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DA NFFS FAGGRUPPE for barne- og ungdomsfysioterapi (BUF) holdt sitt årsmøte i 
mars, ble det besluttet å avvikle undergruppene Bobath og Vojta.

Til tross for at det i lengre tid har stormet rundt det faglige innholdet i Vojta-tilnærmin-
gen som metode, sier leder av BUF, Atle Aunaas, at undergruppene blir avviklet på bak-
grunn av administrative årsaker, og ikke metodens innhold eller utøvelsen av den. Han 
sier BUF har besluttet å være en gruppe for alle innen interesseområdet barnefysioterapi, 
og derfor ikke lenger kan forsvare å huse undergrupper.

Jone Strand Helgesen, leder av Vojtagruppen, ser det annerledes. Hvordan kan det ligge 
administrative årsaker bak, spør han, når vi aldri har vært en byrde, verken økonomisk 
eller administrativt? Han peker på at metoden har betydd mye for barnefysioterapien 
generelt i Norge, og at vojtaterapeuter bør organiseres i en egen enhet for best å kunne 
videreføre måten de jobber på.

Vojta-tilnærmingen er omstridt. Det foreligger svært lite, om noe, evidensbasert forsk-
ning på området, og metoden kan være svært krevende både for barnet som behandles 
og de pårørende.

Kan slike tiltak forsvares i 2015, uten at det finnes vitenskapelig belegg for at denne til-
nærmingen gir bedre effekt enn den konvensjonelle?

Skeptikerne vil si nei. Utøverne vil si ja. Det samme vil en rekke omsorgspersoner, som 
opplever at vojta-tilnærmingen hjelper barna deres til en bedre hverdag.

Mange av metodene fysioterapeuter benytter seg av er erfaringsbaserte; en stor del av 
behandlingstilnærmingene følger en tradisjon som man ikke har funnet vitenskapelig 
støtte for. 

I forholdet forskning, erfaringsbasert kunnskap og pa-
sientens ønsker og behov; hvor stor andel evidensbasert 
forskning skal til før praksisen kan kalles kunnskapsba-
sert? 

Leder i vojtagruppen, Jone Strand Helgesen, sier det slik: 
– Håndverket ser ut til å forsvinne til fordel for en mer 
teoretisk basert fysioterapi, preget av registrering og sta-
tistikk.

Vurderer man et tiltak som godkjent kun basert på vi-
tenskapelig effekt, vil en stor del av fysioterapien komme 
til kort. 

Hva profesjonen til slutt anser som det akseptable styr-
keforholdet mellom forskning og erfaring, vil ha avgjø-
rende betydning for fysioterapiens fremtid.
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aktuelt

Oslo kommune har lenge 
vært en utfordring for NFF og 
fysioterapeutene. Vanskelig 
samarbeidsklima. Ingen sentral 
avtale. Hva er det egentlig 
med Oslo?

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DET har også vært betydelige kutt i fysio-
terapitjenesten i Oslo over flere år. Et stort 

antall avtalehjemler er inndratt, uten at de 
er erstattet av like mange fast ansatte fysiote-
rapeuter. Enkelte hevder at fysioterapeuter, 
og til dels også Norsk Fysioterapeutforbund 
(NFF), har et omdømmeproblem i Oslo 
kommune. 

Styret i NFF Region Osloområdet har nå 
bestemt seg for å ta grep. Forholdet mellom 
Oslo kommune og fysioterapeutene er gjort 
til et eget satsingsområde: Prosjekt Oslo. 

«Vanskelig og spesielt»
–Hvorfor er det nødvendig å gjøre Oslo til et 
eget satsingsområde, regionleder Karianne 

Bruun Haugen?
– Ja, det kan du lure på! Dette problemet 

går langt tilbake i tid og er ganske sammen-
satt. Etter at jeg ble regionleder, ble jeg raskt 
møtt med at alt var så vanskelig og spesielt 
i Oslo. Flere fagmiljøer ønsket at vi skulle 
gjøre noe. Det er mye mistro mellom kom-
munens administrasjon og politikere på den 
ene siden, og fysioterapeutene og NFF på 
den andre siden. Mitt inntrykk er at dette 
går begge veier. Vi har bestemt oss for å prø-
ve å få til en positiv endring, sier hun.

Ifølge Bruun Haugen kan trolig en del av 
problemet forklares med at Oslo er et eget 

Prosjekt Oslo

DIALOG Det hjelper ingenting å sutre og klage over hvor vanskelig Oslo kommune er. Vi må vise at vi ønsker et godt samarbeid, mener regionleder Karianne 
Bruun Haugen. 

mailto:dl@fysio.no
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tariffområde. I tillegg har ikke NFF hatt en 
sentral avtale med Oslo kommune på flere 
år. Det har lenge vært et ønske fra forbundet 
om en avtale som kan regulere selvstendig 
næringsdrift, slik ASA 4313 fungerer for 
KS-området. 

– Hva er målet, foruten et generelt bedre 
samarbeidsklima?

– Målet vårt i det fjerne er en avtale mel-
lom Oslo kommune og NFF, og at vi klarer 
å få stoppet de enorme kuttene innen tjenes-
ten i Oslo. Det ville ha vært en stor seier for 
forbundet.

Sterk nedgang
Slik Karianne Bruun Haugen ser det, er situa- 
sjonen for fysioterapitjenesten i Oslo gan-
ske dyster. Hun viser til at det i 2008 var 9,4 
årsverk fysioterapi per 10.000 innbyggere. 
I 2013 hadde det sunket til 8,4. Landsgjen-
nomsnittet ligger på 8,9 årsverk per kom-
mune. 

– Den mest dramatiske utviklingen i Oslo 
er imidlertid nedgangen i antall driftshjem-
ler. I 2008 var det 358,4 avtaler totalt i Oslo, 
mens det i 2013 er 309,1. Nesten 50 årsverk 
er kuttet eller inndratt de siste sju årene. 
For spesialistavtaler med psykomotorisk 
fysioterapi som omfatter hele byen, er antall 
årsverk halvert de siste ti år. Ventelistene er 
lange. Dette er en utvikling vi er svært be-
kymret over, sier regionlederen.

Jobbe systematisk
Hun forteller at Prosjekt Oslo vil pågå i hele 
hennes periode som regionleder, som går ut 
2016. 

– I tillegg til meg som frikjøpt region-
leder, er det mange som har engasjert seg i 
prosjektet; fagmiljøer, tillitsvalgte og kon-
taktpersoner rundt om i Oslo. Vi ønsker alle 
i bunn og grunn det samme, nemlig å syn-
liggjøre fysioterapi, vår kompetanse og hva 
vi kan bidra med for pasienter, bydeler og 
befolkningen generelt. 

– Hvordan har dere lagt opp arbeidet?
– Første etappe var å samle alle fysiotera-

piledere i bydelene for å gi dem en grundig 

opplæring i de forskjellige avtalene som i 
dag eksisterer i Oslo. Det var et svært nyt-
tig møte, både for lederne og for oss. Det er 
stor forskjell på hvordan bydelene organise-
rer fysioterapitjenesten. Neste post på pro-
grammet er å besøke alle medlemmene ute 
i bydelene, i tett samarbeid med tillitsvalgte 
og kontaktpersoner. Vi har allerede bedt om 
et møte med byråden, og skal også be om et 
møte med helse- og sosialkomiteen i Oslo 
kommune. 

Regionlederen opplyser med stort enga-
sjement, at hun etter hvert ønsker å ta med 
politikere og byråkrater i kommunen ut i 
praksisfeltet.

– Det er svært viktig å fortelle hva fysio-
terapeuter kan, hvilken kompetanse de har 
og at de leverer tjenester av høy kvalitet som 
befolkningen og samfunnet har bruk for. 
Det kan bli aktuelt med besøk på sykehjem, 
helsestasjoner, i hjemmet til folk, hverdags-
rehabilitering og på byens utallige institutter. 
Vi er en faggruppe med mye kompetanse, og 
dette må vi synliggjøre.

Bekjempe fordommer
– Mener du at kommunen ikke har nok kunn-
skap om sin egen fysioterapitjeneste?

– Ja, det er mitt inntrykk. Det er ikke all-
tid uvilje som får politikere og byråkrater 
til å handle som de gjør. Det kan like gjerne 
være mangel på kunnskap. I tillegg opplever 
vi at det er en del fordommer mot fysiote-
rapeuter, også ganske langt oppe i systemet. 
En del tror fortsatt at fysioterapeuter jobber 
for seg selv bak et forheng, der vi legger på 
varmepakninger og masserer vonde nakker. 
Og at vi aldri gir slipp på pasientene – at be-
handlingen pågår for lenge. Dette må vi snu. 
Slike forestillinger må bekjempes.  Samtidig 
må vi prøve å få fram at ikke alle pasienter 
blir bra etter noen få behandlinger, og at 
lang ventetid gjør folk sykere, sier Karianne 
Bruun Haugen, og understreker:

– Vi kommer ingen vei med å sutre og 
klage over hvor forferdelig kommunen er. Vi 
må legge fortida bak oss og vise at vi ønsker 
en bedre dialog! n

Andre saker regionlederen 
er opptatt av:

•	 Nettverk og opplæring for tillitsvalgte 
og kontaktpersoner. 

•	 Svare på spørsmål fra medlemmer. 
For eksempel om økning eller kutt av 
fysioterapiressurser i kommunene.

•	 Lage en flott fagdag til høsten.
•	 Kommunevalget 2015, kommunere-

form og kommunesammenslåing.
•	 Fysioterapiledere. NFF må ta vare på 

lederne og legge til rette for nettverk.
•	 Kontakt med studenter.
•	 Politisk påvirkningsarbeid, blant annet 

gjennom nyhetsbrev og møter.
•	 Faggruppenes rolle er et aktuelt tema 

fram mot Landsmøtet 2016.

Region Osloområdet:

Omfatter Oslo, Akershus og Østfold, med 
totalt ca. 2.800 medlemmer. 
Regionleder: Karianne Bruun Haugen, 
fysioterapeut for barn og tidligere leder 
i Faggruppen for barne- og ungdomsfy-
sioterapi.

NFF har fire andre 
regioner:
•	 Region Nord: Nordland, Troms og 

Finnmark. Leder: Hans Leo Dagsvik.
•	 Region Midt: Sør-Trøndelag, Nord-

Trøndelag, Møre og Romsdal. Leder: 
Ann-Elin Myklebust.

•	 Region Vest: Sogn og Fjordane, 
Hordaland, Rogaland. Leder: Aslaug 
Kleiveland.

•	 Region Sør-Øst: Vest-Agder, Aust-
Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, 
Oppland, Hedmark. Leder: Bas van 
den Beld.

Alle fem NFF-regionene har sitt eget 
regionstyre. Regionlederne sitter også i 
forbundsstyret i NFF.

Les mer: www.fysio.no  
Regionene finner du også på Facebook.

For spesialistavtaler med psykomoto-
risk fysioterapi som omfatter hele byen, 
er antall årsverk halvert de siste ti år. 

http://www.fysio.no/


FYSIOTERAPEUTEN  5/15     7

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.

På sitt årsmøte 4. mars i år, 
vedtok NFFs faggruppe for 
barne- og ungdomsfysioterapi 
(BUF) å avvikle undergruppene 
Vojta og Bobath. Vojtagruppen 
ser seg nå om etter et annet 
sted å være. 

TEKST og FOTO Tone Elise Eng Galåen

– DET VAR administrative årsaker som førte 
til at undergruppene ble avviklet, ikke me-
todenes innhold eller fysioterapeutenes utø-
velse av metodene, sier leder av BUF, Atle 
Aunaas.

Han sier at faggruppa ønsker et bredt 
nedslagsfelt når de rekrutterer medlemmer. 

– BUF har besluttet å være en gruppe for 
alle innen interesseområdet barnefysiotera-
pi. Da kan vi ikke lenger forsvare bruken av 
undergrupper. Det kan være andre som også 
har interessefelt innen barne- og ungdoms-
fysioterapi som de brenner for, sier han.

Han understreker at BUF ønsker alle fag-
lig engasjerte fysioterapeuter velkommen 
som medlemmer.

– Vi ønsker å være en sammensatt gruppe 
som gjenspeiler ulike erfaringer og forskjel-
lige interesser innenfor barnefeltet, sier Au-
naas.

– Står BUF inne for Bobath og vojta-til-
nærmingen faglig sett?

– Vi står inne for at fysioterapeuter 

skal utøve faget sitt med refleksjon over egen 
praksis, og følge våre yrkesetiske retnings-
linjer i tillegg til norsk lov. Så lenge fysiote-
rapeuter ikke har fått noen anmerkninger 
etter tilsyn fra helsemyndighetene, så står 
man fritt til å velge sine «verktøy».  Kunn-
skapsbasert praksis består av forskningsba-
sert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og 
brukermedvirkning. Mye av fysioterapien 
er fortsatt erfaringsbasert, og vi trenger mer 
forskning på faget vårt, sier Aunaas.

Har aldri vært en byrde
– Vojtagruppen fortsetter som før, men ikke 
nødvendigvis under NFF sin paraply, sier 
leder i Vojtagruppen, Jone Strand Helgesen.

Han synes det er beklagelig at NFF og 
BUF ønsker å organisere seg på en måte som 
gjør det umulig å danne undergrupper. 

– Vi ser at NFF har behov for en omor-
ganisering, men vi har aldri vært en byrde, 
hverken økonomisk eller administrativt. Vi 
har drevet oss selv i alle år, og arrangert våre 
egne kurs og workshops. Da virker det rart 
at administrative årsaker skal ligge bak av-
viklingen, sier Strand Helgesen. 

– Ser du på dette som en faglig degradering 
av vojta-tilnærmingen?

– Det vi ser, er at man ønsker å gå over 
til en mer teoretisk basert fysioterapi, preget 
av registrering og statistikk. Håndverket ser 
ut til å forsvinne. Mitt inntrykk er at man 
i jakten på evidensbasert fysioterapi skrel-
ler vekk fagutøvelse som noen mener ikke 
er godt nok dokumentert. Hva skal være 
rådende praksis innen barnefysioterapi, 

og hvem skal drive 
fagutviklingen? På 
vegne av det arbei-
det vojtaterapeuter 
har lagt ned innen 
behandling av barn 
gjennom flere tiår, 
synes vi det er svært 
beklagelig at voj-
tagruppen nå av-
vikles, sier Strand 
Helgesen.

– Kan dere ikke 
være medlemmer i 

BUF på lik linje med alle andre?
– Vojta-tilnærmingen har en spesiell for-

historie og har betydd mye for barnefysiote-
rapien generelt i Norge. For å bevare måten 
vi jobber på, er det nødvendig for oss å være 
organisert. Vi ønsker å være en interesse-
gruppe under en større paraply. Vi har hatt 
samtaler med andre organisasjoner som er 
interessert i å ta oss inn. Medlemmene i Voj-
tagruppen spør seg nå om hvor de bør gå, 
og om NFF er den riktige organisasjonen for 
dem, sier Strand Helgesen.

Han er ikke bekymret for fremtiden, og 
sier at Vojtagruppen uansett vil fortsette å 
jobbe for fagutvikling innen vojta-tilnær-
mingen i Norge. 

– Vi er et sterkt fagmiljø, som har mange 
av kursholderne innen barnefysioterapi. 
Vojtagruppen er skjøvet vekk fra NFF-para-
plyen, men kommer til å leve videre. Vi er 
oppgitt, men langt fra nedlagt, sier Strand 
Helgesen. n

– Oppgitt, men ikke nedlagt

AVVIKLET - Vi spør oss 
om NFF er riktig organi-
sasjon for oss, sier leder 
i Vojtagruppen, Jone 
Strand Helgesen.

http://www.steens-physical.no/
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Går det an å få frem gode forsk-
ningsprosjekter innen rehabilite-
ring på et lite, værhardt sted med 
5.000 innbyggere? Velkommen til 
LHL-klinikkene Røros.

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

LHL-KLINIKKENE AS driver flere medisinske kli-
nikker og behandlingsinstitusjoner i Norge. Eier er 
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). 

LHL-klinikkene Røros er kommunens tredje 
største arbeidsgiver med ca. 65 årsverk fordelt på 
75 ansatte. Blant disse er det to doktorgradstipen-
diater, som begge er fysioterapeuter. Klinikken 
driver spesialisert rehabilitering for hjerte- og lun-
gesyke, sykelig overvektige, og kreftsyke, og innen 
arbeidsrettet rehabilitering.

Driften av LHL-klinikkene er finansiert gjen-
nom avtaler med de regionale helseforetakene 
(RHF). Helse Midt-Norge RHF ønsker at det skal 
drives forsknings- og utviklingsaktivitet ved virk-
somheter som de inngår avtale med.

Diastolisk hjertesvikt 
– Ambisjonen er at det skal foregå kontinuerlig 
forskning på doktorgradsnivå på LHL-klinikkene 
Røros. At det er mulig på en så liten plass er fan-
tastisk, sier fysioterapeut og stipendiat Christina 
Hilmarsen. 

Hun har vært ansatt siden rehabiliteringssente-
ret åpnet i 2003. De første seks årene jobbet hun 
som kliniker, og var blant annet med på å bygge 
opp lungeteamet. I 2009 fikk hun tittelen forsk-
nings- og utviklingskoordinator, en stilling hun 
nå har permisjon fra for å fullføre et forsknings-
prosjekt på pasienter med diastolisk hjertesvikt. 
Hovedmålet med studien er å komme frem til en 
effektiv treningsprotokoll som er gjennomførbar i 
klinikk for disse pasientene, som man på verdens-
basis antar utgjør femti prosent av alle som har 
symptomer på hjertesvikt.

– Diastolisk hjertesvikt er en kronisk sykdom 
hvor venstre hjertekammer stivner, slik at det ikke 
fylles av tilstrekkelig mengde blod. Pasientgruppen 
har betydelig nedsatt kondisjon og økt dødelighet. 
Vi skal se på om det er intensiv eller moderat ut-
holdenhetstrening som er mest gunstig for hjerte-
funksjon og livskvalitet i denne gruppa, sier Hil-
marsen, som er ett år ut i sitt stipendiatløp.

Solid forskning i tøft klima

NYSGJERRIGPERER Jon Arne Sandmæl og Christina Hilmarsen, begge fysioterapeuter og stipen-
diater, håper å være de første av en kontinuerlig rekke av forskere ved LHL-klinikkene Røros.

mailto:tg@fysio.no
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Forskningsprosjektet er et samarbeid med 
Levanger sykehus, LHL-klinikkene Feiring 
og Oslo Universitetssykehus. Hovedveileder 
er professor Ulrik Wisløff ved NTNU.

Kreft i hode og hals
Forskerkollega og fysioterapeut Jon Arne 
Sandmæl har jobbet på LHL-klinikkene Rø-
ros fra 2004. Han får i likhet med Hilmarsen 
fulltidsfinansiering fra ExtraStiftelsen, når 
han i år for alvor tar fatt på sitt prosjekt om 
rehabilitering for pasienter med hode/hals-
kreft, en gruppe som utgjør ca. fire prosent 
av nyoppdaget kreft i Norge.

– Dette er en pasientgruppe som får hard 
behandling og som har store utfordringer 
under og etter behandling. Intensjonen er 
først og fremst å se om vi kan forebygge vekt-
tap. Vi skal gjøre en studie hvor vi randomi-
serer til to forskjellige opplegg; enten trening 
og ernæringssupplement underveis i stråle-
behandling på sykehus, eller rehabilitering 
etter strålebehandling her på LHL-klinikke-
ne Røros. I dag behandles disse pasientene 
ferdig på sykehus før de får rehabilitering. 
Det betyr mye for den enkelte, men også for 
samfunnet, hvis vi kan få dem i gang litt tid-
ligere, sier Sandmæl.

Prosjektet er et samarbeid med St. Olavs 
Hospital og Oslo Universitetssykehus. Ho-
vedveileder er seniorforsker ved LHL-klinik-
kene, Line Oldervoll.  

Teori og praksis
Et forskningsprosjekt kan se enkelt ut på pa-
piret. Men å få det gjennomført ute i virke-
ligheten, er ikke alltid like lett.

– På idéstadiet er både forsker- og hel-
semiljøene gira og vil bidra. Men så snart 
prosjektet skal settes ut i praktisk handling 
oppstår det raskt problemer. Det kan være 
vanskelig å få tak i deltakere til studien, eller 
det oppstår faglig uenighet om retningen et 
prosjekt bør ta. Innimellom blir jeg litt svett, 
sier Hilmarsen.

Hun sammenligner det å ta en doktorgrad 
i klinisk forskning med å gå på slakk line.

– Vi har begitt oss ut på noe vi ikke be-
hersker og som ofte tar en uventet vending. 
Gjennom et doktorgradsløp lærer man seg 
håndverket etter hvert. Det kan være utfor-
drende å rekruttere deltakere og samarbeids-
partnere hvis man ikke er helt trygg på pro-
sjektet selv, sier Hilmarsen.

LHL-klinikkene Røros har opp gjennom 
årene samlet store datamengder innenfor fle-
re felt, enten for eget bruk eller på bestilling 

fra andre. Så langt har fire eksterne kandida-
ter tatt doktorgrad basert på slikt materiale. 

– Vi jobber hardt for å få opp nye pro-
sjekter, skrive protokoller og søke på midler. 
En slik prosess kan ta to til tre år. Målet er 
å ha to nye doktorgradsløp i startgropa når 
Jon Arne og jeg nærmer oss målstreken, sier 
Hilmarsen.

– For de med størst behov
Det er nokså tilfeldig hvem som blir tilbudt 
rehabilitering på LHL-klinikkene Røros. 
Kreft- og lungepasientene har ofte selv fore-
slått klinikken som et alternativ, mens det for 
de hjerteopererte er en mer etablert praksis 
når det gjelder henvisning. 

– Til tross for at forskning viser at mange 
hjertepasienter nok godt kunne klart seg like 
bra der de bor med god rådgivning og for-
holdsvis lite oppfølging, så skjer det overras-
kende ofte at de blir henvist hit for et lengere 
opphold. Disse pasientene trenger konkrete 
treningsråd, opplæring, og avtaler om jevn-
lige tester. Rehabilitering har blitt en tradi-
sjon for hjertepasienter, sier Hilmarsen.

Hun understreker at hjertesykdom er en 
stor belastning, og at det ikke er noen tvil 
om at hjertepasienter har nytte av oppholdet. 
Likevel mener hun at rehabiliteringen kan 
gjennomføres på en mer samfunnsøkono-
misk måte.

– Både i hjertegruppa og i kreftgruppa, 
stiller vi spørsmål om det kanskje er andre 
undergrupper blant pasientene som har stør-
re behov for å komme hit, sier Hilmarsen.

De to stipendiatene er enige om at det er 
pasienter med sammensatte behov som vil 
ha størst nytte av en rehabiliteringsplass.

– Pasienter fra små kommuner med liten 
kapasitet eller store kommuner uten god 
samhandling, vil ha stort utbytte av et opp-
hold. Fordelen med å komme hit, er at så 
mange fagspesialiteter er samlet på ett brett. 
Pasienten er her sammenhengende i en pe-
riode, og kan jobbe intenst med sine utfor-
dringer. Ikke minst er det viktig å forberede 
pasientene på hvordan det vil bli å komme 
hjem, sier Sandmæl. 

Vil se på antall kurdøgn
LHL-klinikkene Røros har en kapasitet på 
1000 pasienter per år basert på et fireukers 
standard opphold. Helse Midt-Norge RHF 
har gitt beskjed om at de ønsker å se nær-
mere på antallet kurdøgn pasientene ligger 
inne.

– Vi jobber mot at den første delen av 

oppholdet skal være en utredningsfase av pa-
sientenes behov, og hvilke av disse som kan 
dekkes der de bor. Plassene våre skal gå til 
de som trenger det mest. Samfunnsoppdra-
get vårt er å få pasienten tilbake dit han bor, 
og sørge for at han får den oppfølgingen han 
trenger. Rehabilitering i spesialisttjenesten er 
i en brytningsfase, sier Hilmarsen.

Behovet for rehabilitering er mye større 
enn det LHL-klinikkene Røros klarer å dek-
ke. 

– Vi har 100 sengeplasser, så med færre 
liggedøgn og større gjennomstrømming vil 
antallet pasienter per år kunne gå radikalt 
opp. Dette åpner også for forskning innen 
pasientforløp; hvem, hva, hvor – de tre store 
spørsmålene innen rehabilitering. Det er 
svært viktig å utrede nøye den enkelte pasi-
ents faktiske behov, sier Hilmarsen.

«Nysgjerrigperkultur»
På LHL-klinikkene Røros er alle pålagt å 
være blide, møte hverandre med blikk-kon-
takt, og si hei i gangene uavhengig av om du 
kjenner den du møter eller ikke.  

– Det er banalt, men det fungerer. Vi har 
et godt og inkluderende arbeidsmiljø, noe 
som smitter over på pasientene, sier Hilmar-
sen.

Da klinikken åpnet i 2003, var modellen 
med å jobbe i team på en helseinstitusjon 
forholdsvis ny. Dette har lagt et godt grunn-
lag for tverrfaglig samarbeid på huset.

– Teamene bidrar til at pasienten får en 
mer oversiktlig hverdag under oppholdet, si-
den de kan forholde seg til sitt eget team med 
de samme personene. Måten vi jobber på er 
lagt opp slik at det er rom for fagutvikling, og 
vi bruker tid på å få opp gode prosjekter. Det 
var tidlig ambisjoner om å få frem et forsker-
miljø, blant annet fordi klinikken ble ansett 
som liten og usentral, sier Sandmæl.

I dag er det foruten åtte fysioterapeuter 
ansatt leger, sykepleiere med ulike spesialite-
ter, idrettspedagoger, sosionom, bioingeniør, 
psykolog, ernæringsfysiolog, attføringskon-
sulent, kokk og renholdere. Alle jobber ak-
tivt i miljøet og bistår pasientene. 

– Vi har veldig gode ordninger for kurs 
og videreutdanning. Har du lyst, får du ofte 
lov. Du får gode løp og gode betingelser. 
Sammen har ledelsen og de ansatte klart å 
bevare en «nysgjerrigperkultur». Det er lov 
å stille spørsmål til det vi holder på med, sier 
Hilmarsen. n
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Småstoff

– Fysisk aktivitet spiller liten rolle 
i kampen mot overvekt og fedme. 
Offentlig helseinformasjon bør heller 
fokusere på effekten av et usunt 
kosthold, skriver tre leger i British 
Journal of Sports Medicine.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

SYNSPUNKTENE på hva som har størst 
betydning i bekjempelse av fedme og over-
vekt, fremkommer i en en lederartikkel i 
tidsskriftet, som BBC har omtalt. BBC har 
i tillegg innhentet kommentarer fra andre 
eksperter på området, som er svært skep-
tiske til å underkjenne betydningen av fysisk 
aktivitet.

Artikkelen har tittelen «It is time to bust 
the myth of physical inactivity and obesity: 
you cannot outrun a bad diet.» Legene vi-
ser til en rapport som Academy of Medical 
Royal Colleges i Storbritannia publiserte for 
kort tid siden.

«Mirakelkur»
– Rapporten beskriver en «mirakelkur» på 
30 minutters daglig moderat fysisk aktivitet, 
fem ganger per uke, som mer effektivt enn 
mange legemidler som skrives ut mot kro-
niske sykdommer. Regelmessig fysisk akti-
vitet reduserer risikoen for å utvikle hjerte-

karsykdommer, type 2 diabetes, demens og 
en del kreftformer med minst 30 prosent. 
Fysisk aktivitet fremmer imidlertid ikke 
vekttap, skriver forfatterne.

Matvareindustrien
Etter deres mening ligger løsningen på over-
vektsproblemet i kostholdet, og at bruken av 
sukker og karbohydrater må reduseres.

Forfatterne mener matvareindustrien 
har ansvaret, ved at de oppmuntrer folk til 
å tro at trening kan motvirke effekten av 
usunn mat og drikke. Legene sammenligner 
taktikken med tobakksindustriens strategi 
i forhold til markedsføring av sigaretter og 
røyking.

– Kjendisers kobling til sukkerholdige 
drikker og koblingen mellom sport og søp-
pelmat, må ta slutt, skriver legene, og viser til 

Lancet’s «global burden 
of disease programme». 
Dette programmet har 
vist at usunt kosthold 
er forbundet mer med 
dårlig helse enn fysisk 
aktivitet, alkohol og 
røyking sammenlagt, 
ifølge legene.

«Uvitenskapelig»
Kardiologen Aseem 
Malhotra sier i en kom-
mentar til BBC at en 

overvektig person ikke trenger å trene for å 
gå ned i vekt, de må bare spise mindre. 

– Min største bekymring er et budskap til 
befolkningen om at så lenge du trener, kan 
du spise hva du vil. Det er uvitenskapelig og 
feil. Du kan ikke løpe fra et dårlig kosthold, 
sier han.

Risikabelt
Andre britiske eksperter på området me-
ner derimot at det er risikabelt å nedsnakke 
verdien av fysisk aktivitet. Professor Mark 
Baker ved National Institute of Health and 
Care Excellence anbefaler et balansert kost-
hold, kombinert med fysisk aktivitet.

– Det ville være «idiotisk» å utelukke be-
tydningen av fysisk aktivitet, sier Baker til 
BBC. n

Kilder: bbc.com og bjsm.bmj.com

– På tide å knuse myten om fysisk 
aktivitet og fedme

Regjeringens forslag om at kommunene skal overta 
mye av hjelpemiddelformidlingen, har utløst sterke 
protester, skriver bladet Handikapnytt.

PROTESTENE retter seg mot Stortingsmelding nr. 14, «Nye opp-
gaver til større kommuner», som regjeringen la fram før påske. 
Den inneholder forslag til oppgaver som regjeringen mener kan 
løses lokalt, etter at den planlagte kommunereformen har gitt 
Norge færre og større kommuner. 

Forslaget har fått alarmklokkene til å ringe i Norges Handi-
kapforbund (NHF) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
(FFO). 

Generalsekretær Liv Arum i FFO mener at regjeringen ikke 
forstår konsekvensene, dersom ansvaret flyttes ut av folketryg-
dens trygge rammer og over til kommunenes varierende øko-
nomi. Hun frykter at fagligheten som i dag er samlet på hjelpe-
middelsentralene forsvinner, og at helheten og sammenhengen i 
formidlingssystemet blir borte, skriver Handikapnytt. n

Hjelpemiddel-opprør

mailto:dl@fysio.no
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å oppnå best resultat og effekt. Med en 
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optimal.
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Hvert år fødes det to til tre 
blinde barn uten tilleggsvans-
ker i Norge. Hvordan kan fysio-
terapeuter bistå disse barna 
med oppfølging av motorisk 
funksjon?

TEKST Tone Elise Eng Galåen

I 33 ÅR jobbet barnefysioterapeut Rita Jere-
miassen på Tambartun utenfor Trondheim, 
et kompetansesenter for barn, unge og voks-
ne med synsvansker. I 2013 ble senteret en 
del av Statped Midt. 

Da Jeremiassen begynte å jobbe på Tam-
bartun, fantes det ikke kartleggingsverktøy 
for blinde barn. Hun begynte derfor å ut-
vikle sitt eget, noe som resulterte i boka «Å 
se ved bevegelse – observasjoner av sanse-
motorisk utvikling og funksjon hos blinde 
barn i førskolealder» som kom ut i 2013. 
Her beskriver hun tiltak innen fysioterapi 
for denne gruppen.

– Barn med synsvansker mangler fjernre-
gistrering, og har mye avvikende motorikk. 
De har vanskeligheter både med tempo og 
målretting i aktivitetene sine, sier Jeremias-
sen som nå er pensjonist. 

Liten presisjon
Den største forskjellen i motorisk utvikling 
mellom seende barn og barn med synsvan-
sker, er at synshemmede barn vil ha vanske-
ligheter med å opprettholde presisjonen i 
sine gjøremål.

– Synet er det viktigste redskapet man 
har for å drive presisjonsarbeid, både med 
hensyn til øye-hånd-motorikk, og for å 
kunne ta ut riktig kurs ved forflytting. Synet 
fungerer simultant, og tar inn flere inntrykk 
på samme tid, forklarer Jeremiassen.

Synsinntrykk påvirker handlingsmønste-
ret direkte uten å måtte gå veien om kogni-
sjon. Når synet svikter, må barnet ta i bruk 
nærsansene som hørsel og taktil berøring, 
sekvensielle sanser som bearbeides i hjernen. 

– Dette er en helt annen måte å være ak-
tiv på. I stedet for å ta tak i en gjenstand idet 
de får øye på den, må blinde barn føre hån-
den mot objektet og føle hvor det er før de 
griper etter det, sier Jeremiassen. 

– I dette ligger en fare for at blinde barn er 
mindre fysisk aktive?

– I aller høyeste grad. Synshemmede 
barn må stimuleres til aktivitet helt fra de er 
født. De mangler ofte det ekstra innslaget for 
komme i gang, ettersom det er så energikre-
vende å bruke de resterende sansene. Barnet 
blir fort slitent, sier Jeremiassen.

Viktig samspill
– Hva skal fysioterapeuter være spesielt opp-
merksomme på i arbeidet med blinde barn?

– Først og fremst er det viktig å få i gang 
samspillet mellom barnet og omsorgsperso-
nene. Blikkveksling er veldig sterk kommu-
nikasjon. Når et barn ligger helt passivt, er 
det vanskelig for foreldrene å vite hva de skal 
gjøre, sier Jeremiassen.

Foreldrene bør i sin håndtering av barnet 

legge til rette for mye fysisk kontakt, slik at 
man får en vekselvirkning av bevegelse og 
lyder. 

– Det er viktig å være oppmerksom på 
at det er svake opprettingsmekanismer hos 
blinde barn i første halve leveår. De har en 
tendens til å bli svake i nakkemuskulaturen; 
barna vil ikke løfte hodet, og kommer ikke 
i gang med understøtte på armene, sier Je-
remiassen.

Fysioterapeuten må jobbe med skulder-
støtten for å få et godt fundament som kan 
koordinere armene. 

– Koordinasjonen av forsiden og bak-
siden av muskulaturen på halsen kan ofte 
bli oversett, og må styrkes med øvelser, sier 
hun.

Som et resultat av fysisk inaktivitet, får 
disse barna ofte feilstillinger i knær- og an-
kelledd, i tillegg til i nakken. Det er viktig å 
jobbe med hoftemuskulaturen, og få i gang 
de vanlige kjernepunktene i utviklingen som 
å rulle, krabbe, sitte og stå. Fysioterapeuten 
bør også være med inn i barnehage og skole 
for å rettlede med hensyn til aktiviteter og 
evaluering av gjøremål. 

– Større barn har best utbytte av fysisk 
aktivitet som ikke er så utflytende i rom. 
Apparater, tredemølle, klatrevegg og judo er 
eksempler på aktiviteter som gir god sanse-
lig støtte i omgivelsene, sier Jeremiassen. n

Les også kronikken på side 20.

AKTUELT

Bevegelse uten blikkontakt

FOTO Anne Lovise Engh

HAR SKREVET BOK – Synshemmede barn må 
stimuleres til aktivitet helt fra de er født. De 
mangler ofte det ekstra innslaget for å komme i 
gang, sier barnefysioterapeut Rita Jeremiassen.
Foto: Ole Bjørn Lier
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NF-Walker er et fantastisk, dynamisk 
stå- og gå-hjelpemiddel for bevegelses- 
hemmede. Brukeren får en enestående 
mulighet til å utforske sine omgivelser 
med begge hender fri. Selvstendig 
bevegelse og forflytning i NF-Walker 
stimulerer brukeren motorisk og gir  
en opplevelse av mestring. For å bruke 
NF-Walker kreves ingen selvstendig 
stå- eller gå-funksjon.

NF-WALKER

‹‹NF-Walker er et viktig hjelpemiddel for 
vår datter. Den gir henne muligheten til å 
være i samme høyde som de andre barna, 
og hun kan stå og gå på egenhånd.››

Far
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Sammendrag 

n Hensikt: Å undersøke eventuelle endringer i PainMatcher-verdier hos friske, som mål 
på toleranse for nociseptive stimuli før, under og etter høyintensiv aerob aktivitet. 

n  Design: Single Subject Design (SSD).
n  Materiale: Tolv kvinnelige friske fysioterapistudenter. Ti deltakere fullførte studien.  
n  Metode: Tretti minutters høyintensiv løping kontrollert for intensitet (fastsatt på 

bakgrunn av forhåndstesting) og tid. PainMatcher-verdier ble registrert før, hvert 
tiende minutt underveis i intervensjonen, samt 15 minutter etter endt interven-
sjon. Analyse av de 50 PainMatcher-verdiene ble gjort med Huynh-Feldt-korrigert 
«General Linear Model» (GLM) for repeterte målinger samt Bonferroni-korrigert post 
hoc-analyse for parvise sammenligninger mellom måletidspunkt.

n Resultat: Analyser viste signifikant endring av de 50 PainMatcher-verdiene i løpet 
av intervensjonen; «within-subjects effects» (F (3.989) =5.334, p<0.05) med måling 
4 (etter 30 minutter) som signifikant forskjellig (p<0.05) fra alle de andre målingene, 
bortsett fra måling 3 (etter 20 minutter).

n Konklusjon: De samlede PainMatcher-verdiene (n=50) viste en signifikant endring i 
løpet av intervensjonen med høyeste verdier etter 20 og 30 minutter. På individnivå 
oppnådde ni av ti deltakere en klar økning i PainMatcher-verdier som følge av inter-
vensjonen. Sammenlignet med andre studier tyder dette på at PainMatcher er like 
følsom for toleranseendringer som andre måleinstrumenter for nociseptive stimuli. 

n Nøkkelord: treningsindusert hypoalgesi, PainMatcher, varighet, friske kvinner.

fag

Julie Rennan, 
turnusfysioterapeut, 
Helse Nord-Trøndelag, 
Sykehuset Levanger. 
Julie_rennan@hotmail.
com.

Mari Nilsen Skinnes, 
turnusfysioterapeut 
Ørsta kommune. mskin-
nes@hotmail.com.

Berit Østerås, MSc. fysioterapeut, høg-
skolelektor. Høgskolen i Sør-Trøndelag, 
avdeling for helse- og sosialfag, program for 
fysioterapeututdanning. 

Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, akseptert 18.2.2015. 
Ingen interessekonflikter oppgitt.  
Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Julie 
Rennan og Mari Nilsen Skinnes.

Innledning               
Fysisk aktivitet og trening er mye benyttet 
innenfor fysioterapi, både klinisk og i vi-
tenskapelige studier. Den antatte effekten av 
trening for å oppnå smertemodulering og/
eller velvære har fått økt vitenskapelig opp-
merksomhet og benyttes alene som indika-
sjon for anvendelse i klinikken (1, 2). Det 

er likevel flere sider ved treningsindusert 
smertemodulering som ikke er forstått og/
eller dokumentert (3).

Hypoalgesi er en del av den sentrale smer-
temoduleringen, og refererer til minsket 
sensitivitet for smertefull stimulering (4). 
Hypoalgesi kan aktiveres både på spinalt og 
sentralt nivå ved trening, men det er uklart 

hvilke mekanismer som ligger bak denne ef-
fekten. Den mest diskuterte hypotesen er at 
opoider frigjøres under trening og dermed 
blokkerer for smertesignalet (5, 6). De fleste 
studier har konkludert med at toleransen 
for nociseptive stimuli øker spesielt ved ae-
rob aktivitet med relativt høy intensitet (4). 
Det finnes i dag få studier som sier noe om 

En pilotstudie: 

Endring i smertetoleranse som følge 
av høyintensiv aerob aktivitet

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
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Toleranseøkningen hos ni av ti deltakere antyder 
en sannsynlig aktivitetsindusert hypoalgesi. 

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:
•	 Studien antyder at PainMatcher er like 

følsom for toleranseendringer som 
andre måleinstrumenter for nociseptive 
stimuli.

•	 Hvorvidt disse funnene har overførings-
verdi til pasienter med smerter er enda 
ikke undersøkt.  

•	 Videre studier vil kunne avdekke om 
det vil være mulig å oppnå samme 
smertemodulerende effekt ved å kom-
pensere for en lav intensitet med lengre 
varighet.

hvordan varigheten av fysisk aktivitet påvir-
ker toleransen for nociseptive stimuli, og de 
eksisterende studiene har noe motstridende 
resultater (4, 5, 7). Hvor lang tid det tar før 
en eventuell aktivitetsindusert opoidfrigjø-
ring inntrer, og hvordan en mulig oppnådd 
hypoalgesi utvikler seg underveis i løpet av 
en treningsøkt, er fremdeles uklart.

Elektrisk stimulering er en av de van-
ligste formene for eksperimentell påføring 
av smerte på mennesker (4). PainMatcher 
(Cefar Medical AB, Lund, Sweden) er et in-
strument for selvapplisering som avgir lav-
frekvente elektriske impulser. Instrumentet 
avgir strøm i økende styrke gjennom elek-
troder forsøkspersonen holder mellom tom-
mel og pekefinger. Så fort den oppdager en 
åpen krets, altså at deltakeren slipper en eller 
begge fingre, opphører den konstant økende 
strømmen, og den registrerer et tall mellom 
1 og 99. Denne verdien kan så avleses fra 
skjermen på instrumentet, og utgjør én av 
totalt tre målinger i en måleserie. Eventuelle 
endringer i toleransen under og etter fysisk 
aktivitet, kan tenkes å avspeile en aktivitets-
indusert hypoalgesi. 

Hvordan blir PainMatcher-verdier, som 
mål på toleranse for nocisepsjon, påvirket av 
høyintensiv aerob aktivitet hos friske? 

                                                      
Materiale og metode
Deltakere                                               
Tolv friske kvinnelige fysioterapistudenter i 
alderen 21 til 27 år deltok i studien. Inklu-
sjonskriteriene var at man måtte være kvin-
ne, ha noe erfaring med å løpe på tredemølle 
fra før, ikke ha noen kroniske smertetilstan-

der eller sykdommer, ikke ha noen annen 
form for smerte, ikke ha tatt smertestillende 
medikamenter samme dag som forsøket, 
ikke ha noen skader som forhindrer løping 
på tredemølle, og ikke ha hjerteproblemer. 
I tillegg skulle deltakerne unngå å trene 24 
timer før testing, samt unngå mat, nikotin 
og koffein to timer før de skulle testes.
                     
Spørreskjema
Det ble utformet et spørreskjema som baser-
te seg på spørsmål om deltakernes trenings-
vaner og motivasjon rundt løping på trede-
mølle. Dette ble brukt som et underordnet 
verktøy for å kartlegge hvor homogen del-
takergruppen var. Skjemaet er ikke validert 
eller testet for reliabilitet.

PainMatcher
PainMatcher ble valgt ut som instrument 
for å måle hvordan smertetoleransen endrer 
seg fordi den er enkel å bruke, ikke-invasiv 
og lett å anvende i en klinisk setting. Flere 
studier har vurdert PainMatcher i forhold til 
anerkjente målemetoder som VAS-skalaen 
og Numeric Rating Scale (NRS). Testingen 
har hovedsaklig foregått på pasienter med 
smerter fra før, for å sammenligne den ek-
sisterende smerten med nociseptiv stimuli 
påført av PainMatcher. Noen studier sier 
at PainMatcher er evaluert til å være valid 
og reliabel i forhold til VAS og NRS (8, 9). 
Andre har funnet at PainMatcher er reliabel, 
men at VAS er mer sensitiv for endringer i 
smerteintensitet (10). En studie fant liten 
korrelasjon mellom PainMatcher og VAS 
hos whiplash-pasienter (11). 

Prosedyre
Deltakerne møtte opp to separate dager i 
treningsrommet til omtrent samme tid på 
dagen. Dag én og to ble gjennomført med 
minst 24 timers mellomrom.   

Dag én skrev deltakerne under på sam-
tykkeskjema, fylte ut spørreskjema om løpe-
vaner og motivasjon, prøvde ut PainMatcher 
og gjennomførte en test for å finne maksimal 
hjertefrekvens, målt med pulsklokke. Dag to 
innebar høyintensiv løping kontrollert for 
intensitet og varighet, og registreringer gjort 
med PainMatcher. For å finne baseline-ver-
dier fikk deltakerne prøve PainMatcherens 
tre måleserier á tre målinger før de gjen-
nomførte intervensjonen. De ble bedt om 
å holde PainMatcheren til de syntes det var 
så ubehagelig at de måtte slippe. Deltakerne 
gjennomførte så en 30 minutters løpeøkt 
på tredemølle. De første ti minuttene var 
oppvarming, og foregikk derfor på en noe 
lavere intensitet enn resten av testen, som 
lå rett under anaerob terskel. Toleransen for 
lavfrekvente elektriske impulser ble testet 
hvert 10. minutt under intervensjonen og 
15 minutter etter endt intervensjon. Delta-
kerne stoppet løpingen og stod med ett bein 
på hver side av møllen, slik at målingene 
kunne registreres. Registreringene tok 1-2 
minutter. Deretter ble hastigheten justert, 
slik at de raskt kom opp på samme inten-
sitet som før PainMatcher-målingen. Etter 
endt økt satt deltakerne i ro i 15 minutter 

MÅLEINSTRUMENT PainMatcher ble valgt som måleinstrument i denne studien.
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før den siste målingen ble tatt. Deltakerne 
hadde ingen mulighet til å kontrollere hvor 
lenge de holdt i PainMatcheren underveis 
eller etterpå, da resultatene ble holdt skjult 
inntil de hadde fullført testingen. Resulta-
tene er presentert som et gjennomsnitt av 
målingene gjort med PainMatcher ved hvert 
tidsintervall.

Dataanalyse IBM SPSS 21 ble brukt i 
analysene av datamaterialet. Kolmogorov-
Smirnov test ble benyttet i undersøkelse av 
normalfordeling av PainMatcher-verdiene. 
Huynh-Feldt korrigert «General Linear Mo-
del» (GLM) for repeterte målinger ble brukt 
for å undersøke gjennomsnittlig endring av 
PainMatcher-verdiene (avhengig variabel) 
mellom måletidspunktene; 5. nivå, faktor 1. 
Parvise sammenligninger av gjennomsnitts-
verdiene ved de ulike målingene ble gjort 
ved hjelp av Bonferroni-korrigert post hoc-
analyse.

 
Resultat
Spørreskjema
Av spørreskjemaet kom det fram at alle del-
takerne løp ukentlig. Åtte av ti brukte løping 
på tredemølle som treningsform ukentlig. 
De resterende to brukte samme trenings-
form månedlig. På spørsmål om hvor godt 
de likte å løpe, svarte fire deltakere at de likte 
løping svært godt, seks deltakere svarte de 
likte det godt, mens to deltakere oppga at de 
likte det lite godt. En likte svært godt å løpe 
på tredemølle, sju likte det godt, og to likte 
det lite godt.
 
PainMatcher
Det var store individuelle forskjeller i tole-
ransen for elektriske impulser ved baseline-
målingene. Noen deltakere hadde høye 
baseline-verdier sammenlignet med andre, 
men fikk likevel en økning underveis i in-
tervensjonen på samme måte som delta-
kerne som lå lavere ved baseline. Samtlige 
deltakere, bortsett fra én, hadde en økning 
i smertetoleransen i løpet av intervensjonen, 
men det var individuelle forskjeller i hvilket 
tidsintervall den største økningen skjedde. 
Fem av ti hadde høyest PainMatcher-verdi i 
det 30. minuttet. Ikke alle deltakerne hadde 
gradvis økende PainMatcher-verdier mel-
lom hver måling; flere hadde både synkende 
og økende verdier underveis selv om kurven 
jevnt over økte. Femten minutter etter inter-
vensjonen sank toleransen fra høyeste regis-
trering hos alle, bortsett fra hos én deltaker 
(tabell 1).  

Kolmogorov-Smirnov test avdekket nor-
malfordeling av de 50 PainMatcher-verdiene.

Huynh-Feldt korrigert GLM for repeterte 
målinger (5. nivå, faktor 1) viste signifikant 
gjennomsnittlig endring av PainMatcher-
skåringene (avhengig variabel) i løpet av 
intervensjonen; «within-subjects effects» 
(F (3.989) =5.334, p<0.05). Gjennomsnitts-
verdier med standardavvik (SD) er gjengitt 
i Figur 1. Post hoc, Bonferroni-korrigerte 
parvise sammenligninger viste en signifi-
kant gjennomsnittlig forskjell (p<0.05) mel-
lom måling 4  og andre målinger bortsett fra 
måling 3.

 
Diskusjon 
Resultater
Ut fra spørreskjema fremkom det at ingen 
av deltakerne mislikte å løpe. De fleste løp 
ukentlig. Dermed kan det diskuteres om re-
sultatene kan tilskrives en placeboeffekt ved 
at deltakerne har positive erfaringer med lø-
ping, og en forventning om å føle seg bedre 
etter trening (12). På den andre siden var 
det to av studiens deltakere som likte løping 
på tredemølle lite godt. Det var ingen lavere 
score for disse sammenlignet med deltaker-
ne som likte løping på tredemølle godt eller 
svært godt.

Ut fra figur 1 kan man se at resultatene 

preges av store individuelle forskjeller i 
toleranse for nociseptiv stimuli. De store 
standardavvikene kan skyldes individuell 
smertetoleranse hos deltakerne. Enhver 
smerteopplevelse er unik (13,14), og de 
fleste vil reagere ulikt på samme type elek-
trisk stimuli. Andre kognitive og emosjo-
nelle faktorer kan også hatt innvirkning på 
resultatene. Smerteopplevelsen avhenger av 
situasjonen, menneskets sinnstilstand samt 
tidligere erfaringer og forventninger. Samlet 
avgjør dette hvordan hjernen tolker krop-
pens tilstand og hva som oppleves smerte-
fullt eller ikke (15).

                   
Intensitet og varighet
Varigheten i forsøket ble forstyrret ved at del-
takerne stoppet opptil to minutter for å ut-
føre registreringene med PainMatcher. Der-
med ble det ikke en kontinuerlig økt på 30 
minutter. Samtidig kom deltakerne raskt til-
bake til ønsket intensitet da de begynte å løpe 
igjen. Flere studier har funnet at økt smer-
tetoleranse som følge av trening er høyest 
rett etter intervensjonen, og synker gradvis 
mot baseline etter 30 til 50 minutter (5, 16). 
Dette indikerer at toleransen for nociseptive 
stimuli mest sannsynlig ikke blir påvirket i 
løpet av en til to minutter.                       

Blant deltakerne i studien var det relativt 

TABELL 1 Oversikt over de 50 PainMatcher-målingene.

Deltaker Måling 1 Måling 2 Måling 3 Måling 4 Måling 5 Liker tredemølleløp

1. 61.2 75.3 99.0 97.6 99.0 Godt
2. 20.7 22.6 22.0 29.0 16.3 Svært godt
3. 31.7 37.6 35.6 99.0 44.3 Godt
4. 26.7 24.3 30.0 35.6 29.6 Lite godt
5. 30.0 29.6 29.3 26.6 17.6 Godt
6. 36.7 39.3 53.0 61.3 55.0 Godt
7. 32.7 52.6 40.6 46.0 38.6 Godt
8. 16.5 25.3 26.3 41.0 22.0 Lite godt
9. 50.4 66.0 63.0 81.6 90.3 Godt
10. 49.5 35.3 65.0 62.0 34.6 Godt

TABELL 2 Gjennomsnittlige (mean) PainMatcher-verdier (n=50) med tilhørende standardavvik  samt 
minimums (min)- og maksimums (max)- verdier på de ulike måletidspunktene.

Måletidspunkt Mean  SD Min Max

Måling 1. Før løping, baseline 35.6 14.1 16.5 61.2
Måling 2. Etter 10 min. løp 40.8 18.2 22.6 75.3
Måling 3. Etter 20 min. løp 46.4 23.9 22.0 99.0
Måling 4. Etter 30 min. løp 58.0 27.1 26.6 99.0
Måling 5. 15 min. etter løp 44.7 29.0 16.3 99.0
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stort spenn mellom hvor stor prosentandel 
av maksimal hjertefrekvens de presterte i lø-
pet av 30 minutter. Det optimale hadde vært 
om deltakerne lå på samme intensitet under 
intervensjonen, slik at utgangspunktet for 
treningsindusert hypoalgesi var mer likt for 
alle. Dette ville likevel ikke vært mulig med 
samme utvalg deltakere da kvinnene med lav 
anaerob terskel ville gått over til anaerob tre-
ning om de skulle løpt på en høyere intensitet.

Det observeres ikke en like stor økning i 
smertetoleranse de første ti minuttene som 
ved de andre målingene, da dette var en 
oppvarmingsfase. Den registrerte økningen 
er forenelig med Janal (17) og Gurevich et al. 
(18) som konkluderer med at submaksimal 
intensitet kan være nok til å skape økt tole-
ranse for nociseptive stimuli.  

Donevan og Andrew (19) fant en signi-
fikant økning i sirkulerende beta-endorfin-
nivåer, som fører til blokkering av smerte-
signalet, på intensiteter mellom 75 og 80 
prosent av VO2max eller over. Denne studi-
en tok utgangspunkt i dette, og fant at høy-
intensiv trening i 20 minutter gir en større 
gjennomsnittlig økning i smertetoleransen 
enn ved kortere varigheter. 

 
PainMatcher
Det finnes flere studier som har sett på 
smertetoleransen etter trening. Funnene i 
denne studien viser at toleransen for smerte 
synker hos de fleste deltakerne 15 minut-
ter etter endt intervensjon (5. måling), noe 
som også er forenelig med andre studier (3, 

5, 16). Sammen med Hoffmann et al. (5), 
Olausson et al. (16), Janal et al. (17) og Gure-
vich et al. (18), er disse med på å underbygge 
at PainMatcher er like følsom for toleranse-
endringer, også hos friske personer, som an-
dre måleinstrumenter for nociseptiv stimuli, 
anvendt i andre studier. Det er likevel en 
metodisk svakhet at studien ikke inkluderer 
to ulike måleinstrumenter slik at svarene fra 
de ulike instrumentene kan sammenlignes i 
hvert enkelt tilfelle.   

Deltakerne testet PainMatcheren i for-
kant av forsøket for at registreringene i min-
dre grad skulle skyldes frykt eller tilvenning 
til stimuliet, og det er større sannsynlighet 
for at det er den reelle treningsinsduserte 
hypoalgesien som ble fanget opp av Pain-
Matcher under intervensjonen. Til tross for 
dette kan det ikke utelukkes en ytterligere 
tilvenning eller læring underveis, da delta-
kerne ble utsatt for samme stimuli mange 
ganger. 

 
Overføringsverdi til pasienter
Hvorvidt disse funnene har overførings-
verdi til pasienter med smerter er enda ikke 
undersøkt.  De fleste smertepasienter vil 
ikke kunne holde en så høy intensitet som 
er anvendt i denne studien. Det er tidligere 
gjort funn som viser at trening med lavere 
intensitet også påvirker smertetoleransen 
(18). Videre studier vil kunne avdekke om 
det vil være mulig å oppnå samme smerte-
modulerende effekt ved å kompensere for 
en lav intensitet med lengre varighet. Noen 

pasientgrupper med langvarige smerter kan 
antas å ha et ikke-adekvat smertesystem 
med redusert korrelasjon mellom noci-
septoraktivering og smerteopplevelse (15). 
Dette vil sannsynligvis påvirke hvilken akti-
vitetsindusert analgetisk effekt som er mulig 
å oppnå. Det kan være av vitenskapelig og 
klinisk interesse å undersøke om PainMat-
cher også kan avdekke toleranseendring/
smertemodulering hos pasienter med smer-
ter, og studere hvilken intensitet og varighet 
som kreves i intervensjon for å oppnå denne 
effekten. I den forbindelse vil det være ve-
sentlig å inkludere instrumenter som måler 
ulike aspekter ved den primære smerteopp-
levelsen hos pasienten, slik som opplevd in-
tensitet og relevante psykologiske faktorer.
                              
Konklusjon
De samlede PainMatcher-verdiene (n=50) 
viste en signifikant endring i løpet av inter-
vensjonen med høyeste verdier etter 20 og 
30 minutter. På individnivå oppnådde ni av 
ti deltakere en klar økning i PainMatcher-
verdier som følge av intervensjonen, noe 
som antyder en toleranseøkning for noci-
septive stimuli og en oppnådd aktivitetsin-
dusert hypoalgesi blant deltakerne. Hos de 
fleste var toleranseøkningen gått tilbake 15 
minutter etter avsluttet intervensjon. 

Sammenligninget med andre studier ty-
der dette på at PainMatcher er like følsom 
for toleranseendringer som andre målein-
strumenter for nociseptive stimuli. Det er 
behov for forsøk med flere deltakere og flere 
måleinstrumenter for å utfordre og eventu-
elt underbygge funnene fra denne studien. 
Om funnene er overførbare til pasienter 
med smerter må undersøkes i egne kliniske 
studier.
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Title: Changes in pain-tolerance caused by high-intensity aerobic exercise, measured with 
PainMatcher: a pilot study with 12 healthy women 
Abstract 

n Purpose: To examine whether there are any changes in PainMatcher score, used as 
measurment for nociseptive stimuli before, during and after high-intensity aerobic 
activity.  

n  Design: Single Subject Design (SSD).
n  Material: Twelve healthy, female, physiotherapy students. Ten participants completed 

the study.
n  Method: Thirty minutes of high-intensity running, controlled for intensity (determined 

by pre-testing) and duration. PainMatcher scores were recorded before, every 10th mi-
nute during the intervention, and 15 minutes after the intervention. A repeated-mea-
sures Huynh-Feldt corrected «General Linear Model» (GLM) using the 50 Pain-Matcher 
scores was performed as well as post hoc Bonferroni-corrected pairwise comparisons 
between measures.   

n Results: The analyses revealed a significant mean change in 50 of the PainMatcher 
scores during intervention; «within-subjects effects» (F (3.989) =5.334, p<0.05). 
Measure 4 (after 30 minutes) was significantly different (p<0.05) from all the other 
measures except from measure 3 (after 20 minutes).

n Conclusion: The PainMatcher scores (n=50) showed a significant change during the 
intervention, with the highest scores after 20 and 30 minutes. The increased tole-
rance in nine out of ten participants indicates a plausible exercise-induced hypoalgesia 
which was possible to detect using a PainMatcher. PainMatcher might be as sensitive 
to changes in tolerance as other instruments for measuring nociseptive stimuli.

n Keywords: Exercise-induced hypoalgesia, PainMatcher, duration, healthy women.
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Kunnskapssenteret har ut-
viklet et spørreskjema og et 
registreringsverktøy for å måle 
pasienters erfaringer med 
fastleger. Nyvinningen skal 
hjelpe legene i kvalitetssikring 
av arbeidet ved fastlegekon-
torene. Kan vi få et lignende 
skjema for fysioterapeuter?

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

PROSJEKTET har utviklet en «pakke» som 
består av et spørreskjema og et registrerings-
verktøy. Dessuten er det laget en sjekkliste 
for gjennomføring av lokale undersøkelser. 
I spørreskjemaet er det lagt vekt på temaer 
som er viktige for pasientene, og dermed i 
norsk helsepolitikk. Det omfatter blant an-
net spørsmål om tilgjengelighet, vurdering 
av fastlegens faglige og relasjonelle kompe-
tanse, vurdering av øvrig personell og hvor-
vidt fastlegen samarbeider med andre og 
koordinerer pasientens samlede helsetjenes-
tetilbud på en god måte.

Det er ifølge undersøkelser gjort av Com-
monwealth Fund få fastleger i Norge som re-
gelmessig måler og følger opp kvalitet og pa-
sienterfaringer. Hva så med fysioterapeuter?

Det finnes andre skjemaer som kan be-
nyttes til å måle pasienters erfaringer med 
fastleger. Blant annet er Europep et instru-
ment som er benyttet en del internasjonalt. 
Dette har imidlertid blitt utsatt for en del 
metodologisk kritikk. Dessuten mangler det 
viktige aspekter som samhandling og pasi-
entsikkerhet.

Skjemaet synes å imøtekomme noe av 
denne kritikken og vil kunne gi mer nyan-
serte resultater tilbake til legene.

For å lette analysearbeidet har Kunn-
skapssenteret laget et verktøy som automa-
tisk genererer resultater, både som tabeller 
og grafer.

Tre delmål
Prosjektet hadde tre delmål:

1. Utvikle et standardisert generisk spør-
reskjema

2. Teste et datainnsamlingsopplegg som 
kan benyttes i nasjonale undersøkelser og 
gi anbefalinger til gjennomføring av lokale 
undersøkelser

3. Utvikle og teste et enkelt opplegg for 
registrering og analyse av data om brukerer-
faringer til bruk i lokale undersøkelser

Under arbeidet fulgte man Kunnskaps-
senterets standardprosedyrer for utvikling 
av spørreskjemaer. Dette innebar blant an-
net å gå gjennom relevant litteratur, samar-
beide med en referansegruppe og intervjuer 
med pasienter.

Litteraturen ga ifølge forskerne god over-
sikt over hvilke temaer som er viktige i en 
slik undersøkelse, og referansegruppen had-
de mange konstruktive innspill til hvordan 
dette burde utformes i et spørreskjema og 
hvordan slike undersøkelser kunne gjen-
nomføres.

Referansegruppen besto av representan-
ter fra det allmennmedisinske fag- og forsk-
ningsmiljøet, pasientforeninger, Nasjonalt 

kompetansesenter for legevaktmedisin, Hel-
sedirektoratet og Helse Vest RHF.

Testet på pasienter
Et utkast til spørreskjema ble testet på en 
gruppe pasienter før det ble gjennomført en 
postal pilotundersøkelse med 150 pasienter 
fra hver av fem tilfeldig valgte fastleger. Pilo-
tundersøkelsen medførte at spørreskjemaet 
ble endret før det ble gjennomført en større 
undersøkelse med et landsrepresentativt ut-
valg med nær 5.000 pasienter.

Resultatene ble analysert, måleinstru-
mentets reliabilitet og validitet testet og da-
tainnsamlingsopplegget vurdert. Denne un-
dersøkelsen ga ikke grunnlag for ytterligere 
endringer av verktøyet. Detaljer i utviklings-
arbeidet er nedfelt i rapporten «Utvikling av 
metode for måling av pasienters erfaringer 
med fastleger».

Referanse: 
Holmboe O, Danielsen K, Iversen HH. Utvikling av metode 
for måling av pasienters erfaringer med fastleger. PasOpp-
rapport Nr. 1–2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten, 2015.
Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Sammendrag:

Måling av pasienterfaringer
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Den som har fulgt et nyfødt barns 
motoriske utvikling har sikkert 
erfart hvor avgjørende synet er for 
å komme seg opp og frem. Hvilken 
barnefysioterapeut har ikke prøvd 
å lokke småbarn til egenaktivitet 
gjennom å vifte foran barnet med en 
attraktiv leke?

Noen hevder at synet er vår viktigste sans (1). 
Synet fotograferer omgivelsene på et øye- 
blikk, og er for de fleste den viktigste infor-
masjonskilde om verden omkring (2). Selv 
om det vil være helt umulig å regne i pro-
senter hvilke sanser som er viktigst, så er det 
ingen tvil om at synet er av stor betydning 
for motorisk utvikling: Synssansen pirrer 
nysgjerrigheten, og motiverer til bevegelse 
helt fra spedbarnsalderen (2). 

Hva så når synet ikke er der? Når barnet 
ikke ser leken som motiverer til aktivitet? 
Hvordan skal barnet da bli motivert til å 
komme seg opp og frem? Kommer det seg 
opp og frem, og i så fall på hvilken måte?

Blinde barn har sin egen motoriske ut-
vikling. De ruller, krabber og går, men ofte 
senere og på en annen måte enn det seende 
barnet. 

En prosjektrapport om blindfødte, nor-
ske barns psykososiale utvikling viste at det 
å være født blind medfører stor utviklings-
risiko: Av 45 blindfødte barn uten nevrolo-

giske tilleggsvansker var det bare 52 prosent 
som kunne regnes som godt fungerende ved 
6-års alder. De andre barna viste psykososial 
feilutvikling, 22 prosent hadde en avvikende 
utvikling, mens hele 26 prosent hadde en 
sterkt avvikende utvikling (3). Ikke overas-
kende var de første tre leveårene i barnets liv 
spesielt sårbare, og da særlig det første (ibid).

Motorisk-, kognitiv- og psykososial ut-
vikling går hånd i hånd. Den første spiren 
til trygghet, selvtillit og følelse av at noen ser 
meg og mitt initiativ, danner forutsetning 
for all videre utvikling, også den motoriske. 
Avgjørende for at dette finner sted er felles 
oppmerksomhet (FOM) mellom den voksne 
og det lille barnet.

Felles oppmerksomhet (FOM)
Felles oppmerksomhet er når voksen og 
barn har rettet oppmerksomhet mot samme 
gjenstand, hendelse, opplevelse eller aktivi-
tet (4). Spedbarnsforskning viser hvor vik-
tig barnets eget initiativ er for samspill og 
kontakt.  Det kan være en stor utfordring 
for et blindt barn og dets foreldre å oppnå 
et rikt og velfungerende samspill (4). Det 
lille, blinde barnets signaler er annerledes 
og ofte vanskeligere å lese. Støtte og veiled-
ning i hvordan dette kan oppnås der det er 
vanskelig, er derfor viktig. Barnets kognitive 
og motoriske utvikling hviler på at FOM 
finner sted. Stikkord for vellykket FOM er 
følelsesmessig kontakt, fysisk nærhet, at bar-
net merker at det er sett av den voksne, og å 
vente på barnets initiativ (4).  
 
Å stimulere små barn til bevegelse 
Alternative stimuleringsmåter
Å finne stillinger og stimuleringsmåter som 
gir mening i det lille, blinde barnets univers 
er avgjørende for å få barnet opp og frem. 
Små barn som ikke ser viser ofte en umid-

delbar motstand mot å ligge på magen på 
gulvet. Når barnet ikke ser de morsomme le-
kene rundt seg og menneskene som beveger 
seg i rommet, oppleves det ikke så menings-
fullt å løfte hodet mot tyngdekraften. Samti-
dig er ikke anatomien annerledes hos blinde 
barn; De må også jobbe mot tyngdekraften 
dersom de skal komme seg opp og frem. 
Da gjelder det at fysioterapeuten kan bidra 
med kreative, alternative utgangsstillinger. 
Eksempelvis gir det mye mening for en liten 
baby som er blind å ligge på nærpersonenes 
mage og jobbe mot tyngdekraften fremfor å 
ligge alene på gulvet på en matte. På mors 
eller fars mage er det trygt og godt. Derfra 
kan barnet utforske den voksnes ansikt med 
hendene sine. Hva gir vel mer motivasjon 
for en liten baby enn nærpersoners stemme, 
og kropp? I hvert fall ikke en matte, alene 
nede på gulvet, langt unna lyden.

Småbarnsmobilitet
Mobilitet betyr bevegelse, men når man 
snakker om det i forbindelse med personer 
som er synshemmet mener man det å kunne 
forflytte seg sikkert og selvstendig, med el-
ler uten hjelpemidler (5,6). Forberedende 
mobilitet og orientering starter lenge før et 
barn kan bevege seg, og omfatter motorisk 
utvikling, sansetrening og kroppsbevissthet. 
Herunder faller også forståelse om rommet 
(dets form, posisjon og mål) og omgivel-
sene (Ibid). Mens et seende barn skanner 
omgivelsene med synet, er det å tilegne seg 
samme informasjon uten synsfunksjon et 
krevende og møysommelig arbeid.

Man kan hjelpe barnet med å orientere 
seg i rom ved å lage små rom som barnet kan 
agere innenfor: Rommet skaper en ramme 
barnet kan utforske med egen kropp. Det bi-
drar til at barnet får oversikt over sine omgi-
velser. «Det lille rommet» til Lilli Nilsen er et 

Elise-T. Stenersrød, spesialist i barne- og 
ungdomsfysioterapi. Seksjon for nevroha-
bilitering-barn, Ullevål sykehus. selise@
ous-hf.no 
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Manglende syn får konsekvenser for bevegelse.

eksempel på et slikt miljø (7). Rommet lager 
en trygg og forutsigbar ramme barnet kan 
utforske.  Innenfor tak og vegger kan barnet 
gjøre seg kjent ved å bruke de motoriske fer-
digheter det har. Når barnet blir mer mobilt 
og selvstendig, kan progresjon være at stør-
relsen på «Det lille rommet» øker.

Det blir viktig å forstå at for en liten, 
blind baby så eksisterer kun de lekene det 
kan nå med sine hender. Alt bortenfor ek-
sisterer ikke. Det blir derfor avgjørende 
med pedagogisk tilrettelegging som sikrer 
at motiverende objekter ikke forsvinner. At 
objekter utenfor barnets ageringsflate gjøres 
kjent for barnet. Det kan trenges en person 
som legger ballen tilbake dit barnet kan nå 
den. Alternativer kan være festeanordninger 
som gjør at barnet kan finne igjen det det er 

interessert i. Det er viktig for å stimulere ini-
tiativ og ønske hos barnet for å utforske mo-
torisk. Hvis ting bare forsvinner hele tiden, 
kan barnet gi opp og bli passivt.

Kroppskontakt
Alle små barn trenger mye nærhet fra sine 
omsorgspersoner. 

Små blinde barn trenger det om mulig 
enda mer. Kroppskontakten hjelper dem 
til å bli kjent med sin egen kropp og vil øke 
kroppsbevissthet. Et lite barn som er blindt 
kan ikke se foran, bak eller opp ned på seg 
selv og andre. Det må kjenne, søke og forstå 
gjennom nærhet og berøring. Nærheten til 
andre viktig for forståelse av seg selv i rom-
met (rom/retning): Gjennom berøring og 
nærhet levendegjør den voksne i forflytnin-

gen rom og omgivelser for den som ikke ser. 
Slik lærer det lille, blinde barnet litt etter litt 
at det finnes en verden bortenfor det som 
det kan nå med sine hender.

Kroppsbevissthet
Rita Jeremiassen definerer kroppsbevissthet 
som summen av alle minnene om kropps-
delene og de bevegelsene kroppsdelene har 
gjort (6). Kroppsbevissthet bygger erfaring 
gjennom egenaktivitet og på visuell oversikt 
over egen kropp og andres kropper. Personer 
med alvorlig synsnedsettelse har naturlig nok 
langt mindre mulighet for å registrere andre 
menneskers kropp og lære av det (ibid). Be-
grenset kroppsbevissthet, eller i hvert fall an-
nerledes kroppsbevissthet, er derfor en van-
lig utfordring for denne gruppen. 

KROPPSKONTAKT Pappa Eric med baby Josefine på magen. Foto: privat
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Man kan hjelpe små, blinde barn til å 
øke sin kroppsbevissthet gjennom mange 
former for tiltak som fysioterapeuter ofte 
benytter i sitt arbeid: Berøring og benevning 
av kroppsdeler, sangleker som stimulerer 
barnet til å bli kjent med kroppen sin og at 
vi bekrefter barnet på at vi ser hva det gjør. 

Balanse mellom utfordring og mestring
Hvis kroppsbevissthet er summen av all be-
vegelseserfaring, blir det er viktig å stimu-
lere barnet til mye aktivitet. 

Det må imidlertid være balanse mellom 
utfordring og mestring. Bevegelsen må skje 
innenfor rammer som er trygge og motive-
rende for barnet. Et lite barn får ikke lyst til 
å bevege seg fremover hvis det skaller hodet 
i veggen på hvert eneste forsøk. Det ser jo 
ingen av hindringene det møter på sin vei. 
Hvis oppgaven blir for krevende oppleves 
ikke flyt, men angst og frustrasjon i stedet 
(8). 

På den annen side må barnet få prøve 

hvis det skal utvikle seg.
Mestring eller flyt forutsetter kompe-

tanse på et gitt område (Ibid). Ved å gå opp 
ruta sammen med det lille barnet som har 
begynt å bevege seg fremover, bruke ord og 
egen kropp for å synliggjøre veggen på en 
skånsom måte, gis informasjonen barnet 
mangler ved ikke å se. Oppgaven blir grad-
vis mer overkommelig og motiverende slik 
at det lille barnet kan starte reisen opp fra 
gulvet.

Det er ingen tvil om at manglende syn 
får konsekvenser for evnen til bevegelsesut-
vikling. Manglende syn utfordrer fysiotera-
peuter på en annen måte når vi skal legge 
til rette for bevegelse. Heldigvis finnes det 
mange enkle grep man kan gjøre for å bistå 
barnet i barnets bevegelsesutvikling. 

Referanser:
1. Wilhelmsen G. (2003). Å se er ikke alltid nok. Oslo:
Unipub forlag, s9.
2. Gude, I. (1996). Fysioterapi i kommunehelsetjenesten.
Barn i førskolealder. Synshemming, Otta: Kommuneforla-

get, s315.
3. Brandsborg K. (1993). Prosjekt rapport: Blindfødte
barns psyko-sosiale utvikling. Synspunkt. Tambartun, Nr1,
8 årgang.
4. Brandsborg K et.al . (2004). Felles oppmerksomhet med
små barn som er blinde. Huseby og Tambartun kompetan-
sesentra. Statped skriftserie nr. 21, s4,59.
5. Lian A, Gjessen E. (2012) Forelesning: Mobilitetsopplæ-
ring for barn, 0-6 år. Huseby kompetansesenter.
6. Jeremiassen R. (2012). Motorisk funksjon hos synshem-
mede, bevegelsesglede hos synshemmede, Statped
skriftserie nr.107, Tambartun kompetansesenter, s20.
7. Jeremiassen R. (2013). Å se ved bevegelse. Statped.
NTNU -trykk. Melhus, s23.
8. Helgesen Leif. (2011). Menneskets dimensjoner. Lære-
bok i psykologi. Kristiansand: Høyskoleforlaget, s98-99.

+47 37 05 97 70         redcord@redcord.com       www.redcord.no

Vil du bli en sertifisert 

Neurac behandler?

http://www.redcord.no/


Dahm, KT og Giske, L 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Trening kan muligens redusere smerte under aktivitet og bedre funksjonsevne 
ved patellofemoralt smertesyndrom. Forskeren fant ingen dokumentasjon på 
hvilke type øvelser som er best. Dette antyder resultatene fra en nylig utgitt 
systematisk oversikt fra Cochranesamarbeidet. 

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

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

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

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

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

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

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

Trening kan muligens redusere smerte og bedre funksjonsevne 
ved patellofemoralt smertesyndrom

FYSIOTERAPEUTEN  5/15     23

Bakgrunn
Patellofemoralt smertesyndrom opptrer 
både hos idrettsutøvere og personer som 
ikke driver idrett. Tilstanden er karakte-
risert av smerter bak og rundt kneskålen. 
Smertene utløses ofte ved trappegang, 
løping, hopping, knebøy og huksittende. 
Skjevbelastning, overbelastning og redu-
sert muskelstyrke er faktorer som kan 
relateres til smerten, men selve årsaken er 
ukjent. Diagnosen stilles på bakgrunn av 
sykehistorie og en klinisk undersøkelse. I 
enkelte tilfeller kan det være nødvendig 
med røntgen eller MR for å utelukke an-
dre diagnoser. 

Behandlingen er konservativ slik som 
avlastning, teiping, såler og trening. Tre-
ningen fokuserer først og fremst på øvelser 
for lår- og hoftemuskulatur og kan grovt 
deles inn på følgende måte: muskelaktivi-
tet (eksentrisk, konsentrisk, isometrisk), 
bevegelighet og øvelser med og uten foten 
fiksert mot underlaget (åpen og lukket 
kjede). Styrketrening av quadriceps, spesi-
elt vastus medialis, tøyning av lårets utside 
samt koordinasjonsøvelser er ofte viktige 
elementer i treningen.

I Norge utgjør patellofemoralt smerte-
syndrom ca. 10 prosent av de som søker 
lege for knesmerter. 

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-
rer funn fra studier som har undersøkt ef-

fekten av ulike øvelser for patellofemoralt 
smertesyndrom. Nedenfor vises resultate-
ne for øvelser sammenlignet med kontroll. 
Kontroll var ingen behandling, venteliste 
eller undervisningsmateriell. Studiene 
viste at:
 
•	 Trening fører muligens til noe redu-

sert smerte under aktivitet på kort sikt 
(Jmmm) 

•	 Trening fører muligens til bedring av 
funksjonsevne på kort sikt (Jmmm) 

Kvaliteten på dokumentasjonen ble vur-
dert til å være av svært lav kvalitet på 
grunn av brede konfidensintervall, bruk 
av ulike måleinstrumenter i meta-analyse-
ne, heterogenitet (ulikheter i resultatene) 
og manglende blinding av dem som fortok 
målingene.

Hva er denne informasjonen  
basert på?
Forfatterne av Cochrane-oversikten in-
kluderte 31 randomiserte studier med til 
sammen 3.913 personer i oversikten. 

Ti studier sammenlignet øvelser med 
kontroll og målte smerte og funksjon. Til-
takene bestod av ulike former for kne og 
hofteøvelser i åpen og lukket kjede, og var-
te fra seks til 12 uker. Det var stor variasjon 
når det gjaldt varigheten av symptomene 
(fra tre uker til seks måneder). Smerte 
ble målt på ulike måter slik som smerte 

i hvile, under aktivitet, etter aktivitet, til 
vanlig og verste smerte. Fem av studiene 
(375 deltakere) fant en liten reduksjon av 
aktivitetsrelatert smerte i tiltaksgruppen 
sammenlignet med kontrollgruppen rett 
etter at tiltaket var avsluttet. To studier 
(180 deltakere) viste også en liten reduk-
sjon av smerte ved oppfølging etter 12 
måneder. Sju av studiene (483 deltakere) 
brukte ulike spørreskjema (WOMAC, An-
terior Knee Pain Scale (AKPS) og Lysholm 
skala) og fant en bedring av funksjonsev-
ne i treningsgruppen sammenlignet med 
kontrollgruppen rett etter at tiltaket var 
avsluttet. Tre av studiene (274 deltakere) 
viste en bedring av funksjonsevne ved 
oppfølging etter 12 måneder.

Ni andre studier sammenlignet ulike 
typer trening og fant ingen forskjell mel-
lom trening under veiledning sammen-
lignet med trening hjemme (to studier), 
eller for trening i åpen kjede sammenlig-
net med lukket kjede (tre studier). Fire 
studier fant noe redusert smerte i gruppen 
som trente både hofte og kneøvelser sam-
menlignet med bare kneøvelser, men det 
var ingen forskjell i funksjonsevne. Doku-
mentasjonen var av svært lav kvalitet.

Kilde 
van der Heijden RA, Lankhorst NE, van Linschoten R, 
Bierma-Zeinstra SMA, van Middelkoop M. Exercise for 
treating patellofemoral pain syndrome. Cochrane Da-
tabase of Systematic Reviews 2015, Issue 1. Art. No.: 
CD010387. DOI:10.1002/14651858.CD010387.pub2.
Les hele oversikten i Cochrane Library: http://onlineli-
brary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010387.
pub2/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010387.pub2/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010387.pub2/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD010387.pub2/abstract
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Crossfit er et ord man hører mye 
om dagen. Det er en treningsform 
som er utfordrende, spennende og 
får deg i bedre form. Man hører mye 
positivt om den populære trenings-
trenden, men den møtes også av en 
del kritikk. 

Forsker Einar Wangen sammenligner Cross-
fit med «å hoppe ut fra første eller andre 
etasje mange nok ganger», man blir sann-
synligvis skadet etter hvert (1). Det finnes få 
forskningsartikler om sammenhengen mel-
lom Crossfit og skadeforekomst. Ifølge en 
studie «The nature and prevalence of injury 
during CrossFit training» dominerer fore-
komsten av blant annet skulderskade (2). 

Egen religion
Crossfit er en treningstrend som mer el-
ler mindre har eksplodert i Norge de siste 
årene. I noen tilfeller er Crossfit blitt omtalt 
som «en egen religion». Crossfit er rettere 
sagt en treningsform hvor det vektlegges 
varierte funksjonelle bevegelser som utfø-
res med høy intensitet. Utholdenhet, styrke, 
smidighet, hurtighet, eksplosivitet, koordi-
nasjon, balanse og presisjon er beskrivende 
ord for denne populære treningstrenden. 
Man kommer ikke utenom at øvelsene som 
gjøres er svært belastende, særlig på skuldre. 

En treningsøkt kalles en «WOD», noe 
som betyr «Workout Of the Day». I en 

WOD møter man ofte på øvelser som olym-
piske løft. Olympiske løft består av rykk 
(Snatch) og vending kombinert med over-
støt (Clean&Jerk). Dette er teknisk kre-
vende øvelser, og ved feil utførelse med mye 
vekt kan øvelsene være svært ugunstige for 
skuldrene våre. I en WOD er det også en del 
kroppsvektbærende øvelser, som Pull-Ups, 
Toes to Bar og Handstand-pushups.

«Kipping» – en stor påkjenning
I Crossfit skiller man mellom to varianter for 
utførelse av de sistnevnte øvelsene, nemlig 
«Strikt» og «Kipping». Den førstnevnte base-
rer seg på ren muskelkraft, man rekrutterer 
motoriske enheter i tur til man oppnår den 
nødvendige kraften som skal til for å utføre 
øvelsen. «Kipping» kan også beskrives som 
bruk av muskelkraft kombinert med bruk av 
eksplosivitet. The Crossfit Journal Articles 
(2006), beskriver gjennomførelsen slik: 

«Kipping comes in a myriad of styles, and 
each athlete has a signature kip, but in its 
most elegant form the kip is a transference 
of movement first generated in the horizon-
tal plane, where it comes cheap and easy, to 
the vertical plane, where momentum and a 
perfectly timed pull from the back launch 
the athlete forcefully upward.» (3)

Både de olympiske løftene og øvelsene 
som utføres ved hjelp av «kipping» er en stor 
påkjenning, både for den trente og utrente 
skulder. Det er kanskje ikke så rart når man 
tenker på at skulderleddet er det mest beve-
gelige leddet i kroppen. Den store bevege-
ligheten skyldes at den grunne leddskålen 
kun dekker ca.1/3 av leddhodet, i tillegg til 
at leddkapselen er svært romslig. For å be-
skrive hvor romslig denne leddkapselen er 
kan man tenke seg, at dersom vi eliminerer 
musklene ville leddhodet glidd ut av ledd-
skålen (4, s. 375). 

For å kunne se for seg dette skal jeg gi en 
liten innføring av skulderleddets anatomi. 
Skulderleddet er forbindelsen mellom sca-
pula og humerus. Når jeg nevner leddhodet 

menes caput humeri, som er hodet til over-
armsbenet. Leddskålen dannes av scapula, 
Cavitas glenoidalis. Ved bevegelse av armen 
vil rotatorcuffmuskulaturen bidra til å stabi-
lisere Caput humeri i leddskålen. Musklene 
med lengre momentarm som går fra bryst-
kassen (thorax) til humerus og/eller scapula, 
i tillegg til de som går fra scapula til hume-
rus, bidrar til større kraft og økt bevegelsut-
slag i skulderleddet. I tillegg kan man nevne 
overarmsmuskulaturen som består av M. 
Biceps brachii, M. Coracobrachialis og M. 
Triceps brachii, som også er med på å kon-
trollere bevegelsen i leddet. Skulderleddet er 
et svært komplekst ledd (5). Det er grunnen 
til at det er utsatt for skade. 

Too much, too soon, too often
Dette fører oss tilbake til spørsmålet: Øde-
legger Crossfit skuldrene våre? Vi kan kon-
kludere med at Crossfit er belastende for 
skuldrene, men om selve treningsformen 
er årsaken til en økning av skulderskader 
er noe mer vagt. Einar Svindland (Naprapat 
og Crossfit level II Instruktør) kommer med 
et godt poeng i sin bloggpost: «Too much, 
too soon, too often!» (6).  Det er både tre-
neren og man selv som har ansvaret for å 
skalere/tilpasse øvelsene til det nivået man 
befinner seg på. Crossfit er basert på grup-
petrening og på en WOD er det gjerne 12 
eller flere personer som skal gjøre samme 
økten. Treneren har ansvaret for å se hvert 
enkelt individ i gruppen og hvert enkelt in-
divid har ansvaret for å kjenne sin kropp.  
Slik som Toralf Thomassen (Crossfit Level 
I Instruktør, kiropraktor og fysioterapeut) 
nevner i artikkelen «Er Crossfit farlig?»; ska-
der skjer i alle idretter dersom man presser 
kroppen hardt nok (7). Crossfit er opptatt av 
at man skal forebygge skader ved å fokusere 
på teknikk og bevegelighet. Det er samtidig 
et stort press på at man hele tiden skal bli 
bedre. Man føler nesten at det blir et neder-
lag å skalere og det resulterer i at man mister 
lysten til å gjøre økten. 

Mona T. Hetleflåt, fysioterapeutstudent. 
monahet@online.no. 

Denne fagkronikken ble først publisert 
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Det er du som bestemmer i hvilken grad intensi-
teten skal overgå gjennomførelsen av rett teknikk.

Når konkurranseinstinktet tar over
Det er blitt mer og mer fokus på konkur-
ransedelen av treningsformen de siste årene. 
Hvert år arrangeres «The Crossfit Games» 
hvor de beste av de beste konkurrerer om å 
bli «The fittest on earth». Konkurransen er 
delt i tre omganger; Open, Regionals og Ga-
mes. Alle kan være med på Open, som fore-
går over fem uker, der det blir offentliggjort 
en ny økt hver uke. Man må altså gjennom 
totalt fem økter hvor man skal prestere sitt 
beste, og er man i toppsjiktet går man videre 
til Regionals, for deretter å gå videre til Ga-
mes. «The Crossfit Games» har økt i popula-
ritet de siste årene og dermed også nivået på 
utøverne. Det har også vært fokus på dette 
årlige arrangementet på de ulike Crossfit-
sentrene, hvor alle oppfordres til å delta. 
Dette vil naturligvis hente frem konkurran-
seinstinktet i de fleste av oss. 

Når konkurranseinstinktet tar over ned-
prioriteres riktig utførelse av øvelsene i bytte 
mot å få flest repetisjoner eller best mulig 
tid. Treneren har ansvar for å vektlegge tek-
nikk fremfor konkurranseprinsippet. Det er 
viktig at teknikken er konsekvent, altså siste 

repetisjon skal gjennomføres like riktig som 
den første. Det er ikke før man klarer dette 
at man eventuelt kan begynne å øke inten-
siteten i øktene. Jeg referer igjen til Einar 
Svindland: «Du skal komme inn i Crossfit-
miljøet som ufaglært og få god oppfølging 
og veiledning» (8). Vi har alle individuelle 
forutsetninger og det er viktig at man forstår 
dette før man begynner med en trenings-
form som Crossfit. 

På eget ansvar
Det er per i dag lite forskning og evidens på 
sammenhengen mellom skulderskader og 
denne populære treningsformen. På den an-
nen side er det mye man kan gjøre selv for å 
forebygge skader, nemlig det å lytte til krop-
pen og kjenne sine egne begrensninger. Man 
velger selv hvordan man vil tolke trenings-
formen, enten man velger mottoet «unless 
you puke, faint or die, keep going» eller man 
velger en mindre drastisk tilnærming. Det 
er du som bestemmer i hvilken grad inten-
siteten skal overgå gjennomførelsen av rett 
teknikk. 
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Orginaltittel: Powered Mobility Devices in a 
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Ett av målene med avhandlingen er å under-
søke de psykometriske egenskapene til to 
sentrale instrumenter: Satisfaction with the 
Assistive Technology Services (SATS) og The 
Nordic Mobility Related Outcome Evaluation 
of Assistive Device Intervention (NOMO 1.0). 

Et annet mål er å undersøke hvilken nytte 
de ulike informantene har av hjelpemidlene 
i form av lettere utførelse og økning i antall 
utførte aktiviteter i hverdagen, målt med 
NOMO 1.0. 

Det er også et mål å beskrive tidsbruken 
og hvem gjør hva i formidlingsprosessen 
(studiespesifikt instrument), samt brukernes 
tilfredshet med ulike aspekter ved prosessen 
(tilfredshet målt med SATS). Videre er det et 
mål å undersøke hvordan ulike hjelpemid-
delsystemer påvirker formidlingsprosessen. 

SATS er konstruert for å evaluere bruker-
nes tilfredshet med aspekter ved hjelpemid-
delformidlingen: Tilgjengelighet til fagfolke-
ne, informasjon om hjelpemidler som er gitt, 
koordinasjon mellom fagfolkene, fagfolkenes 
kunnskaper om hjelpemiddelløsninger, vente-
tiden, brukernes mulighet til å delta i formid-
lingsprosessen, opplæring i bruken av hjelpe-
midlet, oppfølgingen etter at hjelpemidlet er 
gitt, alt i alt fornøydhet med formidlingspro-
sessen i denne saken. Spørsmålene besvares 
ut fra en 5 punkt skala: 1=svært misfornøyd, 
5=svært fornøyd, pluss et vet ikke svaralter-
nativ. 

NOMO 1.0 er konstruert for å evaluere 
nytten av forflytningshjelpemidler, og består 
av fire ulike skalaer: 1) behov for hjelp fra 
andre under forflytning; 2) hvor ofte utføres 

ulike aktiviteter i dagliglivet (20 aktiviteter); 
3) hvor lett/vanskelig det er å forflytte seg når 
aktiviteter i dagliglivet uføres (de samme 20 
aktivitetene); og 4) antall utførte aktiviteter 
(indeks). Informantene intervjues to ganger; 
første gang når brukerne er i ferd med å få et 
forflytningshjelpemiddel. Intervju nr. 2 skjer 
når brukerne har brukt hjelpemidlet minst 
tre-fire måneder. Forskjellen mellom inter-
vjuene uttrykker nytten av hjelpemidlet. 

Delstudiene i avhandlingen omfattet 
voksne brukere som har fått utlånt en elek-
trisk rullestol eller scooter for første gang. 
Informantene ble rekruttert fra Odense 
kommune i Danmark, fra 10 av 20 sykehus-
distrikter i Finland, og fra åtte av 19 fylker 
i Norge (consecutive sampling). Alle etiske 
prinsipper ble fulgt. 

Delstudie 1: Test-retest reliabilitet, andel 
exact agreement, intern konsistens og floor/
ceiling effekt til SATS instrumentet ble un-
dersøkt i to telefonintervjuer med ca. to 
ukers mellomrom blant danske og finske 
informanter. Resultatene viste at de fleste 
verdiene var innenfor anbefalte nivåer, og 
konklusjonen var at SATS kan benyttes i 
telefonintervjuer blant brukere av elektriske 
rullestoler og scootere. Ytterligere psykome-
trisk testing av instrumentet er nødvendig.

Delstudie 2: NOMO 1.0’s generelle aksep-
tanse, lett/vanskelig skalaens anvendelse, 
intern konsistens, test-retest reliabilitet, an-
del exact agreement, floor/ceiling effekter 
ble undersøkt blant danske, finske og nor-
ske informanter. En faktoranalyse ble gjen-
nomført for å undersøke instrumentets kon-
struksjonsvaliditet. Test-retest reliabilitet og 
agreementdata ble innhentet ved hjelp av to 
intervjuer i informantenes hjem med ca. to 
ukers mellomrom.   

Resultatene viste at de fleste verdiene var 
innenfor aksepterte verdier. Faktoranalysen 
identifiserte en komponent for behov for 
hjelp fra andre-skalaen, og seks komponen-
ter for hvor ofte-skalaen. Instrumentet bør 

testes for sensitivitet og gjennomgå ytterli-
gere validitetstesting.

Delstudie 3: Det ble undersøkt hvilken nytte 
voksne danske, finske og norske informan-
ter har av hjelpemidlene i et ettårsperspek-
tiv. Prospektiv design. Gjennomsnittsalde-
ren var 68 (SD=15.3) år. Resultatene viste 
at det ble lettere å utføre mange aktiviteter, 
og at innkjøp av dagligvarer og kjøre på tur 
ble utført oftere enn før informantene fikk 
hjelpemidlene. Antall utførte aktiviteter 
økte litt, men ikke i samme omfang. Basert 
på positive endringer for flest aktiviteter vi-
ser resultatene at menn, scooterbrukere og 
brukere med dårlig selvrapportert helse har 
mest nytte av hjelpemidlene. 

Delstudie 4: Det ble undersøkt brukertil-
fredshet, hvem som gjør hva og hvor mye tid 
som blir brukt på de ulike oppgavene i for-
midlingsprosessen. Undersøkelsen omfattet 
informanter med scootere fra Danmark og 
Norge. Follow-up design. Fra 2008 og basert 
på funksjonsvurderinger, får en del brukere 
i Danmark et tilskudd tilsvarende 50prosent 
av kostnaden til scooteren og må betale re-
sten selv dersom den defineres som et for-
bruksgode (som f. eks. en oppvaskmaskin) 
og ikke et hjelpemiddel. I Norge får perso-
ner som fyller inngangsvilkårene scooteren 
gratis.

Brukertilfredsheten var høy i begge ut-
valgene. I begge landene utførte fagfolkene 
i kommunene det meste av oppgavene i for-
midlingsprosessen. Resultatene viste at mer 
tid ble brukt på utredninger, administrasjon 
og total tid i det danske sammenlignet med 
det norske utvalget. I alt 68 prosent av de 
danske informantene hadde betalt deler av 
kostnadene til scooteren med egne penger. 
De nye reglene fra 2008 medfører at fag-
folkene i Danmark må gjøre utredningene 
veldig nøye for å bestemme hvem som får 
scooteren gratis, eventuelt må betale deler 
av kostnadene selv. Begrunnelsene må do-
kumenteres nøye (administrasjon), noe som 

Doktorgrad:

Formidling, nytte og metodeutvikling av 
elektriske rullestoler og scootere
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ikke er påkrevd i så stor grad i Norge. En 
dansk studie støtter forklaringen.*
*Referanse: Mindegaard P, Andersen M. Elscootere 
som forbrugsgoder. Ergoterapeuten 2011; 3:16-17.
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Berit Heir Bunkan var elev 
av  Aadel Bulow-Hansen, er 
utdannet både  fysioterapeut 
og psykolog. Doktorgraden i 
filosofi tok hun ved medisinsk 
fakultet i en alder av 73 år. Hun 
ble slått til ridder av St. Olavs 
orden 1.klasse i 2004 for sin inn-
sats med etableringen av Norsk 
psykomotorisk fysioterapi. Heir 
Bunkan har viet sitt liv til faget, 
og har lagt ned betydelig arbeid 
med skriftlig dokumentasjon, i 
tillegg til å ha utarbeidet Den 
ressursorienterte kroppsunder-
søkelsen (ROK).  

Heir Bunkan tar oss med på 
en historisk reise gjennom hele 
den psykomotoriske utviklingen, 
fra Wilhelm Reich til Braatøy 
og Bulow-Hansen, og frem til 
2006. Med utgangspunkt i 
egne erfaringer og oppsamlet 
skriftlig materiale gjennom 60 
år i fagets tjeneste, presenterer 
og utdyper Heir Bunkan fagets 
grunntenkning om forståelsen 
av kropp og psyke som en 

enhet.  Store deler av boken 
handler om sentrale personer i 
fagutviklingen, og hvordan deres 
tenkning har påvirket og dratt i 
ulike retninger. Boken gir også 
et klart blikk på utviklingen fra 
å være mester-svenn-modell på 
1960 tallet, til videreutdanning 
ved HiO fra 1994, og diskusjon 
om master. Likedan beskrives 
utviklingen fra å være en inte-
ressegruppe med løs struktur til 
en faggruppe forankret i Norsk 
Fysioterapeutforbund. Sist, 
men ikke minst presenterer Heir 
Bunkan utfordringer for fagets 
fremtid, det være seg faggrup-
pen, videreutvikling av Braatøy 
og Bulow-Hansens tradisjon, 
fagpolitikk og markedsføring. 

Å skrive en faghistoriebok, 
med så mange bidragsytere og 
utvikling over tid, står det stor 
respekt av. Å presentere perso-
ner sammen med portrettbilde, 
hjelper oss å feste oss til dem vi 
leser om. Måten boken er bygget 
opp på, gjør at man får en opple-

velse av å gå frem og tilbake i tid 
gjennom hele boken. Man leser 
nåtiden i lys av historien, akkurat 
slik en arbeider i psykomotorisk 
fysioterapi. Kroppen er vår histo-
rieforteller. Kroppen husker det 
vi har glemt. Å forløse etablerte 
forsvarsmønstre krever frigjøring 
av muskelspenninger, pust og 
bevegelser. Utfordringen er å 
balansere dette med integrering 
av følelser og bevisstgjøring av 
erfaringer hos pasienten. Heir 
Bunkan kaller psykomotorisk fy-
sioterapi for kroppspsykoterapi, 
og som utøver i faget i over 20 
år, kan man kjenne seg hjemme i 
den betegnelsen. 

Selv som godt etablert 
psykomotoriker, var det interes-
sant å få oppleve tilbakeblikk 
og det store overblikket over 
vår faghistorie. Heir Bunkan 
holder på leseren fra første side, 
og man drives fremover av ren 
nysgjerrighet om man kan his-
torien aldri så godt. Heir Bunkan 
viser at hun er opptatt av alle 
typer ressurspersoner i faget, 
det være seg metodetenkere, 
fagpolitiske, organisatoriske og 
grasrotjobbere. Det viser hennes 
rike omfang av persongalleri hun 
presenterer i boken. 

Heir Bunkan uttrykker 
bekymring for fremtiden til 
Norsk psykomotorisk fysioterapi 
(NPMF). Hun er tydelig på at 
fagets vekst og fremtidige plass 
i helsesystemet, er avhengig 
av innsikt i politikk innen helse, 

høgskole og universitet. Hun er 
også klar på at utøverne i NPMF 
må bli flinkere til å markedsføre 
hva utdanningen innebærer, og 
være synlige i det tverrfaglige 
miljøet. I en travel hverdag der 
henvisningene strømmer på, er 
det lett å ignorere dette sentrale 
budskapet. Hvis man strekker 
seg ut mot samfunnet i stedet 
for å gjemme seg inne på konto-
ret, kunne det kanskje åpne seg 
flere øyne mot NPMF, eksem-
pelvis fra politikere og samar-
beidspartnere. En sentral plass i 
helse-Norge krever flere stillin-
ger. Det handler om å gjøre seg 
unnværlig. Ta plass og ansvar. 
Slik som å ta primærkontaktrol-
len og installere helsenett.

Heir Bunkan er klartenkt 
og fremsynt, og har tatt del i 
de fleste utfordringer faget 
har vært igjennom. Fremtidens 
psykomotorikere har all grunn 
til å ta både det historiske løpet 
og bekymringsmeldingen på 
alvor, ellers risikerer vi å havne i 
jungelen av alternative behand-
lingsformer.

Boken er sterkt å anbefale 
til alle fysioterapeuter, og andre 
som interesserer seg for hvordan 
fysioterapeuter arbeider med 
kroppspsykoterapi.

En stor takk til vår ubestridte 
nestor Berit Heir Bunkan. 

Inger Anita Herheim
Spesialist i psykomotorisk 
fysioterapi (MNFF)

Obligatorisk historiebok i Norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24410414/?i=2&from=terje%20sund
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24410414/?i=2&from=terje%20sund
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/24410414/?i=2&from=terje%20sund
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25677008/?i=1&from=terje%20sund
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25677008/?i=1&from=terje%20sund
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/25677008/?i=1&from=terje%20sund
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22804870/?i=3&from=terje%20sund
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22804870/?i=3&from=terje%20sund
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/22804870/?i=3&from=terje%20sund
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SPEIL En del av Anna Skarins trening skjer 
med speil. Såkalt inhiberingstrening går 
ut på å kople ut de musklene som har blitt 
«feilkoplet» under helingen og medvirker i 
medbevegelser. 
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Pasienter med ansiktsparese 
kommer fra hele Sverige for å 
få behandling hos fysiotera-
peut Camilla Ekwall på «Facia-
lismottagningen» ved Akade-
miska sjukhuset i Uppsala.

TEKST Hilda Zollitsch Grill
FOTO Gustav Gräll 
fysioterapeuten@fysio.no

FORSKER Anna Skarin er 42 år og kan ikke 
blåse opp ballongene når tvillingdøtrene på 
sju år skal ha bursdagsselskap. 

– Det kan heldigvis noen andre gjøre, sier 
hun og ler litt skjevt. 

For sju år siden da hun gikk gravid, fikk 
hun ansiktsparese, Bells parese. Takket være 
fysioterapi og regelmessige botoxinjeksjoner 
har hun gradvis blitt bedre, men hun har 
fremdeles relativt omfattende restsympto-
mer. 

Anna Skarin er en av fysioterapeut Ca-
milla Ekwalls pasienter på facialismottaket 
ved Akademiska sjukhuset i Uppsala. Fa-
cialismottaket har eksistert i omtrent ett år. 
Ekwall, som er spesialistfysioterapeut i nev-
rologi, er en av drivkreftene bak mottaket. 
Sammen med øre-nese-hals-spesialist og 
plastikkirurg, vurderer og behandler hun 
pasienter med ansiktsparese. Pasientene 
blir rekvirert fra hele Sverige, iblant også fra 
utlandet. Fysioterapi er en viktig del av be-
handlingen, både som eneste behandling og 
som tillegg til kirurgi og botoxinjeksjoner. 

Årsaken ofte ukjent
Det hele startet med at Ekwall samarbeidet 
med legene på øre-nese-hals-klinikken i 
behandlingen av pasienter med tinnitus og 
svimmelhet. De fikk også inn pasienter med 
diagnosen perifer ansiktsparese. ØNH-spe-
sialistene begynte så smått å spørre Ekwall 

til råds i tilfeller der ufullstendig utredning 
hadde gitt alvorlige restsymptomer som 
kontrakturer og medbevegelser i ansikts- og 
halsmuskulaturen. Ansiktsparese kan også 
forårsakes av borrelia, akutt ørebetennelse 
og tumorer, men om lag 70 prosent av pa-
sientene har såkalt Bells parese der årsaken 
er ukjent.

– I den akutte fasen er symptomene ster-
kest etter 48 timer. Da er det først og fremst 
øyet vi ser på, siden pasienten har vanske-
ligheter med å lukke øyet. Hornhinnen må 
ikke tørke ut, så det er viktig å teipe eller be-
nytte et fuktighetskammer, forklarer overle-
ge på øre-nese-hals-klinikken, Lars Jonsson.

I 70 prosent av tilfellene heler tilstanden 
seg selv, og innen en måned vet man som 
regel hvilke av pasientene som vil få rest-

symptomer. Det er de vanskelige tilfellene, 
ca. fem prosent av pasientene, som kommer 
til Camilla Ekwall på facialmottaket. 

Som spesialfysioterapeut i nevrologi har 
hun arbeidet med pasienter med hodepine, 
og pasienter som har gjennomgått nevroki-
rurgiske inngrep i det craniofaciale området 
og nakken. Hun mener at denne kombina-
sjonen av erfaringer har gitt henne riktig 
kunnskap og et godt verktøy.

I Sverige kjenner Ekwall bare til en hånd-
full kolleger som jobber med ansiktsparese. 
I USA, Australia og Nederland har de kom-
met lenger på dette området, forteller Ek-
wall, som selv har hospitert i et par uker hos 
Jaqueline Diels, spesialist i ansiktsrehabilite-
ring i Madison, Wisconsin – en autoritet på 
området. 

Proff på parese

Artikkelen ble første gang publisert i svenske 
Fysioterapi nr. 2-2015, og er oversatt til norsk 
av Tone Elise Eng Galåen.

SMERTEPUNKT – Her gjør det vondt av og til, sier Anna Skarin, og peker på et vanlig smertepunkt hos 
pasienter med ansiktsparese.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Utseendet påvirkes
På mottaket i Uppsala er det Ekwall som 
møter pasientene først og gir dem en grun-
dig undersøkelse. De fleste pasientene kom-
mer ferdig utredede etter prøvetaking og 
MR som har utelukket diagnoser som for 
eksempel tumor og borrelia.

– Jeg begynner alltid med å forklare hvor-
dan anatomien ser ut og hvordan facialner-
ven er koblet til ulike muskler og funksjoner 
i ansiktet og halsen. Pasienten viser hvor han 
har ømme punkter eller smertefulle områ-
der, forteller Ekwall.

Ansiktet er en meget privat sone som har 
stor betydning for kommunikasjonen men-
nesker imellom, hvilket gjør det nødvendig 
å gå varsomt frem med undersøkelsen. For 
mange kan en ansiktsparese være svært 
emosjonelt og sosialt belastende. 

– Eldre menn bryr seg for det meste ikke 
så mye, men unge kvinner synes ofte det er 
vanskelig ettersom utseendet påvirkes, sier 
Ekwall.

Hun møter mange unge mødre, siden en 
stor del av pasientene er kvinner som har 
fått Bells parese i sent stadium av gravidite-
ten. En annen stor pasientgruppe er perso-
ner med diabetes. 

En vanskelig komplikasjon av ansiktspa-
rese er de autonome dysfunksjonene som 
kan oppstå. Facialisnervens autonome del 
styrer tårekjertlene og den store parotiskjer-

telen, og noen pasienter kan få store pro-
blemer med kraftig produksjon av tårer og 
spytt i forbindelse med muskelbevegelser, 
noe som naturligvis er sosialt belastende. 

– En slags helbredelsesfeil
I sin undersøkelse anvender Ekwall samme 
målieinstrumenter som legene; House-
Brackmann og Sunnybrook-skalaen, når 
hun ser på ansiktsfunksjon og helbredelses-
forløp. 

– Jeg ser om det finnes asymmetrier, un-
dersøker viljemessig motorikk og eventuelle 
medbevegelser, og ser om pasienten har he-
mifaciale spasmer, såkalte synkinesier, som 
pleier å oppstå etter om lag seks måneder, og 
som det er viktig for fysioterapeuter å iden-
tifisere og jobbe med, sier Ekwall.

Hun ser på øyets tonus, på munnviken og 
på nasolabialfuren. En utslettet fure og hen-
gende munnviker tyder på lav tonus, mens 
oppblåst fure og munnviker tyder på høy 

Fakta om Bells parese
•	 Hvert år får ca. 4.000 svensker stilt diagnosen Bells parese. Den vanligste alders-

gruppen er 15-45 år. Typisk for akutt perifer ansiktsparese er en hurtig svekkelse av 
musklene, ensidig i panne, øye og munn.

•	 Årsaken til ansiktsparese kan være borreliainfeksjon, herpes zoster-infeksjon, beten-
nelse i mellomøret, trauma, eller tumor i temporalben eller parotiskjertelen. I ca. 70 
prosent av alle tilfellene av perifer ansiktsparese, såkalt Bells parese, er årsaken 
ukjent.

•	 Bells parese heler seg ofte selv. Uten behandling pleier ca. 70 prosent av pasientene 
å få tilbake normal ansiktsfunksjon i løpet av seks måneder. De øvrige 30 prosent utvi-
kler restsymptomer i form av for eksempel nedsatt kraft i ansiktsmusklene, muskel-
kontrakturer, rennende øye på den siden som er rammet, vanskeligheter med tale og 
inntak av mat, samt hemifaciale spasmer som kan være smertefulle. 

•	 Man tror at Bells parese er en betennelsesreaksjon, og tidlig bruk av kortison kan 
ifølge studier påskynde bedringen og gi færre pasienter restsymptomer.

•	 Pasienter med restsymptomer bør rekvireres til facialismottak eller plastikkirurg.

›››

MEDBEVEGELSER Typisk for kronisk ansiktsparese er medbevegelser. En trutmunn aktiverer her den pareserammede sidens platysma-muskel. 
Når Anna ler, lukker øyelokket seg på den siden som er rammet.



FYSIOTERAPEUTEN  5/15     31

UNDERVISNING Anatomiundervisning inngår i informasjonen til pasientene. Da blir det lettere for dem å forstå symtomene og behandlingen.

HARDT Tøyning hjelper mot ømme punkter og medrørelser, men man må 
ta i skikkelig. 

TØYNING I kinnets muskler og nasolabialfuren oppstår det ofte ømme knuter 
som man må tøye vekk.
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Vil du vite mer? Kontakt oss på
tlf.: 23 23 31 20, info@camp.no

eller www.camp.no

ACTIVE
Patella

www.camp.no

Nyhet!

- En stabil kneortose!

Stabiliserer
patella sideveis

Åpen modell

Innebygget innleggspute 
som holder patella på
plass

Ventilerende
materiale

Uttakbar, halvmåne-
formet plastskinne

tonus. Hun kontrollerer også styrken i visse bevegelser som å le, 
rynke panne og nese, og forme en kyssetrut. Iblant tas det også 
bilder av pasienten.

– Når jeg arbeidet med tinnituspasienter samarbeidet jeg med 
bittfysiologer, så jeg pleier å kjenne på kjeveleddene mens pasien-
ten gaper for å se på tyggemuskelfunksjonen og eventuelle over-
kompensasjoner som kan påvirke bittet og kjeveleddet, forteller 
Ekwall.

Bells parese kan opptre ulikt på ulike stadier, forteller hun. I 
begynnelsen ser man ofte en slapp fase da muskler og ansiktsmus-
kulatur «henger» på den siden som er rammet. Etter en tid inntref-
fer en periode med forbedring, som siden ofte går over i en ny fase 
med spente medbevegelser, synkinesier, som oppstår mellom øyet 
og munnen, eller når pasienten for eksempel rynker på nesen eller 
hever øyenbrynene. 

– Når nervestammen sender ut nye nervetråder, blir det en 
slags helbredelsesfeil. Nervetrådene finner og kopler seg på flere 
muskler enn de som i utgangspunktet aktiveres, og når pasienten 
for eksempel ler, så lukkes også øyelokket, forklarer Lars Jonsson. 

Massasje og botox
Camilla Ekwall kan hjelpe pasienten med dette gjennom tøynings-
øvelser, massasjeinstruksjoner og inhiberingstrening med speil. 
Om dette ikke gir tilstrekkelig forbedring, er neste skritt i behand-
lingen botoxinjeksjoner som gis av plastikkirurgen. Da «kopler 
man ut» visse muskler som deltar ved de spente medbevegelsene. 
Ekwall deltar i å identifiserer behovet for botox samt når det er tid 
for påfyll, vanligvis etter fire til fem måneder. 

– Fysioterapien og pasientenes egen trening gjør at injeksjo-
nene ikke behøves så ofte, sier hun.

Anna Skarin er klar for en ny konsultasjon hos Camilla Ekwall. 
Hun fikk som tidligere nevnt Bells parese i sent stadium av gravi-
diteten for sju år siden, og hun hører til de fem prosentene som har 
bestående restsymptomer. I begynnelsen kom hun til Ekwall hver 
tredje måned, nå er det et par ganger i året, og innimellom får hun 
botoxinjeksjoner hos plastikkirurgen. 

– Hvordan kjennes det når jeg trykker her og her, sier Ekwall, 
og kjenner rundt øyet og på haken der Skarin tidligere har hatt 
vondt. 

De går gjennom ulike bevegelser, og konstaterer at plastikki-
rurgen nok må fylle på med botox her og der, ettersom enkelte 
medbevegelser har kommet tilbake. 

– Han pleier å spørre meg hvor jeg synes at det trengs, sier Ska-
rin og ler litt.

Ellers er det ofte fysioterapeutens vurdering som ligger til 
grunn for injeksjonsplasseringen. Men først og fremst jobber Ska-
rin selv med trening, tøyning og massasje. Ekwall og Skarin viser 
hvordan man skal utføre styrketrening, «mime tehrapy», trening 
som kopler en følelse til bevegelsen, samt inhiberingstrening foran 
speilet. Deretter kommer flere tøyningsøvelser av kinn og nasola-
bialfuren, samt punktmassasje for å få bukt med medbevegelsene. 
Hensikten er å massere bort ømme punkter, og innebærer daglig, 
tøff massasje i to til tre uker. 

Anna Skarin nikker, tøft er det, men hun synes at det hjelper. 
– Først og fremst er det godt at noen ser meg, har oversikt og 

følger utviklingen, synes hun. n

http://www.camp.no/
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NFF utførte ved årsskiftet den årlige lønnsundersøkelsen blant sine medlemmer i 
de ulike tariffområdene. Denne støtter opp under det inntrykket vi sitter igjen med 
fra tidligere år om at fysioterapeuter har hatt en lønnsutvikling som er i samsvar 
med andre sammenlignbare grupper. Men samtidig viser resultatene at lønnsnivået 
fremdeles er altfor lavt.

Stillingsstørrelsen har også stor betydning for økonomiske og juridiske rettig-
heter, som for eksempel pensjon. Ufrivillig deltid er et stort problem, og særlig i 
kvinnedominerte yrker. Lønnsundersøkelsen viser at 18 prosent av våre medlem-
mer har hatt en nedgang i deltidsarbeid fra 24 prosent i 2013 til 18 prosent i 2014. 
Dette skyldes til dels målrettet satsing på å redusere tallet på deltidsstillinger. Likevel 
uttrykker en tredjedel av fysioterapeutene som jobber deltid et ønske om å utvide 
stillingsbrøken sin. Det er spesielt i kommunene at mange ikke er fornøyd med sin 
egen stillingsprosent. For eksempel er det hele 50 prosent av de deltidstilsatte i Oslo 
kommune som ønsker en utviding.  

Lønnsundersøkelsen viser også at godt under halvparten av nytilsatte i alle ta-
riffområdene forhandlet om lønn ved tilsetting. De aller fleste av disse fikk bedre 
uttelling enn gjeldende minstelønnsnivå. Jeg oppfordrer derfor alle til å stille lønns-
messige krav ved tilsetting.

En annen utfordring undersøkelsen peker på er utbredelsen av midlertidige stil-
linger. Dette er særlig aktuelt i og med at Stortinget i mars vedtok en ny arbeidsmil-
jølov der det mest omdiskuterte temaet nettopp går på bruken av midlertidige stil-
linger. I 2014 var totalt 12 prosent av fysioterapeutene midlertidig tilsatt i hele eller 
deler av stillingen sin. For den enkelte vil en ufrivillig midlertidig stilling oppleves 
som negativt på flere måter. For det første vil det virke sterkt inn på ens personlige 
økonomi der det for eksempel kan være vanskelig å få lån om en ikke har fast jobb. 
Tilsettingsforholdet har også avgjørende betydning for arbeidstakerens trygghet og 
rettigheter på arbeidsplassen. Foruten risikoen for å bli arbeidsledig, vil de uten fast 
stilling også ha en svakere posisjon overfor arbeidsgiveren i det daglige, for eksem-
pel ved tilbud om kursdeltakelse.

Lønnsundersøkelsen viser også samlet sett en dårlig lønnsutvikling over tid, spe-
sielt for de med 10 års ansiennitet og oppover. Både i kommune og helseforetak 
utgjør de med lang arbeidserfaring en stor del av ansiennitetsfordelingen. NFF har 
lenge pekt på at utdanning, kompetanse og ansvar må verdsettes. Statistikken viser 
tydelig at dagens lønnsstigesystem ikke verdsetter tilstrekkelig de med lang ansien-
nitet. Derfor er det en viktig fanesak for NFF å styrke lønnsutviklingen og karriere-
mulighetene til de som har nådd taket på minstelønn. 
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MANGE ANSATTE oppdager først virkelig 
verdien av sine tillitsvalgte under lokale lønns-
forhandlinger, dersom det oppstår en arbeids-
konflikt i lønnsoppgjøret, eller ved omstillinger 
og andre utfordrende situasjoner som oppstår 
på arbeidsplassen. Likevel er dette bare den 
mest synlige delen av tillitsvalgtes mangfoldige 
arbeid, som i videste forstand består i å sikre at 
ansatte har innflytelse på egen arbeidssitua-
sjon. 

Tillitsvalgtordningen er hjemlet i de ulike 
hovedavtalene i offentlig og privat sektor. 
En hovedavtale regulerer samarbeidet og 
samhandlingen mellom partene. Den første 
hovedavtalen kom i 1935, mellom LO og NHO, 
og inneholdt bestemmelser om bl.a. organisa-
sjons- og representasjonsretten. Hovedavta-
lene er grunnlaget for arbeidstakernes rett til 
medinnflytelse.

Medbestemmelse
Tillitsvalgte har rett til medbestemmelse på 
vegne av medlemmene. Det betyr at det på 
mange områder ikke skal fattes beslutninger 
uten at den tillitsvalgte er informert og har 
fått uttale seg. Dessuten har tillitsvalgte like 
stor rett som arbeidsgiver til å fremme forslag. 
Hvis du som ansatt ønsker å endre forhold til 
det bedre, blir verdien av å ha en tillitsvalgt på 
arbeidsplassen åpenbar. Den tillitsvalgte er 
medlemmenes stemme inn til arbeidsgiver.

I samarbeidet med arbeidsgiver legges det 
til grunn at arbeidstakere og arbeidsgiver møter 
som likeverdige parter. Da er likhet i informa-
sjonstilgang og kunnskap viktig. Kjennskap til 
virksomheten og egen arbeidsplass er en forut-
setning for at den tillitsvalgte skal kunne være 
en god og likeverdig samarbeidspartner. En an-
nen forutsetning er god kompetanse innenfor 
lov- og avtaleverk, samt i forhandlinger. 

Opplæring
NFFs tillitsvalgte får grunnopplæring i lov- og 
avtaleverk for de enkelte tariffområdene, 
opplæring i forhandlinger, forhandlingsteknikk 

og trening i å gjennomføre forhandlinger, samt 
mer inngående kunnskap om juridiske forhold. 
Videre tilbyr NFF temakurs som varierer med 
de behovene vi får meldt fra de tillitsvalgte. 
Sammen med målrettet informasjon fra NFF 
og Unio gir opplæringen de tillitsvalgte en unik 
kompetanse. Den bidrar til at de møter arbeids-
giver som kompetente, likeverdige parter. 

Fysioterapifaget og helsetjenesten
De tillitsvalgte har muligheter til å påvirke 
fagets stilling i virksomhetene. Ved hjelp av 
sin innflytelse og rett til medbestemmelse er 
de med å markedsføre faget, gjøre det synlig, 
understreke viktigheten og øke respekten for 
fysioterapi. I alle situasjoner hvor lokaler skal 
fordeles, hvor nedbemanning er tema, eller hvor 
omgjøring av stillinger diskuteres, er det av 
vesentlig betydning at det blir argumentert for 
fysioterapiens plass, betydning for pasienter 
og brukere, samt bidrag til å oppfylle virksom-
hetens mål. Overalt der man diskuterer forhold 
som sikrer gode fysioterapitjenester, er det de 
tillitsvalgte som står i fremste rekke som fagets 
talspersoner og forsvarere. 

I mange situasjoner har fysioterapeutene 
ledere med annen kompetanse enn fysioterapi. 
Det understreker ytterligere behovet for de til-
litsvalgtes kompetanse og medvirkning.

Fysioterapifaget er i stadig utvikling. Det 
er en viss mobilitet i arbeidsstyrken. Virksom-
hetens samlede kompetanse innen fysioterapi 
endres ved at noen slutter, mens andre tiltrer. 
Pasientenes og brukernes krav til behandling 
overfor de enkelte virksomhetene endres med 
utvikling av ny kunnskap, og den varierer med 
organiseringen av helsetjenesten. De tillits-
valgte har oversikt over medlemmene og deres 
kompetanse, og derved også over områder 
staben mangler kompetanse på. Her har de 
mulighet til å påvirke hvilken kompetanse som 
skal etterspørres ved nyansettelser, og hvilken 
kompetanse arbeidsgiver skal tilrettelegge for 
at ansatte skaffer seg. Det betyr at de har «en 
hånd på rattet» når kompetanseplaner legges. 

Lønn
Foruten å tilrettelegge for ønsket kompetanse 
gjennom permisjoner, dekning av utgifter og 
lignende, er lønn ett av virkemidlene arbeidsgi-
ver har til rådighet. Dette er for medlemmene 
et av de viktigste områdene der de tillitsvalgte 
har innflytelse. Det er dette de ser konkrete 
resultater av, både når det gjelder lønn ved 
ansettelse basert på kompetanse, endring av 
stillingstittel som medfører høyere lønn, og 
kriterier for bruk av stillingskoder som medfører 
høyere lønn.

I de lokale lønnsforhandlingene blir dette 
enda tydeligere, der alle tillitsvalgte vil ha en 
sentral rolle for å sørge for at kompetanse skal 
lønne seg og gi uttelling.

Støtte og samarbeid
Om du er interessert i å ta på deg vervet som 
tillitsvalgt på din arbeidsplass, merk deg dette: 
Tillitsvalgte behøver aldri å stå alene! Å være 
tillitsvalgt er å være en del av flere mulige 
fellesskap. Først og fremst vil tillitsvalgte alltid 
kunne henvende seg til NFF og få hjelp når de 
trenger det. Det er ikke nødvendig med store 
problemer for å ringe sekretariatet, av og til er 
det viktig og riktig å ha noen å diskutere med.

På arbeidsplassen er det også mange til-
litsvalgte fra ulike forbund, og informasjonsut-
veksling og samarbeid blir viktig. Dette gjelder 
både andre Unio-forbund og på tvers av de ulike 
hovedsammenslutningene. Sammen er man 
sterkere enn hver for seg.  

NFFs fem regionledere arbeider med å 
etablere nettverk for tillitsvalgte innen de ulike 
tariffområdene i regionen. På denne måten 
utvikles kontaktfora hvor tillitsvalgte kan lære 
av hverandres erfaringer, få støtte i pågående 
prosesser og diskutere utfordringer.

NFFs erfaring er at i virksomheter hvor de 
tillitsvalgte har vært tillitsvalgt over tid, og hvor 
kompetanseoverføringen fra tillitsvalgt til tillits-
valgt er god, så utvikles det gode samarbeids-
forhold både mellom de tillitsvalgte og mellom 
tillitsvalgt og arbeidsgiver. n

NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som berører 
medlemmene.Jus og arbeidsliv

Bente Eide, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Verdien av tillitsvalgte
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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
Konsulent: 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

LHL skifter tariffområde
n Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har 
meldt seg inn Arbeidsgiverforeningen Spekter. NFF 
fremmer krav om overenskomst for våre medlemmer i 
LHL. Prosessen vil sannsynligvis gjennomføres i løpet 
av høsten. NFF har ca. 40 medlemmer i LHL. For tariff-
oppgjøret 2015 følger LHL Virke-oppgjøret. 

FRA HØSTEN 2008 har NFF vokst med 
over 1000 medlemmer, og alt tyder på at 
medlemstallet vil ligge stabilt over 10 000 
gjennom hele 2015. Og vi skal bli flere! 

I april gjennomførte NFF en vervekam-
panje rettet mot yrkesaktive fysioterapeuter 
som per utgangen av mars ikke var medlem-
mer i forbundet. Sammen med en tilsvarende 
kontingentrabatt-kampanje høsten 2013 har 
dette bidratt til at mange flere yrkesaktive 
fysioterapeuter enn vanlig har meldt seg inn 
i forbundet. 

Den jevne veksten de siste årene viser 
likevel at det er andre forhold enn kampanjer 
som har betydd mest. Mange medlemmer har 
vært flinke til å overbevise sine kollegaer om 
verdien av å være medlem i NFF, og arbeidet 
NFFs tillitsvalgte og kontaktpersoner gjør for 
medlemmene, blir lagt merke til på arbeids-
plassene. Forbundet har dessuten tilpasset 
organisasjonen for å bli dyktigere og mer 
synlige i det politiske påvirkningsarbeidet.

Vil du bidra til at NFF får enda flere med-
lemmer? Om du har et mulig nytt NFF-med-
lem i sikte på arbeidsplassen eller studie- 
stedet ditt, kan denne oppsummeringen av 
medlemsfordeler være nyttig:

•	 Du deltar i et faglig fellesskap for alle 
fysioterapeuter, sammen med over 
10 000 andre medlemmer.

•	 Du får fordelen av medlemspris på 
etterutdanningstilbud som dekker hele 
bredden innen fysioterapi.

•	 Du blir med i en profesjonsorganisasjon 
og et fagforbund som varetar de økono-
miske interessene til både ansatte og 
selvstendig næringsdrivende fysiote-
rapeuter.

•	 Du deltar i en organisasjon med bred 
politisk kontaktflate og et profesjonelt 
apparat for innflytelse og politisk 
påvirkning i saker som er viktige for 
fysioterapeuter.

•	 Du mottar tidsskriftet Fysioterapeu-
ten, og kan benytte deg av gunstige 
forsikringer og mange andre typer med-
lemsprodukter.

NFFs sekretariat har laget en enkel, illustrert 
folder i PDF som utdyper noen av punktene. 
Send en melding til vr@fysio.no om du 
ønsker PDF-en tilsendt! n 

Vi skal bli flere!

Rettelse
n Artikkelen «Forventnin-
ger til mellomoppgjøret 
2015», i papirutgaven 
av Fysioterapeuten nr. 
3/2015, side 47, var 
skrevet av Thea Wessel 
Jørgensen.)

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

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

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

Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer 12.-13. november og 8.-9. februar 2016 Oslo 18. august

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

Lungefysioterapi ved kronisk respirasjonssvikt 18.-20. november Bergen 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

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter 28.-29. januar og 21.-22. april 2016 Bergen 15. oktober

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2015/16

Dette kurset er nyttig for fysioterapeuter som arbeider med hver-
dagsrehabilitering i kommunene, og andre tjenester for eldre i kjøl-
vannet av Samhandlingsreformen. 

Det kreves gjennomført grunnkurs i fysioterapi for eldre. Tilsvarende 
kunnskap (anskaffet via kurs eller praksis) om gerontologi og geriatri kan 
bli vurdert ved opptak, men må dokumenteres. 

Dokumentasjon må sendes til mh@fysio.no, eller i posten til NFF innen 
påmeldingsfristen som er 14. august.
 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om:
•	 Målemetoder som er relevante for eldre mennesker med osteo-

porose, brudd og andre tilstander knyttet til muskel- og skjelett.
•	 Risikofaktorer og forebygging for fall og brudd
•	 Forhold rundt trening av eldre, med tanke på funksjonsfremming
•	 Modeller for tverrfaglig tilnærming til eldre mennesker med brudd
•	 Kompleksiteten i helsetilstanden til eldre mennesker med brudd
•	 Dosering og praktisk tilnærming til trening av eldre med brudd og 

osteoporose
•	 Epidemiologiske og etiologiske forhold rundt osteoporose

NYTT!

NYTT!

l Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose

mailto:mh@fysio.no
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Berøring er den mest grunnleggende 
sansen. Robert A. Heinlein  

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 

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	hjerterehabilitering	-	med	
trening	som	middel	og	mål

Oslo

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

Grunnkurs	i	treningslære	for	fysio-
terapeuter

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, 
Østfold og Skei i Jølster. 

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

l Gruppe for ledere i Trondheim (2x2 dager)

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

l Kurs for fysioterapeuter 
 i frisklivsarbeid

NFF har kurs for fysioterapeuter i helsefremmende 
og forebyggende arbeid, samt flere aktuelle kurs om 
fysisk aktivitet og trening for diverse pasientgrupper, 
effektive treningsprinsipper og individuell tilpasning 
av oppfølging. Følgende kurs i kurskalenderen være 
av interesse for fysioterapeuter i frisklivsarbeid:

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

 Norsk Forening for Kognitiv Terapi ønsker velkommen til

Inspirasjonskonferanse
  5.-6. NOVEMBER 2015 SCANDIC HOTEL OSLO AIRPORT

For program og påmelding:
www.kognitiv.no

Øvrige forelesere

Tlf: 90 54 37 54 • post@kognitiv.no

Tore Aune
Håvard Kallestad
Åshild Håland
Tore Stiles
Odin Hjemdal

Stian Solem
Patrik A. Vogel
Else-Marie Løberg
Trym N. Jacobsen

Inspirasjonskonferansen i kognitiv terapi skal være en
stimulans og energigiver. Sist kunne vi stolt ønske vel- 
kommen over 300 deltakere. Også i år vil det være både 
internasjonale størrelser og sentrale forelesere fra vårt eget 
miljø. Fra Nederland kommer Pim Cuijpers, fra Sudan Malik 
Badri og fra USA Frank Dattilio og Lynne Henderson.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kurs i Fysio-Pilates 
Øk dine ferdigheter i analyse av bevegelse og holdning. Lær øvelser rettet mot 
motorisk kontroll, styrke, fleksibilitet, pust, og avspenning.  
Få et unikt redskap til å tilpasse øvelser til den enkeltes behov i både 
frisktrening og rehabilitering! Passer enten du jobber med gruppetrening eller 
individuell behandling. 
Målgruppe: Fysioterapeuter og studenter fra 6.semester 
Kursledere: Åse Torunn Bergem Odland og Siv Therese Jakobsen. 
Kursserie i tre deler: 25-27 sept 15, 19-21 feb 16, 10-12 juni 16 
Sted: Studio Pilates, Møllendalsveien 61a, 5009 Bergen. 
Kursavgift: kr 5900,- per helg, samt eksamensavgift kr 500,-  
Påmelding: tlf:55203360 eller e-post: post@studiopilates.no 

 

Sporene i kroppen etter traumer
2-dagers kurs (Intro)

Kursene henvender seg til terapeuter som har interesse for en 
kroppslig forståelses- og behandlingstilnærming av traumer.
Det er mulig å fortsette med etterutdanningsforløpet over 
4 x 3 dager etter dette to-dagerskurset. Neste kull starter opp 
18.-21. nov. 2015. 
Undervisningen består av teoretiske innlegg, nærværstrening, 
kroppsorienterte øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon.

2-dagers kurs: 
I Oslo (Grini Mølle): 1.-2. juni - 24.-25. september.  
I København: 1.-2. oktober 2015.
Kursavgift: 3.200 kroner
Kursledere: Fysioterapeut og Kroppspsykoterapeut Espen Andli
og Psykolog og Kroppspsykoterapeut Veslemøy Merton
Tlf: 99 51 62 44. Mail: espenandli@hotmail.com

For påmelding og informasjon, se: www.kamaklinikken.no og 
www.sporeneikroppenettertraumer.com
Facebook: Sporene i Kroppen Etter Traumer

Følg Fysioterapeuten på Twitter og Facebook.
Lik oss gjerne!

Nå kan du lese Fysioterapeuten digitalt – som eblad!
Det digitale bladet er identisk med papirutgaven når det 

gjelder innhold og layout, og det kommer ut samtidig. 
Ebladet er selvsagt interaktivt, og det kan 

leses både på PC, nettbrett og mobil.

Ønsker du å slutte med papirutgaven og heller lese bladet 
digitalt? Send en e-post til fysioterapeuten@fysio.no, 

så fjerner vi navnet ditt fra adresselisten.

eblad

http://www.kognitiv.no/
http://www.sporeneikroppenettertraumer.com/
http://www.mediyoga.no/
http://www.fysio.no/spesialistordningen
mailto:post@studiopilates.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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info@altiusgruppen.no tlf: 40 00 70 08

Chattanoga Wireless Professional

• Over 50 treningsprogram
• Treningsveileder online
• Digitale veileder
• Fjernstyrt

Smertelindring • Nevrologi • Ortopedi • Rehabilitering • Trening • Restitusjon

• Moderne design
• Ingen ledninger
• MI-Technology
• Fire kanaler 

Wireless Professional er den perfekte 
løsningen for å optimalisere funksjonell
rehabilitering ved å integrere bevegelses
-kontrollen, fleksibiliteten og hastigheten 
i hver spesifikk aktivitet, slik at pasienten 
din kan komme seg tilbake til sitt nivå før 
skaden, samtidig som risikoen for 
tilbakevendende skade reduseres.

|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.altiusgruppen.no/
http://www.bmfitness.no/
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bransjeregisteret
Ergonomiske produkter 

på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

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

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no

Untitled-1   1 24.08.10   15.47

Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

Medium modul
n Kontakt Henriette 971 98 747, 

henriette@a2media.no

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”
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DORCASCARE.no
Pasientpapir • Puterengjøring

Behandlingsbenker og -stoler / puter etc.

Varme- og kuldepakninger

 Massageoljer • Kremer   

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33
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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 

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
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

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

www.skanlab.no

69 35 20 80

info@skanlab.no
facebook.com/Skanlabas

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
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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

12.-14. Vestby 
Pilateshelg 2015
Arr.: Follo Folkehøgskole
Info: http://follo.fhs.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

25.-27. Oslo 
Nordisk konferanse i 
barnepalliasjon
Arr.: JLOB
Info: www.barnepalliasjon.no

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
6 11/5   5/6
7   3/8 28/8

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
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Fysioterapeuten som 

eblad

Det digitale bladet er identisk med papirutgaven når det 
gjelder innhold og layout, og det kommer ut samtidig. 

Ebladet er selvsagt interaktivt, og det kan 
leses både på PC, nettbrett og mobil.

Ønsker du å slutte med papirutgaven og heller lese bladet 
digitalt? Send en e-post til fysioterapeuten@fysio.no, 

så fjerner vi navnet ditt fra adresselisten.

Nå kan du lese Fysioterapeuten digitalt – som eblad!
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