
rolle. 

– Det er interessant å observere hva 
man kan få til med individuell oppfølging, 
instruksjon og tverrfaglig samarbeid. God 
samhandling og utnyttelse av de ulike fag-
gruppenes spisskompetanse gir ofte positive 
resultater. Men når det gjelder epikrise som 
felles verktøy, har spesielt fysioterapeuter 
mye å gå på, sier Hartmann. 

Gjennom arbeidet med rehabilitering ser 
han daglig at samarbeidet mellom fysiotera-
peuter og leger er viktig: 

– Det vi gjør hver for oss og sammen må 
beskrives i en epikrise. Rett og slett fordi 
både pasienten og vi har nytte av det.

Dette er også grunnen til at han engasje-
rer seg så sterkt når fysioterapeuter unnlater 
å ta det ansvaret de har når det gjelder epi-
kriser.

Psykomotorikere
– Det hender jeg får inn pasienter som for-
teller at de har vært til fire-fem ulike fysio-
terapeuter. Men når jeg nøster i hva som er 
gjort, finner jeg dessverre ingenting. Dette 
svekker min mulighet til å gi fullgod be-
handling, sier Hartmann.

Han har drøftet spørsmålet med andre 
leger, både i sykehus og i kommunehelse-
tjenesten. Inntrykket er det samme: De får 
sjelden epikriser fra fysioterapeutene de 

henviser pasienter til.
– Det er selvsagt forskjeller. Fra fysiote-

rapeuter med spesialisering i psykomotorisk 
fysioterapi får jeg ofte epikriser, sier Hart-
mann.

 
Beklagelig 
Han synes praksisen er beklagelig, og spør 
høyt: 

– For hvem skriver fysioterapeuten epi-
kriser? For pasienten, legen, seg selv eller 
forsikringsselskapet?  Svaret er at dette er 
viktig for alle. Skriver ikke fysioterapeuten 
epikrise, fratar han pasienten en mulighet 
for bedring. Både pasienten og fysiotera-
peuten går glipp av en anledning til å evalu-
ere og reflektere rundt hva man egentlig har 
jobbet med, og hvordan behandlingen vir-
ker. For mange pasienter er en epikrise også 
betryggende. Noen har katastrofetanker og 
henger seg opp i detaljer, som en oppsum-
merende epikrise kan være med å sette inn i 
et riktig perspektiv, sier Hartmann.

Men epikriser er også til beste for fysio-
terapeuten selv.

– Epikrisen gir behandler muligheten til 
å gå kritisk gjennom egen evaluering av til-
standen og effekten av tiltak. Her ligger det 
mye læring, sier sykehuslegen, og påpeker at 
epikrise fra fysioterapeut naturligvis også er 
nødvendig fra legens ståsted.

– Dersom jeg ikke får epikrise, aner jeg 
ikke hvordan behandlingen hos fysiotera-
peut har gått. Var vurderingen min om å 
henvise til fysioterapeut riktig? Eller burde 
jeg igangsatt noe annet, sier Hartmann.

Forsikringssaker
Han påpeker at epikriser også er nødvendige 
å ha i forsikringssaker. 

«Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sen-
des til. Med mindre pasienten motsetter seg det, skal det ved ut-
skrivning fra helseinstitusjon oversendes epikrise til innleggende 
eller henvisende helsepersonell, til det helsepersonellet som tren-
ger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging, 
og til pasientens faste lege. Det skal også sendes epikrise ved poli-
klinisk behandling eller behandling hos spesialist.

Dersom det ikke er mulig å sende epikrise samtidig med ut-
skrivning, skal epikrise uansett sendes innen forsvarlig tid etter 
at helsehjelpen er avsluttet.

Med epikrise menes sammendrag av tilgjengelige journalopp-
lysninger i tilknytning til undersøkelse eller behandling av en 
pasient som er nødvendige for at videre behandling eller oppføl-
ging av pasienten innenfor helse- og omsorgstjenesten kan skje 
på en forsvarlig måte. Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om plikten etter første og andre ledd, herunder 
hvem epikrise skal sendes til, hvilke opplysninger epikrisen skal 
inneholde, og når epikrisen skal være sendt.»

Kilde: Lovdata.no

Helsepersonelloven § 45a: 

Kan de kreve å bli tatt på alvor når 
samarbeidspartnerne ikke får vite 
hva de holder på med?

›››
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– Det har hendt at mine pasienter har gått 
glipp av relativt store forsikringsutbetalinger 
fordi funn og behandling ikke har blitt jour-
nalført, sier han.

Nylig hadde Hartmann et tilfelle der en 
inkomplett spinalskade manglet dokumen-
tasjon, både fra fysioterapeut og lege. Slikt 
får store økonomiske konsekvenser for pa-
sienten.

Til høsten skal overlegen snakke om te-
maet på et regionalt fysioterapimøte i regi av 
NFF. Han håper at engasjementet han viser 
kan føre til endret praksis. 

For øvrig henvendte han seg til Fylkesle-
gen i Nord-Trøndelag for ikke lenge siden 
for å diskutere problematikken.

– Fylkeslegen tolker lovteksten dithen at 
alle fysioterapeuter plikter å sende epikrise 
til henvisende instans, uansett hvor de job-
ber. Det er et naturlig ledd i det å gi helse-
hjelp på en forsvarlig måte, sier Hartmann. 
Han håper at Fylkeslegen følger opp proble-
matikken. 

– Får ikke betalt
Hartmann er glad for at Fysioterapeuten 
satte søkelys på epikriser i nr. 9/2014. 

I en vitenskapelig artikkel skri-
ver Vibeke Bergsvik Stavang at fysio-
terapeuter i større grad kan våge å vise 
selvstendig klinisk resonnement i sine skrift-
lige produkter, samt stå for sine vurderin-
ger og tydeliggjøre sin faglige kompetanse. 
Det var den artikkelen som fikk han til å 
skrive innlegget.

– Dette har frustrert meg i alle de år, og 
jeg syntes det var så bra å lese at noen fy-
sioterapeuter er opptatt av dette, sier Hart-
mann. Når han har anledning, drøfter han 
problemet med fysioterapeuter. I en av disse 
samtalene argumenterte en fysioterapeut 
med at han ikke fikk betalt for tiden han 
brukte på epikriseskriving. 

Det er Helge Hartmann helt uenig i:
– I likhet med oss leger ligger det impli-

sitt i behandlingen at tilbudet til pasienten 
inkluderer en epikrise. Fysioterapeutene har 
mye kunnskap som ikke kommer pasientene 
til gode, når de velger å holde kunnskapen 
for seg selv. I noen sammenhenger hevder 
fysioterapeuter at de ikke tas på alvor. Men 
kan de kreve å bli tatt på alvor når samar-
beidspartnerne ikke får vite hva de holder 
på med? 

– Plikt til å dokumentere
Fysioterapeut Tove Vannes Sundby leder fy-

sioterapistaben på Sykehuset Levanger. Hun 
setter pris på Hartmanns engasjement.

– Jeg er ikke overrasket. Det underbyg-
ger inntrykket jeg har av Helge som genuint 
opptatt av tverrfaglig samarbeid og pasien-
tens ve og vel. Vi fysioterapeuter har plikt 
til å dokumentere det vi driver med. Vi skal 
skrive epikriser til henvisende instans. Epi-
kriser er grunnleggende i god samhandling. 
Gode rutiner i informasjonsflyten mellom 
kommune- og spesialisthelsetjeneste er nød-
vendig for at pasientene skal få den hjelpen 
de har krav på, slår Sundby fast.

Selv opplever hun samarbeidet mellom 
sykehusfysioterapeutene og fysioterapeu-

tene ute i kommunene som godt. 
– Vi sender epikriser til kommunehel-

setjenesten og har inntrykk av at pasientene 
blir fulgt opp på en god måte. Når vi over-
fører en pasient, ringer vi ofte kommunefy-
sioterapeutene for å sørge for en best mulig 
overgang. Terskelen for å ta kontakt er lav, 
og vi føler at dette gjelder begge veier, sier 
Sundby. 

Hun synes det er flott at leger etterspør 
epikriser. 

– På sykehuset bruker vi mye tid på do-
kumentasjon, og det er fast rutine hos oss 
å skrive epikrise som følger pasienten ut til 
kommunehelsetjenesten. Det er ille om det 

BEHANDLING – Det hender jeg får inn pasienter som har vært til fire-fem fysioterapeuter. Men når jeg 
nøster i hva som er gjort finner jeg dessverre ingenting.
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Er alle fysioterapeuter plik-
tige til å sende epikriser til 
henvisende instans etter endt 
behandling? Eller kan loven 
tolkes på en annen måte?  

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysiotereapeuten@fysio.no

FYSIOTERAPEUTEN har spurt Ruth-Line 
Meyer Walle-Hansen om NFFs tolkning av 
§45a i Helsepersonelloven (se lovtekst side 
6). Hun er jurist og fungerende generalse-
kretær i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

– Fysioterapeuter skal sende epikrise, 
slik loven foreskriver. Bestemmelsen kom 
inn i loven i 2013 og erstatter den tidligere 
pasientjournalforskriften. Epikriser er svært 
viktig for samhandling og samarbeid i helse-
vesenet. Rett bruk av epikriser må også ses i 
sammenheng med god praksis og faglig for-
svarlighet, sier Walle-Hansen. 

Spørsmål om tillit
– Du mener med andre ord at alle fysiotera-
peuter har plikt til å sende epikrise?

– Min vurdering er som sagt at fysiote-
rapeuter skal sende epikriser til henvisende 
instans etter endt behandling. Ut i fra en ren 
språklig fortolkning av loven, vil det være 
mulig å diskutere om dette gjelder alle fysio-
terapeuter. Men sett i forhold til de overord-
nede hensyn og formålsbetraktninger, me-
ner jeg det er rett å konkludere slik vi gjør. 
Dette er en del av god og forsvarlig yrkes-

utøvelse. Det er også et spørsmål om tillit. 
Pasienter og andre brukere av helsetjenester 
skal ha tillit til at regler og faglige normer 
overholdes av fysioterapeutene. I den grad 
loven oppfattes som uklar, bør det reises 
spørsmål om det er behov for en presisering, 
fastslår Walle-Hansen.

Hun legger til at NFF ikke har data som 
forteller i hvilken grad fysioterapeuter sen-
der epikriser eller ikke. 

– I den grad det ikke gjøres, slik enkelte 
hevder, er det en utfordring som NFF øn-
sker å gjøre noe med, sier hun.

Forbundet holder årlige kurs for selvsten-
dig næringsdrivende fysioterapeuter, der 
slike spørsmål står på dagsorden. 

– Her informerer vi om det NFF mener 
er rett jus og god praksis. Vårt inntrykk er at 
majoriteten er opptatt av god journalføring 
og å sende epikriser. Uansett kommer vi til 
å fokusere på fysioterapeutenes forpliktelser 
også fremover.

 
Ulik forståelse
– Kan fysioterapeuters forståelse av regelver-
ket variere med hvor de jobber, og om de er 
ansatte eller næringsdrivende?

 – Det er vanskelig å vite, siden vi ikke 
har innsamlede data på dette området. Men 
det kan tenkes at det er litt ulik forståelse av 
bestemmelsen om epikriser i ulike deler av 
tjenesten som vi ikke er klar over. Det kan 
også skyldes at bestemmelsen ikke er like 
kjent for alle. Primærhelsetjenesten er en 
fragmentert tjeneste med ulike organisa-
toriske forankringer. Videre er det viktig å 
påpeke at arbeidsgivere og kommuner også 
har et ansvar. Kvalitet på tjenesten, og sys-
temer som understøtter de, er ikke bare et 
ansvar for den enkelte terapeut.

– Mener NFF at mangelfull skriving av 
epikriser er skadelig for fysioterapeuters om-
dømme?

– Fysioterapeuter generelt har et godt 
omdømme og et tydelig faglig engasjement. 
Jeg vil også påstå at fysioterapeuter har en 
bevissthet rundt det å følge regelverk og 
standarder for helsepersonell på en god 
måte. At det finnes noen som ikke opptrer 
korrekt må ikke legges hele gruppen til last, 
sier Walle-Hansen. n

 

NFF: Fysioterapeuter skal skrive epikriser

NFF Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, jurist og 
fungerende generalsekretær i NFF. Foto: Dagrun 
Lindvåg

er slik at legene ikke får tilbakemelding fra 
fysioterapeuten. At vi gjør det vi er pålagt, 
er også viktig for vår faglige anseelse, sier 
Sundby.

Fysioterapeuten har henvendt seg til 
kommunefysioterapeuter flere steder for 
å høre deres tanker om problemstillingen. 
Men ingen ønsket å stille opp i bladet.

– Dette må vi ta tak i
Runar Jenssen er manuellterapeut og til-

litsvalgt for privatpraktiserende i Levanger 
kommune. Han sender en god del henvis-
ninger til fysioterapeuter.

– Min oppfatning er at de fleste sender 
epikriser tilbake, selv om det kan være noen 
unntak. Dersom en del leger mener vi er for 
dårlige, er det noe vi bør ta tak i. Epikriser 
er en grunnleggende del av samhandlingen 
mellom helsepersonell, og er viktig for å 
sikre at pasientene får god oppfølging, sier 
Jenssen. 

Han tolker Helsepersonelloven slik at det 
skal sendes epikrise til henvisende instans, 
og mener at ansvaret for å skrive epikriser 
må ligge hos hver enkelt fysioterapeut. 

– Samtidig er det viktig å ta dette opp i 
fellesskap, for eksempel i samarbeidsmøter 
mellom privatpraktiserende fysioterapeuter. 
Som kontaktperson vil jeg sette på dagsor-
den at enkelte instanser ikke er fornøyd med 
våre rutiner angående epikriser, sier Jenssen. 
n

mailto:fysiotereapeuten@fysio.no
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Arba Inkludering as
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40
firmapost@arba.no

www.arba.no

og oppbevaringsrør

Medisinsk

Å STÅ mye fremoverbøyd på 
jobben eller fritiden har tilsy-
nelatende ingen sammenheng 
med graden av korsryggsmer-
ter, viser en ny dansk undersø-
kelse.

Studien er utført av Det Na-
tionale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø (NFA). Forsker-
ne fant ingen slik sammen-
heng, skriver arbeidsmiljo.dk. 

Flere av deltakerne i under-
søkelsen fikk tvert imot mindre smerter i korsryggen når de sto fremoverbøyd i mer 
enn 30 grader over lengre tid. 

De 198 deltakerne i studien kom fra sju ulike typer arbeidsplasser, der fremover-
bøyde stillinger ofte forekommer. Bevegelsessensorer gjorde det mulig å måle hvor 
mye de sto, gikk og bøyde ryggen i løpet av dagen. I samme periode rapporterte del-
takerne om de hadde smerter i korsryggen – eller ikke.

Nå kan du lese Fysioterapeuten 
digitalt – som eblad. Gi oss beskjed 
dersom du ønsker å slutte med 
papirutgaven. 

DET digitale bladet er identisk med papirutgaven 
når det gjelder innhold og layout, og det kommer 
ut samtidig.  Men ebladet er selvsagt også interak-
tivt, og det kan leses både på PC, nettbrett og mobil.

Fysioterapeutens eblad finner du på våre nettsi-
der, fra nr. 1/2015. Dersom du ønsker å slutte med 
å få Fysioterapeuten tilsendt og heller vil lese bladet 
digitalt, send en e-post til fysioterapeuten@fysio.
no, så fjerner vi navnet ditt fra adresselisten.

Et digitalt blad gir nye muligheter: Du kan klik-
ke på annonser og komme rett inn på annonsøre-
nes nettsider, eller på lenker til ekstra ressurser i re-
daksjonell stoff og fagartikler. Det kan også lenkes 
til lyd og levende bilder.

Les Fysioterapeuten som eblad!

I første omgang vil ebladet være åpent for alle, men etter en stund vil det med 
stor sannsynlighet bli lagt bak passord for NFFs medlemmer og betalende abon-
nenter. n

Å stå fremoverbøyd

http://www.arba.no/
mailto:fysioterapeuten@fysio
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Den internasjonale karrieren til 
psykomotorisk fysioterapeut 
Berit Heir Bunkan tok virke-
lig av først etter at hun fylte 
80 år. 

TEKST Hege Larsen 
FOTO Skjalg Bøhmer Vold 
fysioterapeuten@fysio.no

BERIT Heir Bunkan (85) sprudler av energi 
der hun sitter på kontoret på Seniorsenteret 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Jeg er blitt sprek i skapet, sier hun.
Skapet hun snakker om er psykoanaly-

tikeren Wilhelm Reichs omstridte orgon-
skap – et behandlingsskap som består av 
metall og organisk materiale, og som skal gi 
livsenergi. Hver dag i høst syklet Berit Heir 
Bunkan dit skapet står og satt der for å få nye 
krefter og bekjempe sykdom.

– Jeg håpet at det skulle hjelpe, og jeg ble 
virkelig full av arbeidslyst, sier hun.

Ut i verden
Nå har hun vært pensjonist i 15 år, men har 
arbeidet som aldri før etter at hun ble pen-
sjonist, og de siste årene stadig mer interna-
sjonalt. Invitasjonene fra utlandet står  i kø, 
hun har blant annet holdt kurs ved en rekke 
verdenskongresser i psykomotorisk fysiote-
rapi de siste årene, sist i Lisboa i fjor.

Da nettavisen Khrono intervjuet Bunkan 
i februar sto Nederland for tur, og senere en 
ny verdenskongress i Athen. Hun har dessu-
ten publisert seks vitenskapelige artikler de 
siste årene, der hun er medforfatter på fem, 
og regner med å ha den sjuende ferdig nes-
te år.

– Internasjonalt har karrieren min først 
tatt av etter at jeg ble 80 år. Tidligere var 
jeg for opptatt, men nå har jeg fått tid til å 
skrive mer og delta på konferanser interna-
sjonalt, sier hun.

I februar lanserte hun en bok om fag-
områdets historie, som har tittelen «Fra 

Wilhelm Reich til Trygve Braatøy og Aadel 
Bülow-Hansen-tradisjonen i Norge».

Fagområdet kalles gjerne norsk psyko-
motorisk fysioterapi, men Berit Heir Bun-
kan foretrekker betegnelsen «Braatøy og 
Bülow-Hansen-tradisjonen».

– Begrepet psykomotorisk fysioterapi er 
blitt utvannet og betyr forskjellige ting. Der-
for foretrekker jeg den mer presise betegnel-
sen, sier hun.

Kropp og sinn
Uansett navn er fagområdet utviklet i Nor-
ge, men bygger  i  utgangspunktet på den 
østerrikske psykoanalytikeren Wilhelm 
Reichs tenkning om kroppsterapi.  Psyko-
analytiker  Trygve Braatøy og fysioterapeut 
Aadel  Bülow-Hansen utviklet fagområdet 
videre i samarbeid inntil Braatøy døde i 
1953. Forståelse av sammenhengen mellom 
kropp og sinn var sentralt.

Senere fikk Berit Heir Bunkan selv en 
viktig rolle i utviklingen av fagområdet, som 
hun  beskriver som en helhetlig undersø-
kelses- og behandlingsmetode som ivaretar 
hele mennesket, og som legger vekt på pust, 
bevegelse, kroppsholdning, muskulatur, og 
ikke minst kroppsbildet.

– Opprinnelig var tanken at fysioterapi 
skulle gjøre pasientene mer mottakelige 
for psykoanalyse, for mye av motstanden 
mot psykoterapien sitter i kroppspanseret, 
sier hun.

– Kroppen er bærer av følelser, og husker 
hva mennesket har møtt og møter av belast-
ninger og opplevelser. Derfor er det så viktig 
å se kropp og sinn i sammenheng, sier hun, 
før hun demonstrerer pusteøvelser.

– Det er viktig at pusten skal kunne gå fra 
nederst i magen og helt opp i brystet alt etter 
behovet for luft. Kontakten med den neder-
ste delen av magen er viktig for seksuallivet. 
Fysioterapeuter er redde for  å snakke om 
seksualitet, men det er ikke jeg. Seksualite-
ten er en veldig viktig del av livet og noe som 
man må forholde seg til som terapeut også, 
sier hun.

Setter tall på kroppen
Da hun tok doktorgraden i 2003, 74 år gam-
mel, var det på sin egenutviklede, kvantitati-
ve undersøkelsesmetode «The Comprehen-

sive Body Examination».
– Det er omstridt i fysioterapien å skale-

re. Da må man vite hva normalitet er, og det 
er noe man må bli enige om, sier Bunkan.

Hun forklarer at den kvantitative 
kroppsundersøkelsen i første rekke skal 
fortelle hvilke pasienter som har tilstrekke-
lige  kroppsressurser til å dra nytte av psy-
komotorisk fysioterapi. Arbeidet ga henne 
internasjonal anerkjennelse, og året etter 
ble  hun utnevnt til ridder 1. klasse av St. 
Olavs orden for sin innsats for utviklingen 
av fagområdet.

Norsk psykomotorisk fysioterapi er en 
særegen norsk utdanning som bare tilbys 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der det 
har vært et tilbud siden 1993, samt de senere 
årene ved Universitetet i Tromsø. Flere land 
er interessert, og finske kolleger ved Tampe-
re University of Applied Sciences i Finland 
er i ferd med å bygge opp kompetanse på 
feltet og skal tilby undervisning i den nor-
ske metoden.

Det har tatt Berit Heir Bunkan seks år å 
bli ferdig med den omfattende boken om 
fagområdet som hun brenner for. I 21 ka-
pitler og 450 sider skriver hun om historien 
i detalj.

– Det er en ganske smal bok om et lite 
fagområde, men jeg synes det er viktig at 
historien blir fortalt, sier hun.

Karrieren tok av etter fylte 80

Berit Heir Bunkan
Alder: 85 
Oppvokst: På en gård rett utenfor  
Mosjøen 
Utdanning: Fysioterapeut i 1949, 
magister i samfunnsfag med hovedfag 
psykologi 1977, psykolog 1978, doktor-
grad i filosofi ved medisinsk fakultet ved 
Universitetet i Oslo 1999. 
Stilling: Egentlig pensjonist siden 1999, 
tidligere førsteamanuensis ved Høg-
skolen i Oslo og Akershus. 
Aktuell med: Mandag 9. februar lanserte 
hun boken «Fra Wilhelm Reich til Trygve 
Braatøy og Aadel Bülow-Hansen–tradisjo-
nen i Norge» på Litteraturhuset i Oslo.

Intervjuet er tidligere publisert av nettavisen  
khrono.no ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 
http://khrono.no/friminutt/2015/01/ 
berit-heir-bunkan

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://khrono.no/friminutt/2015/01/berit-heir-bunkan
http://khrono.no/friminutt/2015/01/berit-heir-bunkan
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LIVSENERGI Berit Heir Bunkan har vært 
pensjonist i 15 år, men jobber som aldri før, 
og de siste årene stadig mer internasjo-
nalt. 2015 startet med boklansering.
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Psykomotorisk fysioterapi

n Norsk psykomotorisk fysioterapi er 
en behandlingsform som ble utarbeidet 
i slutten av 1940-årene av psykiater 
Trygve Braatøy og fysioterapeut  
Aadel Bülow-Hansen.

Metoden omfatter både en forstå-
elsesform og en metodisk tilnærming. 
Utgangspunktet er en forståelse av 
kroppen som en funksjonell og samspil-
lende enhet.

Både undersøkelse og behandling om-
fatter hele kroppen. I denne behandlings-
tradisjonen ses pasientens symptomer 
og kroppslige uttrykk i lys av sykehisto-
rie, livssituasjon og livshistorie.

Fysioterapeuten tilpasser den psyko-
motoriske behandlingen til den enkelte 
pasients ressurser og grad av belastning. 

Kilder: Institutt for fysioterapi ved 
HiOA og Wikipedia.

For å være sikker på at boken blir 
spredt, har hun selv kjøpt opp et anse-
lig antall eksemplarer som hun vil sende 
rundt til personer i fagmiljøet.

Har skrevet 23 bøker
Det er ikke den første boken hun skriver. 
Da hun fylte 85 år i fjor, ble produksjonen 
talt opp, og resultatet var at hun har skre-
vet hele 23 bøker. Flere av disse er utgitt 
etter at hun ble pensjonist i 1999.

– Jeg er veldig glad for at jeg har kon-
torplass her på Seniorsenteret ved HiOA. 
Uten den hadde verken doktorgradsar-
beid eller post doc-forskning vært mulig, 
sier hun.

Som 85-åring fortsetter hun både 
å forske og å veilede studenter. Vanligvis 
utfører  hun en til  to  behandlinger per 
uke, noen av disse er  egenbehandlinger 
som studentene må ta for å bli godkjent 
som spesialist og kunne ta spesialisttakst 
når de har private pasienter.

– Det er veldig viktig å gå i terapi selv 

for å komme i kontakt med sine egne for-
trengte sider og unngå å overføre egne 
problemer på pasientene. Selv har jeg 
hatt veldig stort utbytte av terapi. Jeg har 
ingen kroppslige smerter, og sykler hver 
dag fra Majorstua fram og tilbake til høg-
skolen, forteller hun.

Denne dagen tripper hun rundt på 
issvullene i pen drakt og med St. Olavs-
medaljen i en eske. På fingeren har hun 
en ring med Universitetet i Oslos sym-
bol,  Apollos lyre, som hun fikk av psy-
kiater og nåværende statssekretær Astrid 
Nøkleby Heiberg da hun disputerte.

Hun er i gang med enda en bok, denne 
gang en manual og praktisk veiledning i 
psykomotorisk behandling, og har ingen 
planer om å pensjonere seg på ordentlig.

– Jeg har det veldig morsomt – jeg 
produserer og publiserer og har fått tid til 
å gjøre mye av det jeg ikke rakk før jeg ble 
pensjonist, forteller hun. n

«Opprinnelig var tanken at fysio-
terapi skulle gjøre pasientene mer 
mottakelige for psykoanalyse, for 
mye av motstanden mot psyko-
terapien sitter i kroppspanseret.»

Berit Heir Bunkan
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I år 2020 vil det være 5.000 
flere fysioterapeuter i Dan-
mark enn det er i dag. Hvor i 
all verden skal de jobbe alle 
sammen?

TEKST Tone Elise Eng Galåen  
tg@fysio.no 

HVIS det skal være plass til alle, må det ska-
pes flere arbeidsplasser innenfor alle sekto-
rer. Samtidig viser nye beregninger at dan-
skene bruker 21 milliarder kroner per år av 
egen lomme på helse, skriver fysio.dk.

Forbundet Danske Fysioterapeuter (DF) 
nedsatte i 2014 et rådgivende forum for å se 
på hvordan det kan skapes vekst i den hel-
private sektoren innen fysioterapi. Nå har 

forumet lagt fram sine anbefalinger under 
overskriften «Pasienten er også en kunde». 

Større kjeder
Noen av anbefalingene går ut på at klinikke-
ne slutter seg sammen i større kjeder, satser 
på profesjonell ledelse, og tenker på pasien-
tene også som kunder. 

Anbefalingene er gitt ut ifra premisset 
om at vekst forutsetter et økt fokus på å tje-
ne penger. Undersøkelser forumet har gjort, 
viser at hele 75 prosent av fysioterapeutene 
som driver privat næring er drevet av fag-
lige fremfor forretningsmessige ambisjoner. 
Forumet konkluderte med at dette er en ut-
fordring for bransjen. 

Entreprenørene
Erfaringen viser nemlig at de som skaper 
størst vekst er entreprenørene, de som eta-

blerer selvstendig virksomhet for å sette 
egne ideer ut i livet. Men dette gjelder kun 
17 prosent av fysioterapeutene som driver 
privat næring i Danmark.

Forumet anbefaler at fysioterapivirksom-
heter skal forretningsutvikles og styres øko-
nomisk. Andre anbefalinger går på oppret-
telse av en selvstendig bransjeorganisasjon, 
bruk av partnerskapskontrakter, strategisk 
samarbeid med andre tilbydere i helsemar-
kedet, mer profesjonelt fokus på økonomi 
og ledelse, utvikling av nye tjenester og salg 
av produkter.

Les mer: www.fysio.dk.

– Pasienten er også en kunde 

www.solguden.no  //  +47 928 50 888  //  post@solguden.no
Våre benker leveres fraktfritt direkte på døren.

mailto:tg@fysio.no
http://www.fysio.dk/
http://www.solguden.no/
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Manglende ekstremiteter, lam-
melser, dårlig hørsel eller syn 
– gleden ved å mestre trumfer 
hindringene for medlemmene 
av Funkis snowboardklubb.

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

I 2011 ble Funkisparken åpnet som et nytt 
område for nybegynnere og funksjonshem-
mede i Oslo Vinterpark på Tryvann. For-
målet var å gjøre ski og snowboard enkelt 
tilgjengelig for alle, uansett fysikk.

Etter ett års drift, ble Funkis snowboard-

klubb etablert i 2012. 
– Jeg ønsket å etablere et større miljø hvor 

vi utelukkende tilbød trening og aktivitet på 
snowboard, sier initiativtaker og klubbleder, 
fysioterapeut Stine Magistad Johansen. 

Funkis snowboardklubb tilrettelegger for 
alle som kan stå. Medlemmene kan være 
hørselshemmede, bevegelseshemmede eller 
synshemmede. Mange kommer fra Cerebral 
Parese-foreningen.

– Mennesker med hemiplegi og utford-
ringer på den ene siden av kroppen har ofte 
svært stor glede av snowboard, sammen-
liknet med for eksempel ski. Snowboard 
gir stabilitet, fordi hele kroppen kan jobbe 
sammen. Også for de som mangler en arm 
eller et bein, er snowboard et supert alter-

nativ. Vi plasserer protesebeinet bakerst, slik 
at de kjører nedover med det friske beinet 
først, forteller Magistad Johansen. 

Parasnowboard
Selv har hun stått snowboard siden hun var 
ti år, har jobbet som snowboard-dommer 
de siste fire årene, er utdannet instruktør, 
og driver ellers med surfing, kiting og klat-
ring. Arbeidstiden deler hun 40/60 mellom 
prosjektleder for parasnowboard i Norges 
Snowboardforbund og jobben som fysiote-
rapeut på NEMUS Bryn.

– Etter at jeg var ferdig utdannet i 2010, 
fikk jeg muligheten til å bli klassifisør i para- 
snowboard. Vi undersøkte funksjonshem-
mede utøvere som skulle delta i interna-

Stø på snø

LETT PÅ BRETT Funkis snowboardklubb tilrettelegger for alle som kan stå. Formålet er å øke rekrutteringen og integreringen av personer med nedsatt funk-
sjonsevne, sier klubbleder og fysioterapeut Stine Magistad Johansen. 

mailto:tg@fysio.no
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Kari Randen Hatløy er let-
tet over å ha fått tildelt et 
driftstilskudd tilsvarende det 
hun var innstilt til i fjor høst. 

TEKST Tone Elise Eng Galåen
tg@fysio.no 

HUN mener imidlertid at posisjonspoliti-
kerne i Hadsel har håndtert saken på en 
urovekkende måte.

– Jeg har flere ganger spurt hvordan 
de vurderte søkernes faglige skikkethet, 
men har ikke fått svar. De har et forkla-
ringsproblem, sier Hatløy.

Hun var av det faglige utvalget i kom-
munen innstilt som nummer én til et 50 
prosent driftstilskudd som Hadsel kom-
mune utlyste i fjor vår. Formannskapet 
valgte å se bort fra anbefalingen, og ga 
i oktober tilskuddet til fysioterapeuten 
som vikarierte i hjemmelen.

Vant frem
Klagesaken ble lagt fram for formannska-
pet 12. mars, uten innstilling fra rådman-
nen. Bladet Vesterålen skrev samme dag 
at ordfører Kjell-Børge Freiberg (Frp) 
foreslo, på vegne av Fremskrittspartiet, 
Høyre og Venstre å avvise klagen. Hjørdis 
Nilsen (Ap) viste på sin side til at Norsk 
Fysioterapeutforbund (NFF) har støttet 
Kari Randen Hatløy.

– Det tas opp at det er brudd på avta-
ler, og at vi ikke får svar på hvordan for-
mannskapet har vurdert skikkethet. Det 
at én søker er godt etablert, er ikke noe 
poeng her, sa hun.

Nilsen foreslo på vegne av Arbeider-
partiet og Senterpartiet å tildele Kari 
Randen Hatløy 50 prosent driftstilskudd 
dekket av udisponerte driftsmidler, inn-
til en ny hjemmel er ledig. Ved hjelp av 
varamedlem Jan Ivar Ellingsen (uavh.), 
ble dette forslaget vedtatt med fire mot 
tre stemmer.

Ikke imponert
Da Fysioterapeuten snakket med Hatløy 
en knapp uke etter at klagen hennes ble 

tatt til følge, var hun fremdeles opprørt 
over håndteringen av saken.

– Det har stått en del i lokalpressen 
som jeg reagerer sterkt på. For det første 
har tildeling av driftstilskudd ved flere 
anledninger blitt likestilt med ansettelse. 
Man skiller altså ikke mellom tildeling og 
ansettelse, selv om dette foregår innen to 
forskjellige lovverk, sier Hatløy.

Heller ikke grunnlaget for tildelingen 
imponerte Hatløy nevneverdig.

Faglig skikkethet
– Kommunen skal tildele driftstilskud-
det til den som er best faglig skikket, det 
har innbyggerne i kommunen krav på. 
Når formannskapet i dette tilfellet kun 
forholder seg til en ufullstendig utvidet 
søkerliste, og ikke kan vise til et eneste 
dokument i saksfremlegget som forteller 
noe om søkernes skikkethet, så blir det 
jo umulig å foreta en tildeling på faglig 
grunnlag, sier hun

Hjemmelen Hatløy nå har fått tildelt 
skal bare gjelde inntil en annen blir ledig. 

– Jeg er glad for å ha vunnet frem, men 
mener posisjonen har håndtert saken på 
en sterkt kritikkverdig måte, sier Hatløy, 
og legger til at hun ikke ser på hjemmelen 
hun nå har fått tildelt som en kompensa-
sjon, men en hjemmel som rettmessig er 
hennes. n

– Synd de ikke kan ta selvkritikk 

KRITIKKVERDIG Psykomotoriker Kari Randen 
Hatløy mener posisjonspolitikerne har et 
forklaringsproblem. Foto: Idar Ovesen/Bladet 
Vesterålen

sjonale konkurranser for at de skulle kon-
kurrere på like vilkår. Norge hadde ingen 
deltakere. Det var da vi bestemte oss for å få i 
gang et større tilbud for funksjonshemmede 
på snowboard i Oslo, med et langsiktig mål 
om å få med utøvere i internasjonale kon-
kurranser, sier Magistad Johansen.

Parasnowboard ble inkludert for første 
gang i Paralympics i Sotsji i fjor der ingen 
norske deltok. Men i VM i La Molina, Spa-
nia, i februar i år, tok Kristian Moen (15) sølv. 
Moen er medlem i Funkis snowboardklubb.

Utdanner instruktører
Funkis snowboardklubb har 60-70 aktive 
medlemmer med funksjonshemming, med-
regnet støttemedlemmer er antallet ca. 120. 
Det er ingen aldersgrense for deltagelse. 

– Vi trener to ganger i uka og deler opp i 
grupper etter ferdighetsnivå, ca. fem perso-
ner per instruktør. For helt nybegynnere er 
det noen ganger nødvendig å være 1:1 i en 
periode, og mange av barna krever tett opp-
følging. Vi har derfor startet en egen gruppe 
kalt Funkis junior, sier Magistad Johansen. 

Det er om lag sju instruktører på hver 
trening. Oslo Vinterpark støtter med heis-
kort, og ExtraStiftelsen har støttet klubben 
økonomisk gjennom tre år, blant annet med 
innkjøp av 35 brettpakker til utlån for med-
lemmene. Også Sparebankstiftelsen DNB 
har gått inn med penger til utstyr. Funk-
sjonshemmede kan prøve tilbudet en gang 
gratis, før de må melde seg inn i klubben og 
betale en liten treningsavgift.

– Alle instruktørene våre gjennomgår 
et ordinært instruktørkurs i snowboard. Vi 
har også et viderekommende kurs om funk-
sjonshemming og hvordan man tilretteleg-
ger på best mulig måte for de forskjellige 
diagnosetypene. Mange av instruktørene er 
fysioterapeuter eller idrettspedagoger, sier 
Magistad Johansen.

Økt rekruttering
I 2014 fikk Funkis snowboardklubb Inklude-
ringsprisen på Idrettsgallaen, og ble kåret til 
Årets klubb gjennom Snowboardforbundet. 

– Hovedmålet er å øke rekrutteringen, 
integreringen og tilretteleggingen av snow-
board for personer med nedsatt fysisk funk-
sjonsevne både lokalt i Oslo og landet rundt. 
Det er utrolig givende å inspirere andre ut i 
aktivitet, og sørge for at de får en god mest-
ringsfølelse, sier Magistad Johansen. n

mailto:tg@fysio.no
http://www.blv.no/Fikk_driftstilskuddet-5-9-12731.html
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AKTUELT

Kirsti Lund i Sauherad fikk 
alvorlige komplikasjoner et-
ter at en hofteoperasjon gikk 
galt. Hun deler skjebne med 
tusenvis av andre, melder NRK 
Telemark. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

MANGE pasienter har fått varige mén etter 
en operasjon som har vært den mest van-
lige i Norge i 30 år. Sykehuset Telemark er 
et av flere sykehus som har brukt Hardinge-
metoden, som kan gi såkalt glutealsvikt. Det 

skriver NRK Telemark på sine nettsider.
Kirsti Lund må nå skyve seg rundt på 

stuegulvet mens hun sitter på en kontorstol. 
Hun klarer ikke lenger å støvsuge på vanlig 
måte. Hverdagen har blitt tung og vanskelig. 
Hun fikk operert den venstre hoften i 2011, 
og fikk alvorlige og varige komplikasjoner. 

Klar over risiko
Overlege Poalo Rossi ved Sykehuset Te-
lemark opplyser at de hele tiden har vært 
klar over at metoden han og andre leger har 
brukt har hatt en høy risiko for feil. Men al-
ternative metoder har også hatt muligheter 
for alvorlige feil. 

– Dette har vært den metoden vi mener 
er best, men vi burde nok vært flinkere til 

å informere om potensielle feil, sier Paolo 
Rossi til NRK Telemark. 

Sjelden erstatning
Han har anbefalt å gi Kirsti Lund pasient-
skadeerstatning, men slike klager får sjelden 
medhold. 

Norsk Pasientskadeerstatning har fått 
mange klager på denne typen operasjoner i 
de senere år, men de aller fleste blir avvist. 
Årsaken er at det ikke er snakk om feilbe-
handling, men kjente komplikasjoner. 

– Da har man ikke rett til erstatning, sier 
kommunikasjonsdirektør i Norsk Pasient-
skadeerstatning Øydis Ulrikke Castberg til 
NRK Telemark. n

Mange feil ved hofteoperasjoner

VANSKELIG Kirsti Lund sliter med husarbeid. Hun fikk varige mén etter en hofteoperasjon. Foto: Stian Wåsjø Simonsen, NRK

mailto:dl@fysio.no
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Vil bli sett som vanlige barn

n Barn med nedsatt funksjon ser ikke på seg selv som funksjons-
hemmede, ifølge en doktorgradsavhandling ved Norges Idrettshøg-
skole (NIH).

Mona Asbjørnslett disputerte den13. april med avhandlingen 
«Ordinary kids – Everyday life experiences of children with disabili-
ties». Hun gjennomførte stipendiatperioden ved Institutt for ergo-
terapi og ortopediingeniørfag, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), 
men disputerte ved NIH.

Asbjørnslett oppfordrer fagfolk til å følge barnas eksempel og 
lytte til deres erfaringer.

Sammen med forskerkolleger har hun fulgt barn med nedsatt 
funksjonsevne i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen. Den 
klare lærdommen er at disse barna vil at fagfolkene rundt dem skal se 
på dem som vanlige barn – med spesifikke utfordringer.

Ortogeriatri best ved hoftebrudd 
n – Om lag 9.000 personer i Norge får et brudd i øvre femurende 
hvert år. Et strukturert samarbeid mellom ortopedi og geriatri gir 
bedre resultat for pasientene. 

– Ortogeriatri gir også nye vitenskapelige innfallsvinkler, skriver 
Lars Gunnar Johnsen og medarbeidere i en kommentarartikkel i lege-
tidsskriftet (nr.6/2015). Johnsen er overlege ved St. Olavs hospital. 

Hoftebruddpasienter har en gjennomsnittsalder på ca. 84 år. 
Prognosen er alvorlig, både når det gjelder motorikk, selvhjulpenhet 
og kognisjon.

– Til tross for god kunnskap og klinisk betydningsfulle resultater 
for en pasientgruppe med alvorlig prognose, har det vist seg vanske-
lig å få sykehusene til å prioritere opprettelsen av ortogeriatriske 
enheter. Vi tror dette skyldes at det kreves satsing på tvers av 
tradisjonelle skillelinjer mellom fag og avdelinger. Det kreves også 
friske økonomiske midler, fordi ortogeriatri innebærer å investere mer 
klinisk innsats i en forsømt pasientgruppe, skriver forfatterne.

De etterlyser nasjonale retningslinjer for håndtering av skrøpelige 
eldre med brudd, slik man har gjort i England. Der er betydningen av 
ortogeriatrisk samarbeid sterkt vektlagt, skriver forfatterne.

Les mer: www.tidsskriftet.no

Stor forskjell i levealder 
n Høyt utdannede menn i Norge lever sju år lenger enn dem med 
bare grunnskole. For kvinner er forskjellen fem år.

I flere av årene etter 2000 har levealderen steget mer for menn 
enn for kvinner, og kjønnsforskjellene er nå mindre enn på 50 år. 

Fra 2013 til 2014 økte forventet levealder med 0,5 år for kvinner 
og 0,4 år for menn. Norske kvinner blir 84,1 år, menn blir 80 år, viser 
ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Les mer: www.fhi.no

http://www.medinorway.no/
http://tidsskriftet.no/article/3306410
http://www.tidsskriftet.no/
http://www.fhi.no/
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Bakgrunn 
Overskriften i denne artikkelen er et spørs-
mål hentet fra nettsidene til en norsk privat-
klinikk. Den henvender seg til personer som 
vurderer kirurgisk hjelp til å gå ned i vekt. 
Fedmekirurgi – eller såkalte slankeoperasjo-
ner – har etter hvert etablert seg som en me-
tode i eksplosiv vekst. I Norge er det først og 
fremst personer med sykelig overvekt som 
kan tilbys denne behandlingen når konser-

vative tiltak har vært uten effekt. Sykelig 
overvekt betyr at BMI er over 35 med minst 
en følgesykdom, eller eventuelt at BMI er 
over 40 (1)1.  

Det mest vanlige inngrepet er gastric by-
pass kirurgi der ca. 90 av magesekken ko-
bles vekk og 2/3 av tynntarmen kobles om. 
Samlet innebærer dette at både matinntak 
og næringsopptak reduseres betydelig, noe 
som i tråd med intensjonene reduserer vekta 
(2). I tillegg er fedmekirurgi assosiert med 
bedring i fedmerelaterte sykdommer som 
diabetes 2, kreft, og hjerte-karlidelser, særlig 
de første to årene etter inngrepet (3-4). Fed-
mekirurgi innebærer imidlertid også risiko 

for bivirkninger og alvorlige komplikasjoner 
(5,6). Eksempelvis vil anslagsvis 100-200 av 
de 3.000 pasientene som gjennomgår slik ki-
rurgi i Norge årlig kunne utvikle tarmslyng 
(7). Fedmeopererte pasienter risikerer også 
å utvikle vitamin-, jern- og kalsiumman-
gel (8). Studier viser også at personer som 
gjennomgår fedmekirurgi kan gå opp igjen 
i vekt dersom de ikke endrer livsstil (1,9). I 
rehabiliteringen etter fedmekirurgi vektleg-
ges derfor varige endringer i mat- og tre-
ningsvaner gjennom tverrfaglig oppfølging 
(9). Fysioterapeuter har her en sentral rolle 
med sin ekspertkunnskap om bevegelse og 
fysisk aktivitet. I tillegg er fysioterapeuter 

Sammendrag

n Bakgrunn: Beslutninger om behandling tas ofte på grunnlag av informasjon på 
internett. I denne studien har vi undersøkt hvordan privatklinikker informerer om 
fedmekirurgi på sine nettsider. 

n  Metode: Vi har benyttet en kvalitativ tilnærming for å undersøke informasjonen på 
nettsidene til fem private klinikker rettet mot det norske markedet og foretatt en 
tematisk analyse av materialet. 

n  Resultater: Resultatene presenteres gjennom fire hovedtema: Ingen annen behand-
ling virker bedre; Du vinner mer enn du taper; Det er opp til deg; Kan slankeoperasjon 
være noe for deg? Samlet sett får resultatene frem at det er påfallende kontraster 
mellom de ladede og overtalende pasienthistoriene og den mer saklig orienterte 
informasjonen på klinikkenes nettsider.  

n  Konklusjon: Diskrepansen mellom de «vellykkede» pasienthistoriene og den mer 
saklig orienterte informasjonen på klinikkenes nettsider kan skape forvirring og i 
verste fall urealistiske forventinger til de utfordringer som fedmekirurgi medfører.  

n Nøkkelord: Fedmekirurgi, private klinikker, markedsføring, informert valg, informert 
samtykke, kvalitativ studie.
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«Kan slankeoperasjon være noe for deg?»
En studie av hvordan private klinikker 
informerer om fedmekirurgi

1 BMI regnes ut ved at kroppsvekten i antall kg deles 
på kroppshøyde ganger høyde (i meter). I tråd med 
Verdens Helseorganisasjons (WHO) klassifikasjonsta-
bell, forstås en BMI fra 25 til 30 som overvekt, mens 
en BMI over 30 defineres som fedme.
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involvert i forebyggende- og behandlende 
tiltak der hensikten er å hjelpe pasientene 
til å gå ned i vekt uten kirurgisk behandling. 
Fysioterapeuter må dessuten være forberedt 
på å forholde seg både til de pasientene som 
strever med bivirkninger og komplikasjo-
ner etter fedmekirurgi, og de som vurderer 
å gjennomgå kirurgisk behandling som en 
siste mulighet til å gå ned i vekt. 

Ifølge et vedtak fattet av Nasjonalt råd 
for kvalitet og prioritering i helse- og om-
sorgstjenesten i januar 2014, er det viktig at 
pasienter får nyansert og forskningsbasert 
informasjon før de vurderer fedmekirurgi, 
slik at de har et best mulig grunnlag for det 
valget de tar. Rådet er særlig opptatt av at 
pasientene informeres om risiko ved slike 
inngrep, samt usikkerheten knyttet til lang-
tidsvirkninger2. Videre understrekes betyd-
ningen av å gi den enkelte pasient «adekvat 

tid» slik at vedkommende kan ta en infor-
mert beslutning:

Rådet understreker betydningen av at 
både private og offentlige aktører tilbyr pa-
sientene god informasjon og veiledning om 
risiko ved kirurgisk behandling ved fedme og 
usikkerheten om langtidseffektene. Videre er 
det vesentlig at pasientene får adekvat tid til å 
ta en informert avgjørelse.2

En sentral forutsetning for et informert 
valg og et informert samtykke er at personen 

er gitt relevant og balansert informasjon på 
en tilpasset måte, og at vedkommende har 
forstått hva inngrepet innebærer og hvilken 
nytte og risiko som er knyttet til det (10). 

I dag søker mange informasjon om fed-
mekirurgi på internett, men informasjonen 
er av variabel kvalitet. Beslutninger baseres 
ofte på informasjon fra nettet (11-14), og 
selve samtykket blir lett bare en formell pro-
sedyre (15). 

Ifølge Salant og Santry er dette proble-
matisk sett i lys av de private klinikkenes 
tendens til å fokusere på de positive virk-
ningene av fedmekirurgi. Gjennom studier 
av over 100 amerikanske nettsider fant de at 
informasjon om bivirkninger og komplika-
sjoner var tonet ned, eller ikke nevnt i det 
hele tatt (16). I likhet med USA, kan man 
også i Norge kjøpe operasjonen selv gjen-
nom private helseklinikker. En slik opera-
sjon er imidlertid kostbar, prisen ligger på 
mellom 80.000 til 200.000 kroner, avhengig 
av operasjonstype og oppfølging i etterkant 
av inngrepet.3 Det hender imidlertid at kli-
nikkene tilbyr rabatt på sine fedmeoperasjo-
ner.4  Til sammenligning er det gratis å gjen-
nomgå fedmekirurgi ved offentlige sykehus. 
Ventetid har imidlertid bidratt til at pasien-
ter med midler til å betale selv har søkt seg 
til det private helsevesenet. De som ønsker 
operasjon kan selv ta direkte kontakt med 
klinikken, mens man må ha henvisning fra 
lege for å få behandling ved offentlige syke-

Klinikkene benytter betegnelser som «verktøy» og 
«hjelpemiddel» for å understreke at egeninnsats er 
avgjørende for et vellykket resultat.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:
•	 Private klinikker henvender seg direkte 

og delvis påvirkende til potensielle 
pasienter.

•	 Det er stor variasjon i informasjonsinn-
holdet mellom de ladede og overtalende 
pasienthistoriene og den mer saklig 
orienterte faktainformasjonen.

•	 Informasjonen støtter i liten grad infor-
merte valg og et gyldig samtykke.

•	 Ved bruk av pasienthistorier, bør også 
mindre positive opplevelser komme 
frem.

2 http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/
kirurgisk-behandling-ved-overvekt
3 Priser fremgår av klinikkenes egne nettsider. 

4 Eksempelvis hadde en norsk privatklinikk i 2011 
«kampanjepris» der man kunne få både operasjon og 
tverrfaglig oppfølging for kroner 115 00 kroner der-
som man tok kontakt før utgangen av 2011 (www.
overvektskirurgi.no, oktober 2011). 

http://www.overvektskirurgi/
http://www.overvektskirurgi/
http://www.kvalitetogprioritering.no/saker/
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hus. Privatklinikkene er imidlertid regulert 
av helsepersonelloven, paragraf 13, der det 
understrekes at markedsføring av helse- og 
omsorgstjenester skal være «forsvarlig, nøk-
tern og saklig». I lys av dette mener vi det er 
betimelig å undersøke følgende problemstil-
ling: 

Hvordan informeres det om fedmekirurgi 
på nettsidene til private klinikker som tilbyr 
slike tjenester til nordmenn? 

Metode
Denne studien er forankret i en kvalitativ 
tilnærming for å utvikle en dypere forståelse 
for det fenomenet som studeres (17-19). Vi 
foretok et strategisk utvalg av klinikker der 
inklusjonskriteriene var at de skulle være 
private, hadde tilbudt fedmeoperasjoner i 
mer enn ett år, at de var rettet mot norske 
forbrukere, og at de hadde etablert egne 
nettsider der de informerte om sine fed-
meoperasjoner. Videre ble det lagt vekt på at 
klinikkenes nettsider både inneholdt fakta-
informasjon og annen saksbasert informa-
sjon, samt informasjon om pasienters egne 
erfaringer i form av pasienthistorier og lig-
nende. Dette ga et utvalg bestående av fem 
klinikker. 

Ettersom søkelyset er på informasjons-
tilgangen som utgangspunkt for beslut-
ninger om fedmekirurgi og samtykke, har 
vi konsentrert oss om informasjonen som 
fremkommer på klinikkenes egne nettsider. 
Materiale ble samlet inn i perioden 15. mai-
15. august 2014 og består av tekst, bilder og 
videosnutter av ulik varighet. 

Vi vektla en tematisk analyseprosess som 
startet med en gjennomgang av hele mate-
rialet for å danne oss et helhetsinntrykk (18-
19). Deretter systematiserte vi materialet i 
hoved- og undertema fra hver av klinikke-
nes nettsider. I neste runde sammenlignet 
vi disse temaene på tvers, på leting etter 
fellestema. Da hensikten var å vise trender 
og variasjoner og ikke sette søkelyset på 
enkeltklinikker, er klinikkene anonymisert 
gjennom en inndeling i bokstaver: Klinikk 
A, B, C, D og E. 

Innenfor kvalitativ forskning er det viktig 
at forskeren tydeliggjør egen forforståelse for 
å få frem hvordan materialet er analysert. En 
kritisk vurdering av egen forforståelse styr-
ker studiens troverdighet (17-18). Relatert 
til vår studie, hadde vi god kjennskap til den 
medisinske litteraturen på feltet, inkludert 
virkninger og bivirkninger av fedmekirurgi. 
Vår inngang til feltet var imidlertid ulik. 

Førsteforfatter hadde tidligere dybdeinte-
rvjuet pasienter etter fedmekirurgi, mens 
andreforfatter hadde interessert seg for de 
etiske og moralske aspektene. I vår første 
gjennomlesning av materialet var vi derfor 
opptatt av å studere informasjonen hver for 
oss, for deretter å analysere oss frem til felles 
tematikker. Dette bidro til at vi etter hvert 
også kunne utvikle en distanse til materialet. 
Gjennom å trekke inn sitater og eksempler 
fra klinikkene har vi samtidig prøvd å iva-
reta en nærhet til materialet, noe vi mener 
bidrar til å styrke artikkelens troverdighet.  

Resultater
Ingen annen behandling virker bedre
Ett av klinikkenes hovedbudskap er at kirur-
gisk behandling virker bedre enn annen be-
handling. Kirurgi fremstilles som den mest 
effektive behandling både når det gjelder 
vektreduksjon og behandling av fedmerela-
terte sykdommer. Eksempelvis argumente-
rer klinikk A og D for at kirurgi kan «hel-
brede» underliggende sykdommer. En av 
disse klinikkene nyanserer imidlertid dette 
budskapet til å gjelde 80 prosent av pasien-
tene som før operasjonen hadde diabetes 
2. De andre klinikkene formidler lignende 
budskap. Eksempelvis argumenterer klinikk 
B for at de fleste av de medisinske proble-
mene vil «forbedres» eller «forsvinne» etter 
operasjonen.   

For å understreke at kirurgi virker bedre 
enn annen behandling, viser klinikkene 
også til «dårlige» og «lite vellykkede» resul-
tater av tradisjonell behandling. Som klinikk 
D uttrykker det: «Dessverre pleier pasienter 
med alvorlig fedme å reagere dårlig på tra-
disjonelle dietter og treningsregimer, og 
resultatene er lite vellykket.» Videre under-
strekes det at sjansen for å lykkes uten ki-
rurgisk behandling er minimal. Som klinikk 
E formulerer det: «færre enn fem prosent 
av deltakerne i et ikke-kirurgisk vektreduk-
sjonsprogram oppnår betydelig, varig vek-
treduksjon.» 

Budskapet om at kirurgi virker bedre enn 
annen behandling får også et erfaringspreg 
gjennom personlige pasienthistorier – van-
ligvis skrevet i jeg-form av navngitte perso-
ner. En av disse er skrevet av Annette som, 
etter å ha strevd med fedmerelaterte plager 
tross gjentatte vektreduksjonsforsøk store 
deler av voksenlivet, nå er «svært fornøyd 
og glad» for at hun valgte operasjon. Takket 
være operasjonen er hun kvitt alle plagene 
hun hadde før inngrepet, og hun gleder seg 

både over vektreduksjonen og helsegevin-
sten. Mona forteller om lignende erfaringer. 
Mens hun tidligere strevde med høyt blod-
trykk og insulinresistens, har hun etter å 
ha blitt operert gått ned 40 kilo og føler seg 
«sprekere og friskere» enn hun «noensinne 
har vært». Språket i disse pasienthistoriene 
er emosjonelt og positivt ladet gjennom ut-
talt bruk av adjektiver og metaforer. Vi får 
vite at Heidi er i «lykkerus» over at kiloene 
renner av. Oddny forteller at «hver dag er et 
mirakel». Torill understreker at livet nå er 
«helt topp»; og Anlaug forteller at «dette vil 
jeg anbefale på det sterkeste til alle der ute 
som sliter med overvekt og sykdommer». 
Før og etter bildene i disse historiene bidrar 
til å understreke de gode virkningene av ope-
rasjonen. Mens kvinnene før operasjonen er 
avbildet i vide t-skjorter og vide skjørt, så 
poserer de etter inngrepet smilende i trange 
drakter, lårkorte skjørt og solbrune i bikini. 

Du vinner mer enn du taper 
Når klinikkene informerer om de proble-
matiske aspektene ved fedmekirurgi er det 
først og fremst risikoen for komplikasjoner 
som tematiseres. Risikoen for å rammes av 
alvorlige komplikasjoner tallfestes, samtidig 
som klinikkene argumenterer for at deres 
erfarne kirurger bidrar til å redusere risi-
koen for komplikasjoner. I en videosnutt på 
klinikk Bs nettsider forteller eksempelvis en 
av kirurgene at de mer enn 100 pasientene 
han har fedmeoperert er «veldig fornøyde».  
I samme video forteller Anita, en tidligere 
pasient, at hun «ikke har hatt noen proble-
mer i det hele tatt» etter operasjonen. En 
annen klinikk (A) argumenterer for at de 
har betydelig lavere komplikasjonsrisiko 
sammenlignet med andre klinikker. Det un-
derstrekes at deres kirurger har utviklet en 
metode som forebygger tarmslyng, noe som 
har redusert risikoen betydelig. 

Når klinikkene informerer om risikoen 
for postoperative komplikasjoner, veies 
imidlertid denne opp mot risikoen ved å 
være sykelig fet.  Risikoen for alvorlig syk-
dom og tidlig død for personer med sykelig 
fedme er så stor, hevdes det, at den «over-
skygger» risikoen for komplikasjoner etter 
fedmekirurgi. Budskapet synes å være at 
man ved å gjennomgå kirurgisk behandling 
vinner mer enn man taper. Dette budska-
pet artikuleres eksplisitt i pasienthistoriene.  
Som Anita uttrykker det: «Ja, dørstokken 
var nok snart krysset og jeg ville være ei 
veldig syk jente (…) takk for at dere ga meg 
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livet tilbake».  For noen var det å være stor 
og tykk så problematisk at de ikke ønsket å 
vente i kø for operasjon i det offentlige: 

Jeg ble deprimert, og følte at nettet snørte 
seg sammen rundt meg. Selvforakten var på-
trengende. Jeg vurderte faktisk å ta mitt eget 
liv i denne perioden. Noe måtte gjøres.

Til sammenligning, er det kun én av pa-
sienthistoriene som omtaler postoperative 
komplikasjoner. Dette berøres imidlertid 
kun i en setning der Annlaug på nettsidene 
til klinikk D skriver at det «oppstod kom-
plikasjoner etter operasjonen» uten at hun 
forteller hva slags komplikasjon dette var, og 
heller ikke hvor alvorlig det var. 

Det er opp til deg 
Klinikkene benytter betegnelser som «verk-
tøy» og «hjelpemiddel» for å understreke at 
egeninnsats er avgjørende for et vellykket 
resultat. Eksempelvis understreker klinikk 
A at et «varig godt resultat» forutsetter at 
pasientene klarer de «nødvendige» livs-
stilsendringene. For å lykkes, anbefales det 
at man deltar på klinikkenes egne oppføl-
gingsprogram:  

Vi anbefaler deg at du følger vårt tverrfag-
lige behandlingsprogram videre. B. tilbyr ett 
års oppfølging i grupper, med fokus på end-
ring av tankesett og kosthold samt fysisk akti-
vitet. Målet med gruppene er å dele erfaringer 
og gi hverandre gode råd, slik at du kan takle 
hverdagen bedre. 

Betydningen av egeninnsats og deltakelse 
i livsstilsprogram er også en gjenganger i pa-
sienthistoriene. Mona forteller at noe av det 
viktigste er å følge rådene hun har fått på kli-
nikken til «punkt og prikke».  Ifølge Mona, 
vil det å spise for mye, for fort eller feil mat 
resultere i det hun betegner som «selvpå-
førte bivirkninger». Utfordringer relatert 
til det å skulle endre mat- og treningsvaner 
utypes imidlertid ikke i disse historiene. Det 
er de positive erfaringene som presenteres 
og fremheves. Fire år etter operasjonen har 
trening og mosjonsløp blitt en sentral del av 
hverdagen til Are: 

Og det ballet på seg. Birken, Holmenkol-
len, skimaraton. Nå står fjellet for tur. Jeg var 
på Glittertind forrige sommer, og Galdhøpig-

gen står for tur. Jeg skal gå alle de toppturene 
jeg drømte om å gå før (…).

Også bildene formidler at Are har lykkes 
etter operasjonen. Begge bildene er tatt etter 
operasjonen og viser en smilende, slank og 
veltrent person på sykkel med startnummer 
på brystet. 

Er slankeoperasjon noe for deg?
Begrepet slankeoperasjon er en gjenganger 
på klinikkenes nettsider. På klinikk A sine 
nettsider er det eksempelvis lenker der man 
kan «bestille gratis og uforpliktende rådgi-
ving om slankeoperasjoner». Denne lenken 
finnes på flere av nettsidene til klinikken, 
inkludert pasienthistoriene som avsluttes 
med spørsmålet «Er du en kandidat for slan-
keoperasjon?» At klinikkene henvender seg 
direkte til potensielle pasienter betyr imid-
lertid ikke at alle som tar kontakt kan ope-
reres. Klinikk B understreker at de benytter 
de samme kriterier som offentlige sykehus. 
Videre understreker de at det finnes kon-
traindikasjoner som gjør at man ikke kan 
operere: 

Det kan være sykdommer som kan gi høy 
risiko ved operasjon eller tilstander som gjør 
det vanskelig å etterleve livsstilsendringene 
som må gjøres for å lykkes på lang sikt. 

Samme klinikk presiserer at operasjoner 
ikke kan gjennomføres på personer med 
«et pågående rusproblem/misbruk av alko-
hol eller narkotiske midler; samt alvorlig og 
ustabil psykisk lidelse». På lignende måte 
presiserer klinikk A at pasienter som har al-
kohol- eller medikamentmisbruk, eller som 
er i mental ubalanse, er dårlig egnet for slan-
keoperasjon. De formidler med andre ord at 
noen personer er dårligere egnet for kirurgi 
enn andre, men presiserer ikke hvilke av dis-
se som diskvalifiserer til kirurgi, slik klinikk 
B gjør. De øvrige klinikkene er mer vage når 
det gjelder hvilke forhold som diskvalifiserer 
til kirurgi. Eksempelvis presiserer klinikk E 
at avgjørelsen om hvorvidt kirurgi er aktuelt 
ligger hos deres «erfarne kirurger» som er 
«spesialister på slankeoperasjon». Kontra-
indikasjoner nevnes heller ikke eksplisitt av 
klinikk D og C. Klinikk D har imidlertid et 
avsnitt som omhandler kriterier for opera-

sjon. Her understrekes det at pasientene bør 
ha «god psykologisk tilstand» uten at dette 
utypes nærmere. 

Diskusjon
Våre resultater viser at informasjonen fra 
privatklinikkene varierer, men at de gjen-
nomgående fremhever de positive virknin-
gene av fedmekirurgi. Gjennom å henvende 
seg direkte til potensielle pasienter, fremstil-
ler de operasjon som den mest effektive be-
handlingen både for deres helse, endring av 
livsstil og for vektreduksjon. Dette samsva-
rer med det kunnskapsgrunnlaget som fin-
nes når det gjelder kortidsvirkninger, men 
ved å unnlate å informere om mangelen på 
og begrensningene i kunnskap om langtids-
virkninger skapes et inntrykk av at de gode 
resultatene er en varig god løsning (1). Ved 
å kontrastere de positive og vellykkede virk-
ningene av fedmekirurgi med de mangelful-
le og mislykkede virkningene av konservativ 
behandling levnes det liten tvil om hvilket 
alternativ som bør velges. 

Den kontrasterende argumentasjonen er 
også tydelig i klinikkenes informasjon om 
komplikasjoner. Risikoen for å få kompli-
kasjoner som følge av inngrepet veies opp 
mot risikoen ved å være sykelig overvektig. 
I dette gis det inntrykk av at personer med 
sykelig overvekt egentlig ikke har noe an-
net alternativ enn kirurgi. I valget mellom 
kirurgisk og konservativ behandling, kan 
altså pasientene bli ledet til å velge den do-
kumentert mest effektive behandlingen for 
så å risikere å måtte leve med plagsomme bi-
virkninger og komplikasjoner (1). Mens kli-
nikkene fremstiller komplikasjoner som noe 
som kan ramme tilfeldig, slik det gjør ved 
alle operasjoner, fremstilles bivirkningene 
etter inngrepet som mer eller mindre selv-
forskyldte. Pasienter som ikke følger rådene 
de får når det gjelder endring av kosthold, 
risikerer å plages med mage-/tarmproble-
matikk og vitaminmangel. De som klarer å 
følge rådene derimot, har gode utsikter både 
når det gjelder helse og varig vektreduksjon. 

Den kontrasterende argumentasjonen er 
også tydelig i pasienthistoriene. Gjennom en 
før-og-etter-vinkling,, sammenlignes de po-
sitive virkningene etter inngrepet med den 
problematiske livssituasjonen før inngrepet. 
Man får dermed vite lite om hvordan tidlige-
re pasienter forholder seg til komplikasjoner 
og bivirkninger etter inngrepet. Gjennom 
den medisinske og helsefaglige forskningen 
på feltet vet vi at en stor andel av de som har 

Samlet sett spiller tilbyderne både på 
håp og fortvilelse i sin informasjon.
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gjennomgått fedmekirurgi vil streve med 
bivirkninger etter inngrepet (5-8). Kunn-
skapssenterets gjennomgang av forsknings-
litteraturen på feltet viser at de mest proble-
matiske bivirkningene og komplikasjonene 
som pasientene rapporterer om de første 
årene etter fedmekirurgi er løs hud, hals-
brann, kvalme, mage-/tarmsmerter, hypo-
glykemi (lavt blodsukker), samt indrebrokk, 
magesår og tarmslyng (1). Når bivirkninger 
og komplikasjoner tones ned i pasienthisto-
riene, kan dette bidra til å skape urealistiske 
forventninger hos personer som enda ikke 
har bestemt seg for behandlingsmetode.  Et 
ensidig, overveiende positivt fokus gir et 
inntrykk av at virkningene er gode og at ri-
sikoen for å få komplikasjoner ved nettopp 
denne klinikken er liten. Skjevheten mellom 
virkning og risiko, som beskrives i litteratu-
ren gjenkjennes med andre ord også på de 
norske nettsidene (16). Det kan selvfølgelig 
tenkes at personene som står frem med sine 
vellykkede historier på disse nettsidene ikke 
har opplevd komplikasjoner og plagsomme 
bivirkninger. I lys av den allmenne kunn-
skap om virkninger og bivirkninger må det 
i så fall være en selektert gruppe av vellyk-
kede pasienter som klinikkene presenterer. 
Utfordringen er at den som klikker seg inn 
på disse nettsidene ikke er kjent med selek-
sjonen. Videre opplyses det ikke om hvor-
dan klinikkene eventuelt har redigert histo-
riene. Det opplyses heller ikke om hvorvidt 
pasientene har fått rabatt på sine operasjo-
ner, eller fått betalt for å stå frem med sine 
historier. Alle disse aspektene gjør at man 
kan stille spørsmål ved om informasjonen 
som gis er tilstrekkelig for et informert valg 
(10, 20). Det er særlig uklart om de er godt 
nok informert om risikoen (21). Måten in-
formasjon om utbytte og risiko presenteres 
på er svært viktig for hvordan dette forstås 
(15, 22, 23). 

Et fellestrekk i klinikkenes informasjon 
er at de appellerer til personers lengsler, håp, 
og ønsker, noe som særlig kommer til ut-
trykk gjennom pasientfortellingene. Fortel-
lingenes før- og ettervinkling, samt ladede 
språk, har en mer overtalende form enn 
faktainformasjonen som fremkommer på 
klinikkenes øvrige sider. Gjennom en retro-
spektiv vinkling skapes det et inntrykk av at 
vedkommende ikke hadde noe annet valg 
enn kirurgi. Og i valget mellom å dø i offent-
lig operasjonskø, eller betale seg ut av denne 
køen, kommer det private helsevesenet pasi-
entene til unnsetning, noe som også under-

strekes eksplisitt gjennom superlativer og 
takknemlighetsytringer til klinikken.  Slik 
skapes det en kontrast mellom det private og 
det offentlige helsevesenet. Det bidrar også 
til å tone ned relevansen av ventetiden i for-
beredelsene frem mot operasjonen. Dette er 
påfallende, da det er godt kjent at ventetiden 
har vist seg å være viktig for de livsstilsend-
ringene som inngrepet fordrer (1, 9). Ifølge 
Hjelmesæth og Sandbu, kan kort ventetid 
gå på bekostning av det å fatte en informert 
avgjørelse:  

Sykelig overvekt er en kronisk sykdom som 
krever helhetlig, grundig utredning, gjerne av 
et tverrfaglig team; god tid til refleksjon om 
behandlingsvalg; god tid til forberedelser (…). 
Det er en viktig avgjørelse som er vanskelig 
å gjøre om, og som i verste fall kan medføre 
alvorlig helseskade.5

Et annet poeng er at ikke alle personer 
med sykelig overvekt er egnet for kirurgi. 
Psykisk sykdom, alvorlige spiseproblemer 
og andre forhold som kan forhindre et vel-
lykket resultat, trekkes frem som mulige 
kontraindikasjoner (9, 24). For å sikre en 
grundig utredning, anbefales en forbere-
delsesfase der pasientene tilbys tverrfag-
lig støtte og hjelp til å forberede seg på de 
endringene som operasjonen medfører (9). 
Dette gjør at det kan synes påfallende at de 
private klinikkene gjennomgående bruker 
«kort ventetid» som et argument i sin infor-
masjon til potensielle pasienter.  

Samlet sett spiller tilbyderne både på håp 
og fortvilelse i sin informasjon. Her er det 
imidlertid forskjeller i den mer saklig orien-
terte informasjonen og i pasienthistoriene. 
Pasienthistoriene har en klart mer overta-
lende form enn faktainformasjonen som 
fremkommer på klinikkenes øvrige sider. I 
enkelte tilfeller er imidlertid også saksinfor-
masjonen overtalende, eksempelvis der den 
gis i bekreftende ordelag: «Etter slankeo-
perasjonen og vekttap blir du (…) ». Dette 
reiser spørsmål om hvorvidt helsepersonel-
lovens paragraf 13 om «forsvarlig, nøktern 
og saklig» markedsføring av helsetjenester 
er tilfredsstilt. Informasjonen som gis synes 
forsvarlig ut fra eksisterende kunnskap, men 
den virker ikke balansert og nøktern, og de 
overtalende fortellingene gjør at det kan rei-
ses spørsmål om informasjonen er saklig. En 
av følgene av våre funn er at forutsetningene 
for et informert valg og et gyldig samtykke 

neppe er tilfredsstilt dersom de baserer seg 
på informasjonen presentert og formidlet 
via internett alene. De ulike klinikkene kan 
selvsagt gi muntlig og skriftlig tilleggsinfor-
masjon som er langt mer utfyllende og ba-
lansert enn det som informeres på internett. 
Samtidig vet vi at beslutningene ofte fattes 
på bakgrunn av informasjon på internett, og 
at når beslutningen er fattet, så godtas på-
følgende forutsetninger (eksempelvis sam-
tykke) uten videre refleksjon (15). 

Betegnelsene som tilbyderne bruker er 
ladede, eksempelvis henspiller «slankeope-
rasjon» på en kirurgisk metode for å oppnå 
et mål, som mottageren kjenner seg igjen i 
og deler: å bli slank. Heller ikke vi er fri for 
bruk av verdiladede termer i denne artik-
kelen, eksempelvis bruker vi «fedmeopera-
sjon». Selv om bariatrisk kirurgi trolig er 
en mer korrekt term, har vi valgt å bruke 
fedmeoperasjon for å kunne gjøre innholdet 
lettfattelig og forståelig for en større leser-
gruppe.

Avslutning 
Våre resultater viser at private klinikker hen-
vender seg direkte og delvis påvirkende til 
potensielle pasienter når de informerer om 
sine fedmeoperasjoner. Det er stor variasjon 
i informasjonsinnholdet mellom de ladede 
og overtalende pasienthistoriene og den 
mer saklig orienterte faktainformasjonen, 
noe som kan skape forvirring og urealistiske 
forventinger til de virkninger, bivirkninger 
og komplikasjoner som fedmekirurgi kan 
medføre både på kortere og lengre sikt. In-
formasjonen støtter i liten grad informerte 
valg og et gyldig samtykke. 
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Title: «Is weight loss surgery an option for you?» A study of how private providers 
inform about bariatric surgery
Abstract

n Background: To a considerable extent, potential candidates for weight loss surgery 
base their decision on information they find online. In this study we looked at the infor-
mation that private clinics provide on their internet sites. 

n  Methods: We examined the information on the internet sites of five private clinics 
targeting the Norwegian market using a qualitative approach, analyzing the material 
thematically. 

n  Results: Our analysis identified four main themes: No other treatment works better; 
you win more than you lose; it is up to you; is weight loss surgery for you? The informa-
tion provided by the five clinics varied considerably. However, the contrast between the 
factual statements and the positive case histories was typical for all sites.

n Concluding remarks: The distinctive discrepancy between factual statements and the 
«successful» patient stories can cause confusion and even unrealistic expectations 
regarding the challenges that weight-loss surgery entails.

n Keywords: Weight loss surgery, private clinics, marketing, informed choice, informed 
consent, qualitative study.
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Vi blir stadig flere eldre, og prognosen for de 
neste tretti årene tilsier at denne aldersgrup-
pen er den andelen av populasjonen som vil 
vokse mest, på bekostning av yngre, arbeids-
aktive, «produktive» mennesker. 

Med alderen kommer også slitasje og økt 
sårbarhet for aldersrelaterte, sammensatte 
lidelser, med påfølgende behov for helsetje-
nester (1). Kostnadene ved dette, samt uttak 
av pensjon, synes å gjøre pensjonistene til en 
gedigen utgiftspost for samfunnet, uten lett 
synlige gjenytelser. Så utfordrende er denne 
situasjonen, at pressen ofte velger å omtale 
den såkalte «eldrebølgen» i destruktive or-
delag, som «eldre-eksplosjonen» og «The 
Silver Tsunami» (2). Samtidig vil de aller 
fleste av oss bli pensjonister, noen før, andre 
senere. Hvor motiverende er det å se frem til 
en inntreden i en stand som er en slik kilde 
til bekymring og katastrofetenkning?

Hvor «pleietrengende» er vi? 
Sammenlignet med tidligere generasjoner 
pensjonister har man bedre helse, lever len-
ger, har bedre økonomi og utdanning (3). 
Mulighetene for kommunikasjon er markert 
bedre gjennom telefoni, fjernsyn, internett, 
tog, buss, bil og fly, noe som burde påvirke 
den sosiale aldringen i positiv retning. Hva 
«aldersrelaterte lidelser» angår, settes det i 
dag spørsmålstegn ved hvorvidt mange av 
disse plagene er relatert til alder, eller om 
det heller er knyttet til passiviteten som ofte 
kommer i alderens kjølvann. Dette er vesent-
lig. Kronologisk alder er det ikke lett å gjøre 
noe med, mens aktivitetsnivå kan påvirkes. 
«Aktivitetshåndboken», redigert av Roald 

Bahr, presenterer artikler som kaster lys over 
betydningen av fysisk aktivitet, kurativt som 
profylaktisk, i forhold til mange helseutfor-
dringer (1). Det hevdes også at mange eldre 
aksepterer plager de kunne vært effektivt be-
handlet for, da «det hører med når man blir 
gammel». Følgelig lider en del mennesker av 
unødvendige plager (4). 

Tidligere omsorg har vektlagt å fjer-
ne ubehag ved å avlaste pasientene
Dette fører til at de slipper å utføre aktiviteter 
som gjør vondt eller kan medføre risiko for 
skade, som f.eks ved fall. Intensjonen var god, 
men det har også påført pasientene en passi-
vitet som progressivt har medført økt avhen-
gighet. At det tar pleieren sekunder å knytte 
skolisser eller kneppe knapper, der pasienten 
bruker minutter, har gjort «hjelpen» mer 
tidseffektiv, noe man verdsetter i et samfunn 
der tid er penger. Denne påførte avhengighe-
ten vil sterkt redusere pasientens mulighet for 
sosial deltagelse, men det er nå sterke krefter i 
gang for å rette på dette. «Aktiv omsorg» er et 
konsept der man søker å legge forholdene til 
rette for aktiv deltagelse på samfunnets man-
ge arenaer, ikke minst ved å forsøke å rive 
ned det administrative skillet mellom helse 
og kultur (5, 6). Fysisk og mental aktivitet er 
essensielt i denne sammenheng, og profesjo-
nelle ressurser er tatt i bruk der behovene og 
avhengigheten er størst.

Hva med de «friske», passive eldre? 
Skal man la dem kjøre seg selv i grøfta og 
bli pleietrengende på et for tidlig tidspunkt, 
slik at de kan dra nytte av det profesjonelle 
helsehjelpeapparatet? Skal de bli drevet av et 
behov for «å gjøre noe», bare for å beholde 
et skinn av produktivt aktivitetsnivå (7)? 
Eller skal man stimulere dem i retning av å 
vedlikeholde sin status som «Friske eldre», 
og således redusere behovet for helsetjenes-
ter på ubestemt tid? Kun en femtedel av be-
folkningen utøver fysisk aktivitet i den grad 
helsemyndighetene anbefaler, og de eldre 

burde av flere årsaker være en utsatt gruppe 
(1).  «Friske eldre» kan kun i liten grad reg-
ne med høy prioritet hos helsevesenet, som 
har nok å henge fingrene i blant brukere og 
pasienter. Privatpraktiserende fysioterapeu-
ter har gjennom rekvisisjonsordningen og 
takstplakaten meget begrenset mulighet til 
å drive profylaktisk arbeid, og folk som skal 
tilbake til arbeidslivet blir ofte prioritert.

Hvor finnes da ekspertisen? 
Ekspertisen, som ikke allerede er profesjo-
nelt knyttet til helsevesenets travle enga-
sjement? Pensjonerte fysioterapeuter har 
rundt 40 års erfaring, der de har levd av og 
for fysisk aktivitet. En nederlandsk undersø-
kelse viste at eldre som fikk rådgivning ved 
hjemmebesøk av samme generasjon deltok i 
flere tiltak enn de som fikk besøk av yngre 
(8).  Hvem er vel bedre egnet til å stimulere 
sine jevngamle ut fra kunnskapsbasert viten 
og empiri? Fordamper denne kunnskapen 
ved fylte 67 år? Eller er de så utslitte at rest-
kapasiteten er minimal? Er de allerede opp-
tatt med andre gjøremål?  Er de så ensporet 
faglige at de ikke kan se aktivitet som en del 
i en kulturell kontekst? Hva er deres syn på 
alderdommen? For å få svar på noe av dette, 
sendte jeg et spørreskjema til 520 pensjoner-
te fysioterapeuter, som hadde epostadresse, 
og som fortsatt var medlemmer av Norsk 
Fysioterapeutforbund. Ett-hundre-og-tjueen 
av dem svarte, av hvilke ti prosent var menn.
      
Litt enkel statistikk
Av informantene var 80 prosent under 72 
år, 60 prosent hadde pensjonert seg for min-
dre enn fire år siden, 80 prosent hadde vært 
medlem av en eller flere faggrupper. Tretten 
prosent hadde tidkrevende pårørendean-
svar, 99 prosent hadde en hobby/fritidsin-
teresse, 83 prosent bedrev fysisk aktivitet 
mer enn to timer i uka, og over halvparten 
av disse var fysisk aktive mer enn fire timer i 
uka. Femtitre prosent var allerede engasjert i 
frivillig arbeid, av disse var 75 prosent enga-
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Hvem er vel bedre egnet til å stimulere sine jevn-
gamle ut fra kunnskapsbasert viten og empiri?

sjert en til tre timer i uka (44 prosent) eller 
mer (31 prosent). Femtifem prosent mente 
de var godt orientert for pensjonisttilværel-
sen, 25 prosent «meget godt». Dette til tross 
for at bare en tredjedel hadde satt seg inn i 
hva NFF kunne tilby sine pensjonerte med-
lemmer. Av disse var det syv personer som 
meldte om udekkede behov i forbundets til-
bud.  Nittisju prosent oppfattet pensjonist-
tilværelsen som positiv, av disse  var det 43 
prosent som «veldig positivt». Femtito pro-
sent opplevde sitt sosiale nettverk som «me-
get godt», 34 prosent som «godt». Over 95 
prosent satt igjen med følelsen av overskudd 
ved dagens slutt. Femti prosent med «mye», 
40 prosent med «litt». Åtti prosent viste in-
teresse for å delta i forebyggende, frivillig 
arbeid, rettet mot friske eldre, men 50 pro-
sent var begrenset til «litt», mens 22 prosent 
var «ganske interessert», og sju prosent var 
«veldig interessert». Sekstiseks prosent så på 
eldre som en ressurs i «stor grad», mens 24 
prosent mente i «meget stor grad».

Lys fremtid
Det ser ut som om fysioterapeuter kan se 
fremtiden lyst i møte som pensjonister, 
ikke minst grunnet et høyt fysisk aktivi-
tetsnivå, og et tilfredsstillende nettverk, et 
godt grunnlag for sosial deltagelse. Man får 
også inntrykk av at de fleste sitter igjen med 
en betydelig restkapasitet som kan komme 
omgivelsene til gode. Barnebarn, organisa-
sjonsarbeid, frivillighet, friluftsliv, reiser og 
kulturelt engasjement går igjen i listen over 
hobbyer og fritidsinteresser. Kanskje burde 
vi være tilfreds med tingenes tilstand, og slå 
oss til ro med at vi, relativt sett, er heldige?
Men setter vi ikke da et betydelig lys under 
en skjeppe? Det finnes mye og god doku-
mentasjon på fysisk aktivitets betydning for 
vår helse, fysisk, som mental, og det samme 
gjelder effekten av frivillighet, både for utø-
ver og mottager (1, 5, 9, 10, 11). Dagens sys-
tem gjør lite for å utnytte den ressurs som 
finnes blant empiririke pensjonister, i dette 
tilfelle tidligere fysioterapeuter. Ut fra prin-

sippet at det er rimeligere å vedlikeholde 
enn å reparere, burde fysioterapeutenes 
innsikt i forebyggende virksomhet nyttig-
gjøres der den er tilgjengelig, selv etter at 
man har forlatt arbeidslivet. Behovet for 
stimuli finnes blant en stadig økende andel 
av populasjonen, de eldre. Det finnes mange 
og vesentlige samarbeidspartnere: Staten, 
gjennom Stortingsmelding 39 (12), kom-
munene gjennom KS, som ønsker innovativ 
tenkning i forbindelse med deres økende 
omsorgsbehov i tiden som kommer. Pen-
sjonistforbundet gir i sitt handlingsprogram 
uttrykk for at eldre skal hjelpe eldre, og 
NFF har programfestet at de skal profilere 
fysioterapi som avgjørende for å løse helse-
politiske utfordringer.  Burde man ikke til-
rettelegge for koordinering av ubenyttet fy-
sioterapikompetanse innen NFF, og allerede 
eksisterende mottaksordning i kommunen 
gjennom frivilligsentralene, rådgivningstje-
nesten for eldre, og frisklivssentralene? Da 
kunne de av pensjonistene som hadde lyst, 
kapasitet og anledning benyttes optimalt, og 
utgjøre en gedigen gavepakke: Den Kompe-
tente Pensjonist!  
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FAG PERSONLIGE ERFARINGER

Tankegang
Jeg liker godt å gå alene på denne turen i 
skogen. Dette er et velkjent område for meg, 
jeg er ikke redd for å falle. Tenker på bar-
nebarnet mitt da hun gikk på skiskole her 
en vinter og instruktøren spurte: Hva gjør vi 
når vi faller? «Jo, da reiser vi oss opp igjen!» 
Det er blitt et helt prosjekt å få denne krop-
pen på beina, men jeg engster meg ikke for 
det mens jeg går. Før kunne jeg fyke av gårde 
på ski, gå langt inn til soppstedet mitt eller 
sykle dit. Nå er jeg alltid bekymret for hvor 
langt det er å gå, det har jeg til felles med 
andre med denne sykdommen.

Gjør et tankeeksperiment mens jeg går. 
Hvis jeg bare fortsetter å gå, altså bruker 
denne skogsveien og går og går, hvor lenge 
og hvor langt vil kroppen klare? Vil den 
ramle sammen til slutt i en haug? Hvor len-
ge kan jeg gå før jeg må sette meg ned? Det 
er praktiske utfordringer i hverdagen. Jeg 
klarer ikke stå rett opp ned, en ting er at jeg 

svaier så mye, men jeg tvinges ned av elefan-
ten som bor i meg, må sette meg ned. Og det 
er en kronisk mangel på steder å sette seg 
ned i verden. En annen med HS formulerte 
det slik: «Jeg skulle ønske det kom stoler dei-
sende ut av buskene når jeg er ute, og staver 
og krykker akkurat i det øyeblikket jeg tren-
ger dem, for så å forsvinne igjen. Stavene 
kan ellers være de rene snublefellene».

Lindrende 
Dystonien  i ryggen gjør at magen min sky-
ter fram, strutter som magen til det toårige 
barnebarnet mitt. Det røsker til i lårmus-
kulaturen, som er kronisk stiv og vond. Jeg 
når en erkjennelse mens jeg går at jeg ikke 
kan stå i dusjen lenger, jeg må bruke krak-
ken som til nå har stått i hjørnet. Massasje 
lindrer, Voltarolkrem også.

Jeg forteller venninnene mine at når jeg 
fekter i vei og beina går, så er det ikke all-
tid fordi jeg vil markere at jeg ønsker et nytt 

innlegg i debatten. Og det betyr ikke at jeg 
misliker samtalen når jeg plutselig spretter 
opp av stolen.

Kroppen lever sitt eget liv, den går seg en 
tur, som en av medpasientene pleier å ut-
trykke det. Jeg skjønner at folk stirrer når 
jeg står i kassekø i butikken, og det gjør meg 
ikke så mye. Av og til, når det faller seg sånn, 
forklarer jeg det på denne måten: Jeg er så 
dårlig til beins, og det er så tungt for meg 
å stå. Mannen min fortalte en gang at han 
hadde konfrontert en fyr som hadde stir-
ret slik etter meg da vi var ute på reise, og 
da tenkte jeg at det var ikke nødvendig. Det 
er ikke vondt eller vanskelig for meg å si at 
jeg har Huntingtons, når det måtte være re-
levant. Men sykdommen er så sjelden at de 
færreste forbinder noe med den, og da blir 
det nye forklaringsrunder.

– Hvorfor går du så rart?
Det var en god nabovenninne, fysiotera-

Omkostninger ved å bevege seg i verden 
med Huntingtons sykdom

TEKST Tove Berg, pasient med Huntingtons sykdom, toven.berg@getmail.no 

Personlige erfaringer er åpen for pasienter, pårørende, fysioterapeuter 
og annet helsepersonell.

Du går så grasiøst ned trappa
Du har så vakre armbevegelser
Har du drevet med dans fra barndommen av?

Du spretter opp av stolen midt i samtalen
Du har så teatralske armbevegelser
Det er så mye uro i kroppen din

Jeg skjønner ikke at det går an å gå så ustøtt uten å merke det selv
Det virker som du har drukket en hel kartong vin når du går
Er det ikke noen staver du kunne bruke?

En elefant har tatt bolig i kroppen min. Anslått vekt: 300 kilo, tynger meg ned i underlaget 
når jeg går, og hindrer framdriften. Går min vante turløype, en sløyfe i marka. Det er sol, og 
jeg ser min egen skygge der jeg strever meg fram i motbakken: Flaksende kråke, elefanten 
er stadig i meg, jeg skjener fra side til side, stopper opp og svaier, må le av min egen skygge. 
En jogger stopper opp og spør om alt er i orden med meg. Ja, det er bare Huntingtons!
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peut av yrke, som ytret karakteristikkene 
av ganglaget mitt: «sterkt påvirket av alko-
hol, og å gå så krøkkete uten å legge merke 
til det selv». Hun sa også: «Det er bare du 
som vet hvordan det er å være på innsida av 
den kroppen». Det var godt sagt. Et tante-
barnebarn, en femåring som jeg ikke treffer 
så ofte, sa: «Du går så rart, og så står du og 
svaier! Hvorfor går du så rart?» Jeg vil gjerne 
svare på dette, men det er ikke så enkelt. 
Mine egne barnebarn på fem og to kommer 
strålende, løpende mot meg; «bestemor!», 
de ser ingen feil ved meg. 

Jeg har vokst opp med mye fysisk lek, har 
løpt om kapp med egne barn, kilt, baset i 
sofaen. Jeg kan ikke løpe rundt på samme 
måte med barnebarna, og som bestemor 
har jeg privilegier: Klarer ikke å sette meg 
ned på gulvet for å leke, må sitte på en stol. 
Når vi er ute, trenger jeg ikke si det engang. 
Femåringen løper foran: «Her kan du sitte, 
Bestemor!».

Viktig fysioterapi
Fysioterapi er godt, forutsatt at fysiotera-
peuten er god og har kunnskap om sykdom-
men. Det har min faste som jeg har hatt i to 
år, og en som seinere er blitt ansatt der jeg 
er dagpasient. De er proffe, de har sitt venn-
lige fagblikk på meg hele tida. Hvis jeg skulle 
falle, har jeg lagret stemmen deres og en be-
stemt teknikk: «Reis deg trygt og gå videre 
på din ferd i verden! Ren poesi».

Noe av det viktigste er at de ikke snak-
ker mens vi trener. Hvis jeg får et spørsmål 
mens jeg er midt i en bevegelse, stopper alt 
opp før jeg kan svare. Hvis denne bevegelsen 
for eksempel er å gå ut i svømmebassenget, 
så risikerer jeg å skli. Derfor kan jeg ikke 
svare akkurat da. Det er noen i personalet 
som ikke har samme profesjonalitet som 
fysioterapeutene, og som stresser meg. Jeg 
får stadig høre: «Si fra om du vil ha hjelp», 
mens jeg driver bassengtrening. Dette er 
ikke til særlig hjelp. Jeg skjønner at det er 

godt ment, men har lyst til å si: «Se hvordan 
fysioterapeuten gjør det, vær helt stille, ob-
server oss, vent til vi ber om hjelp selv».

Funksjonstap kan gi nye muligheter. Jeg 
planlegger nå å søke om terapiridning. For 
elefanter.

Toppturer og restitusjon
Tilrettelegging. Jeg kaller det gjerne forenk-
ling. Hva klarer jeg fortsatt, hva gir meg gle-
de av fysiske aktiviteter? Venninnene mine 
konkurrerer om flest mulig 2000-metertop-
per, jeg kravler opp til en varde 50 meter 
over havet, hurra! Toppturen min er omdefi-
nert til en topp tur. Jeg kan stadig være med 
jentene på fjellet.

Å få den optimale hvile for denne elefan-
ten er ingen spøk. Jeg monterer meg i senga, 
kroppen padler og hiver på seg, men der er 
jeg med boka i posisjon. Jeg er i ro når jeg le-
ser. Jeg har alltid en bok å lese.  Kindl’en min 
er alltid med i veska.  Å være helt i ro i denne 
kroppen har jeg ellers bare opplevd i bassen-
get med fysioterapeuten på Vikersund.

Jeg liker også godt å gå tur i skogen nær 
meg. Å være sammen med barn og barne-
barn, gå i terrenget, jeg syns fjærende under-
lag er det beste, mose, gress, jeg klarer også 
noen moderate knauser. Femåringen er sti-
finner, løper foran, toåringen har mer mitt 
tempo, men vi kommer oss fram til lavvoen. 
For toåringen når vegetasjon og steiner en-
ten opp til midjen eller brystet, og jeg ten-
ker at sånn er det for meg også, hindringer i 
kroppen min som bremser framdriften. 

Å skrive gjør mange gode ting på en gang 
for meg. Jeg har mitt eget rom hjemme, med 
en god kontorstol, skrivebord. Jeg blir god 
og varm i kroppen, det blir jeg også når jeg 
driver med skriveverkstedet mitt på Gref-
senlia. Det gir energi. Og ro.

Ingen standard oppskrift
Fysioterapeutene mine sier at de ikke kan 
følge boka med oss med denne sykdommen. 

I mine ører lyder det bra. Jeg tenker på min 
egen erfaring som lærer og lærerutdanner, 
det sitter i kroppen min som en form for 
koreografi. Samspillet med meg og studen-
tene er en dans i møte med fagstoffet. Eller 
poesi, om en vil. Det poetiske møtet mellom 
meg, pasienten, og behandleren, fysiotera-
peuten. Tilpasning til det jeg får til, å kaste 
ball for eksempel, som trigger konkurran-
seinstinktet mitt, og som får meg til å rope 
høyt som håndballtreneren min fra tenåra: 
Møt ballen! Ta ballen inn til brystet!

En av fysioterapeutene mine har skrevet 
en personkarakteristikk av meg. Den var 
gripende og rørende. Hun stiller spørsmå-
let om det å ha fått diagnosen har ført noe 
godt med seg, som å treffe mennesker jeg 
ikke ville møtt ellers. Og da kjenner jeg noe 
eksistensielt: slik ble livet, og livet må leves. 
Jeg er et skrivende menneske, livet mitt ble 
plutselig invadert av Huntingtons samtidig 
som jeg ble alderspensjonist, med uavklart 
aktivitetsagenda.

Min skriveverden og livshorisont ble der-
for i stor grad Huntingtons. Jeg har skrevet 
og reflektert, reflektert og skrevet, delt med 
omverdenen og fått bare gode og sterke til-
bakemeldinger. Ikke minst har det vært godt 
å drive med skriveverkstedet på Grefsenlia 
en gang i måneden. Jeg møter mennesker jeg 
ellers ikke ville møtt, medpasienter, behand-
lere ikke minst, som vil oss vel.

Jeg smiler av fysioterapeutens karakteris-
tikk av ganglaget mitt: Jeg bruker rommet, 
har behov for stor plass for å ta meg fram. 
Ja, sånn er det, det er helt greit for oss ele-
fanter. Denne kroppen kan stadig fote seg 
i terrenget. Jeg kan gå opp på et lite fjell i 
egen hage, sette meg i huska som henger i et 
enormt furutre, bevegelsene gjør meg godt, 
og jeg har vidt utsyn. Og så kan jeg lese høyt 
til barnebarna Andre Bjerkes dikt: «Farao på 
ferie», det som handler om mormora og far-
mora, den furia i furua, og så kan vi le høyt 
sammen. n
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Beate Rindal, Language Area Coordina-
tor, Norway European Huntington Disease 
Network. Oslo Universitetssykehus HF 
Rikshospitalet, Senter for sjeldne diagnoser. 
rindal@euro-hd.net

Jeanette Ullmann Miller, fysioterapeut/
rådgiver, Senter for sjeldne diagnoser, Oslo 
Universitetssykehus og fysioterapeut NKS 
Grefsenlia, Huntingtonavdelingen.

Det Europeiske Huntington-nettverkets 
(EHDN) arbeidsgruppe i fysioterapi har 
kommet med retningslinjer for klinisk fysio-
terapi ved Huntingtons sykdom (HS). Ret-
ningslinjene har til hensikt å hjelpe fysiote-
rapeuter med å finne fram til gode strategier 
ved behandling av pasienter med Hunting-
tons sykdom. 

350 pasienter i Norge
Huntingtons sykdom er en arvelig og grad-
vis fremadskridende nevrologisk sykdom 
med forekomst på sju til ti personer per 
100.000, hvilket betyr at det finnes om lag 
350 personer med HS i Norge. Symptomene 
starter vanligvis i 30 til 55-årsalderen, og 
kan deles inn i motoriske, kognitive, psykis-
ke og andre symptomer. For en nærmere re-
degjørelse for symptomer ved Huntingtons 
sykdom og hvilken plass fysioterapi har i be-
handlingen av sykdommen, anbefales artik-
kelen «Fysioterapi ved Huntington sykdom» 
som ble publisert i Fysioterapeuten 1/13.  

Stor variasjon i tegn og symptomer
En av utfordringene med å utvikle retnings-
linjer for sammensatte nevrodegenerative 
lidelser, som HS, er variasjonen i de kliniske 
tegn og symptomer. Sykdomsforløpet ved 

HS deles vanligvis inn i tre ulike faser (tidlig 
fase, midtfase og sen fase) og gir et generelt 
rammeverk for intervensjon, men innenfor 
hver fase er det et bredt spekter av indivi-
duelle forskjeller. I disse retningslinjene har 
man forsøkt å løse dette problemet ved å lage 
underklassifiseringer av pasientenes funk-
sjonsnedsettelser og problemer og koble 
disse opp mot passende tiltak. Tiltakene kan 
variere fra egentrening, trening av funksjo-
nelle aktiviteter, balanse-/stabilitetstrening, 
koordinasjonstrening, kompensasjonsstra-
tegier, pusteøvelser, sensorisk stimulering 
osv. Klassifikasjonene som er beskrevet i ret-
ningslinjene er ikke ment å erstatte klinisk 
vurdering av pasientens symptomer, men 
bør danne et rammeverk for standardisert 
behandling gjennom sykdomsforløpet. 

For at pasienten skal få optimal behand-
ling, er det behov for å involvere ulike fag-
personer. Klassifikasjonene har derfor en 
henvisning til ulike medlemmer av det 
tverrfaglige teamet. 

Veilederen kan lastes ned fra EHDN sin 
nettside (1) eller på nettsidene til Senter for 
sjeldne diagnoser, OUS (2). 

Referanser:
1. European Huntington’s Disease Network. https://www.
euro-hd.net/html/network/groups/physio. 
2. Oslo Universitetssykehus: Senter for sjeldne diagnoser. 
http://www.sjeldnediagnoser.no/docs/PDF/Annet/2014/
HUNTINGTONGuideNV_final.pdf.

Anbefalte retningslinjer for klinisk 
fysioterapi ved Huntingtons sykdom
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logisk rehabilitering, NKRR, Diakonhjemmet 
Sykehus. Avdeling for helsefag, Universitetet i 
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hjemmet Sykehus og UiO.

Orginaltittel: Physical fitness, disease activity 
and cardiovascular health in patients with 
ankylosing spondylitis.
Disputas fant sted 2. desember 2014 på 
Diakonhjemmet Sykehus

Fysioterapi ved veiledet trening er en vik-
tig del av behandlingen for pasienter med 
spondyloartritt (tidligere kalt Bekhterevs 
sykdom). Spondyloartritt er en kronisk in-
flammatorisk revmatisk sykdom som ofte 
debuterer i ung voksen alder. Tradisjonelt 
har fysioterapeuter hatt fokus på lavintensiv 
bevegelighetstrening for denne pasientgrup-
pen, og man har vært bekymret for at høy-
intensiv trening vil kunne øke sykdomsakti-
viteten. I dag finnes det dokumentasjon på 
at pasientgruppen også har en høy risiko for 
hjerte- og karsykdom, noe som trolig skyl-
des både en økt forekomst av tradisjonelle 
risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og 
det økte betennelsesnivået i kroppen. 

Hovedhensikten med prosjektet var å un-
dersøke betydningen av fysisk form og tre-
ning for sykdomsaktivitet og risikofaktorer 
for hjerte- og karsykdom hos pasienter med 
spondyloartritt. Avhandlingen baserer seg 
på to ulike studier som er gjennomført på 
Diakonhjemmet Sykehus; en tverrsnittstu-
die hvor 150 pasienter med spondyloartritt 
ble sammenlignet med 130 kontrollpersoner 
og en randomisert kontrollert pilotstudie.

Hovedfunnene var at pasientene med 
spondyloartritt hadde redusert kondisjon og 
bevegelighet sammenlignet med kontroll-
personene. Et annet funn var at pasienter 
med god kondisjon hadde mindre risiko for 
hjerte- og karsykdom, de rapporterte min-
dre symptomer på sykdommen og de hadde 
lavere nivå av betennelse. Videre var det slik 

at for kontrollpersonene var god kondisjon 
assosiert med lavt blodtrykk og høyere ni-
våer av det gode kolesterolet, men slik var 
det ikke for pasientene med spondyloartritt. 
Dette tyder på at andre faktorer som f. eks 
medisinering og sykdommen i seg selv har 
større betydning for blodtrykk og koleste-
rol hos denne pasientgruppen. Pilotstudien 
viste at pasienter som trente kondisjon- og 
styrketrening i 12 uker hadde positive effek-
ter på sykdomsaktivitet, fysisk funksjon og 
hjerte- og kar risikofaktorer slik som arte-
riell stivhet, kondisjon og fettprosent sam-
menlignet med pasienter som ikke trente. 

Hovedkonklusjonen på av-
handlingen er at pasienter med 
spondyloartritt bør anbefales å 
trene kondisjon- og styrketrening 
for å minske sykdomsbyrden samt 
for å forebygge tilleggssykdom-
mer. Også pasienter som er i en 
aktiv fase av spondyloartritt kan 
trygt trene høyintensivt uten at 
det øker sykdomsaktiviteten.

Artikler: 
1. Halvorsen S, Vøllestad NK, 
Fongen C, Provan SA, Semb AG, 
Hagen KB, Dagfinrud H. Physical 
fitness in patients with ankylosing 
spondylitis: comparison with po-
pulation controls. Physical Ther. 
2012; 92: 298-309.
2. Halvorsen S, Vøllestad NK, Pro-
van SA, Semb AG, van der Heijde 
D, Hagen KB, Dagfinrud H. Car-
diorespiratory fitness and car-
diovascular risk in patients with 
ankylosing spondylitis: A cross-
sectional comparative study. Ar-
thritis Care Res (Hoboken). 2013; 
65: 969-976.
3. Sveaas SH, Berg IJ, Provan SA, 
Semb AG, Olsen IC, Ueland T, 
Aukrust P, Vøllestad N, Hagen 
KB, Kvien TK and Dagfinrud H. 
Circulating levels of cytokines 

and cytokine receptors in patients with an-
kylosing spondylitis. A cross-sectional com-
parative study. Scand J Rheumatology. 2015; 
44(2):118-24.
4. Sveaas SH, Berg IJ, Provan SA, Semb AG, 
Hagen KB, Vøllestad NK, Fongen C, Olsen 
IC, Michelsen A, Ueland T, Aukrust P, Kvien 
TK, Dagfinrud H. Efficacy of high intensity 
exercise on disease activity and cardiovas-
cular risk in active axial spondyloarthritis 
– a randomized controlled pilot study. PloS 
One. 2014. Sep 30; 9 (9) e1086688.

Doktorgrad:

God fysisk form viktig for pasienter 
med spondyloartritt
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Boken Lytt – legerolle og kommunikasjon er en 
lettlest, ryddig bok med faglig tyngde innen 
kommunikasjonskunsten. Med en kombinasjon 
av kasuistikker og vitenskapelig forankring 
klarer forfatteren å tydeliggjøre den kliniske 
nytteverdien av god kommunikasjonsteknikk. 
De kliniske eksemplene innbyr til refleksjon 
rundt det teoretiske grunnlaget i boken, samt 
egen praksis. Boken gir en grundig og utfyl-
lende innføring innen kommunikasjonskunsten 
og bærer preg av å være skrevet av en erfaren 
kliniker til klinisk bruk. Den fungerer også som 
en tankevekker i at man kan og bør blir bedre 
på kommunikasjon. Med bruk av historier fra 
klinisk praksis og kunnskap innen kommunika-
sjonsteori, får leseren en god innsikt i potensi-
elle fallgruver og tankefeil, samt gode verktøy 
til å forbedre egen lytte- og kommunikasjons-
teknikk. Forfatteren trekker frem at man med 
god kommunikasjonsteknikk vil oppleve at 
«vanskelige pasienter» blir «spennende pa-
sienter». Oppbygningen til boken gjør at man 
kan velge å lese fra A til Å, enkeltkapitler eller 
bruke den som et oppslagsverk.

Boken er skrevet for legestudenter og 
nyutdannede leger med under ti års klinisk 
erfaring, og skrevet som en veiviser og nyttig 
håndbok for disse. Den er også skrevet for å 
kunne anvendes av annet helsepersonell som 
jobber med mennesker i en-til-en kommunika-
sjon. For at boken skal kunne brukes som en 
introduksjonsbok til lege-pasientforholdet og 
medisinsk profesjonalitet fra starten av lege-
studiet, er den skrevet uten for mye legesjar-
gong og fremmedord. Dette gjør den også lett 
forståelig for annet helsepersonell.

Hvorfor lære seg om kommunikasjon?
Under utdannelsen og som fersk kliniker er 
det ofte den tekniske kunnskapen som anses 
å være den store utfordringen; Hvordan 
huske ulike diagnoser, diagnostiske tester og 
behandling av ulike sykdommer og plager. For-
fatteren trekker frem at dette selvfølgelig er 
viktig, men at man med god kommunikasjons-
teknikk vil kunne bli mer effektiv og treffsikker 
i diagnostikk og behandling. I boken beskri-

ves arbeidet mellom lege og pasient, hvilke 
utfordringer man møter og hvordan disse kan 
hjelpes av god lytte- og kommunikasjonstek-
nikk. Sentral i boka er annerkjennelsen at man 
som kliniker ofte overvurderer egne evner til 
hvordan forstå og bli forstått av pasienten, 
treffe riktige diagnoser og i hvilken grad 
pasienten følger opp råd og behandling. Boken 
tar for seg hvorfor man som kliniker ofte 
overvurderer dette, og hvordan man med god 
lytte- og kommunikasjonsteknikk bedre kan 
avdekke pasienters fortelling (narrativ), skape 
gode relasjoner og styrke pasient-terapeut-
alliansen. På denne måten kan man bli en tryg-
gere, dyktigere og mer effektiv kliniker.

Bokens relevans i fysioterapifaget
Selv om boken som nevnt primært er skrevet 
for leger under utdanning eller leger med 
under ti års erfaring, er den også meget 
relevant for fysio- og manuellterapeuter. Først 
og fremst fordi man som fysioterapeut møter 
mange av de samme pasientene i en-til-en 
kommunikasjon. God teoretisk kunnskap 
innen kommunikasjon vil gjøre terapeuten 
mer bevisst egen verbal og non-verbal kom-
munikasjon, slik at man i større grad kan 
utvikle disse egenskapene. Således vil man 
potensielt få frem mer relevant informasjon i 
undersøkelse, skape gode relasjoner og styrke 
alliansen før eller når tiltak igangsettes. Det 
å få en gjensidig forståelse av problemet, 

avdekke pasientens forestillinger, skape gode 
relasjoner og gode allianser vil være like viktig 
for fysio- og manuellterapeuter som det er 
for leger. Samtidig som boken kan gi fysio- og 
manuellterapeuter bedre kommunikasjons-
evner, gir den også et godt innblikk i arbeidet 
som lege, noe som kan bedre samhandling og 
kommunikasjon mellom de ulike profesjonene, 
til pasientens beste.

I tråd med mer forskning i fysioterapifa-
get, ser man også en utvidelse av relevante 
kunnskapsdomener. Gode kommunikasjons-
egenskaper er en av disse. I en biopsykososial 
helsemodell, defineres ikke god helse lenger 
med fravær av sykdom, men som et resultat av 
fysisk, psykisk og sosial velvære. Senere forsk-
ning har avdekket at det for mange diagnoser 
(f.eks. korsryggplager) ikke finnes en «magic 
bullet», men at sykdomsbildet ofte er mer 
sammensatt og preget av modifiserbare og 
ikke-modifiserbare psykososiale faktorer. Hos 
disse kan gode kommunikasjonsevner være 
nøkkelen. Boken trekker bl.a. frem viktigheten 
av å avdekke pasienters forestillinger, som 
ofte kan avvike mye fra legens (terapeutens), 
og som kan være en barriere for bedring og 
oppfølging av behandling. Videre pekes det på 
relasjonens betydning for å få frem relevant 
informasjon, samt bygge en god pasient-tera-
peut-allianse. Det har de siste årene kommet 
rikelig med forskning på betydningen av god 
pasient-terapeut-allianse, forventning til be-
dring, reduksjon av frykt- og unngåelsesadferd 
og katastrofetanker, samt de negative følgene 
av angst og depresjon. Uten at boken er en 
oppskrift på hvordan behandle dette, vil den 
likevel kunne hjelpe klinikeren til å tilegne seg 
kommunikasjonsteknikker som kan avdekke 
disse, samt gi tryggheten til å få dette «på 
bordet». Ved at boken gir en grundig innføring 
i kommunikasjon, vil man tidlig i sin kliniske 
karriere kunne jobbe for å utvikle disse kom-
munikasjonsevnene.

Både enkeltstående eller som et sup-
plement til andre mer fagspesifikke bøker, er 
denne boken absolutt å anbefale.

Marius Lind Stenhaug, fysioterapeut og 
manuellterapeut, Oppsalklinikken, Oslo

Hvordan bli en tryggere og mer effektiv kliniker? 



FYSIOTERAPEUTEN  4/15     33

REPORTASJE

Skogsarbeid for friske eldre 
forlenger livet ditt, og slår 
treningssenterets bekvem-
melighet når som helst, ifølge 
fysioterapeut.

TEKST Stian Moan Folde  
FOTO og VIDEO Marius Sunde Tvinnereim

I NORDTRØNDERSKE SKOGER blir Olav Jo-
han Mork (70) og Einar Heggdal (72) spre-
kere for hver dag.

– Olav, kaffepause? roper bonde, skog-
bruker og oppdragsgiver, Lars Østring (56), 
oppover hogstfeltet.

Motorsaga fortsetter å gny, det er fem mi-
nutter til matpause, og uaktuelt å stoppe før.

Vi er i Brattlia i Sjøåsen i Namdalseid 
kommune i Nord-Trøndelag. Det er en lu-
nefull vind og slaps i lufta her i skråningen, 
hvor store skogsmaskiner har vanskelig for 
å komme til.

– Det blir litt tussi åt gammelkaillan når 
klean bli så tung, sier Olav Johan Mork (70), 
på klingende namdalsk.

Selv om våt og tykk vernebekledning 

tynger på aldrende skuldre, bedyrer Mork 
og Einar Heggdal (72), at de blir sprekere for 
hver dag som går.

– Du vet, ungdommens treningssenter-
muskler holder ikke mål her oppi skogen, de 
blir tidlig skadet og utbrent, sier Lars Øst-
ring spøkefullt.

For hode, kropp og sjel
Psykomotorisk fysioterapeut ved Centrum 
Fysikalske Institutt i Trondheim, Marthe 
Sandsør Jørgensen, mener at skogsarbeid for 
seniorer kan ha flere positive effekter, både 
for hode, kropp og sjel.

Skogsmedisin for eldre

RAST Arbeidslaget tar en velfortjent matpause. Fra venstre: Oppdragsgiver Lars Østring (56), Olav Johan Mork (70), og Einar Heggdal (72). I forgrunnen 
Embret R. Østring.

https://www.dropbox.com/s/hb5ym63qm6kh1ha/T%C3%B8mmermenn.mpg?dl=0


34     FYSIOTERAPEUTEN  4/15

REPORTASJE

– Slikt arbeid vil ha mange fordeler. Vi 
vet, ifølge forskning, at fysisk aktivitet for el-
dre reduserer dødelighet, fedme, blodtrykk, 
og risiko for sykdommer som lungesykdom, 
slag, kreft og skader. Det flotte med skogs-
arbeid er at det utfordrer fysikken på alle 
mulige måter. Arbeidet består av gode funk-
sjonelle bevegelser som styrker kjernemus-
kulatur og underbygger balanse og kropps-
kontroll, sier Sandør Jørgensen.

Trening av kjernemuskulatur er en stor 
trend på treningssentrene for tiden, og man 
kan spørre seg om for eksempel øvelsen 
«planken» er en funksjonell øvelse.

– Når står man i planke ellers? spør 
Sandør Jørgensen retorisk.

Ifølge fysioterapeuten er fysisk arbeid for 
eldre gunstig i forebygging av beinskjørhet, 
leddlidelser og belastningslidelser, det halv-
erer risikoen for hjertesykdom, og forebyg-
ger depresjoner. Dette har stor overførings-
verdi til hardt fysisk arbeid.

Headhuntet på timelønn
Gårdbruker Lars Østring har 140 kubikk-
meter med hogstmoden skog. Med sine 80 
årringer står høykvalitets gran og venter på 
saga. Hvis det ikke felles nå, blir skogen etter 
hvert offer for vær og vind. Ifølge Østring er 
volumet for lavt til at en entreprenør vil ta 
på seg oppdraget, og uansett blir det altfor 
kostbart.

Derfor har Østring headhuntet de to pen-
sjonistene til å utføre arbeidet. De går på ti-
melønn. Ingen av dem har hatt tømmermann 
som fast yrke, men de har hatt jevnlig tilhold 
i skogen, helt siden konfirmasjonsalder.

– Jeg fikk tak i disse to gjennom bekjent-
skaper. Jeg visste at de var vant med sag, og 
glad i friluft. Det beste med disse karene er 
at de er tålmodige; de stresser verken seg 
selv, hverandre eller meg. Det er veldig vik-
tig for å unngå uhell, sier Østring.

– Det er en god følelse for oss pensjonis-
ter å bli verdsatt, sier Mork.

Bekymret bransje
– Skal vi gjøre noe, må vi gjøre det nå. Vi 

GODT VANT Olav Johan Mork (70) har tidligere drevet butikk og jobbet i lokal radio. Først i 50-årene begynte han med motorsag. – Man kan spørre seg hvorfor 
jeg ikke begynte tidligere, for dette er helt fantastisk, sier han.
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er bekymret, sier Aage Berg, aktivitetsleder 
i Innherred Skognettverk i Nord-Trøndelag.

Han og hans kolleger er bekymret for at 
kunnskap skal gå tapt med eldre som trer 
ut av bransjen. Derfor er det opprettet et 
mentorprosjekt, støttet blant annet av Land-
bruks- og matdepartementet, med hensikt å 
skape interesse og forståelse for skogsdrift.

– Tre pensjonister med bred erfaring er 
engasjert som mentorer. De oppsøker yngre 
skogeiere som har tatt over bruk, for å spre 
kunnskap og framsnakke nytteverdien av å 
drifte skogen sin, sier Berg.

Mentorene inviterer til skogturer, grup-
pesamlinger og diverse lokale kurs i regi av 
Skogbrukets Kursinstitutt. Mentorprosjek-

tet har ført til økt deltagelse på kursene, og 
oppsøkende virksomhet til skogeierne i fem 
Innherredskommuner har gitt svært gode 
resultater i form av økt avvirkning.

– Her står seniorene helt sentralt, sier 
Berg.

– Gi oss ungdommen!
Olav Johan Mork og Einar Heggdal jobber 
seks timer arbeidsdag i bratt terreng, på 
sleipe stokker, med et rovdyr på fem kilo i 
hendene.

Arbeidslaget sitter på en avkvistet stokk 
med en kaffekopp og ei brødskive, mens de 
diskuterer rekruttering til skogsbransjen. En 
bransje som ifølge ekspertene skriker etter 

ungdom med skogfaglig kompetanse. For-
melle krav som utdanning og lokale kurs 
trekkes naturlig nok frem. God lønn det 
samme. Men desto viktigere er videreføring 
av seniorenes kunnskap til de yngre.

– Ungdom har nok godt av å gå sammen 
med oss i skogen. Erfaring er viktig her, slik 
at uhell ikke oppstår, sier Mork, og slår hjel-
men sin av hodet med handbaken så den 
deiser i bakken og ruller et stykke på mosen.

Heggdal kremter tilsynelatende uberørt 
av opptrinnet, og nikker seg enig.

Vær til stede i nuet
– Som psykomotorisk fysioterapeut er jeg 
svært opptatt av kroppslig balanse og rik-

ELDST Einar Heggdal (72) har arbeidet i skogen siden konfirmasjonsalder. Han kan ikke tenke seg noe bedre.
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tig bruk av kroppsressursene våre. Det op-
timale er å oppleve en fri og spontan pust, 
kroppslig velvære og en følelse av å være i 
balanse, sier Sandør Jørgensen.

Hun mener at skogsarbeid nærer oppun-
der dette. Det gir skogsarbeideren mulighet 
til å utføre «mindfullness», noe som har blitt 
svært populært generelt.

– Du kan kjenne pusten din tydeligere, 
bli stimulert av luft, lukt og andre sanseinn-
trykk. Inntrykk en kontorjobb eller time på 
treningssenteret ikke kan gi. Du kan leve i 
nuet, unngå hverdagens stress, kjenne på 
mestringsfølelse og positive tanker. Alt dette 
er gratis i naturen, sier Sandør Jørgensen.

Samtidig påpeker hun at hardt skogsar-
beid ikke nødvendigvis passer alle, da det 
forutsettes at man ikke har helseplager som 
forverres av arbeidet. Skogsarbeid stiller 
store krav til fysikken, og vil gi en støl kropp 
i noen dager. Hvis det videre utvikler seg til 
betennelser eller skader, tyder det på at ar-
beidet er for tungt.

Ut av sofakroken
– Etter endt arbeidsdag får vi en velsignet og 
rolig følelse i kroppen, mener de to tømmer-
hoggerne.

Dagene hjemme som pensjonist blir 
lange uten noe å gjøre. Været som ser grått 

ut fra sofakroken føles deilig oppe i skogen. 
Når arbeidsklærne henges i tørkeskapet 
hjemme, fylles huset av en vidunderlig duft 
av skog.

– Uansett alder så er det lett å bli glad i 
skogsarbeid. Det er takknemlig arbeid, det 
gir mening og tydelige resultater, og dermed 
mestringsfølelse. Det er synd at skogen ikke 
har like stor status som arbeidsplass lenger, 
sier pensjonist Mork.

De to seniorene kikker utålmodig på 
klokka. Matpausen er over, og igjen fylles 
Brattlia med sagens sang. n

BRATTLIA Området der skogsarbeiderne arbeider, er bratt 
ulendt. Det krever god balanse og  kjernemuskulatur. Einar 
Heggdal har akkurat felt ei gran. De to pensjonistene er glade 
for at de kan være utendørs, selv når det sludder. – Været ser 
dårlig ut fra sofakroken, men ikke når du kommer ut, sier Olav 
Johan Mork (til venstre) og Einar Heggedal.
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Det tynnes i rekkene blant mensendieck-
lærerinnene som ble utdannet under Aa-
got Normanns ledelse.  Aud Gaare gikk 
bort 26. august 2014, 86 år gammel.

Aud ble født på Bømlo i en søskenflokk 
på tretten. Hun snakket ofte om sin opp-
vekst på øya ute i havgapet. Faren ledet 
en familiebedrift som produserte Wick-
manns båtmotorer. Moren holdt et meget 
åpent hus; det var alltid plass ved bordet, 
som Aud sa. 

Femten år gammel, mens det ennå var 
krig i Norge, reiste Aud til Stavanger for å 
fortsette sin skolegang. Senere gikk turen 
til Oslo, hvor hun traff sin ektemann Arn-
ljot. De bosatte seg etter hvert i Asker og 
fikk fire barn.

Det var en sterk personlighet som be-
gynte på mensendieckskolen i 1950. Tra-
disjonen tro, ble hun som en av de beste 
kandidatene, spurt om å være «smålære-
rinne» ved skolen. Her var hun fra 1952-
54. Avbrutt av barnefødsler og en meget 
omfattende praksis, ble hun i 1977 ansatt 
ved skolen i fast stilling. Hun sto i stillin-
gen til hun gikk av med pensjon i 1999.

Aud var en fagperson av ypperste 
klasse, som foreleser, veileder, terapeut 
og foredragsholder. Hennes spesialom-
råde var behandling av belastningslidelser, 
spesielt i skulder, nakke og kjeveområdet. 
Hun jobbet også med behandling av hode-
pine og migrene. Det var ikke mange som 
kunne måle seg med hennes dybdekunn-
skap på disse områdene.

Som lærer og veileder stilte hun krav, 
men var raus med å dele av sine kunnska-
per. Bak forelesningene lå det et grundig 
forarbeid. Hun var glødende opptatt av 
faget og formidlet sitt budskap med stor 
tyngde og en entusiasme som smittet over 
på både kolleger og studenter. Hun både 
utfordret og inspirerte.

I perioden 1981-1991 gjennomførte 
Aud et pilotprosjekt sammen med sin kol-
lega Inger F. Klemmetsen, tidligere rektor 
Lisbeth Bugge og røntgenolog Terje Wol-
land på Diakonhjemmet. Det var et spen-
nende prosjekt som skulle belyse om det 
var samsvar mellom kliniske og røntgeno-
logiske funn i columna før og etter men-
sendieckbehandling.

I perioden 1991-1993 fikk skolen mid-
ler til å gjennomføre utviklingsarbeider. 
Aud tok utfordringen. Det ene prosjektet 
var produksjon av en «Skulderskole». I 
samarbeid med filmfotograf Sverre Pe-
dersen ble det laget et videoprogram med 
tittelen «Subacromialt syndrom». Auds 
behandling av en skulderpasient ble filmet 

time for time. Hennes faglige tilnærming 
ble dokumentert. 

I samarbeid med daværende praksis-
veileder på Martina Hansens Hospital, 
Gerty Lund, ble arbeidet videreført i et 
utviklingsarbeid med tittelen «Konserva-
tiv behandling ad modum Mensendieck 
av pasienter med subacromialt syndrom». 
Resultater fra dette prosjektet ble presen-
tert på en verdenskongress for fysiotera-
peuter i Washington DC.

Auds raushet ga seg også utslag på an-
dre arenaer. Hun var et rikt utrustet men-
neske med mange kreative sider. Som for-
midler av poesi ved skoleavslutninger og 
andre markeringer, var hun selvskreven.

Det har vært flere sterke kvinner innen 
mensendiecktradisjonen. Aud var en av 
dem. Hun vil stå som en av søylene innen 
mensendieckfaget. Hun vil ikke bli glemt. 
Jeg lyser fred over hennes minne.

I takknemmelighet.

Gretha Halvorsen 
Tidl. undervisningsleder

Aud Gaares minne

www.steens-physical.no Leveres direkte fra produsent

Nytt, forbedret design:

Med sentrallåsbare hjul og solid rammeverk er behandlings- 
benken fra Steens Physical stabil og enkel å forflytte med pasienten 
på benken. Benken kan tilpasses enhver terapeutisk behandling og
kan leveres med elektrisk hev/senk, drenasjefunksjon og armstøtte.

Veiledende pris fra 15.940,- eks. mva.

http://www.steens-physical.no/
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Skaff deg markedets
beste Laser i dag !

Den mest brukervennlige trykkbølge- 
apparatet på markedet

www.altiusgruppen.no
info@altiusgruppen.no 40 00 70 08

Den unike og patenterte kombinasjonen av bølgelengder og lyskilder
i MR4 Laser Therapy System har skapt et lysbehandlingsapparat som 

er forankret i vitenskapen. Kliniske tester har dokumentert at 
behandlingen gir varige positive resultater blant pasientene.

Multi Radiance Medical har forpliktet seg til å drive evidensbasert 
og såkalt “translational” forskning. (Med det menes at de tar 

forskning fra statistisk signifikans til klinisk signifikans).
Ta kontakt med oss for å få den nyeste forskning

• LaserSweep™ hindrer biologisk tilvenning til behandlingen.

• TARGET™ identifiserer behandlingsområdene.TARGET

TECHNOLOGY

TM

• LaserStim™ gir meget målspesifikke behandlinger.Multi
Radiance

Technology

inside

TM

Pulsfrekvens:

Arbeidstrykk:

Innebygget

0,5 - 21 Hz

1,4 - 5 bar

luftkompressor

roterende 
display 

Anne Beate Auberts minne
Beate Aubert gikk bort 23. august 2014, 73 år gammel. Som lyn fra 
klar himmel slo kreften ned med massiv styrke. Inspirert av hen-
nes optimisme, fulgte vi hennes sykdomsprosess fulle av håp, helt til 
kampen var slutt.

Beate, som ble uteksaminert fra Norsk Mensendieckskole i 1962, 
startet sitt yrkesliv på et hospital for barn med hjerneskader i New 
York. Det ble samarbeid i et multikulturelt miljø med ulike profe-
sjoner.

Tilbake i Norge arbeidet hun forebyggende med gruppegymnas-
tikk, svangerskapskurs og i skolehelsetjenesten, før hun ble engasjert 
som timelærer ved mensendieckutdanningen.

Da det i 1976 skulle ansettes ny rektor ved skolen, tok hun utfor-
dringen på strak arm. Det var en ansvarsfull oppgave å skulle føre 
tradisjonen videre etter to markante ledere, Aagot Normann og Lis-
beth Bugge.

Hun overtok en tradisjonsrik, men presset skole hvor fag, stillin-
ger, økonomi og lokaler var en del av hverdagen. Handlekraftig, med 
stor kapasitet og full av pågangsmot tok hun over ledelsen og sto ved 
roret i nær 25 år.

Med generasjonsskiftet fulgte nye utfordringer. Vi gikk inn i en 
tid preget av nye pedagogiske strømninger og et samarbeid på tvers 
av fagmiljøer. Fellesskap med de øvrige fysioterapeututdanningene 
ble utviklet og etter hvert intensivert. Vi tok del i de omfattende pe-
dagogiske og skolepolitiske debattene som preget tidsånden. Den 
første rammeplanen for fysioterapeututdanning i Norge ble utarbei-
det. Det ble arrangert felles lærerseminarer hvor ledelsen og lærere 
fra ututdanningene presenterte sine opplegg. Utfordringene sto i kø.

En utholdenhetsprøve ble de langvarige forhandlingene med So-
sialdepartementet om statlig overtagelse av skolen. Den største prø-
velsen kom imidlertid i 1979, da avtalen endelig var i havn. Da stor-
men fra fysioterapimiljøet slo inn over det ganske land, kom Beates 
sterke ryggrad til sin rett. 

Beate var en kvinne med sterk utstråling. Med en utrettelig op-
timisme, gikk hun på med krum hals. Sammen med staben skapte 
hun et unikt arbeidsmiljø preget av samhold og faglig entusiasme. 
Målet var felles: å utvikle skolen og bevare den faglige integriteten. 

Beate var dyktig til å initiere nye prosjekter, skaffe midler og 
utvide vårt eksterne nettverk. Hun arbeidet iherdig for bedring av 
lokalsituasjonen for utdanningen. Det var ingen tilfeldighet at hun 
ble valgt inn i brukerkomiteen ved etablering av høgskolesenteret på 
Bislett, i dag Høgskolen i Oslo og Akershus.

Da rektorstillingene ved høgskolene ble avviklet i 1998, var hun, 
etter en overgangsperiode, ansatt på Internasjonalt kontor ved høg-
skolen. Det var et arbeid hun fant seg meget godt til rette med. Et av 
arbeidsfeltene ble samarbeid Norge-Kina. 

Etter oppnådd pensjonsalder flyttet Beate sin arbeidsplass til 
Senior Kompetansesenter ved Høgskolen i Oslo. Beate og jeg, som 
i alle år hadde trukket lasset sammen, skulle igjen dele kontor. Vi 
skulle i gang med et felles prosjekt. Slik ble det ikke. Det er vanskelig 
å fylle dette tomrommet. 

 Jeg lyser fred over hennes minne.

Gretha Halvorsen
Tidl. undervisningsleder

http://www.altiusgruppen.no/
mailto:info@altiusgruppen.no
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Tittel
Dette er i strid 
med fysiotera-
peutens faglige 
autonomi.

Det går da virkelig ikke an!

Fred Hatlebrekke
forbundsleder

informasjon fra NFF
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NFF har i det siste sett at noen kommuner ved utlysning av driftstilskudd til fysiote-
rapeuter velger å etterspørre utvalgte behandlingsmetoder. Vi mener at dette virkelig 
ikke går an. Det burde være kjent for de fleste at det heller skal etterspørres kunnskap 
innen ulike kompetanseområder.

Kunngjøring og tildeling av driftstilskudd skal skje på bakgrunn av gjeldende 
rammeavtale mellom KS og NFF, ASA 4313. Avtalen fastslår at en nærmere beskri-
velse av ønsket fysioterapifaglig kompetanse skal fremgå av utlysningsteksten. Kom-
munen skal tildele avtalehjemmelen til den søkeren som er best faglig skikket. Som 
saklige kriterier menes faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner og evne til 
å drive privat praksis.

Ved at det spesifiseres hvilke behandlingsmetoder som er påkrevd for å få tilskud-
det, er det allerede lagt føringer for hvordan behandlingen skal utføres. Dette er i 
strid med fysioterapeutens faglige autonomi og kravet om faglig forsvarlighet. Den 
enkelte fysioterapeut skal til enhver tid gjøre sine egne faglige vurderinger og tilby 
best mulig faglig gjennomtenkt behandling. 

Helsepersonelloven fastslår at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med 
de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helse-
personellets kvalifikasjoner, arbeidets art og situasjonen for øvrig.

NFFs yrkesetiske retningslinjer fastslår også at fysioterapeuten skal tilstrebe høy 
kvalitet i sin yrkesutøvelse. Det kan defineres ved allment aksepterte faglige normer 
på bakgrunn av vitenskap og velprøvd erfaring. Det legges også vekt på at behandlin-
gen skal skje i tråd med faglige retningslinjer der de er utarbeidet, og at en oppfyller 
de normer for kvalitet i helsetjenesten som myndighetene til enhver tid utarbeider.  

Når enkelte kommuner stiller krav om kunnskap innen utvalgte behandlings-
metoder, kan det føre til at pasientene ikke får den behandlingen som er best ut 
fra problemstillinger og mål for behandlingen. I tillegg kan det føre til en faglig 
innsnevring for fysioterapeuten. I ASA 4313 står det at fysioterapeuten skal drive 
kunnskapsbasert fysioterapi og kun benytte behandlingsformer som er akseptert av 
helsemyndighetene. Det fordrer at fysioterapeuten har breddekunnskap til å utføre 
god behandling innenfor den enkeltes kompetanseområde. 

NFF har 14 ulike spesialistområder som illustrerer bredden og kompetanseområ-
dene i faget.  Jeg råder derfor kommunene til å definere hvilke områder de har behov 
for, og utforme sine utlysningstekster slik at det blir et samsvar mellom behov og 
etterspurt fysioterapifaglig kompetanse.
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Ferieplaner i år?
MEDLEMMER i NFF og andre Unio-forbund drar fordel av stadig flere rabattilbud på ulike medlemsprodukter 
gjennom Unio. Blant tilbudene er det en rekke ferierelaterte produkter. En oversikt er gitt i nyhetsartikkel 
publisert 10. april på NFFs nettsider, med lenking til nærmere omtale av produktene. (Illustrasjon: NOVASOL).

Ditt medlemskap  
i NFF
n «Min side»: Pass på at dine personlige 
oppføringer i NFFs medlemsregister er 
riktige og oppdaterte. Skifter du arbeids-
sted/arbeidsgiver, må dette oppdateres i 
NFFs medlemsregister. 

Sjekk spesielt at du står oppført med 
rett e-postadresse. Av flere grunner – 
spesielt at du ikke skal være avhengig 
av å være til stede på arbeidsplassen 
din for å få lest informasjon fra NFF – 
bør e-postadressen du ønsker å motta 
informasjon fra NFF til, være en adresse 
du bruker privat.

Avslutning av medlemskap: En 
utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne 
per e-post. Medlemskapet opphører den 
datoen utmeldingen er registrert i NFFs 
medlemsregister, likevel slik at den halvår-
lige kontingenten skal betales fullt ut 
frem til den nærmeste av datoene 1. juli 
eller 1. januar.

ALLIANSEN for én time fysisk aktivitet i skolen 
sendte fredag 27. mars ut en felles pressemeld-
ing i anledning av at regjeringen la frem sin nye 
folkehelsemelding. Et hovedbudskap fra NFF 
og de andre organisasjonene i alliansen var at 
det nå trengs handling, ikke mer forskning på 
viktigheten av fysisk aktivitet. Den er allerede 
godt nok dokumentert.

Kreftforeningen, Idrettsforbundet, Legefore-
ningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og 
Norsk Fysioterapeutforbund står bak alliansen.

– Folkehelsetiltak må være kunnskapsba-
serte, og regjeringen tar et skritt i riktig retning. 
Men vi savner en konkret oppfølgingsplan for 
veien videre. Vi trenger ikke flere «skrive-
bordsinitiativ» som renner ut i sanden, uttalte 
forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysio-
terapeutforbund.

– Stillesitting er en av de viktigste risikofak-
torene for livsstilssykdommer, og effekten av 
fysisk aktivitet er i dag er svært godt dokumen-

tert. Regjeringens tiltak er positivt, men vi ser 
ingen grunn til å vente med å innføre obligato-
risk daglig fysisk aktivitet skolen, sa Legefore-
ningens president, Hege Gjessing, på vegne av 
Alliansen for én time fysisk aktivitet i skolen.

Det er tydelige sosiale helseforskjeller i 
Norge, og stor variasjon i forventet levealder. 
Drøyt tre millioner nordmenn har et for lavt 
aktivitetsnivå, og særlig befolkningens aktivi-
tetsnivå i hverdagen synker.

– Ett av de viktigste tiltakene for å snu 
utviklingen i befolkningen er å øke aktivitets-
nivået blant barn og unge. Skolen er den beste 
arenaen for å starte dette arbeidet. Her favner 
man alle barn uavhengig av sosial bakgrunn 
og størrelsen på foreldrenes lommebok, sa Ole 
Alexander Opdalshei, assisterende general-
sekretær i Kreftforeningen. n

 
(Redigert og forkortet versjon. Les hele 
pressemeldingen på NFFs nettsider.)

Pressemelding om fysisk 
aktivitet i skolen
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I FORRIGE landsmøteperiode gjennomførte 
NFF en stor organisasjonsgjennomgang. Fag-
gruppene var da ikke berørt. Det ble påpekt 
at det var en rekke uklarheter rundt faggrup-
penes arbeidsoppgaver. En kartlegging viste 
at faggruppene har svært ulik aktivitet, at kun 
halvparten av NFFs medlemmer opplever at 
de har en faglig tilhørighet i en faggruppe, og 
at det over tid har vært uttrykt ønske om mer 
fagpolitisk aktivitet. Styringsgruppen ønsket 
likevel ikke å foreslå endringer for Landsmøtet 
2013, fordi endringen fra avdelinger til regi-
oner var omfattende, og fordi en gjennomgang 
av faggruppenes rolle ville kreve en egen 
utredning. 

Landsmøtet 2013 vedtok at faggruppenes 
rolle og posisjon i NFF skulle utredes. Arbeidet 
er i gang, og akkurat nå pågår informasjons-
innhenting fra NFFs ulike organisasjonsledd. 
Hovedmålene med arbeidet er at organisasjo-
nen og medlemmene skal oppleve at: 
•	 NFFs faggrupper har et entydig mandat. 
•	 det er en felles forståelse for hva 

mandatet innebærer for faggruppenes 
virksomhet.

•	 det er tydelig hvilken funksjon faggrup-
pene skal ha i fagutvikling i NFF.

•	 det er avklart hvilken rolle NFFs faggrup-
per har i utviklingen av NFFs fagpolitikk.  

•	 det er tydelig hvordan faggruppenes 
interesse ivaretas gjennom representa-
sjon i NFFs organisasjonsstruktur. 

Arbeidet er delt inn i tre faser. Det bør skilles 
mellom hva faggruppene skal gjøre/oppgaver, 
og hvordan disse oppgavene skal ivaretas/
løses. Vi er gang med første fase i arbeidet, og 
skal frem til sommeren avklare hva faggrup-
penes oppgaver skal være, og komme fram til 
et ønsket fremtidsbilde knyttet til oppgaver 
og funksjon som faggruppene skal ivareta. 
Vurderingene av faggruppene sammenstilles 
og legges til grunn for å kunne vurdere hva 
som skal være faggruppenes hovedoppgaver 
i framtiden. Alle NFFs organisasjonsledd er nå 
invitert til å komme med innspill til hva fag-
gruppenes hovedoppgaver og kjernevirksom-
het skal være i fremtiden. 

Dersom du som medlem ønsker å si din 
mening om faggruppenes rolle og plassering, 
kan du ytre dine ønsker gjennom ett eller 
flere av NFFs organisasjonsledd. Det kan være 
gjennom en region, som alle tilhører, via en 
faggruppe eller andre råd /utvalg. n

Neste stopp: faggruppene!

Avtale med 

Norlandia Care
n NFF har inngått tariffavtale med Nor-
landia Care – Eldreomsorg, etter at Unio 
og Spekter 17. mars ble enige i mek-
lingen om avtaler for tre ulike Norlandia-
områder. NFF hadde ved inngåelsen 
av tariffavtalen 13 medlemmer i dette 
området, lokalisert i Oslo og Akershus.

Grunnopplæring 

for tillitsvalgte
n Grunnopplæringen for tillitsvalgte 
våren 2015 ble gjennomført med svært 
mange deltakere. Vi har åpnet for 
påmelding til høstens kurs for ansatte i 
tariffområdene Spekter og KS. Kurset ar-
rangeres i Trondheim 25.–27. august og 
22.–24. september. Begge samlingene i 
kurset er obligatoriske. 

Det er smart å være tidlig ute med 
påmelding, for disse kursene fylles ofte 
opp raskt. Siste frist er 16. juni. Du finner 
kurset med påmeldingsskjema i kurska-
lenderen på NFFs nettsider.

Filmer fra Parkinson-

temadagen
n Norges Parkinsonforbund, Norsk 
Fysioterapeutforbund og Fram helsere-
hab arrangerte 26. januar 2015 fagdag 
for fysioterapeuter med fokus på nye 
europeiske retningslinjer for fysiote-
rapibehandling av Parkinsons sykdom. 
Arrangementet ble filmet i sin helhet, og 
foredragene er nå tilgjengelige i opptak 
på Parkinsonforbundets nettsider. Nyhet 
med lenke til filmene ble lagt ut på NFFs 
nettsider 8. april.  

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
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Jus og arbeidsliv

Lønnsundersøkinga for 2014
Thomas Volden Åse, seniorrådgivar, NFFs forhandlingsseksjon

Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon ut-
ført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane 
i dei største tariffområda for fysioterapeutar. 
Resultata av undersøkinga per desember 2014 
ligg no klare, og er baserte på i underkant av 
1800 svar. Gjennom funna me får frå under-
søkinga kan me med stor grad av sikkerheit 
seia kva for lønn medlemane våre får, og kva 
for lønnsutvikling desse i gjennomsnitt har 
hatt. Undersøkinga er dermed svært viktig i 
evalueringa av korleis resultata i tariffoppgjera 
kjem medlemane våre til gode, og ikkje minst i 
utforminga av krava våre til kommande oppgjer.

Årets lønnsundersøking støttar opp under 
heilskapsinntrykket me sit igjen med frå tidle-
gare år med omsyn til dei største utfordringane 
våre – lønnsutviklinga og lønnsnivået. Resultata 
indikerer at tilsette fysioterapeutar i dei under-
søkte tariffområda har hatt ei lønnsutvikling 
som er om lag i samsvar med andre saman-
liknbare grupper over tid. Samstundes viser 
resultata at lønnsnivået, stilt opp mot nivået til 
andre relevante utdanningsgrupper, framleis er 
altfor lågt. Figur 1 viser gjennomsnittleg lønns-
utvikling for alle fysioterapeutar innan kvart 
einskilde tariffområde frå 2009 til 2014. 

Stillingsstorleik
Stillingsstorleiken har stor betydning for 
økonomiske og juridiske rettar til essensielle 
gode, som for eksempel pensjon. Retten til å 
ha full stilling for dei som ønskjer det, er difor 
svært viktig. Ufrivillig deltid er eit stort problem 
i arbeidslivet generelt, og særleg i kvinnedomi-
nerte yrke. Gjennom vår eiga lønnsundersøking 
prøver me å kartleggja kva som er stoda på 
dette punktet for medlemane våre. 

Ut frå opplysningane me har motteke, 
arbeidde totalt sett om lag 18 % av fysiotera-
peutane deltid i 2014, mot 24 % i 2013. Denne 
nedgangen kan, som figur 2 viser, tilskrivast 
ein reduksjon i talet på deltidsstillingar i både 
KS, Spekter og Virke, samstundes som den 
tilsvarande auken i Oslo kommune og staten 

var heller beskjeden. Den totale nedgangen 
skuldast til dels målretta satsing på å redusera 
talet på deltidsheimlar. 

Samla sett uttrykkjer heile 1/3 av fysiote-

rapeutane som jobba deltid i 2014, eit ønskje 
om å utvida stillingsbrøken sin. Spesielt i 
kommunane er det mange deltidstilsette som 
ikkje er nøgde med sin eigen stillingsprosent. 

Figur 1: Gjennomsnittslønn, alle tariffområda.

Figur 2: Fysioterapeutar som arbeider deltid, prosent.
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50
Hjemmeside: www.fysio.no  
E-post: nff@fysio.no

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

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

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

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

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Marianne Aars, 934 12 066
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726
Seniorrådgiver: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662
Rådgiver: Siri Nergård, 977 43 418
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 969 04 042
Rådgiver: Ingunn Andersen, 22 93 30 50
Kurssekretær: Monica Haugen, 943 24 777
Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247

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

NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som vedkjem 
medlemane.

Heile 38,3 og 40,9 % av dei deltidstilsette i 
høvesvis KS og Oslo kommune ytrar eit ønskje 
om utviding.

 
Mellombels tilsetjing
Ei anna utfordring undersøkinga peikar på, er 
utbreiinga av mellombels tilsetjing. Dette er 
eit særleg aktuelt emne i og med at Stor-
tinget i mars vedtok ei ny arbeidsmiljølov, 
der kanskje det aller mest omdiskuterte 
temaet nettopp går på bruken av mellombels 
tilsetjing. Lovforslaget legg opp til at arbeids-
givar i større grad enn tidlegare kan tilsetja 
mellombels, noko som endrar maktforholdet 
mellom partane i arbeidslivet – og då i arbeids-
takars disfavør.

For den einskilde vil ei ufrivillig mellombels 
tilsetjing opplevast som negativt på fleire 
måtar. For det fyrste vil det verka sterkt inn 
på personleg økonomi og levesett – til dømes 
er det stor skilnad på å søkja om lån om ein 
har fast jobb eller ikkje. Tilsetjingsforholdet 
har også avgjerande betydning for arbeids-
takaren når det gjeld tryggleik og rettar på 
arbeidsplassen. I tillegg til at risikoen for å 
verta arbeidsledig er høgare for dei utan fast 
stilling, vil desse også ha ein svakare posisjon 
enn fast tilsette overfor arbeidsgivar i det 
daglege (for eksempel i samband med tilbod 
om kursdeltaking). 

I 2014 var totalt 12 % av fysioterapeutane 
mellombels tilsette i heile eller deler av stil-
linga si. Det er same prosentdel som i 2013. 

Lønnsforhandlingar ved tilsetjing
Tariffsystema i dei største avtaleområda har 
bestemmingar om at mykje av lønnsnivået 
skal avgjerast i forhandlingar ved tilsetjing. 
Samstundes har me over tid observert at 
arbeidsgivarar i større og større grad ønskjer 
lønnsfastsetjing på lokalt og individuelt plan. 
Dette stiller krav til at kvar arbeidstakar er 
klar over rettane sine, og har motivasjon til å 
forhandla om sitt eige lønnsnivå. 

Lønnsundersøkinga teiknar eit bilete av 
fysioterapeutar som svært mobile, noko som 
mellom anna kjem til uttrykk innan KS-områ-
det ved at 1/3 av dei tilsette har fått ny jobb 
dei fire siste åra. Av denne tredjedelen var det 
berre 44 % som forhandla lønn ved tilsetjinga. 

Av desse fekk 72 % høgare lønn enn minste-
lønn. For både Spekter og Virke oppgjev ca. 
1/4 av medlemane at dei vart tilsette dei 
fire siste åra. Av dei nytilsette som tok opp 
spørsmålet om lønn i Spekter (29 %) og Virke 
(30 %), var det høvesvis 58 og 83 % som fekk 
betre utteljing enn gjeldande minstelønns-
nivå. Tala viser dermed klart at det – for dei 
aller fleste – lønner seg å stilla lønnskrav ved 
tilsetjing. Med andre ord bør langt fleire fysio-
terapeutar enn det som fram til no har vore 
tilfelle, nytta seg av denne moglegheita.

Ansiennitet og lønnsutvikling
Lønnsundersøkinga viser samla sett ei dårleg 
lønnsutvikling for fysioterapeutar over tid, 
spesielt for dei med 10 års ansiennitet og 
oppover. Når me ser dette i samanheng med 
ansiennitetsfordelinga i kommunar og helse-
føretak, der gruppene med lang arbeidserfa-
ring utgjer veldig store prosentdelar, peikar 
dette på at det framleis vil vera svært viktig 
å retta fokus mot desse i tida som kjem. Stat, 
kommune og helseføretak bør i større grad 
verdsetja utdanning, kompetanse og ansvar 
for å motverka verdsetjingsdiskriminering. 

At lønnsutviklinga for dei aller fleste i kom-
mune- og helsesektoren flatar ut etter om lag 
10 år, heng mest truleg saman med at min-
stelønnssystema har siste lønnsopprykk ved 
10 års ansiennitet. Statistikken syner klart at 
dagens system ikkje yter denne gruppa det 
me ønskjer, og at deira kompetanse og relative 
lønnsposisjon ikkje blir vektlagt tilstrekkeleg 
i fastsetjinga av lønn. Å få styrkt lønnsutvik-
linga og karrieremoglegheitene til dei som har 
nådd taket på minstelønna, vil framleis vera ei 
fanesak for NFF.

(Nedkorta versjon. Sjå NFFs nettside om 
lønnsundersøkingar for ein fullstendig versjon 
med alle figurar.)

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
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NFFs etterutdanningskurs
Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2015

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurs i fysioterapi og trening i svangerskap-  
og barseltider

5.-8. oktober Oslo 5. juli

Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem 19.-23. okotober Oslo 5. juli

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 19.-23. okotober Oslo 5. juli

Hjerterehabilitering – med trening som 
middel og mål

19.-23. oktober Oslo 20. juli

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

26.-30. oktober Oslo 20. juli

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

Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og 
osteoporose

9.-11. november Oslo 14. august

Bevegelsesutvikling del 1 og del 2 16.-20. november (del 1) Oslo 18. august

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

Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs 11.-15. januar (2016) Trondheim 11. oktober

l Ønsker du fordypning i manuelle teknikker knyttet til 
 undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser?

Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, thoracal og skulderledd 
09.-11. september og 12.-13. november

Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hofte 
16.-18. september og 29.-30. oktober

Kursene gir utvidet kompetanse i forhold til:
•	 Funksjonell	anatomi	og	biomekanikk	i	aktuelle	ledd
•	 Kliniske	tegn	og	differensialdiagnostikk	ved	aktuelle	akutte	og	langvarige	kliniske	 

problemstillinger
•	 undersøkelse	og	behandling	av	aktuelle	ledd	ad	modum	manuell	terapi.	
•	 å	kunne	klinisk	vurdere	og	påvirke	nerve-,	ledd-	og	muskelkomponenten	i	en	 

funksjonsforstyrrelse.
Mer informasjon og påmelding på www.fysio.no/kurs 

http://www.fysio.no/kurs
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Å undre seg er begynnelsen til 
større innsikt. Gresk ordtak

l Vil du være kursleder innen 
 fysioterapi for eldre?

NFF	har	en	kursrekke	innen	fagom-
rådet	eldre	bestående	av;	grunnkurs,	
alderspsykiatri,	ortogeriatri	og	
osteoporose	samt	forebygging	av	fall	
og	funksjonssvikt.	Vi	søker	i	denne	
omgang spesielt etter kursledere til 
grunnkurset	som	har	en	varighet	på	4	
dager	fordelt	på	2	samlinger.	

Søknad	og	CV	sendes	per	e-post	til	
sn@fysio.no	innen	31.	mai.	

24. - 28. august 2015 Helsefremmende	og	
forebyggende	arbeid	-	
et	folkehelseperspektiv	

Oslo

09. - 11. sept og 
26. - 27. nov 2015

Grunnkurs	i	fysioterapi	
og	psykisk	helse

Oslo

19. - 23. oktober 2015 Helhetlig hjerterehabi-
litering - med trening 
som	middel	og	mål

Oslo

28.-29.januar 
og 21.-22.april 2016

Grunnkurs i trenings-
lære	for	fysioterapeuter

Bergen

l Kollegaveiledning

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

Kollegaveiledning er	et	aktuelt	fagutviklingstiltak	for	alle	 
fysioterapeuter.

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

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

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

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

l Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger,	Bergen,	Trondheim,	Kristiansand,	Oslo,	Ålesund,	
Østfold	og	Skei	i	Jølster.	

l Grupper som vil gå over 2 x 2 dager: 
Oslo,	Tromsø,	Bodø,	Haugesund

l Gruppe for ledere i Trondheim (2x2 dager)

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

l Kurs innen barne- og ungdoms-  
 fysioterapi

NFF	holder	for	tiden	på	med	kursutvik-
ling	innen	barne-	og	ungdomsfysiotera-
piområdet	noe	som	medfører	begrenset	
kurstilbud	innen	fagområdet.	

Kurset	Bevegelsesutvikling	del	1	og	
del	2	tilbys	til	høsten.	

Følg	med	på	kurssidene	på	nettet	http://www.fysio.no/KURS2,	
Facebook	og/eller	her	i	Fysioterapeuten.

l Kurs for fysioterapeuter 
 i frisklivsarbeid

NFF	har	kurs	for	fysio-
terapeuter	i	helsefrem-
mende	og	forebyggende	
arbeid,	samt	flere	
aktuelle	kurs	om	fysisk	
aktivitet	og	trening	for	
diverse	pasientgrupper,	
effektive	treningsprin-
sipper og individuell 
tilpasning	av	oppfølging.	
Følgende	kurs	i	kurskalenderen	være	av	interesse	for	
fysioterapeuter	i	frisklivsarbeid:

mailto:sn@fysio.no
mailto:mh@fysio.no
http://www.fysio.no/KURS2
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Bli Massør fra  
Axelsons
Oppnå diplom fra bransjens 
eldste og største skole

For mer info: 23 10 36 20
Møllergt 4. Oslo 
Besøk www.axelsons.no

Utdannelse starter 
20. august 2015

Axelsons_mars2015_96x107.indd   1 2015-03-13   14:02

MARTINA-SEMINAR 2015
Velkommen til årets seminar.	Vi	har	fylt	programmet	med	fagom-
råder	fra	hverdagen	vår	og	håper	det	er	av	interesse	for	flere.
  
Dato: 4. juni 2015
Tid:	8.15-15.45	i	Auditoriet,	Bærum	Sykehus

07.45 – 08.15 Registrering 

08.15 – 08.30
08.30 – 09.15 

09.15 – 09.45 

09.45 – 10.00

Velkommen!	
Kan	ny	design	på	kneprotese	(Journey	II)	føre	
til bedret kinematikk i et protesekne?  v/sek-
sjonsoverlege	Stig	Heir,	PhD

Funksjon	-og	styrketesting	av	pasienter	med	
Journey	II-kneprotese	v/spesialfysioterapeut	
Birgitte H. Olsen
Spørsmål/	diskusjon

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.15

11.15 – 11.30

Kneartrose;	Kommunikasjon	og	behandling
v/fysioterapeut	Gudmund	Grønhaug,	MSc
Spørsmål/	diskusjon

11.30 – 11.50

11.50 – 12.00 

Ultralydveiledet	fjerning	av	kalknedslag	i	skul-
der	v/overlege	Stefan	Moosmayer,	PhD
Spørsmål/	diskusjon

12.00 – 12.45 LUNSJ

12.45 – 13.45

13.45 – 14.00

 
Vitenskapelig	evidens	for	fysioterapi	ved	
aksial	spondyloartritt	–	implikasjoner	for	kli-
nisk	praksis	v/fysioterapeut	Silje	H.	Sveaas,	
PhD
Spørsmål/	diskusjon

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 15.30 Nytt	fra	Martina:	
1. Fagprosedyre	for	fysioterapi	ved	spon-

dyloartritt	v/spesialfysioterapeut	Bente	
Slungaard,	MSc

2. Funksjonstester ved spinal stenose v/
spesialfysioterapeut	Elisabeth	Thornes,	
MSc

3. Kjernesett	av	undersøkelsesmetoder	ved	
rehabilitering av pasienter med reuma-
tiske	sykdommer	v/	spesialfysioterapeut	
Linn A.Haugland

4. Livsstyrketrening	for	ryggpasienter-	en	
masteroppgave	i	sykepleievitenskap	v/	
Anita	Hereid	Husby	

15.30 – 15.45 Avslutning                                                                             
VEL	HJEM!

Informasjon og bindende påmelding:
https://viaregi.revio.no/MartinaSeminar2015.

What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

The randomised controlled trials on PEDro are rated for quality 
to help you discriminate quickly between trials that are likely to 
be valid and interpretable and those that are not. These ratings 
help you to judge the quality and usefulness of trials to inform 
clinical decision making.

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au

Kjøp – salg – leie

Rebox2 selges til høystbydende.	Tlf.	22	27	02	88.

https://viaregi.revio.no/MartinaSeminar2015
http://www.fysio.no/spesialistordningen
http://www.axelsons.no/
http://www.pedro.org.au/
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Vi er stolte av å presentere trykkbølgeapparat fra Gymna

Gymna ShockMaster 500
Brukervennlig
•	 To	utgangskanaler	for	enkelt	og	raskt	bytte	
mellom	håndstykker

•	 Stillegående	og	vibrasjonsfri	oljekompressor

•	 Hurtig	programvareoppdatering	via	USB-
porten

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

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

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

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

•	 Behandlingsparametere																						
er	tilpasset	etter	den	nyeste					
forskningen

Enkelt og effektivt:

Vi har det du trenger til bruk på klinikken og for salg til pasientene.
Se vårt brede produktspekter på www.alfacare.no. Gode rabatter til terapeuter.

http://www.alfacare.no/
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bransjeregisteret

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

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

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

Din Trykkbølge Partner

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

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no

Untitled-1   1 24.08.10   15.47

Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

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

www.skanlab.no

69 35 20 80

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

av utstyr til trykkbølgebehandling 
med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”
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DORCASCARE.no
Pasientpapir • Puterengjøring

Behandlingsbenker og -stoler / puter etc.

Varme- og kuldepakninger

 Massageoljer • Kremer   

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special
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– Verdiskapende produkter  
til deg og din klinikk

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

Trykkbølge

Ultralyd
MOTOmed

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

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

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

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

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

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

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

www.solguden.no

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

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

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

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

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

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

http://www.arko.no/
http://www.bamseprodukter.no/
http://www.kktape.no/
http://www.extensor.no/
http://www.gymline.no/
http://www.pvf.no/
http://www.sportsmaster.no/
http://www.physica.no/
https://www.facebook.com/pages/Tidsskriftet-Fysioterapeuten/533855456644534?fref=ts
http://www.a2media.no/
http://www.helseoghudpleie.no/
http://www.solguden.no/
http://www.gym2000.no/
http://www.velco.no/
http://www.fysiopartner.no/
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kalender
Årsabonnement 2011:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

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

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

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

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

FRISTER 2011

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

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

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

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

Vi trenger tips til kalenderen

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

JUNI
10. Oslo
23rd International Conference 
on Health Promoting Hospitals 
and Health Svervices
Arr.: Norsk nettverk for 
helsefremmende sykehus og 
helsetjenester
Info: http://www.
hphconferences.org/oslo2015/

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

11.-12. Elverum
De Nordiske Folkehelsedager
Arr.: Høgskolen i Hedmark mfl.
Info: www.hihm.no

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

SEPTEMBER
24. Bergen 
Pasientsikkerhetskonferansen 
2015. 
Info: www.kunnskapssenteret.
no

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

29.-30. Oslo/Sunnaas 
Håndfunksjon og 
behandlingsmuligheter v skader 
i CNS 
Arr: Norsk forening for 
håndterapi 
Info: www.handterapi.no

NOVEMBER
3. – 4. Oslo
Helse i utvikling 2015 
Info: www.kunnskapssenteret.
no

5.-6. Gardermoen
Inspirasjonskonferanse
Arr.: Norsk Forening for Kognitiv 
Terapi 
Info: www.kognitiv.no

6. 7. København
3rd European Conference on 
Weaning & Rehabilitation in 
Critically ill Patients 
Info: icurehab.cph2015@gmail.
com

12.-13. Tromsø 
Arctic pelvic floor meeting, 
APFM2015  
Arr.: KIB 
Info: www.apfm2015.no

24.-25. Trondheim 
RTW-konferansen 2015
Forskningskonferanse innen 
sykefravær, arbeid og helse
Arr: NTNU m.fl.
Info: www.arbeidoghelse.no

2016 

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

ÅRSABONNEMENT 2015
Norge: 1.100 kroner. Utland: 1.150 kroner. 
Offentlige institusjoner: 950 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper 
til det blir skriftlig oppsagt.

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

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

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

FRISTER 2015

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
5 20/4 15/5
6 11/5   5/6

Fra januar 2015: 
Stillingsannonser kun på nett.

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

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

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

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

OPPLAG 
9.200 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS

http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.fysioterapi2015.se/
http://www.handterapi.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
mailto:icurehab.cph2015@gmail.com
mailto:icurehab.cph2015@gmail.com
http://www.ecss-congress.eu/2016
http://www.ecss-congress.eu/2016
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:rg@hsmedia.no
mailto:ks@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://www/
http://www.mhpc2015.dk/
http://www.hihm.no/
http://www.uib.no/emne/
http://www.kognitiv.no/
http://www.apfm2015.no/
http://www.arbeidoghelse.no/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
mailto:fysioterapeuten@fys
mailto:n@fysio.no
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Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

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

www.bmfitness.no

Fitnessball
Veil. pris kr. 160

Avtalepris kr. 99

Balansepute
Veil. pris kr. 240

Avtalepris kr. 150

Fitnessmatte
Veil. pris kr. 320

Avtalepris kr. 170

Aerobicstrikk
Veil. pris kr. 100

Avtalepris kr. 70

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

Nyhet!

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

Alle priser eks. mva.

http://www.bmfitness.no/
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