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FYSIOTERAPEUTER SOM MANGELVARE.  Går det det an å se for seg den situasjonen?  
De fleste vil trolig svare nei, med mindre man ser et godt stykke inn i framtida. 

Det er ingen tegn til at fysioterapeuter er mangelvare i Norge.  Yngre og nyutdannede 
fysioterapeuter vil nok heller peke på at det er vanskelig å få seg jobb, og at det er for få 
stillinger og driftstilskudd som utlyses. Ventelistene i en del norske kommuner tilsier 
også at behovet er større enn de fysioterapiressursene som er tilgjengelige i primærhel-
setjenesten.

Du trenger ikke å reise langt for å finne en litt annen situasjon. «Fysioterapeuter begyn-
ner å bli mangelvare i Sverige», er tittelen på en artikkel i tidsskriftet Fysioterapi. Spesielt 
erfarne fysioterapeuter kan det være vanskelig å få tak i.  Flere steder er det ubesatte stil-
linger. 

I det siste Arbeidskraftbarometeret fra Sveriges statistiske sentralbyrå (SCB) oppgir 30 
prosent av arbeidsgiverne at det er mangel på fysioterapeuter med erfaring. I tillegg rap-
porterer 18 prosent at det også er mangel på nyutdannede fysioterapeuter. 

Hvordan blir da situasjonen lengre fram i tid?  Og hva med Norge? I Sverige er ledigheten 
blant fysioterapeuter helt nede i 0,6 prosent. Her hjemme er tallene usikre. De siste tal-
lene NFF har, er fra en undersøkelse blant nyutdannede i november 2014, der 3,2 prosent 
oppgir at de er registrerte arbeidssøkere. Men dette er usikre og ikke offisielle tall.

SCB regner med at etterspørselen i Sverige kommer til å vokse med 30 prosent fram til 
2035, mens den årlige økningen av nyutdannede fysioterapeuter ikke er på mer enn 15 
prosent. Selv om dette ikke gjelder Norge per i dag, er situasjonen i Sverige interessant. 
Det gir anledning til refleksjon om framtida og kampen om helsepersonellressursene 
som «alle» snakker om.

En godt kvalifisert synser på dette området er Tor Åm, samhandlingsdirektør ved St. 
Olavs Hospital. Han mener det vil være helt fånyttes å rope etter mer ressurser til utfor-
dringene i årene som kommer.  Ikke minst når det gjelder det økende antallet eldre. 

Hvem skal ta seg av dem – og hvor? Hva slags hjelp trenger de for å holde seg friske og 
selvstendige lengst mulig?

Her prøves det ut modeller over hele landet. For å nå det 
politiske målet om at folk skal bo hjemme lengst mulig, 
satses det blant annet på helsehus. Mantraet er rehabili-
terings- og korttidsplasser, og mye ressurser kanaliseres 
dit. 

Samhandlingsdirektøren understreker at vi må omstille 
oss. Det er helt udiskutabelt: 
– Vi må innse at personell ikke kan pumpes opp av 
Nordsjøen, sier Tor Åm.

Det forstår vi. Nordsjøen er ikke lenger til å stole på. 
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Hvem skal ta 
seg av dem 
– og hvor?

LEDER

En titt i glasskula
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Motorisk utvikling henger tett 
sammen med ferdigheter i 
språk og matte, viser funn fra 
Stavangerprosjektet. 

TEKST Kristine Askvik FOTO Jan Inge Haga
fysioterapeuten@fysio.no

– Å TA MAGEPLASK fra ribbeveggen er vel-
dig kjekt, sier Jacob (6) og løper mot veggen 
for å hoppe en gang til. 

I Auglend barnehage hinker, hopper og 
løper en gruppe barn fra tre til seks år rundt 
i aktivitetsrommet i andre etasje. For mange 
av barna er dette favorittrommet innendørs. 
Her er ribbevegg, madrasser, baller, farge-
rike hindre og balanseutfordringer. 

–  Tar du imot eller, spør pedagogisk le-
der Morten Waage og kaster en ball mot det 
neste barnet som kommer løpende. 

Fulgte over 1000 barn 
Stavangerprosjektet har fulgt over tusen barn 
i Stavanger kommune fra de er 2,5 år og frem 

til de er ti år. Noen av barna som ble fulgt 
gikk her i Auglend barnehage. Alle ansatte i 
barnehagene og skolene ble kurset i hvordan 
de skulle observere barna. Det var de ansatte 
som kjente barna som rapporterte videre 
til forskerne. Målet med prosjektet er å ut-
vikle kunnskap om de ulike alderstrinnene, 
se utvikling hos barn over tid og blant annet 
finne sammenhenger mellom tidlig mestring 
innen motorikk, matematikk og språk. 

– Funn fra studien viser at det er sterke 
sammenhenger mellom motorikk og ma-
tematikk. God motorikk har for eksempel 

– Bevegelse binder all læring sammen 

MOT TOPPEN Henrik er på vei oppover i barnehagens helt nye klatrevegg. 

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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sammenheng med gode matematikkferdig-
heter hos små barn. Vi holder også på å se på 
sammenhengen mellom motorikk og språk, 
men disse resultatene er ikke publisert ennå, 
sier Elin Reikerås, prosjektleder for Stavan-
gerprosjektet ved Universitetet i Stavanger. 

Kropp og læring
Funnene viser også at barn som er svake 
motorisk, kan få utfordringer når det gjelder 
matematikk og kan trenge ekstra hjelp. 

–  Vi tror at bevegelse er grunnlag for 
mange utviklingsområder. Vi kan se på be-
vegelse som det som binder alle ulike læ-
ringsområder sammen. Hvordan vi bruker 
kroppen, påvirker hvordan vi lærer, sier 
professor Thomas Moser ved Universitetet 
i Stavanger. 

Forskerne så på om barna mestret følgen-
de motoriske ferdigheter: Kle på seg, pusle, 
spise med skje og gaffel, bruke saks, gå rundt 
i rommet uten å dulte bort ting, bruke leke-
plassutstyr og ta imot en ball. 

Trappeskryt
– Så kjekt at det er trapper her. Dette liker 
vi. Det er mye god trening i trappelek som 
blant annet fremmer balanse og styrke. Det 
er få barnehager som har trapper tilgjengelig 
for barna, sier fysioterapeut Tone Hammer 
når hun er på besøk hos Auglend barnehage. 
Hun er spesialist i barne- og ungdomsfysio-
terapi, jobber i Stavanger kommune og har 
deltatt i referansegruppen til Stavangerpro-
sjektet. 

Hun og fysioterapeutkollega Helene West- 
rum Gundersen oppfordrer fysioterapeuter i 
andre kommuner til å motivere barnehager 
til å tilrettelegge for mye bevegelse. 

–  For å fremme bevegelse blant barn er 
det veldig viktig at de voksne er bevisst på 
det å bevege seg, og for å hjelpe barn som 
strever er det viktig å vite hva man skal se 
etter. Stavangerprosjektet økte den bevisst-
heten. Alle må tenke bevegelse i det daglige, 
sier Gundersen. 

Hun skrev sin mastergradsoppgave om 
motorikk i førskolealder, og jobber i barne– 
og ungdomshabiliteringen ved Stavanger 
universitetssjukehus. 

Vannrom og aktivitetsrom
Auglend barnehage har rundt 120 barn i al-
deren ett til seks år. Hver gruppe har turdag 
én dag i uken. I tillegg får barna lekt og be-
veget seg i både vannrom og aktivitetsrom 
inne, og over et stort areal ute. 

Stavangerprosjektet 

har følgende funn når det gjelder motorisk bevegelse og utvikling: 
•	 Sammenheng mellom å være svak i matematikk og svak i motorikk.
•	 Sammenheng mellom å være sterk i matematikk og sterk i motorikk. 
•	 Jenter på 2,5 år er mer selvstendige enn gutter når det gjelder for eksempel å spise 

selv eller å ta klærne av og på.
•	 Jenter har bedre ferdigheter i finmotorikk enn gutter. 
•	 Jenter og gutter har like ferdigheter når det gjelder grovmotorikk. 
•	 Norske barnehagebarn er mer fysisk aktive enn britiske barnehagebarn .
Les mer om Stavangerprosjektet: https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/ 
vi-forsker-paa/skole-og-barnehage/stavangerprosjektet/

MESTRING Pola kaster ballen mot Benedikte, pedagogisk leder Malene Lofthus Meldahl følger med. 

https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/skole-og-barnehage/stavangerprosjektet/
https://www.uis.no/forskning-og-ph-d-studier/vi-forsker-paa/skole-og-barnehage/stavangerprosjektet/
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– Når barna er på tur ser vi at de hop-
per fra stein til stein. De trives veldig godt 
når de er i aktivitet. En del barn har det i 
seg, mens noen trenger et push, sier Waage. 
Barnehagen har både fri og organisert fysisk 
aktivitet. 

Moser viser til at fri lek ofte blir prioritert 
i barnehager. Dette kan være positivt, men 
det kan også være vanskelig for de mest in-
aktive å bli mer aktive dersom alt skal styres 
av barna selv. 

– De barna som er minst aktive, kan falle 
utenom dersom det er veldig mye fri aktivi-
tet. Derfor er det viktig at noe av aktiviteten 
er voksenstyrt. Vi skal også huske på at barn 
har forskjellig personlighet og at det ikke er 
naturlig for alle å være like utadvendte. Det 
kan igjen påvirke hvordan de deltar i fysisk 
lek, uten at det betyr at de er på et lavere mo-
torisk nivå enn andre barn, sier Moser. 

Ny kunnskap til alle
I prosjektperioden fikk alle ansatte i skoler 
og barnehager som deltok i prosjektet, ver-
difull opplæring. De lærte blant annet hvor-
dan de skulle kartlegge barna innen de ulike 
feltene. De ansatte i Auglend barnehage bru-
ker fortsatt skjemaene for å finne ut hva som 
er vanlig for de ulike alderstrinnene. 

–  I samarbeid med barna ser vi på hva 
som er vanlig å kunne når man for eksempel 
er seks år. Det kan for eksempel være å stå i 
femten sekunder på ett bein, sier Waage. 

Fysioterapeut Helene Westrum Gunder-
sen har utarbeidet en norsk brukermanual 
for sjekklisten  EYMSC (Early Years Move-
ment Skills Checklist) som skal kunne iden-

tifisere og vurdere motoriske vansker hos 
barnehagebarn. En slik sjekkliste har tidli-
gere aldri eksistert på norsk.  

Helt ny 
Målet med sjekklisten er at det skal være let-
tere for de ansatte i barnehagen å få oversikt 
over hvem som trenger videre hjelp. Det er 
et nyttig verktøy for fysioterapeutene, som 
allerede før første møte med barna vil vite 
mer om barnets ferdigheter enn hva som er 
vanlig i dag. 

Resultatet på sjekklisten vurderes i for-
hold til forventet prestasjon for alder. Er 
skåren dårligere enn grensen for de fem 
prosent svakeste, bør man vurdere å henvise 
til videre utredning hos fysio- og ergotera-
pitjensten. Skårer barnet bedre enn grensen 

for de 15 prosent svakeste, kan man være 
ganske sikker på at barnet ikke har moto-
riske vansker.

– Det aller viktigste for å få mer fokus på 
bevegelse i barnehagene, er en økt bevisst-
gjøring hos de ansatte og ledelsen i den en-
kelte barnehage. Vi må tørre å gi råd til de 
ansatte om hvor viktig bevegelse er og hvor-
dan man enkelt kan få det til å bli en del av 
hverdagen, sier Hammer. 

Et enkelt råd for mer daglig aktivitet kan 
for eksempel være at barn hinker når de skal 
ut og vaske hendene, eller på vei til bordet 
for å spise. 

Tilbake i aktivitetsrommet er det mye 
smil og latter. 

– Ungene blir veldig glade av å være her, 
sier Morten Waage. n

SER SAMMENHENGER Prosjektleder Elin Reikerås og professor Thomas 
Moser ved Universitetet i Stavanger. 

VIL HA HVERDAGSBEVEGELSE Fysioterapeutene Helene Westrum Gundersen 
(t.h.) og Tone Hammer i Stavanger kommune. 

HØYT HENGER DE  Andreas prøver å holde seg oppe lengst mulig. 
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Habilitering og rehabilitering i 
kommunale institusjoner økte 
med 25 prosent fra 2009 til 
2014.  

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

UTENFOR institusjon var det derimot en 
nedgang på ti prosent, ifølge en ny rapport 
fra Helsedirektoratet. 

Den samme rapporten viser også at bru-
ken av selvstendig næringsdrivende fysiote-
rapeuter med avtale har økt. I 2014 utgjorde 
denne gruppen nesten av 60 prosent av de 
totale fysioterapeutårsverkene i primærhel-
setjenesten.

Når det gjelder behandlingsformer, er det 
øvelsesbehandling i grupper som har økt 
mest, 28 prosent fra 2011 til 2014. 

Rapporten som Helsedirektoratet har 
utarbeidet har tittelen «Habilitering, reha-
bilitering og bruk av avtalefysioterapeuter 
i primærhelsetjenesten». Den er basert på 
data fra IPLOS-registeret, refusjonsdata fra 
avtalefysioterapeutene, samt en kartleg-
gingsundersøkelse i alle landets kommuner/
bydeler i 2014. 

Rapporten inneholder mye informasjon 
om avtalefysioterapeutene og deres pasienter 
og kan lastes ned fra helsedirektoratet.no.

Eldre får institusjonsplassene
I 2014 var om lag 15.100 personer i kommu-
nale institusjoner for habilitering og reha-
bilitering, en økning på litt over 25 prosent 
siden 2009. Det store flertallet av disse pasi-
entene er over 67 år.

Mens behandling i institusjon har gått 

opp, har det vært en nedgang for habilite-
ring og rehabilitering utenfor institusjon. I 
2014 var det ca. 29.100 personer som fikk 
denne typen behandling utenfor institusjon, 
nesten 3.300 færre enn i 2009. 

Økning på 6,8 prosent
I 2014 var det nesten 460.000 som fikk be-
handling hos avtalefysioterapeutene, en øk-
ning på 6,8 prosent fra 2011. 

Ifølge rapporten er det kommunene i 
Helse Nord som har klart flest mottakere av 
fysioterapi, med 114 per 1.000 innbyggere i 
2014. Landsgjennomsnittet, som også tilsva-
rer nivået for kommunene i Helse Sør-Øst 

og i Helse Midt-Norge, var 89 mottakere. 
Kommunene i Helse Vest hadde det laveste 
nivået med i gjennomsnitt 77 per 1.000 inn-
byggere.

Gruppebehandling 
Rapporten viser at den klart mest vanlige 
behandlingsformen i 2014 var kort indivi-
duell øvelsesbehandling, med en andel på 45 
prosent. Deretter kommer øvelsesbehand-
ling i grupper med 16 prosent. 12 prosent 
av alle kontaktene var manuellterapi, mens 
ni prosent var lengre individuell øvelsesbe-
handling.

I perioden 2011 til 2014 var det øvelses-
behandling i grupper som økte mest, med 
28 prosent. Samarbeidsmøter står for en 
økning på 16 prosent. Lengre individuell 
øvelsesbehandling har hatt en vekst på nes-
ten 13 prosent, mens manuellterapi har økt 
med 11,5 prosent i samme periode. Psyko-
motorisk fysioterapi har hatt en vekst på 10 
prosent. 

De to behandlingsformene behandling i 
hjemmet og kort individuell øvelsesbehand-
ling er de eneste kontakttypene som har gått 
ned, med henholdsvis 6 og 5,3 prosent, iføl-
ge rapporten fra Helsedirektoratet. n

Økt bruk av avtalefysioterapeuter

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

NYHETER fra Irradia Norge as

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

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

Untitled-2   1 23.05.16   11:02
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Hverdagsrehabilitering har bedre 
helseeffekt for brukerne enn ordinæ-
re hjemmetjenester, viser et prosjekt 
som har inkludert 47 kommuner.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

PROSJEKTET har gått over tre år og har testet 
ut ulike modeller for hverdagsrehabilitering. 
Evalueringen viser at denne typen tiltak har 
bedre effekt enn vanlige hjemmetjenester på 
flere områder, opplyser regjeringen.no.

Koster det samme
Standardtjenester og hverdagsrehabilitering 
koster om lag like mye i et seks måneders 
perspektiv, men helseeffekten er større ved 
hverdagsrehabilitering.

Brukere som har fått hverdagsrehabili-
tering er mer fornøyde med daglige aktivi-
teter, fysisk funksjon og helserelatert livs-
kvalitet enn brukere som ikke har fått dette 
tilbudet, ifølge evalueringen.

For hjemmeboende
Hverdagsrehabilitering er et tilbud til hjem-
meboende, i hovedsak eldre, som sliter med 
å mestre hverdagen på grunn av sykdom el-
ler skade. Målet er å gi dem støtte til å be-

nytte egne ressurser for å gjenvinne og opp-
rettholde funksjonsnivået. 

Brukerens behov, ressurser og mål står i 
sentrum, og det viktigste resultatet er at bru-
keren mestrer daglige gjøremål og opplever 
økt livskvalitet.

Senter for omsorgsforskning Vest har 

laget rapporten fra prosjektet, i samarbeid 
med CHARM (Research Centre for Habili-
tation and Rehabilitation Models & Servi-
ces) ved Universitetet i Oslo. 

Rapporten finner du på www.omsorgs-
forskning.no n

Bedre resultat med hverdagsrehabilitering

Stortinget har avvist et forslag om 
å forskriftsfeste krav om fysio- og 
ergoterapikompetanse i sykehjem. 
Men «alle» er enige om at fysisk 
aktivitet er viktig for beboerne.

TEKST Kai Hovden  
kh@fysio.no 

REPRESENTANTFORSLAGET fra Senter-
partiets Kjersti Toppe og Heidi Greni ble 
behandlet i Stortinget den 18. mai, og ble 
nedstemt. Helse- og omsorgskomiteens 
tilråding om at rehabilitering for eldre 

innlemmes i opptrappingsplanen for ha-
bilitering og rehabilitering, ble derimot 
enstemmig vedtatt.

Ingen forpliktelse
Det var bred enighet om viktigheten av 
fysioterapi og fysisk aktivitet for beboere 
på sykehjem blant partiene på Stortinget. 
Å forplikte seg med en innføring av kom-
petansekrav sitter derimot lengre inne, og 
forslaget fra Toppe og Greni ble nedstemt. 
Stortingsrepresentantene fra Senterpartiet 
foreslo også en nasjonal tilskuddsordning 
for å sikre stillinger på sykehjem som skal 
bidra til økt aktivitet for beboerne, men 

heller ikke dette forslaget vant frem. Det 
var kun Sp og SV som stemte i favør av de 
to forslagene, som endte med ni stemmer 
for og 93 mot.

Opptrappingsplan
Ap, Krf og Sp samlet seg bak et forslag 
om at den kommende opptrappingspla-
nen for habilitering og rehabilitering skal 
inneholde konkrete tiltak for å sikre økte 
fysio- og ergoterapiressurser i sykehjem. 
Heller ikke dette forslaget vant frem da 
det ble votert, men her var Stortinget nær 
delt på midten med 49 stemmer for og 52 
stemmer mot. n

Nei til kompetansekrav i sykehjem

mailto:kh@fysio.no
http://www.omsorgsforskning.no/
http://www.omsorgsforskning.no/
mailto:kh@fysio.no
http://regjeringen.no/
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Det er viktig å påpeke at lav terskel 
ikke betyr lav kvalitet. 

– Fysioterapeuter bør lære opp 
frivillige til å lede fallforebyg-
gende treningsgrupper for 
eldre. 

TEKST Anne Kristiansen Rønning
FOTO Idun Haugan 
fysioterapeuten@fysio.no

DET sier Randi Granbo og Elin Simonsen. 
De er fysioterapeuter og tilhører kompetan-
semiljøet rundt fall og fallforebygging ved 
NTNU. 

– Det vil ikke være nok fysioterapeuter i 
fremtiden til å kunne jobbe bredt med både 
behandling og forebygging. Det er en god 
idé at fysioterapeuter landet rundt lærer opp 
frivillige som vil ta i et tak for helsefrem-
mende og forebyggende arbeid for seniorer. 
Vi har god erfaring med det her i Trond-
heim, slår de fast.

Kompetansesenteret for bevegelsesvan-
sker og fall hos eldre ved St. Olavs hospi-
tal var i perioden  2011 til 2015 finansiert 
av Orkdal Sanitetsforenings Sykehus. Etter 
denne perioden har arbeidet ved kompe-
tansesenteret blitt videreført ved NTNU, 
institutt for nevromedisin, forskningsgrup-
pen for geriatri, bevegelse og slag. På slutten 
av 2014 fikk senteret to oppdrag fra Helse-
direktoratet, som Granbo og Simonsen har 
jobbet med siden. 

Det første oppdraget
– Det ene gikk ut på å konkretisere anbe-
falingene om fysisk aktivitet og trening for 
eldre. De nasjonale anbefalingene slo fast at 
det var gunstig å trene styrke og balanse tre 
ganger i uken eller mer. Men det var behov 
for å konkretisere disse generelle anbefalin-
gene, forteller Randi Granbo.

Da de fikk oppdraget, inviterte de fysio-
terapitjenesten i Trondheim med på rådslag-
ning. Det skjedde i samarbeid med Forsk-
ningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag 
(GeMS) ved NTNU.

Arbeidet har resultert i tre brosjyrer, som 
nettopp er kommet fra trykkeriet. En er 
rettet mot eldre som føler seg litt ustødige 
når de går utendørs, en mot de som trenger 
hjelpemidler når de går utendørs, mens den 
siste er en veiledningsbrosjyre som retter seg 

mot helsepersonell og pårørende i omsorgs-
boliger og institusjoner.

– Brosjyrene gir konkrete råd til de tre 
målgruppene eldre, og er sendt ut til blant 
annet utviklingssentrene for hjemmetjenes-
ter og sykehjem, som er etablert i alle landets 
fylker. Brosjyrene ligger ute på helsenorge.
no og på Helsedirektoratets nettsider, og 
kan lastes ned derfra. Nå er målet at eldre og 
deres hjelpere og pårørende over hele lan-
det får høre om brosjyrene og begynner å ta 
dem i bruk, slår Simonsen fast.

Oppdrag nummer to
Det andre oppdraget fra Helsedirektoratet 
var å spre kompetansen om de nasjonale an-
befalingene for eldre relatert til balanse- og 
styrketrening og fallforebyggende arbeid. I 

praksis hadde de allerede begynt å jobbe 
med det, da oppdraget kom. Men mer om 
bakgrunnen for det hele:

– I perioden 2004-2006 foregikk et fag-
utviklingsprosjekt i Trondheim kommune, 
som resulterte i opprettelse av lavterskel fall-
forebyggende treningsgrupper for seniorer. 
Det ble utviklet et opplærings- og oppføl-
gingsprogram for instruktørene, der fysiote-
rapeuter i kommunen lærte opp frivillige til 
å lede gruppene, forteller Granbo.

Fagutviklingsprosjektet var et samarbeid 
mellom fysioterapitjenesten, HiST (Høgsko-
len i Sør-Trøndelag), Pensjonistenes felles-
organisasjon i Trondheim (PFO) og kultur-
enheten i Trondheim kommune. 

Gjennom samarbeid med Norske Kvin-
ners Sanitetsforening fikk prosjektet 

Vil bruke frivillige til forebygging

BÆREKRAFTIG – Det handler om bærekraftighet og om å utsette behov for kommunale helse- og 
omsorgstjenester gjennom å forebygge funksjonssvikt og fall, sier Elin Simonsen og Randi Granbo. 
De vil at eldre skal kunne opprettholde selvstendighet i eget liv lengst mulig.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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midler fra Helse og rehabilitering, nå Extra-
stiftelsen. Et  viktig element i modellen var 
at ansvaret for drift, koordinering og faglig 
innhold og oppfølging av instruktørene ble 
lagt til fysioterapitjenesten i kommunen.

– Alle instruktørene hadde en kontakt-
person som var fysioterapeut, som de kunne 
kontakte om det oppsto usikkerhet eller 
spørsmål rundt noe eller noen i gruppa, for-
klarer Granbo.

Positivt for den psykiske  
og fysiske helsa
En evaluering av treningstilbudet i 2012 
viste at kommunen når målgruppen for til-
budet. Gjennomsnittsalderen var ca. 78 år. 
Deltakerne rapporterte om god helse. Ca. en 
tredjedel av dem hadde opplevd å falle siste 
året, og mange av dem var bekymret for å 
falle. Kun et fåtall mottok hjelp fra det of-
fentlige hjelpeapparatet. 

Fokusgrupper som ble gjennomført med 
et utvalg av deltakerne viste at de opplevde 
det å delta i treningsgruppe som positivt for 
helsen, både fysisk og psykisk. Mange for-
talte om nye sosiale bekjentskaper gjennom 
deltakelse i gruppen. Rundt halvparten av 
deltakerne hadde deltatt i samme gruppe i 
over tre år.

En suksessfaktor med prosjektet var det 
tette samarbeidet mellom praksisfelt,  forsk-

TRENINGSGLEDE En av gruppene møtes ukentlig på Tempe helse og velferdssenter, i en av de fire bydelene i Trondheim kommune. 

FERSKT FRA TRYKKERIET Tre nye brosjyrer og en kurspakke har nettopp sett dagens lys. Nå håper man at mange  vil ta dem i bruk.
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ningsfelt og frivillige.
– Forskeren og klinikeren kom nærmere 

hverandre og lærte av hverandre. For  fysio-
terapeuter i felten er det interessant å samar-
beide med forskere, og slik praksisnær fors-
kning gir også forskerne verdifull input. De 
ser at det de jobber for å finne ut virkelig har 
praktisk verdi, fremhever Simonsen.

– Den lave terskelen for deltakelse var 
også viktig for at vi lyktes med gruppene, og 
at så mange ble med. Intensjonen er at del-
takeren selv skal ta initiativ til å melde seg 
på. Mange av de eldre rekrutteres via venner, 
forteller Granbo.

– Her er det viktig å påpeke at lav terskel 
ikke betyr lav kvalitet. En viktig sekundær-
gevinst er det sosiale samholdet som opp-
står. Deltakerne opplever en følelse av tilhø-
righet. Mange eldre opplever at de har mistet 
tilknytning til tidligere sosiale arenaer, ven-
ner, arbeidsplass, og her får de tilhørigheten 
de har savnet, fortsetter Simonsen.

De erfarer også at instruktører som selv 
er pensjonister er en suksessfaktor. 

– Når instruktøren er «en av dem», er det 
lettere for de eldre å bli med på aktiviteten. 
Det ufarliggjør. Instruktøren kan også let-
tere sette seg inn i deltakernes posisjon. De 
blir på samme nivå, poengterer Granbo.

Ble fast tilbud
Erfaringene fra prosjektet var så positive at 
kommunen valgte å etablere treningsgrup-
pene som en del av den faste driften i 2006. 

– I prosjektperioden hadde vi to tre-
ningsgrupper, i dag er det 19 grupper i 
Trondheim, forteller Simonsen.

Fysioterapitjenesten i Trondheim kom-
mune har helt siden 2006 tatt i mot andre 
kommuner på hospiteringsbesøk samt gjen-
nomført instruktørkurs i andre kommuner.

– Da direktoratet ga oss oppdraget med å 
spre kompetansen om de nasjonale anbefa-
lingene, hadde kompetansesenteret allerede 
etablert en ressursgruppe på ti fysioterapeu-
ter fra ulike kommuner i Norge. Det handlet 
om å utarbeide en modell for opplæring og 
oppfølging av fysioterapeuter og frivillige 
instruktører i å drive fallforebyggende grup-
petilbud med fokus på styrke- og balansetre-
ning, forteller Granbo.

Ferdig kurspakke
Kompetansesenteret, NTNU v/GeMS og 
ressursgruppen har siden våren 2014 jobbet 
med konseptet som har fått navnet Sterk og 
stødig, og tilbyr nå en ferdig kurspakke for 

norske kommuner som ønsker å opprette 
slike grupper. Konseptet er basert på en mo-
dell utarbeidet av organisasjonen Later Life 
Training i Storbritannia og modellen fra 
Trondheim kommune. 

– Vi har til nå gjennomført instruktør-
kurs i Trondheim, Oslo, Kristiansand og 
Stavanger, forteller Simonsen. 

Det er utarbeidet en håndbok og under-
visningsmateriell til bruk i opplæring, kvali-
fisering og oppfølging av fysioterapeuter og 
frivillige instruktører.

– Nå håper vi mange melder sin inter-
esse for å få etablert tilsvarende tilbud i egne 
kommuner, fastslår Granbo.

Hun påpeker at det er viktig at tiltaket 
forankres godt i hver enkelt kommune, både 
i ledelse og planverk.

– Vi anbefaler at faglig ansvar og koor-
dinering legges til fysioterapitjenesten eller 
frisklivssentralen, da fysioterapeutens kom-
petanse er sentral i fallforebyggende trening 
for denne målgruppen. 

Utvikling mot det bedre
Denne måten å drive seniorgrupper på pas-
ser godt i tiden.

– Flere offentlige føringer slår nå fast at 

man ønsker mer samarbeid mellom frivillig 
og offentlig sektor. Man ønsker lavterskeltil-
bud, sier Granbo.

Men skal denne måten å drive fallfore-
bygging på spres til hele Norge, må koor-
dinering av kursvirksomheten forankres et 
sted. De er usikre på hvor. 

– Kanskje bør et sted med nasjonalt an-
svar koordinere instruktørkursene etter-
hvert. Det er ikke mulig for oss i Trondheim 
å ta ansvar for opplæring og koordinering 
av dette tilbudet for hele landet. Kanskje kan 
dette være noe for NFF å ta tak i?

Til sist nevner Granbo noe hun tenker 
litt på.

– Kanskje er noen fysioterapeuter redde 
for at de mister noe av posisjonen sin, el-
ler kunnskapen, når de lærer opp andre på 
denne måten. Vi tenker heller at det kan gi 
fysioterapeuter nye posisjoner. At vi får en 
utvikling mot det bedre.

Granbo jobber i dag i full stilling som 
førstelektor ved fysioterapiutdanningen 
ved NTNU. Simonsen jobber i Trondheim 
kommune, samtidig som en del av stillingen 
hennes går til å jobbe med fallforebygging 
ved NTNU, finansiert av midler fra Helse-
direktoratet. n

INDIVIDUELLE treningsprogram, to tre-
ningsøkter i uken og aktivitetsavbrekk på 
to til fem minutter i hverdagen, er anbe-
falingen fra forskergruppen, ifølge fysio.
dk. 

Målet er at eldre på sykehjem skal 
være mer aktive, og at tiden de sitter stille 
skal reduseres. Det er her de daglige ak-
tivitetsøktene kommer inn. De eldre skal 
oppfordres til å forflytte seg på egenhånd, 
hvis det er mulig. Veiledet trening med 
fysioterapeut eller ergoterapeut bør også 
tilbyd, mener forskergruppen.

Ideelt sett skal alle som har behov for 
hjelp til ADL (Activity of Daily Life) få 
sitt eget personlige treningsprogram, 

med øvelser for styrke, kondisjon, balan-
se, koordinasjon og smidighet. Trenings-
programmet skal vare i mellom 35 og 40 
minutter, og bør gjennomføres to ganger 
per uke.  Det anbefales moderat intensi-
tet, og kondisjonstreningen skal tilpasses 
de eldre.

Forskerne har også gjennomgått ek-
sisterende kunnskap om trening av eldre 
på sykehjem, inkludert beboere som er 
demente.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag 
fra The International Association of Ge-
rontology and Geriatrics, og anbefalin-
gene er publisert i Journal of American 
Medical Directors Association. n

Beboere på sykehjem skal trene
Det er anbefalingen fra en internasjonal gruppe forskere som har 
publisert en rapport med konkrete anbefalinger om fysisk aktivitet og 
trening i sykehjem.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

mailto:kh@fysio.no
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Hvordan går det egentlig med 
samhandlingsreformen? Ikke 
så verst, ifølge Tor Åm, sam-
handlingsdirektør ved St. Olavs 
Hospital. Men økte ressurser 
kan vi bare glemme.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

SAMHANDLINGSDIREKTØREN mener det 
vil være fånyttes både for sykehus og kom-
muner å rope etter mer ressurser for å takle 
økende utfordringer i årene som kommer.

Hans argumentasjon baserer seg på at 
det i årene som kommer vil være knapphet 
både på arbeidskraft og økonomi.  Derfor 
må fremtidens utfordringer løses med de 
ressursene vi har i dag. Selv om sykehus og 
kommuner hadde midler, så vil vi mangle 
arbeidskraft.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsde-
partementet har Tor Åm ledet Nasjonalt 
nettverk for implementering av samhand-
lingsreformens mål om bedre folkehelse 
og bedre utnytting av ressursene i helse-
tjenesten. Med erfaring fra begge sider av 
samhandlingsgjerdet, altså kommune- og 
spesialisthelsetjenesten, deler han sitt syn på 

hvor reformarbeidet står og hva vi kan vente 
oss fremover.

Kjenner terrenget 
Åm har blant annet erfaring som kommu-
naldirektør i Trondheim kommune. Der-
med har han også kunnskap om hvordan 
man tradisjonelt har gått løs på nye oppga-
ver i sektoren.

– Vi er flinke til å beskrive utfordringer 
og lage planer for hvordan de skal løses. Men 
vi er ofte dårlige på å gjennomføre det vi har 
planlagt. Implementering har tradisjonelt 
kommet i bakleksa, og det er en kjensgjer-
ning at det ikke fungerer før den som møter 
pasienten er med, sier Åm.

Når det gjelder samhandlingsreformen, 
mener han at både kommunene og spesia-
listhelsetjenesten er godt i gang med imple-
menteringen.

– Vi har en klar plan, og de sentrale 
aktørene samles for å arbeide med dette 
sammen. Det innebærer en moderne form 
for ledelse, mener Åm.

Ressurser eller reform
Direktøren har tidligere vært klar på at pen-
ger og økt bemanning ikke er svaret på sam-
handlingsreformens utfordringer, og vi ber 
ham utdype.

– Mange mener fortsatt at vi kan løse 

fremtidens utfordringer gjennom økt til-
gang på ressurser og personell. Dermed kan 
vi fortsette å jobbe som vi gjør i dag, men 
bare øke volumet på tjenestene i takt med 
økende behov. 

Åm mener imidlertid det er udiskutabelt 
at vi må omstille oss, fordi vi ikke vil få til-
gang til mer ressurser og økt antall ansatte 
for å løse utfordringene. En debatt mellom de 
som mener vi kan fortsette som nå og de som 
mener vi må omstille oss, er vanskelig fordi 
aktørene legger ulike premisser til grunn. 

– I en slik debatt havner vi ofte på hver 
vår banehalvdel fremfor å snakke med hver-
andre. Det er nødvendig å innse at personell 
ikke kan pumpes opp av Nordsjøen, legger 
han til.

Åm illustrerer med at dersom man skal 
tilføre en fysioterapeutressurs et sted, så må 
det tas fra et sted.

– I disse dager opplever vi et økende press 
på den norske økonomien, og folk begynner 
å forstå at oljefondet ikke vokser inn i him-
melen. Samtidig øker presset på velferds-
staten gjennom et økende antall asylsøkere.  
Selv om det er arbeidsledighet nå vil antall 
yrkesaktive i et 15-årsperspektiv øke med 
15 prosent, mens antall personer over 67 vil 
øke med 80 prosent. Det sier seg selv at kam-
pen om arbeidskraften da vil øke betydelig, 
spår Åm. 

Spår kamp om ressursene

Fakta 1

n Nasjonalt råd for implementering av 
samhandlingsreformen:
•	 Har hatt som mandat å gi informa-

sjon, råd og veiledning knyttet 
til gjennomføring av reformen til 
kommunesektor og spesialisthelse-
tjeneste.

•	 Nettverket har bestått av represen-
tanter fra KS sentralt og regionalt, 
fra ulike kommuner, fra de fire 
regionale helseforetakene, fylkes-
mennene og aktuelle departement 
og direktorat.

•	 Nettverkets medlemmer møttes 
en hel arbeidsdag ca. én gang hver 
måned i perioden høsten 2011 – 
høsten 2015.

LOKALT – SENTRALT – Mantraet er å desentralisere det man kan, og sentralisere det man må, 
sier samhandligsdirektør Tor Åm.

›››

mailto:kh@fysio.no


14     FYSIOTERAPEUTEN  6/16

AKTUELT

Eldrebølgen er et kjent begrep på det 
økonomiske langtidsvarselet, og den kom-
mer stadig nærmere.

– I dag går cirka femten prosent av hvert 
kull fra videregående skole inn i helse- og 
omsorgsfagene. I 2035 vil vi ha behov for 
at 35 prosent av hvert kull tar dette valget 
– om vi skal opprettholde dagens nivå på 
tjenester. Det betyr at kampen om arbeids-
kraften vil hardne til, og man må finne nye 
løsninger i behandlingstilbudet via innova-
sjon, velferdsteknologi, gruppeterapi og mye 
annet.

Direktøren påpeker at Stortinget har ar-
beidet med dette lenge, og at samhandlings-

reformen dermed er en del av et langt større 
arbeid.

– Man kan for eksempel se på om veksten 
i behov kan dempes, blant annet ved hjelp av 
folkehelsearbeid.  Samtidig må man selvsagt 
se på om ressursene kan brukes mer effek-
tivt, og hva som kan løftes ut av sykehusene 
og over til kommunene, forklarer Åm.

– I Trondheim kommune har jeg selv sett 
at vi i perioder har hatt mer penger enn til-
gang på folk. Selv om vi skulle gå ut på ga-
ten og rope ville vi ikke få hjelp. Og, dette er 
bare forsmaken på hva som kommer, fort-
setter han.

Med overblikk over reformarbeidet ret-

ter Åm en advarende pekefinger mot de som 
tror at økte ressurser løser alle problemer.

– Bruker man ressurser ukritisk blir man 
lite kreativ. Vi må jobbe smartere sammen, 
og nettopp der passer visjonen om pasien-
tens helsetjeneste godt, slår han fast.

Misforstått reform
Smartere arbeidsformer og kreative løs-
ninger ser flott ut når det presenteres, men 
hvordan er det egentlig for de som skal stå 
for den faktiske gjennomføringen av refor-
men? Er det ikke slik at kommunene, med 
samhandlingsreformen, har fått tilført flere 
oppgaver uten at økonomien nødvendigvis 
er styrket tilsvarende?

– Mange har misforstått samhandlings-
reformen. Var det slik at kommunene fra 1. 
januar 2012 fikk noe nytt ansvar? Nei. Den 
eneste endringen som kan ses i sammen-
heng med denne datoen er at kommunene 
fikk penger og ansvar for utskrivningsklare 
pasienter fra spesialisthelsetjenesten. Men, 

Fakta 2 

n Nettverkets overordnede råd for å nå målene i samhandlingsreformen:
1. Folkehelse må sees tettere opp mot miljø og bærekraft, og kommuner må 

sikres tilgang til spesialisthelsetjenestens kunnskap innen forebygging og 
folkehelse.

2. Skal kommunene kunne ta ansvar for en større del av de samlede helse- og 
omsorgstjenestene må finansiering av tjenestene være i tråd med oppga-
veoverføringen, og det må etableres insentiv for at kommunene skal overta 
oppgaver fra sykehusene.  

3. Spesialisthelsetjenesten må samarbeide tettere med kommunene for å 
sikre rett pasient på rett sted til rett tid, ved å bygge opp desentraliserte og 
ambulante tjenester som støtter opp under kommunale tjenester.  

4. Kommuner og sykehus må utvikle helhetlige pasientforløp fra hjem til hjem, 
der også allmennlegetjenester og akuttilbud i kommunene er integrert. 

5. Kommuner og spesialisthelsetjeneste bør samarbeide om brukermedvirk-
ning for å bygge «Pasientenes helsetjeneste» og ta i bruk brukerundersø-
kelser på tvers av nivåene.

6. Ledere på alle nivå må bevisst arbeide med kultur, holdninger, kompetanse-
bygging og rekruttering for å sikre oppfølging av målene i samhandlingsre-
formen.

7. Det bør innføres felles IKT-systemer som letter utvekslingen av pasientin-
formasjon på tvers av nivåene. 

8. Sykehus og kommuner bør ha likelydende lovkrav til gjensidig veilednings-
plikt, utdanning og forskning.

9. Kommunene bør etablere overordnede strukturer som gjør det mulig for den 
enkelte kommune å ta ansvar for forskning.

10. Utdanningssektoren må i dialog med kommunene og spesialisthelsetje-
nesten sikre at innholdet i grunn- og videreutdanningene er i tråd med 
praksisfeltets behov.

Fysioterapeuter vil helst gjøre det som 
er faglig riktig, og man ønsker derfor 
rett pasient på rett sted.
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Vi har
studiene
som øker din 
kompetanse.

Som fysioterapeut
kan du ta tverrfaglige
videreutdanninger  
ved VID vitenskapelige
høgskole, i Oslo og 
Sandnes.

· Velferdsteknologi
· Medborgerskap  
  og samhandling
· Livsstyrketrening
· Master i helse- og 
  sosialfaglig arbeid        
  med eldre

Se flere tilbud og les mer om 
studiene på vid.no

her kunne man også velge å kjøpe seg fri fra ansvaret, understreker 
Åm. 

Han legger til at en rekke virkemidler skulle bidra til at kommu-
nehelsetjenesten over tid skulle settes i stand til å ta et økt ansvar. 
Men Stortinget forventet ikke at dette skulle skje over natten. Regje-
ringen har hele tiden snakket om en retningsreform.

Fra sitt kontor på St. Olavs Hospital i Trondheim, understreker 
Åm at både sykehusene og kommunene må evne å strekke seg etter 
nye oppgaver.

– Sykehusene må settes i stand til å takle nye behandlingsmulig-
heter som bare de kan håndtere. Dermed må kommunene settes i 
stand til å overta oppgaver som sykehusene i dag ivaretar. Dette er 
et målbilde og ikke et faktum.

Sluttrapport
I sin sluttrapport sier Nasjonalt nettverk for implementering av 
samhandlingsreformen at det er avgjørende å legge til rette for «rett 
pasient på rett sted til rett tid». 

Sluttrapporten fra det nasjonale nettverket peker på at det må 
etableres insentiver for at kommunene skal overta oppgaver fra sy-
kehusene. Vi spør Åm om hva annet enn økonomi man har tenkt 
seg her?

– Det viktigste for alle organisasjoner er hva som er det faglig 
riktige. Fysioterapeuter vil helst gjøre det som er faglig riktig, og 
man ønsker derfor rett pasient på rett sted, svarer direktøren, som 
er opptatt av å utjevne forskjeller og skape faglig enighet.

– Det er store forskjeller på landsbasis i hvem som behandler 
hva på hvilket nivå. Faglige standarder er derfor viktige. Per i dag er 
det mye synsing innen helse- og omsorgsfeltet. Her må det jobbes 
frem forskningsbasert kunnskap og faglig enighet. Dersom vi lyk-
kes med å få kommunene til å ta nye oppgaver, må dette også lønne 
seg for kommunene, slår han fast.

Svaret er med andre ord både faglig og økonomisk.
– Juridiske og økonomiske virkemidler sto sterkt da jeg kom inn 

i Helse- og omsorgsdepartementet. Men faglige virkemidler, som 
retningslinjer og standardiserte pasientforløp, er også tunge virke-
midler for å sikre rett utvikling. Her er vi bare i startgropen når det 
gjelder å få med kommunene, sier Tor Åm.

Desentralisering
– Nettverket foreslår at det bør bygges desentraliserte spesialist-
helsetjenestetilbud som skal støtte de kommunale helse- og om-
sorgstjenestene. St. Olavs Hospital har allerede i lengre tid hatt et 
aktivt forhold til desentraliserte spesialisttilbud. Ett av flere eksem-
pler på slike tilbud er Røros sykehus, der man har klart å opprett-
holde driften. Mantraet er å desentralisere det man kan, og sentra-
lisere det man må, sier Åm.

Direktøren mener at desentraliserte tilbud skaper gode møte-
plasser for samhandling mellom nivåene i helsevesenet, men at det 
fremdeles må brukes lederkraft for å få til desentralisering.

– Se for eksempel på Oppdal, med mange tilreisende skiturister. 
På grunn av skader i alpinanleggene var det viktig for Oppdal å 
ha et lokalt røntgentilbud. Det er kapasitet ved St. Olavs Hospital i 
Trondheim til å gi et tilbud til disse pasientene, men da må de reise 
i 90 minutter for å få en avklaring om brudd eller ikke. Ser man på 
samfunnskostnadene i et slikt perspektiv, kan det vise seg at desen-
tralisering lønner seg, sier Åm. n

http://www.vid.no/
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AKTUELT

Arbeidsløsheten blant svenske 
fysioterapeuter er mer enn halvert 
de siste to årene, og er nå nede i 
0,6 prosent. Det utgjør ikke mer 
enn ca. 60 personer, ifølge tall fra 
Akademikernes a-kassa.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

– ERFARNE fysioterapeuter begynner der-
for å bli mangelvare i ulike deler av landet, 
skriver tidsskriftet Fysioterapi, som setter 
temaet på dagsorden i siste nummer. 

Ubesatte stillinger
I Ljungby kommune er fire av seks fysio-
terapistillinger er ubesatt. Det er vanskelig 
å rekruttere fysioterapeuter, og de som be-
gynner å jobbe i kommunen blir ofte ikke 
så lenge.

Den lave ledigheten blant fysioterapeu-

ter avspeiles også i det siste Arbeidskraft-
barometeret fra SCB, Sveriges statistiske 
sentralbyrå. Der oppgir 30 prosent av ar-
beidsgiverne at det er mangel på fysiotera-

peuter med erfaring. I tillegg rapporterer 
18 prosent at det også er mangel på nyut-
dannede fysioterapeuter. Hvordan blir da 
situasjonen lengre fram i tid?

Utdannes for få
I dag er halvparten av de rundt 13.000 fy-
sioterapeutene i Sverige over 45 år. Etter-
spørselen etter helsepersonell vil også øke 
kraftig ettersom befolkningen blir eldre. 
SCB regner derfor med at etterspørselen 
kommer til å vokse med 30 prosent fram 
til 2035. Men det behovet dekkes ikke av 
dagens utdanningskapasitet. Økningen i 
antall fysioterapeuter utgjør kun 15 pro-
sent per år, ifølge SCB.

Det svenske forbundet, Fysioterapeu-
terna, har bestilt en utredning fra IPSOS 
om arbeidsmarkedet for fysioterapeuter. 
Rapporten skal være klar i april neste år, 
skriver tidsskriftet. n

Stabil andel overvektige barn 
n Barnevektstudien utført av Folkehelseinstituttet viser at 
andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg fra 2008 
til 2015.

Rapporten «Barn, miljø og helse» viser at 17 prosent av jen-
tene og 13 prosent av guttene i alderen åtte til ni år er overvek-
tige, mens tilsvarende tall for fedme er 3 prosent for jentene og 
2,3 prosent for guttene, ifølge fhi.no.

– Det er bra at gjennomsnittlig andel barn med overvekt og 
fedme ser ut til å ha stabilisert seg. Foreldre, barnehage og skole 
har gjort en god jobb ved å rette oppmerksomheten mot kosthold 
og fysisk aktivitet, sier prosjektleder Ragnhild Hovengen.

Fysioterapeuter begynner å bli mangelvare i Sverige

– Fysioterapeuten kan ha reddet livet mitt
n Det mener 70 år gamle Roald 
Nystad fra Bergen, som fikk 
konstatert hudkreft i 2008.  

Etter en ryggoperasjon i 
2008 gikk han til fysioterapi 
for opptrening. En dag ble han 
oppfordret av fysioterapeuten 
til å sjekke en føflekk på ryggen, 
skriver tv2.no

Selv om det var føflekkreft, føler Nystad seg som en av de 
heldige. Føflekkreften ble oppdaget tidlig, og han er i dag kreftfri. 
Selv tror han at beskjeden fra fysioterapeuten kan ha reddet livet 
hans.

– Fysioterapeuter ser ofte mer av kropp og hud enn pasi-
entene selv er i stand til, skrev Kreftforeningen i en e-post til 
redaksjonen i forbindelse med Hudsjekkdagen den 11. mai.  

Kreftforeningen oppfordrer derfor fysioterapeuter til å være 
obs på tegn til hudkreft hos pasientene, og si fra hvis de ser 
mistenkelige føflekker. Følg med hvis en føflekk:
•	 vokser eller endrer form
•	 endrer farge, spesielt til svart
•	 klør eller blør
•	 danner et sår som ikke vil gro 
Les mer: www.kreftforeningen.no

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Area_7064&Main_6157=7139:0:25,9715&MainContent_7139=7064:0:25,9715&Area_7064=6178:118962::0:7065:1:::0:0
http://www.kreftforeningen.no/
mailto:dl@fysio.no
http://tv2.no/
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Berit Heir Bunkan (86) holdt 
workshop om norsk psykomotorisk 
fysioterapi på den internasjo-
nale konferansen for fysioterapi, 
psykiatri og mental helse i Madrid 
9.-11. mars (IC-PPMH 16).

ARRANGØR var International Organi-
zation of Physical Therapists in Mental 
Health (IOPTMH), en undergruppe i 
WCPT. Konferansen holdes annethvert 
år, og den neste arrangeres på Island i 
2018. 

Blant de andre norske bidragsyterne 
var Kristine Myksvoll og Ellen Raugstad 
fra Lovisenberg Diakonale Sykehus. De 
delte sine erfaringer med bruk av prinsip-
pene i norsk psykomotorisk fysioterapi 

(NPMF) i en psykiatrisk avdeling med 
alvorlig syke pasienter.

I Madrid var det 204 deltakere fra 39 
land, og Norge hadde den største delega-
sjonen på 38 deltakere. n

Kilde: Berit Ianssen/Spenningsnytt.

I MADRID RÅDHUS Perner Stefan, Wien (t.v.), 
Berit Heir Bunkan, Anne Kristin Wanvik, NTNU, 
og Berit Ianssen, psykomotorisk fysioterapeut 
i Levanger.

Stor norsk delegasjon i Madrid Er ti minutter nok?

n En sprint av ett minutts varighet kom-
binert med ni minutter lett mosjon, gir 
samme resultat som 50 minutters tre-
ning i moderat tempo, ifølge kanadiske 
forskere.

Studien er publisert i tidsskriftet 
PLOS ONE. 25 menn, som ikke hadde 
deltatt i noen form for trening før dette 
forsøket, ble delt i en sprintgruppe og 
en utholdenhetsgruppe. De ble satt til å 
trene henholdsvis sprint og utholdenhet 
tre ganger i uken i tolv uker på ergome-
tersykkel. Etter tolv uker hadde grup-
pene samme fremskritt på flere punkter. 

– Studien viser at intervallbasert tre-
ning kan være mer effektivt. Du kan få 
samme utbytte som ved tradisjonell tre-
ning, men på kortere tid, sier medforfat-
ter Marin Gibala fra McMaster University 
i Canada, ifølge nettstedet Livescience.
com. 

http://www.altiusgruppen.no/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154075
http://www.livescience.com/54578-sprint-interval-fitness.html
http://www.livescience.com/54578-sprint-interval-fitness.html
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Sammendrag 

n Innledning: De inflammatoriske bindevevssykdommene systemisk lupus erythema-
tosus, systemisk sklerose og myositt har symptomer og kliniske sykdomsmanifesta-
sjoner som nedsetter pasientens fysiske funksjon.   

n  Hoveddel: Tilpasset trening og fysioterapi kan bedre disse pasientenes fysiske 
funksjon og til dels også forebygge eller redusere andre negative konsekvenser av 
sykdommene, som for eksempel utmattelse. Tilpasset trening er ikke vist å gi økt 
sykdomsaktivitet, men kan tvert imot ha en viss inflammasjonsdempende effekt.   

n  Avslutning: Trening og fysioterapi er i dag en anbefalt del av behandlingen ved 
systemisk lupus erythematosus, systemisk sklerose og myositt. Sykdomsbildet vari-
erer imidlertid sterkt fra pasient til pasient, og utfordringen er å dosere og tilpasse 
trening og aktivitet til den enkelte pasient, særlig til pasienter med aktiv og alvorlig 
sykdom. 

n  Nøkkelord: systemisk sklerose, systemisk lupus erythematosus, myositt, fysisk 
funksjon, trening, fysioterapi, fysisk aktivitet.

Anne-Cathrine Clarke-
Jenssen, spesialfysio-
terapeut, Msc, OUS 
Rikshospitalet, 
tclarke@ous-hf.no 

Ragnhild Walle-
Hansen, spesialfysio-
terapeut, OUS Riks-
hospitalet, 
ragn-wal@online.no 

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert 
etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble 
akseptert 17.03.2016. Ingen interessekon-
flikter oppgitt.

Merknad: Delt 1. forfatterskap. 

Innledning 
Bindevevssykdommer hører til de autoim-
mune, inflammatoriske sykdommene. Bin-
de- eller støttevev befinner seg i og mellom 
kroppens organer, og bindevevssykdommer 
kan affisere de fleste organer. Sykdommene 
kan ha ulike alvorlighetsgrader fra plagsom 
sykdom med utslett, smerter og utmattelse 
til livstruende sykdom med lunge og/eller 
hjerteaffeksjon (1, 2). Pasientene har som 
oftest affeksjon av muskel/skjelettapparatet 
med smerter og nedsatt fysisk funksjon. 
Utmattelse er et hyppig forekommende 
symptom ved bindevevssykdommer. Pasi-
enter med bindevevssykdommer lever i dag 

lenger på grunn av bedre diagnostisering og 
behandling (2). Det gir lengre eksponering 
for sykdom og medisiner som igjen øker 
risiko for hjerte-/karsykdommer og osteo-
porose (2-4). 

Hensikt
Pasienter med bindevevssykdommer blir 
ofte henvist til fysioterapi, men siden syk-
dommene er sjeldne, vil mange fysiotera-
peuter ha liten erfaring med denne pasient-
gruppen. Vår hensikt med denne artikkelen 
er å belyse funksjonsproblemer og hvilke 
fysioterapitiltak som kan bidra til å begrense 
sykdomskonsekvenser ved systemisk lupus 

erythematosus (SLE), systemisk sklerose 
(SSk) og poly/dermatomyositt (PM/DM). 
Begge forfatterne har arbeidet i mange år 
ved revmatologisk seksjon ved Oslo univer-
sitetssykehus som har behandlingsansvar for 
bindevevssykdommer i Helse Sørøst. Med 
bakgrunn i våre erfaringer og støtte i litte-
raturen, vil vi belyse utviklingen i de senere 
årene når det gjelder kunnskap om sykdom-
mene og effekten av trening og fysioterapi. 
Siden dette er kompliserte og mangeartede 
sykdommer, beskriver vi også hvilke utfor-
dringer vi møter når vi skal utforme og til-
passe et treningsopplegg.
 

Fysisk funksjon og trening ved 
bindevevssykdommer

mailto:tclarke@ous-hf.no
mailto:rwalleha@ous-hf.no
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Hoveddel
n Systemisk Lupus Erythematosus 
(SLE)
Funksjonsproblemer og symptomer

Nedsatt fysisk kapasitet (muskelstyrke og 
aerob kapasitet), utmattelse og smerter er 
hovedgrunnene til at pasienter med SLE 
henvises til fysioterapeut. I tillegg kan pasi-
entene være affisert i en rekke andre organer 
som fysioterapeuter må ta hensyn til når de 
utarbeider et behandlingsopplegg (se fakta-
boks 1).

Pasientene rapporterer at utmattelse er 
det som begrenser deres livskvalitet mest 
(6). Utmattelse er en følelse av ekstrem trett-
het hvor både sykdomsaktivitet, depresjon, 
søvnproblem og nedsatt fysisk kapasitet kan 
spille inn. Det er funnet sammenheng mel-
lom lav aerob kapasitet og utmattelse hos 
pasienter med SLE (6).

Pasientene kan ha artritter og tendinit-
ter, særlig i hender, håndledd og knær, men 
leddestruksjoner som ved RA er sjeldne (2). 
Myositt kan forekomme (se PM/DM). Pasi-
enter med SLE har større risiko for å utvikle 
fibromyalgi, hvor smerter og utmattelse er 
hovedsymptomer (2). 

Dyspnoe og brystsmerter kan skyldes 
pleuritt eller pericarditt, men andre typer 
hjerte-/lungeaffeksjoner kan også forekom-
me (2). 

Økt risiko for hjerte-/karsykdommer 
og osteoporose 
Pasienter med SLE har større risiko for å 
utvikle hjerte-/karsykdommer enn resten 
av befolkningen (3). Inaktivitet er en risiko-
faktor som sammen med røyking, overvekt, 
høyt BT, høyt kolesterol, stress og diabetes 
oftere er til stede hos disse pasientene, i til-
legg er kronisk, lavgradig inflammasjon og 
kortisonbruk medvirkende årsaker (3).   

Økt risiko for osteoporose gjelder alle 
inflammatoriske sykdommer der kortiko-
steroider er en del av behandlingen, og hvor 
utmattelse og smerter kan føre til inaktivitet. 
Lysømfintlighet, lite soleksponering og min-
dre vitamin D-produksjon, kan også med-
virke til osteoporose (4).

Fysioterapi og trening
Kartlegging av funksjon
Funksjonsproblemer ved SLE varierer med 
lokalisasjon og alvorlighetsgrad av affiserte 
organer. Vi vektlegger grundig anamnese 
for å avdekke hvordan symptomer som 
smerte og utmattethet påvirker pasientenes 
livskvalitet og fysiske funksjon. Preferanser 
og motivasjon for trening er også viktig å få 
frem. Det finnes ingen spesifikke funksjons-
tester for pasienter med SLE. Ved behov kan 
funksjon testes ved «30 sekunder reise/sette 
seg test» (7).  Seks minutters gangtest kan 
måle samlet arbeidskapasitet (8), og Minors 
submaksimale gangtest kan brukes for å es-
timere surstoffopptak (7).  

Studier viser positiv effekt av trening 
Reviewstudier viser at kondisjonstrening 
med moderat intensitet (60-80 % av max 
hjerteslag) gir signifikant bedring av aerob 
kapasitet og utmattelse og noe bedring av 
fysisk funksjon og livskvalitet hos pasienter 
med SLE med moderat sykdomsaktivitet og 
uten alvorlig organaffeksjon (9, 10). Styr-
ketrening, særlig av underekstremitetene, 
anbefales også. Best resultater er det når pa-
sientene trener i grupper eller med fysiote-
rapeut/trener (9). Ingen studier viser at tre-

ning øker sykdomsaktivitet (9, 10). 
Det er bred enighet om at trening for 

friske mennesker gir positive helsegevinster 
og kan forebygge hjerte-/karsykdom. Syste-
misk inflammasjon kan føre til økt påleiring 
i arteriene, og pasienter med bindevevssyk-
dommer har således økt risiko for hjerte-/
karsykdommer (3). Trening er i nyere studi-
er vist å kunne dempe inflammasjon hos pa-
sienter med SLE, og det ser ut til at trening 
på den måten også kan bidra til å forebygge 
risiko for hjerte-/karsykdommer hos disse 
pasientene (11). 

Vi kan snakke om et paradigmeskifte de siste 15 
årene når det gjelder fysisk aktivitet og trening 
ved bindevevssykdommer.

Kort sagt

•	 Bindevevssykdommene er sjeldne og er 
derfor lite kjent blant fysioterapeuter.

•	 Fysioterapeuter bør øke sin kunnskap 
om bindevevssykdommers konsekven-
ser for fysisk funksjon og mestring av 
dagliglivet. 

•	 Artikkelen viser hvor fysioterapeuter 
kan finne ytterligere informasjon om 
sykdommene og relevante tiltak.

SLE
Prevalens: 50 per 100.000; ca 2.600 i Norge. 
Kjønnsfordeling: ♀/♂= 10/1.
Symptomer og sykdomsmanifestasjoner: 
Utmattethet, artralgi/artritt, myalgi/myositt, tendinitt, feber. 
Alle organer kan affiseres, men oftest: hud, ledd, nyrer, nervesystem, hjerte, lunger og 
blodceller. Kan variere fra mildt utslett og artritt til alvorlige organmanifestasjoner og 
livstruende sykdom.
Medikamentell behandling: 
Mål: Dempe sykdomsaktivitet og hindre organskade.
Medikamenter: Prednisolon, annen immundempende medisin og biologiske medisiner. 
Ikke-medikamentell behandling: Tilpasset fysisk aktivitet, sunt kosthold, røykestopp, 
solskjerming, hvile og stressmestring.
Forløp og prognose: 
Svingende forløp. Prognosen er betydelig bedret siste 50 år. Ferske norske tall viser at  
90 % av pasientene er i live 10 år etter diagnose.  

FAKTABOKS 1 Hovedtrekk ved SLE (1, 2, 5).
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Tilpasning av fysisk aktivitet og trening
Trening er vist å være positivt for pasienter 
uten høy sykdomsaktivitet og organskader 
(9, 10). På sykehus møter vi ofte dårlige pa-
sienter som ville blitt ekskludert fra studier. 
Hvor mye trening disse pasientene tåler er 
individuelt, og vi må rådføre oss med pasien-
tens lege om hvilke treningsrestriksjoner som 
gjelder for den enkelte. Særlig gjelder dette 
når pasientene har hjerte- og/eller lungeaf-
feksjon. I perioder med høy sykdomsaktivitet 
kan det å utføre dagliglivets aktiviteter eller ta 
ut bevegelighet i ledd være tilstrekkelig.  

Vi vet lite om optimal dosering av tre-
ning. Alle treningsstudier ved SLE oppgir 
submaksimal belastning (60-80 % av max 
hjerteslag) (9). Det er vår erfaring at mo-
derat belastning (nærmere 60 % av max 
hjerteslag) gir mindre smerter, kortere re-
stitusjonstid og virker mer motiverende for 
pasientene, særlig når pasientene er utrent 
eller har hatt et sykdomsoppbluss. Progre-
sjon skjer med gradvis øking av tid og in-
tensitet, tilpasset symptomer og reaksjoner 
på trening. Det å trene lenge nok ser ut til å 
være viktigere enn intensitet og type trening 
(3). Vår erfaring er at det er større utfordring 
å få pasientene til å trene tilstrekkelig, enn at 
de trener for mye. 

Økte smerter i ledd og/eller muskler 
kan forekomme når pasientene begynner 
å trene. Dette betyr som regel ikke at tre-
ning er kontraindisert, men at doseringen 
er for kraftig. Lavere dosering eller trening 
i varmtvannsbasseng kan være alternativer. 

Erfaring tilsier at for stor aktivitetsmeng-
de på gode dager ofte gir økt utmattelse og 
smerter dagen etter. Det er bedre med et 
jevnere aktivitetsnivå hvor pasienten prøver 
å gjøre litt på dårlige dager og sparer litt på 
kreftene de gode dagene. Hvile er også vik-
tig, og korte, hyppige pauser på 5-10 minut-
ter før man blir utmattet, kan ha god effekt. 

For pasienter som har brukt store doser 
kortison over lengre tid, anbefaler vi vekt-
bærende trening med moderat intensitet og 
motstand da kortison kan svekke vevet (4). 
Pasienter som allerede har utviklet osteo-
porose trenger å være fysisk aktive, men bør 
unngå aktiviteter med økt fallrisiko. 

Til tross for positive resultater av trening 
og fysisk aktivitet, er det bare 20 % av pa-
sienter med SLE som er fysisk aktive i de 
anbefalte 150 minuttene i uken (12). Det å 
motivere flere pasienter til å være tilstrek-
kelig fysisk aktive er en viktig oppgave for 
fysioterapeuter. 

n Systemisk sklerose (sklerodermi)
Funksjonsproblemer og symptomer

Begrensninger i bevegelsesapparatet
Systemisk sklerose (SSk) kan gi store funk-
sjonsproblemer, blant annet på grunn av 
stivhet og ødem i huden (2, 15). Ved den 
begrensete formen (se faktaboks 2) kom-
mer hudstivheten gradvis og begrenses til 
hendene, føttene og ansiktet, mens ved den 
diffuse formen kan huden i store deler av 
kroppen bli stram og ødematøs i løpet av 
noen måneder (2). Fleksjonskontrakturer i 
de ytre fingerleddene og redusert fleksjons-
evne i grunnledd og håndledd er vanlig, og 
videre kan hyppige anfall av trefasisk Ray-
nauds fenomen («likfingre»), smertefulle 
sår på fingertuppene og/eller kalkutfellinger 
i huden redusere håndfunksjonen (2, 16). 
Leddsmerter er vanlig, spesielt i hendene. 
Artritter, som ved leddgikt, forekommer, 
men er mer sjelden (2). Særlig pasienter 
med diffus form kan oppleve en karakteris-
tisk læraktig, knirkende følelse i sener ved 
bevegelse. Dette er forårsaket av utfelling av 
fibrin på overflaten av sener og seneskjeder 
(2, 16). Den diffuse formen er beskrevet å gi 
større funksjonsproblemer både generelt og 
i hendene enn den begrensete formen (15). 
Dette er også vår erfaring.

Stivhet i ansiktet reduserer gapeåpningen 
og gir problemer knyttet til tannhygiene og 

tygging og kan gi forandring av utseende, 
noe som er en ekstra belastning ved denne 
sykdommen (15, 17). Vi ser ofte muskel-
svakhet og muskelatrofier som følge av in-
aktivitet, men muskelsvakhet forårsaket av 
myositt kan også forekomme (2).

Systemisk sklerose (sklerodermi)

Prevalens: 10 per 100.000 .
Kjønnsfordeling: ♀/♂: ca 4/1.
Symptomer og sykdomsmanifestasjoner: Økt kollagendannelse i hud og bindevev og 
redusert lumen i de små blodårene medfører redusert oksygentilførsel til organer og vev. 
Affiserte organer: Hud, ledd, muskler, lunger, nyrer, fordøyelseskanalen, hjertet.
Begrenset form (ca 70 %): Gradvis økende hudforandringer lokalisert til hender/underarmer, 
føtter/legger og ansikt. 
Diffus form (ca 30 %): Raskt innsettende, utbredte hudforandringer. Tidligere og mer alvorlig 
affeksjon av indre organer.
Medikamentell behandling: Immunsuppresjon, optimalisering av lokal sirkulasjon, behand-
ling av manifestasjonene i lunger, hjerte og fordøyelseskanalen. Stamcelletransplantasjon er 
utprøvd i utlandet, og blir nå tilgjengelig behandling også i Norge for utvalgte pasienter.
Ikke-medikamentell behandling: Tilpasset fysisk aktivitet, bevegelighetstrening, 
aktivitetsregulering, varmehjelpemidler og andre hjelpemidler, røykeslutt, munnhygiene, 
diettilpasninger m.m. 
Forløp og prognose: Avhengig av grad av alvorlig organaffeksjon, spesielt lunger og hjerte. 
En ny norsk undersøkelse viser at 93 % av pasientene med begrenset form og 70 % av de 
med diffus form var i live etter 10 år. 

FAKTABOKS 2 Hovedtrekk ved systemisk sklerose (1, 2, 13, 14).

SYSTEMISK SKLEROSE Hånd hos pasient med 
systemisk sklerose (diffus form). Merk kontraktu-
rer, hud- og sirkulatoriske forandringer.  
Foto: Ragnhild Walle-Hansen
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Begrensninger i lunger og hjerte-/
karsystemet
Mange av våre pasienter forteller at de opp-
lever funksjonsdyspnoe og raskt innsettende 
«surhet» i musklene ved aktivitet. Interstiti-
ell lungesykdom som medfører restriktiv 
lungefunksjonsnedsettelse og forandringer 
i hjertet (fibrose i peri- og myocard, end-
ringer i ledningssystemet og/eller mikro-
sirkulasjonen) forekommer i ulik grad (2). 
Sykdommen medfører også reduksjon av 
det perifere kapillærsystemet (2). Man kan 
derfor anta at det er en kombinasjon av ven-
tilatoriske og sirkulatoriske begrensninger 
som fører til funksjonsdyspnoe, redusert 
surstoffopptak og redusert utholdenhet i 
muskulaturen. Fysioterapeuter bør også 
være oppmerksomme på at SSk kan medfø-
re pulmonal arteriell hypertensjon som kan 
føre til høyresidig hjertesvikt (2). 

Utmattelse og smerter
Utmattelse og smerter er en betydelig del av 
symptombyrden ved denne sykdommen i lik-
het med andre revmatiske sykdommer, og er 
assosiert med redusert fysisk funksjon (17).

Fysioterapi og trening
Kartlegging av funksjon
Vi tilstreber å få et mest mulig utfyllende 
bilde av pasientens mål og behov for be-
dring av funksjon og daglige aktiviteter. På 
kroppsfunksjon og -strukturnivå kartleg-
ger vi begrensninger i bevegelighet og ADL. 
Siden hendene er angrepet hos de fleste 
pasienter med SSk, har vi et særlig fokus 
på kartlegging av håndfunksjon, som evne 
til å gripe om ulike gjenstander, gripekraft 
og avstand mellom fingertupper og distale 
bøyefure ved maksimal knytting av hån-
den (knyttedeficit). «The Hand Mobility in 
Scleroderma» (HAMIS) er en enkel stan-
dardisert test som måler flere av disse funk-
sjonene, og som kan nyttes for kartlegging 
og evaluering (7, 18). Gapeevnen måles ved 
hjelp av pasientens egne fingerbredder el-
ler i millimeter (15). Minors submaksimale 
gangtest gir et mål på pasientens aerobe ka-
pasitet (7). Det er vår erfaring at testen kan 
brukes som grunnlag for planlegging av ut-
holdenhetstrening samtidig som pasienten 
får oppleve hvilken grad av anstrengelse hun 
bør ha under trening.

Aktive og passive metoder for å opprett-
holde bevegelighet og redusere smerter
Forskningen på fysioterapimetoder ved SSk 

er begrenset, og kan ikke konkludere med 
klare anbefalinger (19). Vi må derfor støtte 
oss på erfaring og mindre studier som dog 
peker mot at øvelser og tøyninger kan bedre 
håndfunksjon og gapeevne på kort sikt (16). 
Øvelser kombinert med varmebehandling,  
for eksempel parafinvoks, ser ut til å gi bedre 
effekt på bevegelighet og funksjon enn øvel-
ser alene (16). Behandlingsteknikker som 
leddmobilisering, bindevevsmassasje og 
lymfedrenasje er i noen studier vist å bedre 
håndfunksjon ved SSk (14, 16, 19). Vår er-
faring tilsier at det er viktig at pasientene så 
tidlig som mulig i sykdomsforløpet får vei-
ledning i daglige øvelser og tøyninger med 
formål å begrense tilstivning og kontraktu-
rer. Øvelser kan ikke hindre all tilstivning, 
men vi erfarer at i perioder hvor pasientene 
er mindre aktive med hendene, f.eks. pga 
smertefulle sår på fingrene, blir hendene 
stivere og bevegeligheten ytterligere nedsatt. 
Varmehjelpemidler (hansker/sokker med 
varmetråder og lignende) kan minske smer-
tefulle Raynaud-anfall og dermed bedre 
håndfunksjonen. 

Trening tolereres når den tilpasses
Mange pasienter med SSk kan trene både 
styrke og utholdenhet når intensiteten til-
passes deres tilstand. Hittil foreligger fem 
mindre studier av muskulær og aerob tre-
ning som gir holdepunkter for at pasienter 
med SSk, uten eller med moderat grad av 
lungeaffeksjon, kan bedre generell muskulær 
styrke og utholdenhet og tildels aerob kapa-
sitet (16, 20). Vi vet mindre om sikkerhet og 
effekt av trening hos pasienter med alvorlig 
interstitiell lungeaffeksjon (ILD), hjerteaf-

feksjon eller forhøyet trykk i lungekretslø-
pet. Pasienter med disse komplikasjonene 
bør ha gjennomgått hjerteundersøkelse før 
de begynner aerob trening. Kunnskap om 
trening ved andre former for ILD kan vise 
seg å være overførbar til SSk, og det anses i 
dag trygt for pasienter under medisinsk be-
handling for ILD å drive regelmessig trening 
på lavt nivå uten intervalltrening (21). 

Trening for pasienter med SSk kan skje 
på ulike måter tilpasset tilstanden. Mange 
pasienter forteller om god erfaring med tre-
ning i varmt vann når de ikke har sår. For 
dem som av forskjellige grunner ikke orker 
å delta i organisert eller systematisk trening, 
kan hverdagsaktiviteter legges opp som små 
treningsdoser i løpet av dagen.

n Polymyositt og dermatomyositt
Funksjonsproblemer og symptomer

Redusert muskelstyrke og -utholdenhet
Muskelsvakhet og redusert muskulær ut-
holdenhet er karakteristisk for PM og DM. 
Muskelsvakheten er mest uttalt i proksi-
male muskelgrupper som hofte- og skul-
dermuskulaturen og nakkefleksorene (2). 
Selv om farmakologisk behandling ofte har 
god effekt på sykdomsaktivitet, vil mange 
pasienter oppleve vedvarende redusert mus-
kelkraft og redusert muskulær utholdenhet 
(24, 25). Det antas at mens inflammasjon er 
ansvarlig for muskelsvakhet tidlig i forlø-
pet, kan blant annet redusert surstoffbasert 
stoffskifte i muskelcellene være ansvarlig for 
vedvarende muskelsvakhet og lav muskulær 
utholdenhet (24). 

Polymyositt (PM), dermatomyositt (DM)

Prevalens: ca 8 per 100.000.
Kjønnsfordeling: ♀/♂: 2/1.
Symptomer og sykdomsmanifestasjoner: muskelsvakhet, myalgi, dyspnoe, artritt, svelg-
vansker, hudutslett (ved DM), interstitiell lungesykdom (ILD) hos ca 40 %, hjerteaffeksjon 
(myocarditt, arytmier). 
Myosittspesifikke antistoffer skiller undergrupper med ulike organmanifestasjoner. En stor 
undergruppe er antisyntetasesyndrom (ca 30 % av alle PM/DM), karakterisert av ILD, hudfor-
andringer på hendene, artritt, Raynaud, feber og mild muskelaffeksjon.
Medikamentell behandling: Kortikosteroider (initialt høye doser) og andre immunsupprime-
rende medikamenter.
Forløp og prognose: Sykdomsforløpet er forskjellig fra person til person. ILD er mest avgjø-
rende for prognose og mortalitet.

FAKTABOKS 3 Hovedtrekk ved poly- og dermatomyositt (2, 22, 23).
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Begrensninger i lunger og hjerte-/
karsystemet
Selv når det ikke foreligger alvorlig lunge- 
eller hjerteproblematikk finner man redu-
sert surstoffopptak og høyere laktatnivå i 
blodet etter trening hos pasienter med myo-
sitt sammenlignet med friske (24). Intersti-
tiell lungesykdom forekommer hos mange 
og gir restriktiv lungefunksjonsnedsettelse 
i ulik grad (2). Vi observerer at for en del 
pasienter kan dyspnoe og redusert lunge-
funksjon være det som begrenser dem mest 
i daglig utfoldelse og fysisk aktivitet. 

Hjertearytmier eller diastolisk dysfunk-
sjon pga affeksjon av hjertemuskulaturen 
forekommer også, men gir mer sjelden kli-
niske symptomer (2). Det er vår erfaring at 
pasienter som er under medisinsk kontroll 
og ikke har alvorlige hjerte- eller lungekom-
plikasjoner, ofte klarer seg forholdsvis godt i 
dagliglivet, og mange kan fortsette i arbeids-
livet.  

Fysioterapi og trening
Kartlegging av funksjon
Ved revmatologisk seksjon på OUS tester 
vi disse pasientenes muskelfunksjon re-
gelmessig ut fra tre formål: som del av den 
medisinske utredningen, planlegging av tre-
ningsopplegg og evaluering av respons på 
behandling (medisiner og trening). Vi be-
nytter enkelte egenutviklete standardiserte 
funksjonstester som oppreising fra ulike 
høyder for å teste muskelkraft i bena. Andre 
funksjonelle tester som «30 sekunder reise/
sette seg test» kan benyttes (7). Isometrisk 
muskelkraft i et standardisert sett av mus-
kelgrupper testes med manuell muskeltest 
etter Kendall med gradering fra 0 til 10, 
anbefalt av en internasjonal myosittforsker-
gruppe (26, 27). Muskulær utholdenhet tes-
tes med «Funksjonell index 2», en test utvi-
klet og validisert for pasienter med myositt 
(7). I den kliniske hverdagen kan en benytte 
6 minutters gangtest eller Minors submaksi-
male gangtest som mål på hjerte-/lungeka-
pasitet (7, 8). 

Studier viser positiv effekt av trening
De senere årene har vi fått nokså godt do-
kumentert at tilpasset moderat trening ikke 
øker betennelsen eller skader muskulaturen 
og at pasienter med myositt kan bedre både 
muskelfunksjon og aerob kapasitet ved tre-
ning. Det er dessuten mye som tyder på at 
trening faktisk bidrar til å redusere inflam-
masjonen og sykdomsaktiviteten (11, 24, 

28). I 2012 utarbeidet 
en gruppe fysiotera-
peuter fra flere revma-
tologiske avdelinger i 
Norge en fagprosedy-
re: «Trening ved po-
lymyositt og dermato-
myositt» (29). Trening 
er nå en anerkjent del 
av behandlingen, og vi 
anbefaler å trene både 
styrke og muskulær 
utholdenhet (25, 29). 
De siste årene har det 
kommet flere studier 
som har vist at aerob 
utholdenhetstrening 
med intensitet på opp-
til 70 % av maksimalt 
surstoffopptak har 
bedret den aerobe me-
tabolismen i muskula-
turen og ført til bedret 
utholdenhet og bedret 
surstoffopptak i mus-
kulaturen samt redu-
sert sykdomsaktivitet 
og bedret helse hos 
pasienter med mode-
rat/lav sykdomsakti-
vitet (24). Det kan se 
ut som kondisjons- og 
utholdenhetstrening 
har bedre effekt enn 
styrketrening på den vedvarende reduserte 
muskelfunksjonen så vel som på helse og 
sykdomsaktivitet (24). Dette er spennende 
nye funn som vil bli innarbeidet i fagprose-
dyren for trening ved PM og DM ved revi-
sjon i 2016 (29).

Tilpasning av fysisk aktivitet og trening
Trening bør påbegynnes når pasienten er 
under medisinsk kontroll (25). Smerter og 
ubehag i muskulaturen kan begrense mulig-
heten til trening hos noen, særlig i starten 
av sykdommen. Vår erfaring er likevel at det 
er sjelden at vedvarende muskelsmerter hin-
drer trening. 

Vi anbefaler alltid å starte med lav inten-
sitet og gradvis øke etter fortløpende evalu-
ering av pasientens funksjon og sykdomstil-
stand. Det er viktig å være oppmerksom på 
at hjerteproblemer hos denne pasientgrup-
pen kan være subkliniske (2). Pasientene 
bør derfor ha gjennomgått en hjerteunder-
søkelse før intensiv trening. For øvrig gjel-

der anbefalingene og restriksjonene for tre-
ning ved lunge- eller hjerteaffeksjon ved SSk 
også ved myositt (se kapitelet om SSk). 

Avslutning
Vi kan snakke om et paradigmeskifte de sis-
te 15 årene når det gjelder fysisk aktivitet og 
trening. Tidligere var den generelle oppfat-
ning at pasienter med inflammatoriske bin-
devevssykdommer ikke tålte trening. I dag 
er det mye som tyder på at trening til og med 
kan ha en inflammasjonsdempende effekt. 
Både vår erfaring og den litteraturen som 
foreligger gir god støtte for at fysioterapi og 
trening bør være en del av behandlingen av 
disse sykdommene.  Imidlertid trenger vi 
flere gode studier med større grupper, len-
ger oppfølgingstid og fokus på hva som er 
optimal dosering. Litteraturen gir oss bare 
kunnskap om «gjennomsnittspasienten» 
med moderat sykdomsaktivitet. Det er mye 
vi ikke vet om effekten av trening på de en-
kelte pasientene, særlig for dem med høy 

TEST Steptest i Funksjonell index 2. Foto: Anne-Cathrine Clarke-Jenssen
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sykdomsaktivitet og store sykdomskonse-
kvenser. Derfor er det viktig å bruke klinisk 
skjønn og tilpasse treningsopplegg og dose-
ring etter hver enkelt pasients mål, funksjon 
og sykdomstilstand. 
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Vi takker professor/fysioterapeut Anne 
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Physical function and exercise in patients with connective tissue diseases.
Abstract

n Introduction: Inflammatory connective tissues diseases – systemic lupus erythemato-
sus, systemic sclerosis and myositis can cause severe impairments and disability. 

n  Main part: Adjusted physical exercise and physiotherapy can improve physical function 
and reduce and prevent other negative consequences of these diseases, for example 
fatigue. Exercise programs well adapted for the patients’ condition have not been found 
to aggravate the disease activity and may even reduce inflammation.

n  Conclusion: Exercise and physiotherapy are recommended therapies in these diseases. 
Designing individual exercise program for the patient can be challenging because of the 
complexity of the disease and fluctuations in symptoms, especially with patients with 
severe disease. More research in this field is therefore highly recommended. 

n Keywords: Connective tissue diseases, physical function, exercise.

Hovedbudskap
De fleste pasienter med bindevevssykdom-
mer kan være fysisk aktive og trene så 
lenge aktiviteten tilpasses den enkelte 
pasients funksjon og sykdomsaktivitet.

Følg Fysioterapeuten på Facebook og Twitter – Lik oss gjerne!
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Hva er virtual reality innen rehabili-
tering?
Virtual reality (VR) har blitt vidt brukt til å 
simulere virkelighetsnære scenarier for pro-
fesjonell trening og innen dataspill. Teknisk 
sett beskrives det som «en databasert tekno-
logi som gir brukeren anledning til å agere 
med virtuelle objekter og hendelser som 
fremstår, høres ut som og i noen tilfeller 
kjennes ut som den virkelige verdenen» (1). 
VR rehabiliteringssystemer gir individuelt 
tilpasset, gradert trening uten de fysiske res-
triksjoner som den virkelige verdenen gir. 
Dette gir pasienter mulighet til å oppleve 
suksess ved trening, selv når pasienten har 
betydelig funksjonsnedsettelse. Et typisk 
trekk ved VR rehabiliteringssystemer er en 
leken tilnærming, noe som øker motivasjo-
nen hos pasienten og dermed legger til rette 
for flere repetisjoner ved høyere intensitet. 
Varierte repetisjoner, høy intensitet, sterke 
stimuli, kognitiv og emosjonell involvering 
som følger av VR blir sett på som nøkkelfak-
torer for nevroplastisitet (2). Dessuten gir 
de fleste VR rehabiliteringssystemer ulike 
former for tilbakemelding til pasientene ved 
bruk, og rapporter som kan brukes til å do-
kumentere fremgang. 

Kommersielt tilgjengelige VR rehabi-
literingssystemer
I løpet av de siste femten årene har VR-
teknologi gått fra å være en svært dyr nisje 
som bare ble brukt innen militære eller in-
dustrielle treningsformål, til å bli en relativt 
billig vare. Det finnes nå hundrevis av ulike 
prototyper på VR rehabiliteringssystemer. 
Relativt få systemer har dog blitt allment 
kommersielt tilgjengelige. Noen av hoved-
grunnene til dette er veldig lang utviklings-
tid og høye utviklingskostnader. Man må 
også kunne tilby spesiallaget hardware gren-
seflater som passer med ulike typer pasien-
ter. Systemer som per i dag er kommersielt 
tilgjengelig faller innen fire ulike hovedka-

tegorier, for eksempel (ikke utfyllende liste):
•	 Standard hardware og software som bru-

kes i rehabilitering uten modifikasjoner: 
Nintendo Wii Sports, Microsoft Kintect 
Sports, Fruit Ninja eller andre iOS eller 
Android applikasjoner, osv.

•	 Standard forbruker hardware med tilpas-
set software: Jintronix, Timocco, SeeMe, 
VirtualWare.

•	 Spesialtilpasset hardware (passiv) med 
tilpasset software: Rehabtronics ReJoyce, 
YouRehab, YouGrabber, Tyromotion Pa-
blo.

•	 Spesialtilpasset hardware (robot) med 
tilpasset software: Hocoma Lokomat og 
Armeo, Rehab-Robotics Hand of Hope, 
Motorika ReoGo.

Etter hvert som teknologien bak dataspill og 
VR rehabilitering har blitt mer tilgjengelig, 
har forventningene til pasienter og deres 
pårørende blitt mer lik forventningen man 
har til vanlige forbrukerprodukter. Forvent-
ningene til høy grafisk ytelse har økt bety-
delig ettersom nesten alle voksne nå enten 
spiller spill eller kjenner til mobile dataspill, 
noe som var utenkelig for bare 10 år siden. 
En type teknologi som har fått mye omtale i 
dag er monitorer som kan bæres som briller. 

Denne typen teknologi var lenge ikke pas-
sende for rehabilitering på grunn av veldig 
dårlig ytelse, men ny utvikling fra selskaper 
som Oculus (Facebook), Samsung og HTC 
gjør dette stadig mer aktuelt, i alle fall for 
pasienter som er kognitivt og visuelt intakt. 

Hvor kan VR rehabilitering anvendes?
Innen nevrorehabilitering kan VR brukes til 
motorisk trening av over- og underekstremi-
teter, gange og balanse og kognitiv trening 
for neglekt, hukommelse, tale og eksekutive 
funksjoner. VR brukes for pasienter med 
hjerneslag og andre nevrologiske tilstan-
der, i tillegg til barn med cerebral parese. 
Pasienter som har gjennomgått kirurgi eller 
som har ortopediske sykdommer kan også 
ha utbytte av VR. I utgangspunktet kan alle 
tilstander hvor man ønsker trening med økt 
intensitet være et potensielt bruksområde 
for VR. I tillegg brukes det ofte i behandling 
av fobier og posttraumatisk stressyndrom, 
vanligvis gjennom eksponeringsterapi. 

De mange bruksområdene for VR-tek-
nologi som et komplement til tradisjonell 
rehabilitering er relevant for både rehabilite-
ring i institusjon og privat praksis. En vanlig 
måte å bruke VR-terapi på er for opptrening 

Sammendrag:

Virtual Reality i rehabilitering

YOUGRABBER Eksem-
pel på spesialtilpasset 
hardware (passiv) med 
tilpasset software.
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av motorisk arm- og håndfunksjon etter et 
hjerneslag, eventuelt med hjelp av en me-
kanisk støtte eller robotassistert. Avhengig 
av graden av parese og hvor lang tid det har 
gått siden slaget, kan man ha nytte av ulike 
tilnærminger. Pasienter med alvorlig parese i 
tidlig fase etter hjerneslag er ofte utfordrende 
for terapeuten. I disse tilfellene er konven-
sjonell terapi ofte begrenset til passiv gjen-
nombeveging. Disse pasientene kan oppnå 
meningsfulle bevegelser med assistert VR. 
Opplevelsen av bevegelse og den audiovisu-
elle tilbakemeldingen som systemet gir, øker 
motivasjonen hos pasienten, og dermed øker 
også rehabiliteringspotensialet. Pasienter 
med milde til moderate pareser kan utfordres 
med spill som trener hastighet og presisjon. 
Kognitive elementer kan også integreres med 
motorisk trening ved å legge til forstyrrende 
elementer for å trene delt oppmerksomhet, 
eller gjenstander innen en visuell hemisfære 
for å trene neglekt. VR-teknologi har også 
blitt brukt med barn som har cerebral parese 
for å trene postural kontroll og gange (3). Å 
spille med objekter i virtuelle omgivelser er 
spesielt tiltrekkende for barn og kan dermed 
øke deltakelse i behandling. I behandling 
av ryggsmerter har VR blitt brukt til å øke 
deltakelse i behandling gjennom biofeed-
back, og for å hindre «fear avoidance». Hos 
pasienter med kroniske smertesyndromer 
som fibromyalgi kan VR bidra til å redusere 
smerter. Det finnes også systemer som tilbyr 
lagring i «skyen», slik at pasienter som har 
brukt et system ved innleggelse kan fortsette 
treningen hjemme under veiledning av en 
terapeut. Dette bidrar til en sømløs oppføl-
ging av treningen. Slike systemer kan bidra 
til ytterlige bedring i funksjon lenge etter at 
pasienten har blitt skrevet ut til hjemmet. 

Klinisk evidens for VR rehabilitering
Bruken av VR innen rehabilitering er ennå 
relativt ny og effekten av dette er fremdeles 
under evaluering. Mange studier har vist 
lovende resultater (4), men det evidensba-
serte grunnlaget for VR rehabilitering har 
vært ganske svakt inntil nylig. En viktig 
grunn til dette har vært et historisk fokus 
på utvikling av tekniske apparater. Dette 
resulterte i mange ulike systemer og mange 
små pilotstudier, hvor nesten alle viste til at 
metodene var lovende men foreslo ytterlige 
studier. Denne situasjonen gjenspeiles i en 
Cochrane review av VR innen rehabilitering 
(5), som konkluderer med følgende:

«We found evidence that the use of virtual 

reality and interactive video gaming may be 
beneficial in improving upper limb function 
and ADL function when used as an adjunct 
to usual care (to increase overall therapy 
time) or when compared with the same dose 
of conventional therapy. There was insuffici-
ent evidence to reach conclusions about the 
effect of virtual reality and interactive video 
gaming on grip strength, gait speed or global 
motor function. It is unclear at present which 
characteristics of virtual reality are most im-
portant and it is unknown whether effects are 
sustained in the longer term».

Denne artikkelen viste også til den lave 
kvaliteten på evidensen generelt sett, hvor 
studiene ofte var basert på få deltakere, re-
sultatene var inkongruente og detaljene 
rundt studiene ikke beskrevet. For å rette 
disse manglene har nyere studier vedrø-
rende VR rehabilitering tatt for seg større 
pasientkohorter og studieprotokoller har 
blitt publisert før pasienter er blitt inkludert. 
I Sveits er det for eksempel en randomisert 
kontrollert studie som tester YouGrabber, 
VR rehabiliteringssystemet for overekstre-
miteter med pasienter i kronisk fase etter 
hjerneslag (6). Et europeisk prosjekt tester 
det samme systemet på pasienter i subakutt 
fase etter hjerneslag ved klinikker i Norge, 
Danmark og Belgia (7).

VR nevrorehabilitering i praksis
Å implementere nye rehabiliteringsteknolo-
gier i kliniske settinger er alltid utfordrende. 
Terapeuter kan være skeptiske, særlig der-
som det evidensbaserte grunnlaget er tynt, 
slik situasjonen er med VR i dag. I tillegg 
krever det tid å bli kjent med og vant til 
systemene i en ellers travel hverdag. Forsk-
ningsprosjekter som de overnevnte RCT-
studiene er en måte å tilby ekstra ressurser 
som kreves for å introdusere nye rehabilite-
ringsteknologier og motivere til å ta dem i 
bruk i klinisk praksis. Det er også viktig å 
understreke at VR ikke er ment til å erstatte 
fysio- og ergoterapi eller annen rehabilite-
ring. Det skal heller ses på som et komple-
ment til konvensjonell terapi som kan bidra 
til å gi en økt grad av motiverende trening. 
Her følger to eksempler på suksessfulle inte-
greringer av VR rehabilitering.

Ved Sunnaas sykehus i Oslo møtes pasien-
tene regelmessig på en «VR-kafe». Sykehuset 
behandler pasienter med komplekse hjerne-
slag og traumatiske hjerneskader som ofte 
har sammensatte problemstillinger. VR-ka-
feen er en fritidsaktivitet, men fungerer også 

som motorisk, kognitiv og sosial trening. 
Ansatte benytter kommersielle spillkonsoller 
som Nintendo Wii og PlayStation og velger 
spill som passer til pasientenes ferdigheter. 
Aktiviteter som virtuell darts baserer seg ofte 
på samarbeid, noe som gir pasientene mulig-
het til å innvirke på hverandre i et miljø som 
fremmer samarbeid og konkurranse. 

Ved Hammel Neurocenter i Danmark 
har terapeutene utviklet VRiAT (Virtual 
Rehabilitation intensive Arm Training) i 
samarbeid med det private firmaet Kanda. 
Pasientene bruker VR-briller (Oculus Rift) 
hvor et virtuelt miljø vises. Deres bevegelser 
fanges opp av et Kinect-kamera. Den virtu-
elle personen skyter på ulike gjenstander; 
fat, kopper osv. Terapeutene viser til veldig 
positive erfaringer med dette, spesielt når 
det gjelder pasientenes motivasjon. 

Videre informasjon og referanser
•	 International Society for Virtual Rehabi-

litation (http://www.isvr.org); see also Fa-
cebook page (https://www.facebook.com/
groups/isvr.email/).

•	 International Industrial Society for Ad-
vanced Rehabilitation Technologies (IIS-
ART, http://www.iisartonline.org) for re-
habilitation technology companies.

•	 World Federation for Neurorehabilitation 
(http://wfnr.co.uk) special interest group: 
Clinical Applications of Advanced Tech-
nologies (contact: Tamsin.Reed@HCA-
Healthcare.co.uk).
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Helsevesenet har utvidet sitt ansvarsområde 
og virkefelt betraktelig de senere tiår ved å 
gripe inn på stadig flere livsområder og i et 
økende antall tilstander og problemer som 
tidligere ble håndtert uten eksperthjelp (1,2). 
Denne utviklingen – omtalt som medi- 
kalisering – har omfattende konsekvenser. 
Ikke minst virker den inn på hva befolknin-
gen forventer at helsevesenet kan utrette, og 
hva hver enkelt samfunnsborger anser som 
sitt eget ansvar. Derigjennom påvirkes dag-
lige vaner og mestringsevne, og forbruket av 
helsetjenester stiger.

På 1970- og 1980-tallet stilte stadig flere 
spørsmål ved helsevesenets vekst og ekspan-
sjon. De tidlige medikaliseringsteoretikerne 
pekte på at veksten i helsevesenet skaper 
økende etterspørsel og en akselererende for-
ventningsspiral. I denne spiralen forsterker 
ekspertkunnskap og utarming av hverdags-
kunnskap og mestringsevne hverandre gjen-
sidig (3,4). 

Et sentralt trekk ved utviklingen er at 
grensene for hva som skal gjelde som friskt 
og normalt snevres inn, slik at stadig flere de-
fineres som syke og behandlingstrengende. 
Den kanskje mest avgjørende konsekvensen 
av denne situasjonen er at befolkningen i 
økende grad forstår seg selv, sin situasjon, 
sine problemer og særlig løsningen av dem 
ut fra og innenfor rådende tenkning i medi-
sin, inkludert psykiatri (5). Utfordringen for 
fysioterapeuter som for annet helsepersonell 

er å reflektere over hvordan vi – gjennom 
vår praksis – bidrar til å bygge opp under, 
videreføre, forsterke eller redusere dagens 
medikaliseringstendenser. 

I det følgende legger jeg vekt på kjenne-
tegn ved helsevesenets ekspansjon generelt, 
men jeg vil vie psykiatri spesiell omtale si-
den inflasjonen i diagnostiske kategorier på 
dette feltet har vært påtagelig i løpet av et 
par tiår, noe som har skapt kritikk og debatt. 
Blant eksemplene som ofte trekkes frem i 
media: Sorg omgjøres til «depresjon», sje-
nanse blir til «sosial fobi», uro til «ADHD», 
etc. Gitt den senere tids omfattende inter-
esse for ungdommers plager og problemer, 
vil jeg også dvele litt ved ungdommens si-
tuasjon, hvordan den kan forstås og møtes.

Medikalisering – utgangspunkt og 
utvikling
De tidlige medikaliseringsteoretikerne så 
utviklingen i helsevesenet i sammenheng 
med andre omfattende samfunnsendringer. 
To navn må nevnes: sosiologen Irving Zola 
og filosofen Ivan Illich. Deres perspektiver 
er dels sammenfallende, dels forskjellige. 
Zola var primært opptatt av hvordan helse-
vesenet endret seg i samspill med samfunns-
utviklingen, mens Illich rettet søkelyset mer 
direkte på moderne medisin, som han men-
te var grenseløs og overmodig. Et sentralt 
poeng hos Zola er at utviklingen i helsevese-
net må ses i sammenheng med den økende 
sekulariseringen av moderne samfunn. En 
av hans teser er at medisin og helsevesen 
tjener som erstatning for religion. Det er 
resonnementer om dette som ligger bak det 
mer slagordpregete «helse erstatter frelse», 
og det er på dette grunnlag han uttrykker 
bekymring for at medisinen, som institu-
sjon, får økende sosial kontroll i samfunnet.

Videre mente både Zola og Illich at hel-
sevesenets ekspansjon ikke kunne forstås 
uten å ta kjennetegn ved biomedisinen i be-
traktning. Deres synspunkt var at så lenge 
sykdom ble oppfattet som et individuelt 

anliggende, lå forholdene til rette for å fort-
sette en utvikling med tilsløring av uheldige 
samfunnsforhold, sykeliggjøring og økende 
avhengighet av behandling og eksperthjelp. 

Når det gjelder Illich var han nådeløs i 
sin kritikk av medisin og helsevesen, noe 
som førte til at boken «Medical Nemesis» 
fra 1975 ble møtt med blandet kritikk. Slik 
begynner den: 

«Det medisinske ’establishment’ er blitt en 
massiv trussel mot vår helse. Alle sosiale re-
lasjoner er påvirket av individenes avhengig-
het av det profesjonelle helsearbeide … Denne 
prosessen som jeg velger å kalle ’medikalise-
ring av livet’, fortjener å bli belyst i politisk 
sammenheng» (4:9). 

«Trusselen» består ifølge Illich i at mo-
derne medisin undergraver folks tro på 
egne krefter. Han beklager at naturens selv-
helbredende evne er erstattet av teknologi-
ens regulerende kontroll, og han anklager 
moderne medisin for å mangle respekt for 
naturens grenser. Som en følge viser han til 
at helsevesenet i seg selv skaper problemer, 
såkalte «iartogene lidelser»: Resultater av 
over- og feilbehandling i form av kompli-
kasjoner, bivirkninger og utilsiktete sosiale 
virkninger. 

Tittelen på boken er verdt å merke seg. 
Nemesis er hevnens gudinne, og Illich ad-
varer: Medisinsk ekspansjon vil straffe seg. 
Resultatet – straffen – er at befolkningen 
mister tillit til egen vurderingsevne og egen 
mestring, og de blir avhengige av ekspert-
hjelp. Illich var altså tidlig ute med å påpeke 
at profesjonell hjelp kan gjøre personer hjel-
peløse, en tenkning som har fått renessanse 
de senere år, jf. uttrykket «lært hjelpeløshet».

Et hovedpoeng for både Zola og Illich 
er at det som skjer i medisin og helsevesen 
både reflekterer og påvirker forhold utenfor 
helsevesenet. Dette poenget blir ofte borte i 
interne debatter blant helsepersonell. 

Tilstandsrapport – tidstypiske trekk 
Med årene har medikaliseringen endret ka-
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rakter. Kortfattet kan endringene beskrives 
som en utvikling med utvidete indikasjons-
områder og mer inngripende metoder, samt 
økende opptatthet av fremtidig sykdom og 
perfeksjonering: av å forbygge sykdom og 
forbedre kropp og helse, sinnstilstand og 
utseende. 

Det nye innebærer altså en forskyv-
ning av grensen mellom natur og kultur (jf. 
transplantasjonskirurgi, befruktningstek-
nikker, genteknologi og kosmetisk kirurgi), 
økt vekt på risikovurderinger og potensiell 
sykdom (jf. genetisk testing og rådgivning 
og tiltak for å påvirke ulike biomarkører) og 
en innsnevring av normalitetsgrenser i både 
somatikken og psykiatrien (6-10). Følgen er 
at flere betraktes – og betrakter seg selv – 
som behandlingstrengende. Dette trekket er 
spesielt tydelig på det psykiatriske fagfeltet. 
Stadig flere livsproblemer, mer eller mindre 
bagatellmessige plager og humørsvingnin-
ger som alle kan oppleve fra tid til annen, 
defineres som sykdom og gis behandling, of-
test i form av medikamenter. Når det gjelder 
perfeksjonering og forbedringsprosjekter 
er oppfinnsomheten stor og markedet vok-
sende. 

Mye tilsier at det kjente slagordet «Det 
fins en pille for alt som er ille» må justeres, 
for i dag fins det ikke bare piller for det som 
er ille, vi tilbys diverse virkemidler for å hin-
dre at noe blir ille. Helsemarkedet flommer 
over av tilbud og forslag til hvordan vi skal 

bli bedre – mer perfekte, sunnere og lykke-
ligere. Vi engasjeres og engasjerer oss stadig 
oftere i ulike kontrollprosjekter: Vi justerer 
humørsvingninger, forsinker aldersproses-
ser, trener med ulike app-er for å overvåke 
kroppens reaksjoner på belastning, girer 
opp prestasjonsevnen, fikser fasaden, følger 
kostholdsregimer… 

Utviklingen som Elliot beskrev for vel 10 
år siden har fått nye omdreininger: 

«... we take Viagra at bedtime and Ritalin 
before work. We inject Botox into our wrin-
kled brows and rub Rogaine on our balding 
heads. We swallow Paxil for shyness, Prozac 
for grief, and Buspar for anxiety. For stage 
fright we use beta-blockers; for excessive blus-
hing and sweating, we get endoscopic surge-
ry...» (11). 

Her vises det til medikamentbruk for di-
verse funksjoner, samt bruk av injeksjoner 
og kirurgi for henholdsvis å skjule alders-
forandringer og forebygge rødming og svet-
ting, dvs. motvirke synlige tegn på at man er 
emosjonelt berørt.

I en tidlig fase handlet medikalisering 
hovedsakelig om sykeliggjøring av naturlige 
og normale livsprosesser. Typiske eksempler 
er relatert til kvinnekroppen: menstruasjon, 
graviditet og klimakteriet. Verdt å minne 
om er «substitusjonsbehandlingen» som ble 
anbefalt fra medisinsk hold i vestlige land 
fra 1980-tallet med full styrke og få motfore-
stillinger. Millioner av kvinner brukte østro-

genpreparater i et par tiår før alvorlige bi-
virkninger ble avdekket (12). Farmasøytisk 
industri tjente store summer, godt hjulpet av 
legestandens sterke anbefalinger. 

Eksemplet viser noe allment: Nye diag-
nosekategorier og nye medikamenter går 
ofte hånd i hånd, og legemiddelindustri og 
medisin har i mange år samarbeidet i denne 
utviklingen (8, 13). Eksemplet viser dessuten 
at diagnostikk og terapi er innvevd i kultu-
relle forestillinger og verdier. Her var inter-
vensjonen implisitt basert på at en «normal» 
kvinne er en menstruerende kvinne.

Men i dag har dette eskalert: Man har i 
prinsippet kunnskap og teknologi som kan 
påvirke og forme selve det biologiske grunn-
laget for menneskeslekten. Menneskets bio-
logi er med andre ord ikke lenger «naturlig»; 
den kan justeres, endres og manipuleres 
gjennom ulike former for inngrep. Vi som 
lever nå omtales som den siste generasjon 
«pure humans», og flere forfattere tegner et 
bilde av en fremtid der dagens kosmetiske 
kirurgi og medikamentbruk bare antyder 
hva vi kan vente av inngripende virkemidler 
og genetisk ingeniørkunst (7,14,15). 

Optimismen var stor og forventningene 
enorme i forbindelse med «Human Gen-
ome Project» som i perioden 1990–2003 
kartla det menneskelige genomet.1 Ut fra 
presseoppslag og populærvitenskap ble det 
etablert en forestilling om at genene er nøk-
kelen til hvem vi er. Samtidig er det på fag-
lig hold en økende erkjennelse av at gener 
samspiller med miljø og omgivelser i vid 
forstand, og at alt er mer komplekst enn man 
tidligere antok. 

Denne utviklingen utfordrer våre fore-
stillinger om hva som er naturgitt og hva 
som er valgbart, og den skaper forventnin-
ger om hva vi kan kontrollere – og tror vi 
kan kontrollere. Vi stilles overfor en rekke 
nye spørsmål og utfordringer: faglige, etiske 
og politiske. Det gjelder hva slags samfunn vi 
vil ha – og vil få, og hva slags sosiale relasjo-
ner vi vil utvikle. 

I en av mange bøker om det som nå skjer 
skriver redaktøren: 

«Helse er blitt den nye overordnete ver-

Mye tilsier at det kjente slagordet «Det fins en 
pille for alt som er ille» må justeres.

1 Genom: totaliteten av alle gener i en organisme.
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dien i vestlige samfunn, og vi er vitne til en 
utvidelse av sykdomsbegrepet med en frem-
vekst av alskens nye diagnoser, ikke minst 
innenfor psykiatrien. Denne utviklingen 
dekker over en mer allmenn patologisering 
av tilværelsen, som også slår gjennom i psy-
kiatrien.» (1:10; min kursivering).

Forfatterne av boken peker på at utviklin-
gen gjør oss mer sårbare og dårligere rustet 
til å mestre utfordringer i livet, for hele vår 
grunnleggende livsorientering er i endring. 

Et sentralt poeng i denne boken er at 
diagnostikk og behandling ofte fungerer i 
komplekse maktrelasjoner mellom profe-
sjonelle, saksbehandlere i trygdesystemet, 
skole og arbeid, pasienter og pasientorgani-
sasjoner. Det er derfor viktig å løfte debatten 
og se individuelle problemer i større sam-
menheng. Endringer i bruken av diagno-
sen «fibromyalgi» fra 1970-tallet til i dag er 
et illustrerende eksempel i så måte (16). Et 
dagsaktuelt eksempel er den økende bruken 
av Ritalin blant barn og unge som er urolige 
og har konsentrasjonsproblemer (17).

Først rundt tusenårsskiftet begynte hel-
sepersonell for alvor å forholde seg kritisk 
og spørrende til virkningene av sin egen 
praksis; hvordan de selv bidrar til å skru opp 
forventningene til og forbruket av helsetje-
nester. Ikke minst er unyttig og overdreven 
bruk av medikamenter, teknologi og kirurgi 
kommet i søkelyset.

Et trekk som skaper spesiell bekymring 
er det økende medikamentforbruket hos 
barn og unge – det reseptfrie som det le-
geforskrevne. Og i internasjonal litteratur 
er «polyfarmasi» blitt et tema som stadig 
debatteres, grunnet de mange uheldige in-
teraksjonsvirkninger som oppstår når ma-
nualisert diagnostikk og behandling griper 
om seg, og er tilpasset én og én sykdom av 
gangen. Dette er forhold som angår fysiote-
rapeuter, noe jeg kommer tilbake til. 

 Som Zola og Illich pekte på for over 40 år 
siden, er helsevesenet «midt i samfunnet» i 
den forstand at det både speiler og influerer 
på forhold utenfor helsevesenet selv. Skal vi 
ha håp om å forstå hva som skjer i helsevese-
net, er det derfor påkrevet å løfte blikket og 
se på hva som kjennetegner samfunnsutvik-
lingen mer generelt. 

 
Usikkerhet – grobunn for en voksen-
de opptatthet av kropp og helse
Usikkerhet er identifisert som et fremtreden-
de trekk ved vårt postindustrielle og sen-
moderne samfunn (18-20). Når samfunn er 

i rask endring, og tradisjoner, relasjoner og 
strukturer oppløses, følger en opplevelse av 
usikkerhet og uro som fører til at mange er 
på leting etter (nye) faste holdepunkter. Vår 
tid er nettopp preget av en økende «friset-
telse» fra overleverte tradisjoner med opp-
løsning av det tidligere «som-far-så-sønn-
samfunnet», som skapte kontinuitet og 
sikret sosial stabilitet.

Valgmulighetene på alle områder øker. 
Det gir en frihet, men resultatet kan lett bli 
forvirring, ensomhet og avmakt. Mye står på 
spill, og den enkelte kan bare skylde på seg 
selv når man ikke lykkes. De senere tiår har 
da også individualisering, selvrealisering, 
selvoppfatning og identitet vært gjengan-
gertema i samfunnsdebatten. Samtidig vises 
det til mangel på og savn av sosiale felles-
skap (18-20). 

Selvkontroll blir stadig viktigere, og her 
kommer kropp og helse inn med full styrke. 
I en verden som er uoversiktlig og der alt 
forandres stadig raskere, kan den enkelte få 
følelsen av å «miste fotfestet» – føle seg av-
mektig. Mange tyr til det konkrete og nære 
og gjør kroppen til holdepunkt i livet – en 
fast skanse. 

Til alle tider har følelser og konflikter blitt 
uttrykt og kanalisert på måter som er sosialt 
og kulturelt akseptert. I vår tid kan usikker-
het og forskjellige problemer raskt konver-
teres til ulike kontrollprosjekter. Det er som 
nevnt mange av dem og de er lett tilgjenge-
lige. De vanligste tar form av overdrevne 
trenings- eller kostholdsregimer, stadige 
legebesøk og oppdateringer om sykdom på 
internett, i massemedia og på sosiale media. 

Om dette fremstår som sunt og tidsriktig 
i dag, kan det tippe over i tvangspreget og 
selvsentrert virksomhet som gir en illusjon 
av å ha kontroll i livet – ha kontroll over li-
vet. 

Kroppen har til alle tider vært sentral 
i identitetsutvikling og selvpresentasjon. 
Nå koples sunnhet, skjønnhet og sosial an-
erkjennelse sammen på nye måter. Det er 
kroppens form og fasong – utseendet som 
står i sentrum. Mens kroppen i tidligere 
tider var knyttet til arbeid, bevegelse og 
produksjon, knyttes den i økende grad til 
presentasjon (5). Kjernen i utviklingen er at 
kroppen gjøres til objekt både for andres og 
eget blikk. Vi er i økende grad blitt betrak-
tere av oss selv og hverandre.

Dessuten, med større åpenhet om psy-
kiske plager og problemer blir symptom-
demping med medikamenter lett å ty til, sta-

tusoppdateringer og tilsvarende virksomhet 
kan holde uro og bekymringer unna på kort 
sikt, men kan over tid bidra til å redusere 
evnen til konsentrasjon og ro og slik bygge 
opp under «mye vil ha mer»-holdninger, ved 
ustanselige påminninger om alle krav den 
enkelte skal leve opp til. Og terskelen for å 
søke psykologhjelp senkes, jf. de senere års 
økning i bruk av psykoterapi.

Mens mange omtaler ungdommers uro, 
bekymringer, søvn og konsentrasjonspro-
blemer og opplevelser av at «alt er slit» (21) 
som psykiske problemer, peker andre på at 
vi står i fare for å sykeliggjøre ungdomsti-
dens spesielle utfordringer og svingninger. 
Her berøres vanskelige og viktige grense-
oppganger mellom å bagatellisere og drama-
tisere. De tas opp i kronikkens del II, som 
publiseres i Fysioterapeuten senere i 2016.
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Orginaltittel: Carrying the weight of uncer-
tainty: Patients’ long-term experiences after 
bariatric surgery.

Førekomsten av fedme og alvorleg fedme 
har auka raskt i Noreg etter 1980. Alvorleg 
fedme betyr høg kroppsvekt som er knytt til 
helserisiko og redusert livskvalitet. Helsete-
nesta tilbyr menneske med alvorleg fedme 
ei tverrfagleg utgreiing og moglege tiltak 
for vektreduksjon, men ikkje nødvendigvis 
kirurgi. Fedmekirurgi er eit alternativ ved 
alvorleg fedme, og synast å vere det mest 
effektive tiltaket ved å gi varig vekttap og 
reduksjon i vektrelaterte følgjetilstandar for 
pasientar flest. Kirurgi inneber også risiko, 
og langtidsresultat og komplikasjonar ut-
over dei første to åra etter inngrepet er ikkje 
tilstrekkelig utforska. 

Føremålet med studien var auka innsikt 
i korleis endringar etter fedmekirurgi kan 
opplevast og kva endringane i etterkant 
kan innebere, gjennom å utforske pasien-
terfaringar, minst fem år etter behandling. 
Forskingsspørsmåla var: Korleis erfarer pa-
sientar å ha gjennomgått fedmekirurgi, og 
endringar og meiningar knytt til dette, minst 
fem år etter? Kva tenker dei om framtida? 
Korleis erfarer pasientar eting og endring av 
etepraksisar på lang sikt etter fedmekirurgi? 
Korleis skildrar dei det kroppslege knytt til 
eting? Korleis er menn sine erfaringar med 
helse og velvære, meir enn fem år etter fed-
mekirurgi?

Studien har eit kvalitativt design, og er 
forankra i eit fenomenologisk perspek-
tiv. Forskingsmaterialet var 20 individu-
elle djupneintervju med sju kvinner og 13 
menn, gjennomført mellom fem og sju år 
etter fedmekirurgi. Deltakarane hadde ulik 

bakgrunn, og var i alderen 28 til 60 år. Alle 
hadde gjennomgått Duodenal omkopling, 
som er ein kirurgisk metode som gir størst 
vekttap og inneber noko høgare risiko for 
komplikasjonar, når den vert samanlikna 
med andre metodar. Analysane av for-
skingsmaterialet er inspirerte av Giorgi sin 
fenomenologiske metode. 

Resultata er presentert i tre vitskaplege 
artiklar. Den første artikkelen bygger på 
intervju med dei første åtte deltakarane i 
prosjektet. Hovudfunnet var at omfattande 
endring, endringar i korleis deltakarane vart 
møtt av andre og forhandlingane om eigen 
kroppsleg identitet var vesentleg for korleis 
fedmekirurgi vart erfart på lang sikt. Den 
andre artikkelen bygger på dei første 14 
intervjua i prosjektet. Deltakarane uttrykte 
eting som ein eksistensiell praksis, nært 
knytt til deira konkrete situasjon, og som eit 
sensitivt tema etter fedmekirurgi. Den tredje 
artikkelen tek utgangspunkt i dei 13 mann-
lege deltakarane sine erfaringar etter fedme-
kirurgi. Hovudfunnet var at handling var 
essensielt for mennene si sjølvforståing, og 
eit omdreiingspunkt for heile fedmekirurgi-
forløpet deira. Fedmekirurgi var erfart som 
ei inngripande behandling, men óg som 
djupt meiningsfylt, fordi den gav mennene 

tilgang til å engasjere seg aktivt i samspelet 
med omverda og andre.

Å bere vekta av det usikre (carrying the 
weight of uncertainty) var eit gjennomgå-
ande sentralt tema på tvers av funna som 
er presentert i dei tre delstudiane. Trass i 
tilstrekkelig vekttap og tilfriskning frå vekt-
relaterte følgjesjukdommar, levde pasien-
tane på lang sikt med helseplager, sjukdom, 
komplikasjonar og uro for framtida knytt til 
kroppsvekt og helse.

Artiklar:                               
1. Natvik, E., Gjengedal, E., & Råheim, M. 
(2013). Totally changed, yet still the same: 
Patients’ lived experiences 5 years beyond ba-
riatric surgery Qualitative Health Research, 
23(9), 12. doi:10.1177/1049732313501888.
2. Natvik, E., Gjengedal, E., Moltu, C., & Rå-
heim, M. (2014). Re-embodying eating: pa-
tients’ experiences 5 years after bariatric sur-
gery. Qualitative Health Research, 24(12), 
1700-1710. doi:10.1177/1049732314548687.
3. Natvik, E., Gjengedal, E., Moltu, C., & 
Råheim, M. (2015). Translating weight loss 
into agency: Men’s experiences 5 years af-
ter bariatric surgery. International Journal 
of Qualitative Studies on Health and Well-
Being, 10. doi:10.3402/qhw.v10.27729.
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Fedmekirurgi som levd erfaring – fem år etter 
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BAKGRUNN: På alle løpsdistansene fra 1500 
m til maraton er det aerobe energibidraget 
det vesentligste, og disse løpsdistansene 
karakteriseres i artikkelen som distanseløp.   
Utviklingstrekkene i internasjonal distan-
seløping har endret seg fra å ha fokus på 
intensiv intervalltrening og fartslek i 1930, 
40- og 50-årene til mer langkjøringsfokus 
og bruk av mengdetreningsregimer fra 1960 
og 70-årene. Det er enighet blant trenere og 
forskere om at det er interaksjonen mellom 
de tre variablene: treningsmengde (kilome-
ter løpt per tidsenhet), treningshyppighet og 
treningsintensitet som påvirker fysiologiske 
faktorer som igjen påvirker prestasjonsnivå-
et i distanseløping. Til tross for forsøk på å 
beskrive optimale treningsmodeller for dis-
tanseløpere, er det ideelle forholdet mellom 
de tre ovennevnte variabler et stadig tilbake-
vendende tema for diskusjon.

METODE: Søk i databasene Sport Discus, 
Web of Science, Google Scholar og andre 
kilder, hvor begrepene «distance running» 
og/eller «elite level» ble søkt sammen med 
«training volume», «training frequency» 
eller «training intensity», ble det funnet 
åtte artikler som systematisk har registrert 
treningsvolum og intensitetsfordelingen 
til eliteløpere over lengre perioder. I tillegg 
har en artikkel rapportert treningsvolum 
blant mellom- (n=40) og langdistanseløpere 
(n=32) på nasjonalt og internasjonalt nivå 
over en periode på 8-9 år. En annen studie 
registrerte treningsmengde og intensitets-
fordeling over en periode på seks måneder 
blant distanseløpere på regionalt nivå. An-
dre studier har rapportert treningsmengde 
og intensitetsfordeling blant eliteløpere ba-
sert på spørreskjemaer besvart av eliteløpere 
eller trenere, og noen artikler har gitt eksem-
pler på treningsmengde og intensitetsforde-

ling hos eliteløpere i utvalgte treningsuker i 
ulike perioder av treningsåret. 

RESULTATER: Suksessfulle distanselø-
pere som har konkurrert på løpsdistanser 
fra 1500 m til maraton, har løpt mellom 120 
og 260 km per uke. Kenyanske løpere som 
har oppnådd suksess med treningsmengder 
mellom 120 og 150 km per uke har typisk 
trent med høyere treningsintensitet enn 
de som har løpt >150 km per uke. Blant 
kenyanske langdistanseløpere er trenings-

volumet rapportert å være 
høyere for mannlige enn 
for kvinnelige løpere. Høy 
treningsmengde er ofte et 
resultat av mange ukentlige 
treningsøkter, og mannlige 
distanseløpere fra Kenya 
som kjennetegnes av store 
treningsmengder, løper ofte 
tre ganger per dag.

For 5000m- og 10000m-
løpere på seniornivå, synes 
treningsmengder rundt 
150-200 km per uke å være 
hensiktsmessig for mann-
lige løpere, og 120-170 km 
per uke for kvinnelige løpe-
re. Europamesteren på 1500 
m for menn i 2012 hadde et 
gjennomsnittlig treningsvo-
lum på 145-156 km per uke 
i ulike deler av treningsåret. 
Det ser ut til å være gunstig 
å kombinere disse ukentlige 
treningsmengdene med to 
til fire økter på terskelfart 
(82-92% av maksimal hjer-
tefrekvens (HFmaks)) og en 
eller to økter med trening 
hvor intensiteten er >92% av 
HFmaks i forberedelsespe-
rioden (november-mars). 
For utøvere som konkurre-
rer på distansene fra 1500 m 
til 10000 m, anbefales det å 

redusere antall økter og antall kilometer løpt 
i terskelfart og øke antall økter i spesifikk 
konkurransefart i pre-konkurranse- og kon-
kurranseperioden. Mannlige maratonløpere 
på internasjonalt nivå løper i gjennomsnitt 
mellom 150 og 260 km per uke. Det har 
blitt rapportert at maratonløpere som løp 
færrest km per uke fulgte et treningsregime 
med høyere intensitet enn de som i snitt 
løp et større antall km pr uke. For mann-
lige maratonløpere som løper mellom 180 

Sammendrag:

Treningen til distanseløpere på 
internasjonalt nivå

SPENST Hvorfor er kenyanerne så gode løpere? Hvor du er født og 
hva du spiser, er noe av hemmeligheten, mener Timo Limo.  
Foto: Jan-Erik Østlie
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og 260 km per uke består 80 – 90% av det 
totale treningsvolumet av lett og moderat 
kontinuerlig trening (langkjøring) hvor HF 
er < 82% av HFmaks. En, to eller tre ukent-
lige økter løpes med en intensitet fra 82-92% 
av HFmaks og en økt løpes med HF > 92%. 
Alternativt løpes det en økt med HF mel-
lom 82-92% av HFmaks og to økter med 
HF >92% av HFmaks. Det anbefales å redu-
sere treningsmengden de siste to ukene før 
et maratonløp. Topp resultater på maraton 
kan også oppnås med lavere treningsmeng-
der (150 til 180 km per uke). Dette krever 
høyere intensitet på de kontinuerlige øktene 
(langturene) og intervalltreninger utføres 
gjerne med færre repetisjoner, høyere in-
tensitet og lengre restitusjonstid mellom in-
tervalldragene. For portugisiske, franske og 

amerikanske maratonløpere har trenings-
mengdene vært høyere for mannlige enn for 
kvinnelige løpere.

Den, i skrivende stund, kvinnelige ver-
densrekordinnehaveren på maraton for 
kvinner løp mellom 192 og 256 km per uke i 
de periodene hun var i full maratontrening. 
Dette er et høyere treningsvolum enn rap-
portert for Grete Waitz i 1983, Ingrid Kristi-
ansen i 1985 og for portugisiske, franske og 
amerikanske kvinnelige maratonløpere. 

KONKLUSJON: Mellom 70% og 90% av 
den totale treningsmengden til distanselø-
pere på internasjonalt nivå har bestått av 
rolig og moderat trening. Dette står i sterk 
kontrast til det som har blitt anbefalt av flere 
forskere som har registret størst fremgang 
hos middels og moderat trente individer 

som over en kortere treningsperiode (6-10 
uker) har fulgt et treningsregime med mye 
intensiv trening. Treningsmengde (km per 
uke) og treningsintensitet må vurderes i for-
hold til den enkelte utøvers nivå, hvor man-
ge år løperen har vært på internasjonalt nivå 
og ut fra utøverens individuelle karakteristi-
ka. I motsetning til forskere, er utfordringen 
for en trener å utarbeide et treningsprogram 
som er optimalt over tid for den enkelte utø-
ver, snarere enn å designe treningsprogram 
som gir størst gjennomsnittlige fremgang 
for en gruppe personer etter en begrenset 
periode med trening. 

Referanse: 
Tjelta, L.I., The training of international level distance run-
ners International Journal of Sports Science & Coaching, 
2016. 11(1): p. 122-134.

Salvesen KT, Wastlund M:
Mindfulness og medfølelse – en vei til 
vekst etter traumer
Pax forlag
275 sider 
305 kr 
ISBN: 978-82-530-3819-3

En ny, spennende bok og et meget nyt-
tig verktøy for den som selv har opplevd 
traumer eller fagpersoner som arbeider med 
mennesker som har opplevd traumer. Den 
viser hvordan mindfulness og medfølelse kan 
virke helende på et traumatisert menneske.

Mindfulness og medfølelse – en vei til 
vekst etter traumer er den første norske 
boken som tilbyr en traumesensitiv tilnær-
ming til trening av oppmerksomt nærvær. 
Den handler om hvordan man kan forstå 
psykologiske traumer og kort om de ulike 
fasene i traumebehandling. Den tar så for 
seg hvordan man kan bruke mindfulness/
oppmerksomt nærvær som innfallsvinkel for 
å behandle senvirkninger av traumer. Forfat-
terne legger særlig vekt på viktigheten av å 
trene medfølelse som en nøkkel til tilfrisk-
ningsprosessen. 

Boken er delt opp i en teoridel og en 
praktisk del. Den praktiske delen er lagt 
opp som en treningsmanual på 15 sesjoner, 
der de 10 første sesjonene fokuserer på å 

bygge opp evnen 
til oppmerk-
somt nærvær 
og de fem siste 
fordyper hvordan 
man kan trene 
medfølelse med 
seg selv og andre. 
Alle øvelsene fin-
nes som lydfiler 
som kan lyttes på 

fra nettet, lastes ned fra nettet og man kan 
også bruke QR-koder for å gjøre dette enda 
lettere tilgjengelig. 

Forfatterne har bred og lang erfaring fra 
traumebehandling. Salvesen er psykologspe-
sialist ved Modum Bads Traumepoliklinikk 
i Oslo og har i tillegg videreutdanning i 
kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk 
psykoterapi. Wastlund er utdannet sivilinge-
niør og fysioterapeut med videreutdanning 
innen Kunst- og uttrykksterapi, psykodrama, 
sensorimotorisk psykoterapi og Mindful 
Self-Compassion (MSC-lærer). Forfatterne 
selv sier at boken henvender seg til de som 
ønsker å trene oppmerksomt nærvær og 
indre medfølelse selv og til fagpersoner som 
tilbyr dette som en del av terapi eller trening. 
Den er spesielt rettet inn mot ettervirkninger 
av traumer, men kan også brukes og være 
til hjelp for alle som har vært utsatt for be-

lastninger, stress over lang tid. For fysiotera-
peuter som arbeider med traumer, mener jeg 
dette er en svært nyttig og konkret bok. Jeg 
tenker også at dersom man som fagperson 
skal bruke treningsmanualen med pasienter, 
bør man han ha kunnskap om traumeteori fra 
før og også ha mer kunnskap om, og selv ha 
praktisert, oppmerksomt nærvær for å kunne 
formidle dette på en god måte. For de som 
ønsker å jobbe med dette i grupper, kan man 
følge treningsmanualen som er konkret og 
godt beskrevet i boken. 

Jeg synes også at forfatterne har klart 
å beskrive vanskelig teori på en lettfat-
telig, praksisrettet og inspirerende måte. 
Traumeteori er et stort fagfelt under stadig 
utvikling og har fått økende oppmerksom-
het de senere årene. Jeg synes at mange av 
fagbøkene har vært tungleste og vanskelige 
å forstå. Denne boken er annerledes. Forfat-
terne formidler temaet lettfattet og klarer å 
knytte det opp mot praksis på en god måte. 

Etter å ha lest boken har jeg fått mye god 
inspirasjon og trygghet i at vi som fysio-
terapeuter har mye å bidra med, også inn i 
dette fagfeltet. Jeg vil med glede og letthet 
anbefale den til andre med interesse innen 
dette fagfeltet. 

Bente Thon, spesialist i psykomotorisk 
fysioterapi, DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres

God bok om traumebehandling
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Som et svar på samhandlingsreformen, og for å nå 
målet om at folk skal bo hjemme lengst mulig, har 
det vært satset stort på helsehus i kommune-Norge. 
Her står rehabiliterings- og korttidsplasser klare, og 
fysioterapeuten er selvsagt sentral. 
    Oslo kommune gjennomførte en stor omlegging til 

helsehus i 2013. I Trondheim kommune har helsehus 
eksistert siden 2007.
    Samtidig opplever mange kommuner at økonomien 
er presset, og det må prioriteres mellom bruker- og 
pasientgrupper. Blant disse finner vi også sykehjems-

beboere med langtidsplass. Hva slags tilbud får de? 

Fysioterapi i eldreomsorgen

Alle korttids- og rehabilite-
ringsplasser ved Oslos syke-
hjem er nå samlet i nye hel-
sehus. Det ser ut til å ha gitt 
gevinst for både pasientene, 
de ansatte og bydelene. 

SLIK oppsummerer Bjørg Torill Madsen, di-
rektør for helsehus i Sykehjemsetaten i Oslo 
kommune, erfaringene med de nye helsehu-
sene så langt.  Hun viser også til resultatene 
fra pilotprosjektet som er gjennomført i for-
bindelse med omorganiseringen.

Direktøren trekker spesielt frem fysiote-
rapi og ergoterapi som nøkkelen til rehabili-
tering og mestring i arbeidet som gjøres ved 
helsehusene.

Ifølge Madsen er etableringen av helsehus 
Oslo kommunes svar på utfordringene fra 
samhandlingsreformen og fra eget bystyre. 
Ideen vokste frem i løpet av 2013, og disku-
sjonen startet i det politiske miljøet. 

24 sykehjem berørt
– Etter at valget falt på etablering av fire 

helsehus, ble Sykehjemsetaten satt til å 
gjennomføre endringen i samarbeid med 
bydelene. Dette innebar å vurdere hvilke sy-
kehjem som skulle endre driftsform til reha-
biliterings- og korttidsformål, og flytting av 
både pasienter og aktuelt personale. En for-
midabel oppgave med tanke på at 24 syke-
hjem var berørt. I tillegg var det mange lang-
tidsplasser på sykehjemmene som skulle bli 
helsehus, og ingen beboere skulle flyttes mot 
sin vilje, sier helsehusdirektøren.

Kompetansen skulle altså flyttes med 
korttids- og rehabiliteringsplassene til helse-
husene. I alt 450 beboere og like mange an-
satte byttet henholdsvis bosted og arbeids-
plass i løpet av 2015.

Ambisiøst prosjekt
Helsehusene er et svar på både samhand-
lingsreformen og lokale mål i Oslo kommu-
ne. Men Sykehjemsetaten har like godt valgt 
å gå et skritt videre, forteller Madsen.

– Det er ambisiøst, men parallelt med eta-
bleringen av helsehusene valgte vi å se frem-
over. Skal man lykkes med rehabilitering, og 
dermed skape en mestringsbølge, må gode 
brukeropplevelser være fundamentet. For å 

få til dette har vi benyttet tjenestedesign (se 
faktaboks) som innovasjonsverktøy, og dette 
skal nå implementeres i helsehusene.

Kort forklart ønsket direktøren å se på 
det hun kaller «mulighetsrommet fremfor 
handlingsrommet» – med 2025-briller på 
nesen.

– Helsehusene skal være et av de viktigste 
verktøyene kommunen har for å sikre at folk 

Fra sykehjem til helsehus: 

Bedre tilbud – penger spart

Tjenestedesign
n En metodikk som i økende grad blir 
brukt i sammenhenger der virksomheter 
ønsker å tilrettelegge for gode opplevel-
ser for og i møte med brukerne.

Tjenestedesign skiller seg fra andre 
utviklingsprosesser ved at den er bruker-
sentrert og helhetlig. Grunntanken er å 
sette brukeren i sentrum for utviklings-
prosessen, og se hele tjenestetilbudet fra 
brukerens perspektiv. 

Kilde: difi.no
https://www.difi.no/artikkel/2016/03/

tjenestedesign

TEKST og FOTO Kai Hovden, kh@fysio.no

https://www.difi.no/artikkel/2016/03/tjenestedesign
https://www.difi.no/artikkel/2016/03/tjenestedesign
mailto:kh@fysio.no
http://difi.no/
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Fysioterapi i eldreomsorgen

skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, 
altså i tråd med målet i samhandlingsrefor-
men. 

Brukerreisen
For å sikre at man arbeider i tråd med må-
lene som er satt, er konseptet brukerreisen 
viktig for de involverte i helsehussatsningen. 

– Her har vi definert hva man skal kunne 
forvente å oppleve på de ulike nivåene, og 
i tillegg hva det forventes at personalet skal 
bidra med gjennom brukerreisen. Deler av 
konseptet er blitt pilotert for å sjekke at det 

faktisk fungerer, og for å avdekke eventuelle 
barrierer og utfordringer, forteller direktø-
ren.

Velkomsten, oppstartsamtalen og det 
skreddersydde oppholdet er hva man har 
valgt å teste nærmere. 

– Av de tiltakene vi testet er nok oppstart-
samtalen det mest spektakulære. Den invol-
verer bruker, pårørende og personalet, både 
fra det aktuelle helsehuset og bydelen. På 
denne måten ønsker vi å skreddersy tilbudet 
ut fra hva som er viktig for den enkelte, un-
derstreker Madsen.

Penger å spare
Helsehusprosjektet kan også vise seg å gi en 
betydelig økonomisk gevinst.

– Bydel Nordstrand kan spare ca. 2,2 mil-
lioner kroner, eller om lag 105.000 kroner 
per bruker, på 21 pasienter i det nye ide-
elle forløpet i helsehus, sammenlignet med 
tradisjonell korttidsplass. Besparelsespo-
tensialet for Oslo kommune er på ca. 475 
millioner kroner. Det krever at man øker 
ressursene noe i helsehusene, men det er en 
investering som gir gevinst, påpeker helse-
husdirektøren. n

HELSEHUSSATSING I OSLO Prosjektlederne ved tre av Oslos fire helsehus forteller om en omstillingsprosess som har vært krevende og interessant.  
Stadig mer komplekse pasienter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever tverrfaglighet og kontakt med øvrige kompetansemiljøer. F.v.: Prosjekt-
leder ved Lilleborg helsehus, Elin Berven, helsehusdirektør Bjørg Torill Madsen, prosjektleder ved Tåsen helsehus, Håkon Langeland og prosjektleder ved 
Ryen helsehus, Silje Thorkildson.
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Mer treffsikker rehabilitering 
og mer robuste fagavdelinger. 
Det er erfaringene prosjektle-
derne ved tre av Oslos helse-
hus legger mest vekt på.

PROSJEKTLEDERNE fra Ryen, Tåsen og Lil-
leborg helsehus deler sine erfaringer med ny 
organisering, og sammensmelting av kom-
petanse og erfaring, men de viser helst til de 
faglige gevinstene prosjektet har ført med 
seg.

– Tåsen helsehus har ansatt flere fysiote-
rapeuter og ergoterapeuter i takt med antal-
let korttids- og rehabiliteringspasienter. Tid-
ligere var det i hovedsak langtidsplasser på 
Tåsen, men dette er nå snudd på hodet. Vi 
har en stor fysio- og ergoterapigruppe, som 
er supplert av annet helsepersonell ute på 
avdelingene. Til sammen gjør dette at vi kan 
tilby langt mer treffsikker rehabilitering, slik 
at brukeren kan bli boende hjemme lenger, 
sier prosjektleder og fysioterapeut Håkon 
Langeland ved Tåsen helsehus.

– Hvordan fungerer det tverrfaglige sam-
arbeidet mellom de forskjellige profesjons-
gruppene? 

– Min erfaring er at samarbeidet fungerer 
godt innen rehabilitering, mens utfordrin-
gen er større på korttidsplassene. Det kan 
blant annet skyldes at man er vant til denne 
arbeidsformen innen rehabilitering, samt at 
fagressursene her er noe høyere, sier Silje 
Thorkildson, prosjektleder ved Ryen helse-
hus og sykepleier.

– Skillet bør fjernes
Helsehusdirektør Bjørg Torill Madsen me-
ner på sin side at skillet mellom rehabilite-
ring og korttidsplasser må bort. 

– Det er opphold i helsehus som er løs-
ningen, så her må personalet slippes løs. De 
må få gjøre sine faglige vurderinger med ut-
gangspunkt i hva som er viktig for pasien-
ten, og ressursbruken må ha skreddersøm.

Hun viser til at man får inn stadig mer 
komplekse pasienter som følge av samhand-
lingsreformen, med tidligere utskriving fra 
sykehus. 

– Derfor er det avgjørende å ha et velfun-
gerende system på plass. Vi har funnet en 

modell vi tror på, men har fremdeles en jobb 
å gjøre med tanke på hvordan vi best mulig 
kan organisere det tverrfaglige samarbeidet, 
understreker Madsen.

Utfordringer
– Med mer komplekse pasienter kommer 
også behovet for kompetanse som vi ikke 
har i de respektive helsehusene. Da hand-

ler det om å avklare hvordan vi skal arbeide 
tverrfaglig, og om å etablere kontakt med 
miljøer utenfor. Vi samarbeider for eksem-
pel med fysio- og ergoterapiutdanningene 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier Silje 
Thorkildson.

Håkon Langeland forteller at det i løpet 
av en uke skjer utrolig mye på helsehuset 
som berører fysioterapeutene. 

– Her får du virkelig brukt faget, og det 
er god mulighet for faglig utvikling med så 
mange terapeuter samlet på ett sted. Det er 
en stor gevinst, mener han.

Rivende utvikling
Fra kimen til helsehusene ble unnfanget 
i 2013 og frem til i dag, har det vært høyt 
tempo over prosjektet. 

– Ulike kulturer har smeltet sammen i 
prosessen. Hos oss er det for eksempel per-
sonale fra fem forskjellige sykehjem. Det 
har vært krevende i perioder, men vi har 
fått landet det på en god måte, mener Elin 
Berven, fysioterapeut og prosjektleder ved 
Lilleborg helsehus.

REPORTASJE

Utfordrende og utviklende å jobbe i helsehus

Helsehusets rolle
•	 Gi medisinsk behandling, pleie og opp-

følging etter opphold på sykehus.
•	 Gi en vurdering av helsesituasjon og 

fremtidig livssituasjon for uavklarte 
pasienter.

•	 Gjennomføre treffsikker rehabilitering, 
opptrening og veiledning for å kunne 
fortsette å bo hjemme.

•	 Gi trygghet og motivasjon på vei 
tilbake til hjemmet.

•	 Være et godt sted å dø.

FALT Tidligere urmaker Egil Berntsen (87) var uheldig og falt på et fortau da han var ute på tur 
sammen med sin kone. Berntsen slo venstre hofte og pådro seg en del skrubbsår i fallet, men man 
kunne tidlig utelukke skjelettskade. Etter først å ha blitt innlagt på Kommunal Akutt Døgnenhet, 
Aker, kom han til Lilleborg helsehus. Her sto mobilisering og smertelindring på programmet. På 
bildet ser vi ham i opptrening sammen med fysioterapeut Stine Elise Hansen.
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– For å sikre et godt tilbud til lang-
tidsbeboere på sykehjem, trengs 
det både bevisstgjøring og tilret-
telagt trening og aktivitet, sier fag-
gruppeleder Anne Sofie Røysland.

RØYSLAND er leder i Faggruppen fysiote-
rapi for eldre i NFF. Hun understreker at 
langtidspasienter i sykehjem er en hetero-
gen gruppe, som spenner fra eksempelvis 
den spreke og forholdsvis unge demente 
pasienten i 70-årene til 95-åringen som 
nærmer seg livets slutt. 

– Behovet for ivaretagelse vil derfor va-
riere betydelig. Men uansett hvor på ska-
laen man ligger, vet vi at sykehjemsbebo-
ere beveger seg lite og preges av inaktivitet.

Trenger bevisstgjøring
Faggruppelederen er klar over at det er 
ressurskrevende å legge til rette for tilpas-
set aktivitet til alle. Hun mener likevel det 
er fullt mulig å gjennomføre om man er 
bevisst på betydningen av aktivitet.

– Pleie- og omsorgssektoren har ikke 
nødvendigvis dette fokuset og trenger en 
bevisstgjøring som kanskje andre yrkes-

grupper i større grad målbærer, mener 
Røysland.  

Naturlig nok støtter faggruppen forsla-
get fra Kjersti Toppe og Heidi Greni (Sp) 
om å sikre fysio- og ergoterapikompetanse 
i sykehjem. Et forslag som ble nedstemt da 
det ble behandlet i Stortinget 18. mai.

– Helsetjenestene i sykehjem må til 
enhver tid reflektere beboernes behov 
og må differensieres ut ifra den enkeltes 
funksjonsnivå og ønsker for hverdagen 
på sykehjemmet. Til dette trengs det hel-
sepersonell med variert erfaring og kom-
petanse, som kan gi hverdagen variasjon 
og innhold. Fysisk aktivitet og tilpasset 
trening er en viktig del av dette, og vi vet 
at også eldre uten tvil er trenbare, selv de 
med langtidsplass, sier Røysland.

Tilrettelegging 
Tilrettelagt trening eller aktivitet i mindre 
grupper, ut ifra funksjonsnivå, vil være det 
ideelle, ifølge faggruppelederen.

– Det gjelder blant annet å trene på 
hverdagsaktiviteter som å reise seg og sette 
seg, gange, styrke- og balanseøvelser stå-
ende med støtte. Dette må gjenspeile de 
vanlige aktivitetene. Daglige gjøremål bør 

også fungere som 
treningsarena, slik 
at pasienten gjør 
det han kan og 
bare blir hjulpet 
med det han ikke 
kan. Dette er selv-
sagt tidkrevende, 
men over tid er det 
en viktig bevisst-
gjøring i forhold 
til å bevare funk-
sjoner så lenge det 
er mulig og trygt, 
understreker hun.

– Hvordan kan dette realiseres?
– Det er viktig å kartlegge pasientens 

ressurser, kanskje på det tidspunkt pasien-
ten tildeles fast sykehjemsplass. Dette kan 
gjøres med enkle tester av gange, balanse, 
funksjonell mobilitet og beinstyrke. Dette 
burde være fysioterapeutens ansvar og bør 
evalueres underveis. På denne måten av-
dekkes funksjonsfall og hvilke tiltak som 
kan settes inn på kort og lang sikt, dersom 
det er aktuelt og kan gjennomføres, sier 
Anne Sofie Røysland. n

– Krever bevisstgjøring og tilrettelegging

TRENBARE – Eldre er 
uten tvil trenbare, sier 
Anne Sofie Røysland. 

Prosjektlederne er enige om at det har 
vært godt å få røsket litt opp i innarbeidede 
vaner i samtlige faggrupper. Nå kan de høste 
gevinsten av mer robuste fagavdelinger, for-
di kompetansen er samlet. Når det gjelder 
ressurser og stillinger, har helsehusene kun 
fått tilført noe mer legekapasitet. Ingen stil-
linger i etaten er kuttet som følge av omleg-
gingen, opplyser Madsen, som medgir at det 
har vært krevende å kna dette sammen.

Prosjektlederne legger på sin side ikke 
skjul på at de gjerne skulle sett økte ressurser 
i helsehusene.

– Per i dag løser vi oppgavene med de 
samme ressursene som før reformen, og det 
er ingen tvil om at arbeidet har blitt mer kre-
vende, understreker Berven.

– Før kom pasientene i taxi, nå kommer 
de som regel i sykebil, supplerer Thorkild-
son.

Langtidsplassene
– Med en så kraftig satsing på rehabilitering 
og korttidsplasser, er det fare for at langtids-
beboerne i Oslos sykehjem sitter igjen med et 
annenrangs tilbud?

– Det var vi bekymret for ved oppstar-
ten av prosjektet. På den ene siden har sy-
kehjemmene som har avgitt korttids- og 
rehabiliteringsplasser med personell til hel-
sehusene mistet ressurser som tidligere kom 
hele sykehjemmet til gode.  På den annen 
side erfarte vi at sykehjem med korttids- og 
rehabiliteringsplasser fikk inn langt sykere 
pasienter etter at samhandlingsreformen ble 
innført, noe som krevde mye ressurser. Dette 
gikk noen ganger på bekostning av langtids-
beboerne. Nå kan de konsentrere seg om å 
skape et hjem for beboerne. Samtidig er det 
jo klart at man har mistet muligheten til å 
utnytte kompetansen på tvers av de avdelin-
gene man hadde tidligere, medgir Madsen.

– Et positivt trekk vi har observert, er at 
beboerne på sykehjem med langtidsplass nå 
får mer fysioterapi enn på lenge, sier Elin 
Berven.

Vil rekruttere de beste
Når det gjelder rekruttering, har det ifølge 
Madsen ikke vært noe problem å tiltrekke 
seg kompetent personale. Men det må job-
bes kontinuerlig med videreutdanning, re-
kruttering av spesialister og etablering av 
samarbeid med miljøer utenfor helsehusene:

– Vår erfaring er at det er attraktivt å 
jobbe i helsehus, men ikke alle ønsker det 
høye tempoet og alle utfordringene som 
arbeid i helsehus fører med seg. Vår ambi-
sjon er å rekruttere de beste. Her skal fagfol-
kene få rom til å gjøre sine vurderinger med 
utgangspunkt i hva som er viktig for pasi-
enten, vi skal ikke fortelle dem hva de skal 
gjøre, understreker helsehusdirektøren. n
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Det satses offensivt på helse-
hus og rehabilitering, men hva 
med de gamle som har syke-
hjemmet som sin faste bolig?  

FYSIOTERAPEUT og hovedtillitsvalgt for 
NFF i Tromsø kommune, Sigurd Leithe, er 
kritisk til det som skjer. Han mener tilbudet 
til beboere med langtidsplass på sykehjem er 
utilstrekkelig. 

– Dette har enhetslederne og soneleder-
ne i Tromsø sagt tydelig fra om lenge. De 
er klare på at behovet for rehabilitering og 
enkelttiltak er større enn tilbudet. Vi som fy-
sioterapeuter ser også at denne gruppen har 
behov for et bredt tilbud, både innen rehabi-
litering og forebygging. 

Ifølge Leithe er det kun de mest akutte 
og presserende problemstillingene man har 
kapasitet til å løse per i dag. Det er ingen stil-
linger som er spesielt avsatt til beboere på 
langtidsplasser. 

Tromsø kommune har ni hele årsverk til 
fysioterapi for voksne/eldre, og det er fem 
sykehjem i kommunen. 

– Hvis langtidsbeboere skal få et bedre og 

større fysioterapitilbud, så må det ansettes 
flere fysioterapeuter til dette, mener Leithe.

Slik fysioterapitjenesten er organisert i dag, 
ser ikke Leithe noen rekrutteringsproblemer. 
Det ville være noe annet om sykehjemmene 
skulle ansette egne fysioterapeuter.

– Det er generelt veldig vanskelig å re-
kruttere fysioterapeuter til å jobbe alene på 
et sted, omgitt av andre faggrupper. Vi er 
flokkdyr. Samtidig er jobbmangelen stor, 
spesielt blant unge og nyutdannede, så jeg 
tror rekruttering vil gå greit. Men det vil bli 
høy turnover i stillingene. Folk vil ta enhver 
ny jobb som tilbyr faglig fellesskap og miljø, 
mener Leithe.

– Det er også en kjent sak at man frykter 
press for å ta ordinære pleieoppgaver, legger 
han til.

Han foreslår grupper av fysioterapeuter 
som ambulerer mellom sykehjemmene som 
en mulig løsning. Dette vil gi et faglig fel-
lesskap og den tilhørigheten fysioterapeuter 
søker.

God kvalitet, manglende kvantitet
– Kan satsingen på helsehus føre til en lagde-
ling av tilbudet til eldre, der helsehusene blir 
kommunale utstillingsvinduer, mens lang-

tidstilbudet forvitrer?
– Personlig er jeg ikke fortrolig med 

hvordan helsehusene er ment å fungere. Ord 
som effektivisering og sentralisering gjør 
meg trøtt. Min vurdering er at kvaliteten 
er god slik det er nå, men at vi trenger flere 
stillinger. Fysioterapitilbudet til de svakeste 
gruppene er for dårlig, slår Leithe fast.

Han understreker at akuttilbudet er bra, 
men at den livslange oppfølgingen henger 
langt etter i bredde og mengde. 

– Jeg mener pengene i stedet burde vært 
brukt på flere stillinger til forebygging og 
aktivisering. En kulturendring hvor rehabi-
litering og aktivisering er alles ansvar, ikke 
bare terapeutene, ville gjort mye for å øke 
tilbudet for langtidsbeboere, legger han til. 

– Så du tror det blir en kamp om ressur-
sene?

– Ja, jeg tror satsingen på korttidstilbud 
kan gå ut over ressursene som brukes på 
langtidsplasser.  Kommunene må øke sin ka-
pasitet for ferdigbehandlede pasienter, men 
midlene fra samhandlingsreformen har ikke 
blitt brukt på en fremsynt måte. Midlene 
brukes til korttidsplasser på bekostning av 
rehabilitering og forebygging, understreker 
Sigurd Leithe. n

– Et utilstrekkelig tilbud

IMMOBIL I begynnelsen av oppholdet på Lilleborg var Berntsen immobil, og kunne kun forflytte seg fra seng til stol. Funksjonen bedret seg etter hvert. 
Han fikk jevnlig fysioterapi, og behandlingen besto av styrke- og balansetrening. Støttet av helsehusets fysioterapeuter, og selvsagt motivert av at han 
ønsket å komme tilbake til hjemmet, gjennomførte Berntsen øvelsene.
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I Trondheim kommune står man i samme kø, enten man bor 
hjemme eller på sykehjem og har behov for fysioterapi. 

DET GIR et likeverdig tilbud, sier Elin Simonsen, NFFs hovedtillitsvalgt i kommunen.
– Henvisning til fysioterapi for beboere i sykehjem behandles i samme priorite-

ringsnøkkel som hjemmeboende. Det vil si at det er samme ventetid på fysioterapi, 
uavhengig av boform. Dette oppfattes som en god disponering av ressurser og gir et 
likeverdig tilbud.

I Trondheim tilbys sykehjemspasienter vurdering og oppfølging etter behov.
– Det er ikke avsatt faste ressurser til fysioterapi i sykehjem, og dekningen av fysio-

terapiårsverk i forhold til innbyggertall i kommunen er så vidt jeg er kjent med noe 
under snittet for ASSS-nettverket, forteller Simonsen.

– Kan etableringen av helsehus føre til en lagdeling av fysioterapitjenesten?
– Jeg vil ikke si at etablering av helsehus har ført til en lagdeling. Helsehus har ek-

sistert i Trondheim kommune siden 2007/2008, og det er hjemmeboende som tilbys 
korttidsopphold i helsehus. Her er det tilsatt egne faste fysioterapeutressurser, forkla-
rer Simonsen.

Ingen rekrutteringsproblemer
Slik tjenesten er organisert i dag ser ikke Simonsen for seg at man vil oppleve rekrutte-
ringsproblemer, men egne stillinger knyttet til sykehjemmene har hun mindre tro på.

– Dersom sykehjemmene skulle ansette egne fysioterapeuter, ser jeg en fare for at 
disse arbeidsplassene kan oppfattes som mindre attraktive. Vi, NFF i Trondheim kom-
mune, erfarer at det er krevende å jobbe alene eller blant få fysioterapeuter på en en-
het med turnusdrift. Denne formen for organisering gir liten anledning til egen faglig 
utvikling, man kan oppleve forventning om deltakelse i pleieoppgaver og lite støtte 
på enheten til faglig veiledning. Dessuten ser vi en stor fare for at fysioterapiårsverk i 
institusjoner blir gjenstand for innsparingstiltak, noe vi opplever i helsehusene i dag, 
sier Simonsen.

– Hva med ressursfordelingen? Kan satsingen på helsehus gå på bekostning av tilbudet 
til langtidsbeboere?

– Nei, dette er ikke virkeligheten i dag. Enhet for fysioterapitjenester har jevnlig 
blitt styrket med ressurser de siste årene, og kan derfor opprettholde et tilbud også for 
sykehjemsbeboere. Trondheim kommunes strategi for å nå målet om null ventetid på 
institusjonsplass er å styrke hjemmetjenestene, inkludert fysio- og ergoterapi, slik at 
de eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig. Jeg vil heller si at Trondheim kommune 
står i fare for å svekke intensjonene med opprettelse av helsehus, ved å redusere den 
tverrfaglige bemanningen og fokuset på rehabilitering til fordel for grunnbemanning 
og tradisjonelle pleie- og omsorgsoppgaver, avslutter Elin Simonsen. n

ASSS-nettverket
•	 ASSS står for Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner.
•	 Samarbeidet i ASSS-nettverket mellom de ti største kommunene ble etablert i 

1986. Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavan-
ger, Trondheim og Tromsø deltar.

•	 Hovedfokus for samarbeidet er på utvikling og analyse av styringsdata på aggre-
gert nivå, og nettverket fungerer også som en arena for samhandling med KS, blant 
annet for å øve påvirkning i forkant av statlige reformer.

Kilde: ks.no

Samme tilbud uansett bosituasjon

HJEMME IGJEN For egen maskin og med rullator 
forlot Berntsen Lilleborg helsehus. Han hadde nådd 
målsettingen om å komme hjem. Berntsen klarer 
seg nå uten hjelp fra det offentlige, og bor hjemme 
sammen med sin kone. 

http://ks.no/
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Vi venter i spenning på to svært viktige saker fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Det gjelder arbeidet med forskrift for avtalefysioterapeuter, og det varslede forslaget 
om å fjerne diagnoselisten for fysioterapi, som skal ut på høring i nær framtid. 

Begge ordningene skal etter planen gjelde fra 1. januar 2017, og må sees i sam-
menheng med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Denne planen 
er ventet innen utgangen av året. Regjeringen skriver i Stortingsmeldingen om pri-
mærhelsetjenesten at når det gjelder kapasitet på dette området, er det nødvendig 
med tiltak for å redusere ventetid og gi kommunene mulighet til å påvirke avta-
lefysioterapeutenes praksisprofil, slik at aktiviteten er i samsvar med kommunenes 
behov og prioriteringer.

En forskrift skal sikre kommunenes mulighet til å styre avtalefysioterapeutene, 
slik at prioriterte grupper får behandling raskt og at kapasiteten hos fastlege og fy-
sioterapeut blir bedre utnyttet. Regjeringen påpeker også at både avtalefysioterapeu-
tenes prioriteringer og retten til fritak for egenandel for fysioterapi (diagnoselisten) 
er mekanismer som bidrar til å forhindre at grupper som kommunene prioriterer, 
kommer raskt til behandling.

Vi vet at forskriften vil inneholde krav til fysioterapeutenes virksomhet, herunder 
kvalitets- og funksjonskrav. Vi har derfor tatt til orde for at den skal ha et overord-
net fokus, slik at kommunene kan finne gode løsninger i dialog med den enkelte 
fysioterapeut. Dette er også i tråd med departementets ønske om at praksisprofil er i 
samsvar med fastsatte krav og kommunenes prioriteringer.

Regjeringens formål med å avvikle diagnoselisten er å sikre likebehandling og best 
mulig utnyttelse av ressursene til målgruppen. Den er visstnok ikke ment å være et 
innsparingstiltak, men er tenkt å være kostnadsnøytral. De foreslår derfor også å 
redusere egenandelstak 2, slik at merutgiftene til de pasientene som mister fritaket 
for egenandeler begrenses. 

Forbundsstyret er enig i at diagnoselisten ikke er et godt nok verktøy til å sikre de 
som har størst behov for fysioterapi hurtig utredning og behandling. Styret mener 
likevel at det er viktig å skjerme enkelte pasientgrupper, og foreslår at barn opp til 18 
år bør gis rett til fri behandling.

Men det er ikke nok med styringsverktøy og avvikling av diagnoselisten for å få 
en best mulig utnyttelse av fysioterapitjenesten i kommunene. Den er i dag sterkt 
underdimensjonert, og avtalefysioterapeuter arbeider 700 årsverk utover avtalt ar-
beidstid i driftsavtalene. I tillegg har vi de selvstendig næringsdrivende fysioterapeu-
tene uten driftsavtale som bidrar til å løse kommunenes fysioterapioppgaver. Det er 
derfor på høy tid med en tydelig satsing på fysioterapitjenesten, med økning i både 
faste stillinger og driftsavtaler.

Uansett endelig innhold i forskriften og innretning på ny ordning som skal sikre 
bedre likebehandling enn i dag, må mange avtalefysioterapeuter være forberedt på 
at det fra 2017 vil bli innført endringer som kan virke inn på deres praksisprofiler. 
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Lønnsoppgjøret i Spekter Helse
RESULTATET av forhandlingene 13. mai mellom Spekter og NFF 
for område 4 (Lovisenberg Diakonale Sykehus) og område 10 
(helseforetakene) innebærer et gjennombrudd for medlemmer med 
spesialistkompetanse. Der arbeidsgiver og fysioterapeut med spe-
sialistkompetanse er enige om at vedkommende anvender denne 
kompetansen i sitt arbeid, skal vedkommende lønnes over overens-
komstens del A2, kap. IV pkt. 1.3.3.

De andre områdene i Spekter har alle resultat på linje med 
offentlig sektor for øvrig. For Spekter 9, «Øvrige virksomheter», 
gjennomføres fase-tre-forhandlingene 1. juni.

Sammen med LO og YS gikk Unio til brudd i lønnsforhandlingene i 
staten. I skrivende stund er meklingen i statsområdet ikke avsluttet. 

I kommunal sektor ble det oppnådd enighet. Resultatet av 
lønnsforhandlingene er formidlet til tillitsvalgte og medlemmer, og 
omtalt på forbundsnettsidene under menypunktet «AKTUELT/Fag-, 
helse- og arbeidslivspolitikk». n

ET SAMMENDRAG av lønnsundersøkelsen 
per desember 2015 ble publisert i Fysio-
terapeuten nr. 4/2016. På NFFs nettsider 
finner du nå presentasjoner av resulta-
tene for hvert av tariffområdene KS, Oslo 
kommune, Spekter (Helse), stat og Virke 
(spesialisthelsetjenesten). Se menypunktet 
«Statistikk» for hvert tariffområde under 
«JUS & ARBEIDSLIV/Ansatt & tariff» på 
forbundsnettsidene.

Tilgang til presentasjonene krever inn-
logging. n

Lønn m.m. per tariffområde

Mer om ny kursportal
FRA 1. JUNI tar vi i bruk NFFs nye kursportal, 
som erstatter Fronter, og som er en integrert 
del av NFFs nettsider. Den nye løsningen 
vil by på mange fordeler for brukerne. Noen 
eksempler:
•	 Brukerne skal bare benytte én innlogging 

på www.fysio.no.
•	 En oversikt over kursene man er meldt 

på, og hvilken status man har, vil vises under «Min side»; enten 
«påmeldt» (= ennå ikke tildelt plass) eller «deltaker» (= er 
tildelt plass), eller om man er på venteliste. Oversikten innehol-
der også historikk over gjennomførte kurs.

•	 Tilgang til kursportalen og kursmaterialet fås straks status 
endres fra «påmeldt» til «deltaker».

•	 Kursportalen er godt tilpasset mobil og nettbrett.

PÅ SELVESTE Verdens fysioterapidag – 8. sep-
tember – arrangerer NFFs fagseksjon temada-
gen «Kroppen husker – fysioterapeutens rolle 
i møte med en flyktning». Temadagen finner 
sted i Gamle Logen, Oslo.

Flere dyktige fagpersoner innenfor området 
bidrar, og temadagen vil bestå av både fore-
lesninger og workshop. Noen av temaene er 
pasientrettigheter, migrasjonsfaser, kommuni-
kasjon, smerte, traumeforståelse og traume-
reaksjoner, samt at det vil bli gjennomført 
workshop som tar for seg ulike undersøkelses- 
og behandlingsteknikker. 

Målgruppen for temadagen er alle fysiote-
rapeuter som jobber med eller ønsker å jobbe 

med flyktninger.
Medlemmer av NFF betaler en kursavgift på 

700 kroner, mens ikke-medlemmer betaler 950 

kroner. Prisen inkluderer alle forelesninger og 
workshop, samt kaffe/te, toretters lunsj, betjent 
garderobe, etc. Velkommen på temadagen!

Temadag: fysioterapeuten og flyktningen

http://www.fysio.no/
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Rehabilitering og fysisk trening i sykehjem

DET ER STOR tverrpolitisk enighet om utfor-
dringene og målsetningene knyttet til rehabi-
litering av eldre og til aktivitet og trening på 
sykehjem. Uenigheten knytter seg til virkemid-
ler og konkrete tiltak. Det viste debatten og vo-
teringen på Stortinget 18. mai, der det ikke ble 
flertall for å forskriftsfeste krav om fysioterapi- 

og ergoterapikompetanse på sykehjem. Det ble 
heller ikke flertall for å opprette en nasjonal 
tilskuddsordning for å styrke rehabilitering og 
fysisk trening på sykehjem.

Stortingsdebatten gjenspeilet dermed 
hovedlinjene i innstillingen fra Stortingets 
helse- og omsorgskomité, avgitt 28. april 2016, 

til et representantforslag fremmet av stortings-
representantene Kjersti Toppe og Heidi Greni 
fra Senterpartiet. Du kan lese om representant-
forslaget og hovedpunktene i innstillingen på 
forbundsnettsidene, i en nyhet publisert 10. 
mai under «AKTUELT/Nyheter». n

FRA 1. JANUAR 2016 er Helsedirektoratet ansvarlig for behand-
ling av takst A9. På direktoratets nettsider finner du nå all relevant 
informasjon om retten til å utløse takst A9. På NFFs forbundsnett-
sider finner du lenke til Helsedirektoratets A9-informasjon under 
menypunktet «KOMPETANSEUTVIKLING/Takstkompetanse/Takst 
A9, psykomotorisk fysioterapi».

Nye fysioterapeuter som kvalifiserer til takst A9, blir registrert i 
Helsepersonellregisteret med A9-kompetanse. Har du allerede rett 
til å heve takst A9, og har fått bekreftelse på dette fra NFF, blir du 
ikke registrert med tilleggskompetanse i Helsepersonellregisteret.

Kontaktperson i NFF om spørsmål som gjelder A9-taksten:  
seniorrådgiver Bente Øfjord. n

For deg som søker takst A9
ØNSKER DU å opprette avtalegiro for betaling av medlemskon-
tingenten din i NFF? Da må du kontakte banken din. I avtalen med 
banken kan du be om månedlige trekk til en fast dato, for eksempel 
20. hver måned. Oppgi NFFs kontonummer 1602.40.51467 og 
KID-kode. KID-koden finner du ved å logge deg inn på «Min side» 
på www.fysio.no eller ved å henvende deg til NFF på tlf. 22 93 30 
50 eller informasjon@fysio.no. Husk at det kan ta to–tre uker før 
avtalegiroen iverksettes.

Får du ikke opprettet avtalegiro? Sjekk på «Min side» eller ta 
kontakt med NFF for å få oppgitt korrekt KID-kode. Ta deretter 
kontakt med banken din og kontroller at KID-koden er identisk med 
den du har fått oppgitt fra oss. n

NFF tilbyr avtalegiro!

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

Tvisteløsningsmemnda – tvisteløsning på «lavterskelnivå»
Susanne Gallala, rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Forhandlingsseksjonen i NFF mottar mange 
henvendelser med spørsmål om fortrinnsrett 
for deltidsansatte og rett til stilling tilsvarende 
faktisk arbeidstid. Det mange ikke kjenner til, 
er at disse sakene kan bringes inn til tviste-
løsningsnemnda. I denne artikkelen gis en 
innføring i hva tvisteløsningsnemnda er, og 
hvilke saker nemnda behandler. 

Organisering og sammensetning
Bakgrunnen for at nemnda ble opprettet, var at 
det var ønskelig med en raskere, smidigere og 
mer spesialisert behandling av visse konflikt-
er, både i forhold til domstolsbehandling og i 
forhold til tradisjonell administrativ håndheving 
av enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler. 
Tvisteløsningsnemnda skal tilby en tvisteløs-
ningsordning på «lavterskelnivå». 

Tvisteløsningsnemnda er partssammensatt 
med medlemmer etter forslag fra arbeidslivets 
hovedorganisasjoner både på arbeidstaker- og 
arbeidsgiversiden. I tillegg kan det oppnevnes 
sakkyndige medlemmer i den enkelte sak. 
Formålet med sammensetningen er å sikre at 
partene har en særlig innflytelse og eierforhold 
til saken. 

Hvilke tvister?
På noen utvalgte områder kan arbeidstaker og 
arbeidsgiver bringe en tvist inn for tvisteløs-
ningsnemnda. I disse sakene er også tvisteløs-
ningsnemnda en tvungen tvisteløsningsform. 
Det vil si at tvister på de aktuelle områdene 
ikke kan bringes inn for domstolene før tvisten 
har vært behandlet av nemnda og nemndas 
konklusjon foreligger. Tvisteløsningsnemnda 
behandler tvister om:
•	 fortrinnsrett til utvidet stilling for deltids-

ansatte, 
•	 rett til stilling for deltidsansatte som 

tilsvarer faktisk arbeidstid, 
•	 rett til redusert og fleksibel arbeidstid, 
•	 rett til fritak for nattarbeid, overtidsarbeid 

og merarbeid, og

•	 rett til utdanningspermisjon og annen 
permisjon. 

Totalt mottok tvisteløsningsnemnda 374 
saker i 2015. Et stort antall av disse sakene er 
tvister om fortrinnsrett for deltidsansatte og 
rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. I 
2015 mottok tvisteløsningsnemnda 64 saker 

om fortrinnsrett for deltidsansatte, og fram til 
innføring av bestemmelsen om rett til stilling 
tilsvarende faktisk arbeidstid var det i hovedsak 
denne type saker nemnda behandlet. Bestem-
melsen om rett til stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid kom inn i loven i 2013, og fra 1. 
januar 2015 har tvisteløsningsnemnda hatt 
kompetanse til å avgjøre slike tvister. I 2015 
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ble det klaget inn 252 saker på dette feltet, 
noe som innebærer en markant økning i antall 
saker som nemnda får til behandling. 

Fortrinnsrett til utvidet stilling
Etter arbeidsmiljøloven § 14-3 har deltidsan-
satte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at 
arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksom-
heten. 

Fortrinnsretten er betinget av at arbeidsta-
ker er fast ansatt og kvalifisert for stillingen. 
Ved vurderingen av om arbeidstakeren er 
kvalifisert for stillingen, kan det tas hensyn 
til både faglige og personlige forutsetninger. 
Fortrinnsretten til utvidelse gjelder stillinger 
med om lag de samme arbeidsoppgavene som 
den deltidsansatte allerede utfører. 

Utøvelse av fortrinnsretten må dessu-
ten ikke innebære vesentlige ulemper for 
virksomheten. Her må det foretas en konkret 
vurdering av om utøvelse av fortrinnsretten 
i det enkelte tilfelle vil gi urimelige utslag for 
virksomheten. I «vesentlig ulempe» ligger det 
blant annet at den deltidsansatte som gjør 
fortrinnsrett gjeldende, ikke kan velge seg en 
brøk av en ledig stilling, men må akseptere 
hele den utlyste stillingen. 

Faktisk arbeidstid
Etter arbeidsmiljøloven § 14-4 a kan en del-
tidsansatt arbeidstaker ha rett til å få utvidet 
sin stilling til den arbeidstid vedkommende 
faktisk har hatt det siste året. Vilkåret er at 
arbeidstakeren i de siste 12 måneder jevnlig 
har arbeidet utover avtalt arbeidstid. Den 
typiske situasjonen vil være der arbeidstake-
ren arbeider ekstravakter utover avtalen, eller 
av andre grunner arbeider «overtid» utover 
avtalt arbeidstid i sin deltidsstilling, såkalt 
merarbeid. 

Kravet om «jevnlig» merarbeid innebærer 
at merarbeidet må ha en viss hyppighet, og at 
det samlet sett må være av et visst omfang. 
Dersom en arbeidstaker tar ekstravakter kun 
i forbindelse med for eksempel ferieavvikling, 
vil ikke dette være tilstrekkelig. Det vil kreves 
innslag av merarbeid i den løpende driften. 
Hovedpoenget er at bruken av merarbeid skal 
fremstå som en etablert praksis som tilsier 
at arbeidsgiver over tid har et fast behov for 
arbeidskraft utover det som opprinnelig var 
avtalt. 

Rett til stilling tilsvarende faktisk 
arbeidstid gjelder ikke dersom arbeidsgiver 
kan dokumentere at virksomheten ikke har 
behov for merarbeidet i tiden framover. Det 
kan for eksempel tenkes at arbeidsgiver kan 
begrunne forventet mindre bruk av merarbeid 

på grunn av at det i mellomtiden er foretatt en 
nedbemanning. Arbeidsgiver må i dette tilfelle 
legge fram konkret dokumentasjon som kan 
sannsynliggjøre at virksomheten ikke lenger 
har behov for økt arbeidskraft.

Fremgangsmåte og frister
Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe 
sak inn for tvisteløsningsnemnda. Saken må 
fremmes skriftlig og senest innen fire uker et-
ter at arbeidsgiver avslo krav fra arbeidstaker. 

Tvisteløsningsnemnda behandler inn-
komne tvister på grunnlag av partenes skrift-
lige fremstilling og innsendt dokumentasjon. 
I særlige tilfeller kan partene også innkalles 
dersom dette er nødvendig for sakens opplys-
ning. 

Redusert betydning?
I april i år fattet Høyesterett en avgjørelse i 
tvist om fortrinnsrett for deltidsansatt. Avgjø-
relsen er først og fremst interessant når det 
gjelder tvisteløsningsnemndas betydning som 
tvisteløsningsorgan. Høyesterett kom i denne 
avgjørelsen til at vedtak fra tvisteløsnings-
nemnda ikke har rettskraft. I dette ligger det 
at en arbeidsgiver som er uenig i et nemnds-
vedtak om fortrinnsrett, ikke behøver å bringe 
tvisten inne for domstolene, men kan unnlate 
å rette seg etter vedtaket. Nemnda reduseres 
dermed til et rådgivende organ uten like stor 
betydning som tidligere antatt. 

Veien videre
Ved innføringen av den nye regelen om 
fortrinnsrett ble det uttalt at Stortingets 
intensjon og formål var å iverksette et tiltak 
for å redusere ufrivillig deltid. Bestemmelsen 
skulle også fungere som et likestillingspolitisk 
virkemiddel. Tvisteløsningsnemnda skulle 
ivareta rettssikkerheten samtidig som sakene 
skulle behandles raskt. Det er mulig at det 
ikke var lovgivers intensjon at vedtak fra 
nemnda ikke skulle være rettslig bindende for 
partene, slik Høyesterett kom til i den nevnte 
avgjørelsen. Det er også mulig at Høyesteretts 
avgjørelse vil ha mindre praktisk betydning. 
De fleste parter retter seg etter vedtak fattet 
av nemnda, og nemnda bidrar således til en 
rask og sikker avklaring i svært mange tvister. 
I avgjørelsen signaliserer Høyesterett at det 
ikke foreligger tilstrekkelig hjemmel for å 
anse vedtak fra tvisteløsningsnemnda for 
bindende. Det blir derfor spennende å se om 
regjeringen vil fremme forslag om endringer i 
regelverket. n

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

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
folkehelseperspektiv

29. august - 2. september Oslo 29. mai/Ledige plasser

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

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

Fysioterapi barn og ungdom - psykisk helse 7.-9. september og 28.-29. november Oslo 15. juni

Temadag: «Kroppen husker - fysioterapeutens 
rolle i møte med en flyktning»

8. september Oslo

Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og 
behandling av cervicalcolumna

12.-13. september  Oslo 12. juni

Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk 
aktivitet

14.-16. september Oslo 13. juni

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

Fysioterapi i palliasjon 17.-19. oktober Bergen 12. juni

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

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjons-
svikt og fall

26.-28. oktober Trondheim 19. juni

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

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

Bekkenrelaterte plager 2 14.-17. november Oslo 11. august

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

18.-19. november Oslo 15. august

2017

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

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

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

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

Det tas forbehold om endringer
Kursoversikt 2016

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

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

l Kollegaveiledning
Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på ettermid-
dagstid 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. 

Grupper med planlagt oppstart: 
•	 Ettermiddagsgrupper: Molde, Arendal, Oslo, Skei i Jølster,  

Stavanger, Trondheim og Bergen
•	 2x2 dager: Oslo, Tromsø, 

Ta kontakt for grupper andre steder, as@fysio.no
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... kurset har gitt faglig viten for å kunne gi råd og 
veiledning i samhandling med pasienter. Kursdeltaker

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

l Videreutdanning i arbeids- og  
 folkehelse for fysioterapeuter

Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid for fysioterapeuter

Tidspunkt for kurs i 2016 - 2017 - 2018
•	 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelse-

perspektiv, kurs 1, 29. aug.-2. sept. , Oslo
•	 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2,  

30. jan.-3. febr. 2017, Oslo
•	 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelse-

perspektiv, kurs 1, 28. aug.-1. sept. 2017, Oslo
•	 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2,  

29. jan.-2. febr. 2018, Oslo
•	 Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø, kurs 3, 

16.-20. april 2018, Oslo

Påmelding: www.fysio.no/kurs

For påmelding og info - følg med på 
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kursnytt

Gamle Logen, Oslo, 8. september 2016
Hold av dagen!

NFFs fagseksjon arrangerer temadag: 
«Kroppen husker» – fysioterapeutens rolle i møte 

med en flyktning
Forelesninger

Praktisk  
workshop

l «Hands-on» kurs i høst

Nærmere informasjon 
og påmeldingsskjema 

i kurskalenderen: 

12.-13. september:          
Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og behandling 
av cervical columna

18.-19. november:
Fordypningskurs i undersøkelse og behandling av 
kjeveleddsproblematikk

www.fysio.no/kurs

http://fysio.no/kurs
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kursnytt
http://fysio.no/kurs
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ANDRE KURS OG MØTER

Søk midler til hjerte- og karforskning
Nasjonalforeningen for folkehelsens mål for 
hjerte- og karforskningen er å bidra til at færre 
får disse sykdommen, å bedre diagnostikk, pleie 
og behandling, hindre forverring, samt å øke 
funksjonsevne og livskvalitet for de som har fått 
hjerte- og karsykdom. 

Nasjonalforeningens hjerte- og karforskning 
skal bidra til økt kunnskap om: 

 Årsakssammenhenger og sykdoms- 
 mekanismer

 Risikofaktorer
 Primærforebyggende tiltak 
 Diagnostiske metoder
 Sekundærforebyggende tiltak
 Behandling og rehabilitering  

 (ikke helsetjenesteforskning)

Det lyses nå ut midler til: 

 Doktorgradsstipender
 Postdoktorstipender
 Driftsstøtte til prosjekter 

Postdoktor- og doktorgradsstipendene  
utlyses for tre år, driftsstøtte for ett år. 

Midlene tildeles etter innstilling fra Nasjonal-
foreningen Det norske råd for hjerte- og  
karsykdommer.

Kontakt Øivind Kristensen for mer  
informasjon på telefon 40 44 57 93 eller  
e-post: oikr@nasjonalforeningen.no

Søknadsskjema og retningslinjer  
finnes på: 

www.nasjonalforeningen.no/ 
forskningsmidler

Søknaden leveres elektronisk innen  
01.09.2016, kl. 23:30.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en  
betydelig finansierskilde for norsk hjerte- og 
karforskning. Vår innsats er basert på inn- 
samlede midler. I 2016 har vi delt ut 22 millioner 
kroner til hjerte- og karforskningen.

Universitetet i Bergen (UiB) tar opp nytt kull i manuellterapi for 
fysioterapeuter. Studiet fører til mastergrad i helsefag, og rett til 
bruk av takst A8. Planlagt studiestart er 2. januar 2017. Studiet 
er et fulltids utdanningstilbud på masternivå (120 studiepoeng), 
og går over 4 semester (2 år), der undervisningen ved UiB orga-
niseres i blokker, med 3 blokker per semester, hver på ca. 2 uker. I 
periodene mellom blokkene utfører studentene tilrettelagt praksis 
hos godkjent praksisveileder. Praksisplass tildeles sammen med 
studieplass.

Offentlig godkjente fysioterapeuter med bachelorgrad i fysioterapi, 
eller tilsvarende (180 stp.), inkludert fysioterapeututdanning, samt med 
1 års relevant praksis, kan søke. 

Det er 22 studieplasser. Inntil 2 av studieplassene har kvalifiserte 
søkere fra andre nordiske land fortrinnsrett til, og inntil 4 av plassene 
tildeles søkere som vurderes særskilt egnet pga. forskningsinteresse 
/-prosjekt.

Med forbehold om personressurser vil inntil 5 studieplasser også 
kunne søkes av kvalifiserte søkere (bachelorgrad i fysioterapi el. 
tilsvarende) med fullført videreutdanning i manuellterapi. Søker må 
synliggjøre i søknaden hvilke fag man har fra før (jfr. Studieplanen til 
MMT), og søke fritak for disse fagene. Søkere som underviser eller har 
prosjektarbeid prioriteres.

Søknadsfrist: 15. august 2016. 
Mer informasjon om studiet, og søknadsprosedyre finner du på: 
http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT

Mer informasjon kan også fås ved henvendelse til 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, tlf. 55 58 61 00 
e-post: studie@igs.uib.no

KLINISK MASTERSTUDIUM I MANUELLTERAPI FOR FYSIOTERAPEUTER, 2017-2018

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Faggruppen i fysioterapi

http://www.nasjonalforeningen.no/forskningsmidler
http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT
http://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT
mailto:studie@igs.uib.no
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LHL-klinikkene, avd. Glittre arrangerer kurs i 

Aktiv Lungerehabilitering
21.-23. september 2016

Målsetting med kurset: Gi fysioterapeuter med interesse for 
rehabilitering av pasienter med lungesykdom økt teoretisk og prak-
tisk kunnskap og trygghet i utredning, behandling og veiledning av 
denne pasientgruppen. 

Temaer vil være:
•	 Ulike patologiske tilstander, komormiditeter og komplikasjoner 

hos denne pasientgruppen.
•	 Ulike treningsprinsipper og tilrettelagt trening, som skal gi et 

større grunnlag for å veilede lungesyke individuelt og i grupper.
•	 Mestringsstrategier for økt kroppsbevissthet og bevisstgjøring 

av uhensiktsmessig pust.
•	 Utfordringer med kommunikasjon/veiledning 
•	 Utfordringer med ernæring.
•	 Gjennomgang av sekretmobilisering.

Kurset søkes godkjent av NFF som 22 timer gjeldende for spesiali-
teten i hjerte- og lungefysioterapi.
Pris: 3900,- inkl. lunsj og pauseservering. Sosialt samvær med  
middag kan tilbys, dette kommer eventuelt i tillegg (ca 300,-). 
Påmelding: http://www.lhl.no/klinikkene/kurs-og-konferanser/
kurs/aktiv-lungerehabilitering/

Kontaktperson: Ulla Pedersen, tel: 67 05 80 21/406 09 153
Mail: ulla.pedersen@lhl.no
Adr: Glittreveien 31, 1487 Hakadal 
Klinikken kan tilby overnatting med kost, kr 500 pr døgn. 
Kontakt Renate Svendsen: 67 05 80 00.

FAGGRUPPER OG REGIONER

Mulligan mobiliseringsteknikker for columna

Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
Tid: 9.9-10.9-16 fra 10-17 og 9-16
Pris: 3.200 NOK for medlemmer/3.700 NOK for ikke-medlemmer
Arrangør: Faggruppen for manuellterapi
Info og påmelding: https://www.deltager.no/mulligan_
mobiliseringsteknikker_mwm_for_columna_09092016

Interessant?
LES MER OM UTDANNINGEN HER:
http://www.kognitiv.no/utdanning/vare-videreutdanninger/

Kognitiv terapi ved 
SOMATISK SYKDOM OG SKADE

Vi har nå gleden av å kunne tilby deg en videre- 
utdanning for å lære mentale verktøy basert på 
kognitiv terapi. 

Utdanningen er rettet mot deg som jobber innenfor helsevesenet, 
i somatiske sykehus, rehabiliteringssentre eller allmennhelse- 
tjenesten, som lege, psykolog, sykepleier, ergoterapeut, fysio- 
terapeut eller annet personell med treårig helse- og sosialfaglig 
bachelorutdanning.

Somatisk sykdom og skade innebærer både fysiske og psykiske be-
lastninger som kan gi redusert livskvalitet. Mentale verktøy basert 
på kognitiv terapi kan være til hjelp for å mestre sykdom, smerter, 
utmattelse og funksjonsnedsettelse og samtidig ta vare på livet. 

Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Forening for Kognitiv 
Terapi og Regional kompetansetjeneste Rehabilitering – HSL. 

Utdanningen starter høsten 2016
og går over tre semestre. 

www.kognitiv.no

REGIONAL
KOMPETANSETJENESTE
REHABILITERING

MEDISINSK TRENINGS TERAPI (MTT)

KOMMUNIKASJON OM SMERTE/
KOGNITIV REHABILITERINGS TERAPI (KRT)

”Kommunikasjon om smerte er kommunikasjon om følelser”

Oslo/Akershus 15 - 16 september 
Ålesund 13 - 14 oktober
Toskana/Italia 
29 september - 1 oktober  
(3 dager)

Oslo/Akershus 17-18 september
MTT for nakke og 
øvre ekstremitet

Ålesund 15-16 oktober
MTT for rygg og
nedre ekstremitet

San Agustin Gran Canaria 21-25 november (5 dager)
Teoretisk, vitenskapelig og praktisk oppdatering i MTT

KURS MTT OG KRT 2016

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

Tom Arild Torstensen 0046 707344102

                              En rød tråd gjennom

 s
m

er
te

n
.

Følg Fysioterapeuten på 
Facebook og Twitter

Lik oss gjerne!

http://www.lhl.no/klinikkene/kurs-og-konferanser/kurs/aktiv-lungerehabilitering/
https://www.deltager.no/mulligan_%20mobiliseringsteknikker_mwm_for_columna_09092016
http://www.kognitiv.no/utdanning/vare-videreutdanninger/
http://www.holteninstitute.no/
http://www.fysioterapeuten.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
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Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80
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– Verdiskapende produkter  
til deg og din klinikk

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

Trykkbølge

Ultralyd
MOTOmed

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

kr. 355,–

Bestill  
boken - Send  

Eldrebølgen 
til 2030

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

SKANLAB NG PRO
69 35 20 80

info@skanlab.nowww.skanlab.no

 
BEHANDLE OVER 

METALLER
NAVIGASJON PÅ 

HÅNDKONTROLLEN  
TOUCHSCREEN

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

SKANLAB THERAPY

SKANLAB NG PRO
SKANLAB LASER PRO

TRYKKBØLGE
ELEKTROTERAPI

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

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

DATAPRODUKTER
TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

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

bransjeregisteret
Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

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

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

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

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

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

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

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

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

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

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

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

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

35 05 79 10T:

Stor modul
n Kontakt Henriette, 971 98 747

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

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

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

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

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

FRISTER 2011

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

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

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

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

Vi trenger tips til kalenderen

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

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

AUGUST
15.-20. Arendal
Arendalsuka
Info: http://www.arendalsuka.
no/

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

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

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

21. Tromsø
Tverrfaglig konferanse om 
CFS/ME
Arr.: Det regionale 
fagnettverket for CFS/ME i 
HelseNord
Info: www.helse-nord.no

OKTOBER
3. Stavanger  
«Balansekunst» - en fagdag om 
livet, døden og hverdagen
Arr.: Kreftomsorg Rogaland 
Info: www.kreftomsorg.no

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

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

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

24.-25. Bergen
Håndleddsinstabilitet, 
nervekompresjon, 
kuldehypersensitivitet, 
håndinfeksjoner
Arr.: Norsk forening for 
håndterapi
Info: www.handterapi.no

11.-12. Liverpool
4th European Physiotherapy 
Congress
Arr.: ER-WCPT
Info: www.liverpool2016.com/

2017

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

 

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

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

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

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

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

FRISTER 2016

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
7   1/8 26/8
8 29/8 23/9

Stillingsannonser kun på nett.

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

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

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

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

OPPLAG 
9.300 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS

http://www.ecss-congress.eu/2016
http://www.ecss-congress.eu/2016
http://www.virk.is/static/files/_2016/nordic-conference-virk-2016_des2015.pdf
http://www.virk.is/static/files/_2016/nordic-conference-virk-2016_des2015.pdf
http://www.virk.is/static/files/_2016/nordic-conference-virk-2016_des2015.pdf
http://www.wcpt.org/
http://www.fysio.no/
http://fysio.no/Forbundsforsiden
http://fysio.no/Forbundsforsiden
http://www.worldcongresslbp.com/
http://www.worldcongresslbp.com/
http://www.fysio.no/
http://www.ecss-congress.eu/2017
http://www.ecss-congress.eu/2017
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:rg@hsmedia.no
mailto:ks@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://www.arendalsuka/
http://www.helse-nord.no/
http://www.kreftomsorg.no/
http://nhlf2016.dk/index.html
http://www.handterapi.no/
http://www.liverpool2016.com/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no


Følg Fysioterapeuten 
på Facebook!

Alle nyheter og 

fagartikler som legges 

ut på Fysioterapeuten.no 

publiseres også på 

Facebook. 

Her får du aktuelt stoff 

fra fag og forskning og 

andre nyheter som angår 

fysioterapeuter.

Per i dag har vi 6440 likes - lik oss gjerne du også!

http://www.fysioterapeuten.no/


Vi har med oss leverandører fra hele 
hjelpemiddelområdet. Enten du i din 
jobb trenger hjelpemidler for løft ing av 
pasienter, er på jakt etter terrenggående 

kjøretøy for rullestolbrukere eller trenger 
hjelpemidler innenfor kommunikasjon og 
kognisjon har vi noe for deg!

Sted: Norges Varemesse i Lillestrøm • Fri entre - spennende fagprogram

oslo.nhf.noHjelpemiddelmessa Øst 2016

Besøk Hjelpemiddelmessa Øst 2016!
- Mandag 17. oktober (12-19) 
- Tirsdag 18. oktober (11-16) 

annonse_hjmessa_2016_helside.indd   1 19.05.2016   10:49:21

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

http://www.oslo.nhf.no/
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