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NFF har gjort 
sin strategiske 
hjemmelekse.

LEDER

En, to eller ingen…
Hvilken strategi skal du velge for å nå et viktig mål? I dette tilfelle offentlig spesialistgodkjen-
ning for fysioterapeuter, et mål NFF har jobbet for i en årrekke. Og som i perioder nærmest 
har fortonet seg som en skyttergravskrig, med MT-autorisasjon som ammunisjon.
 
Nå er nok den ballen lagt død. Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten tyder på at 
målet om offentlig spesialistgodkjenning er innen rekkevidde, mer enn noen gang tidligere. 
Men for hvem og hvor mange av NFFs spesialiteter?

Det blir neppe fem, slik et vedtak i NFFs forbundsstyre går ut på. Kanskje en liten mulighet 
for to – manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi. Mest sannsynlig blir det bare MT som 
kommer gjennom nåløyet – i alle fall i første omgang. Misforstå oss rett; fem hadde vært helt 
strålende!

Spørsmålet er om NFFs politikere skal spisse sin lobbyvirksomhet for å sikre at manuelltera-
peutene kommer inn en offentlig godkjenningsordning. Det kan bli et lite populært alterna-
tiv blant NFFs andre spesialiteter og blant medlemmer generelt. 

Styret i Faggruppen for manuellterapi forventer at MT får førsteprioritet. De  mener at «noen 
må prioriteres først, og at muligheten for å skrive fysioterapihistorie er nå.»

Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi er på sin side svært bekymret for at ikke de er 
nevnt i meldingen som en av helsepersonellgruppene som skal utredes for offentlig spesia-
listgodkjenning. Har NFF gjort en dårlig jobb med å forsvare psykomotorikernes interesser? 

– MT blir i ulike sammenhenger omtalt som spesialister på muskel- og skjelettproblematikk. 
Dette, og den vedvarende uenigheten om autorisasjon og spesialistordning, mener jeg er 
årsak til at regjeringen kun foreslår MT inn i en spesialistordning, skriver faggruppeleder 
Gunn Marit Hellesø i en e-post til Fysioterapeuten.

Forbundsstyret og NFF-leder Fred Hatlebrekke vil ikke gå ut med hvilken strategi de vurde-
rer som mest hensiktsmessig. Enn så lenge står vedtaket om å anbefale fem spesialiteter. Men 
de har gjort sin strategiske hjemmelekse; en SWOT-analyse av styrker, svakheter, muligheter 

og trusler ved de tre ulike alternativene: Å anbefale fem spe-
sialiteter, to eller bare en.

Risikoen med å velge alternativene med fem eller to, er iføl-
ge NFFs analyse at fysioterapeutene risikerer ikke å få noen 
offentlig godkjente spesialister, og at det politiske «mulig-
hetsrommet» blir for trangt. Ved bare å fronte MT, vurderes 
muligheten for gjennomslag som større: «Kan få offentlig 
godkjent spesialist». 

Vi tror – dessverre – at den analysen er riktig. Men god 
indremedisin er det neppe.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://www.fysioterapeuten.no/
mailto:js@fysio.no
mailto:dl@fysio.no
mailto:ks@fysio.no
mailto:tg@fysio.no
http://colourbox.com/
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aktuelt

– Ingen yrkesgruppe med 
klart journalføringsansvar har 
gjennomgående så dårlig jour-
nalføring som fysioterapeuter, 
mener Marte Kvittum Tangen, 
fastlege og medlem av Sta-
tens Helsepersonellnemnd.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no 

I EN KRONIKK med tittelen «Skriv jour-
nal!», sendt uoppfordret til Fysioterapeuten, 
skriver Tangen at hun ikke kan huske noen 
saker fra nemnda, der fysioterapeuter er in-
volvert, hvor det har vært ført fortløpende 
journal ved behandling (se side 34).

Marte Kvittum Tangen har vært fastlege 
på Tynset i 15 år og fast medlem av Statens 
Helsepersonellnemnd (SHPN) de fem siste 
årene. 

– Mange fysioterapeuter velger ikke å 
skrive journal. Dette er en praksis som må 
endres. Det er ikke et argument mot å skrive 

journal at man har det travelt eller at tak-
stene viser hvilken behandling som er gjen-
nomført, skriver Tangen.

– Skiller seg ut
På spørsmål om fysioterapeuter er dårligere 
enn andre grupper helsepersonell når det 
gjelder å skrive journaler, sier Tangen:

– Ja, de skiller seg helt klart ut. Fastleger 
har hatt dårlig journalføring i mange saker, 
men de har blitt bedre de siste årene. Ki-
ropraktorer har også noe mangelfull jour-
nalføring, men ingen yrkesgruppe med 

Journaler: Ikke skrevet = ikke utført

DÅRLIG PRAKSIS – Mange fysioterapeuter velger ikke å skrive journal. Det er en praksis som må endres, sier Marte Kvittum Tangen, medlem av Statens 
Helsepersonellnemnd.

mailto:dl@fysio.no
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klart  journalføringsansvar har gjennomgå-
ende så dårlig journalføring som fysiotera-
peuter. 

– Har du som lege og medlem av helse-
personellnemnda et mer presist inntrykk av 
omfanget?

–  Jeg har ikke utført noen kontroll av 
hvor mange fysioterapeuter som skriver 
journalnotater, men er helt sikker på at det 
er et gjennomgående problem at fysiotera-
peuter ikke følger journalføringsforskriften. 
Jeg kan ikke huske noen saker fra nemnda 
hvor det har vært ført fortløpende journal 
ved fysikalsk behandling, selv om det selv-
sagt finnes unntak. Mitt inntrykk er at psy-
komotorikere skriver oftere og  mer detal-
jerte notater enn fysioterapeuter uten denne 
spesialistutdanningen. Jeg vil betegne den 
manglende journalføringen hos fysiotera-
peuter som et stort problem; for pasienten, 
behandleren og for samarbeidspartnere, sier 
Marte Kvittum Tangen til Fysioterapeuten. 

– Er dette noe du har erfart både i din 
praksis som lege og i nemnda?

– Ja, men det er gjennom arbeidet i hel-
sepersonellnemnda jeg har fått størst kunn-
skap om dette. Jeg har imidlertid ingen 
grunn til å tro at fysioterapeuter i Nord-Øst-
erdalen skiller seg ut fra andre fysioterapeu-
ter i sin journalføring. 

– Ikke skrevet = ikke utført
Tangen påpeker i kronikken at journalfø-
ringsplikten i hovedsak er begrunnet i hen-
synet til kvalitet og kontinuitet i behand-
lingen, og i muligheten til å etterprøve den 
helsehjelpen som er gitt. Journalen skal føres 
fortløpende, og fysioterapeuter må dermed 
føre journal for hver behandling som er gitt. 

– I verste fall kan manglende journalfø-
ring medføre mangelfull behandling og be-
grensninger i muligheten for bedring av pa-

sientens tilstand, skriver Tangen.
Hun påpeker at det for jurister og lekfolk 

er svært lite rom for tolkning av annet enn 
det som står direkte i journalen. Ikke skrevet 
= ikke utført. 

Takster for journalskriving
– Er tidsmangel og takstsystemet de mest van-
lige forklaringene fra helsepersonell som ikke 
gjør jobben sin på dette området?

–  Ja, i etterkant er nok dette den van-
ligste måten å forklare det på. Jeg kan for-
stå at man dermed ønsker forståelse for at 
man får gjort en viktig jobb  –  konkret og 
direkte – med «hands on». Det er allikevel 
svært viktig med journalføring, og man må 
ha kapasitet til dette også. For oss leger som 
arbeider selvstendig er det slik at man bare 
kan ta takster for den tiden pasienten faktisk 
er inne på kontoret. Vi kan ikke ta tidstakst 
for føring av journaler i etterkant. Hvordan 
takstsystemet fungerer for fysioterapeuter er 
jeg ikke kjent med. Jeg har tidligere spilt inn 
til takstforhandlingene i legeforeningen at 
det burde endres slik at man også kan hono-
reres for tid medgått til journalføring, uten 
at pasienten sitter inne på kontoret. 

– Hva med kvaliteten på de journalene 
som faktisk blir skrevet?

–  Jeg har lest gjennom en god del jour-
naler, og det står gjennomgående ingenting 
annet enn et kort lite notat ved oppstart av 
behandling, deretter kun takster. 

Bevisstgjøring
– Hva mener du at Norsk Fysioterapeutfor-
bund og bachelorutdanningene i fysioterapi 
bør gjøre for å ta grep om dette problemet?

– Her er det behov for holdningsendring 
og informasjon om hvor viktig journalfø-
ring er, både blant medlemmer og studen-
ter. Alternativet er sanksjoner, som advarsel, 
begrensning av autorisasjon eller tap av au-
torisasjon. Det kan jo bli resultatet om ikke 
dette endres innad i yrkesgruppen, sier Mar-
te Kvittum Tangen.

Hun understreker at mange fysiotera-
peuter sikkert gjør en svært grundig og god 
jobb, også uten å føre journal. 

– I alle yrkesgrupper er det varierende 
kvalitet og kunnskap. Jeg tror ikke dette 
gjenspeiles i hvem som skriver journaler. 
Manglende journalføring er et gjennomgå-
ende problem. n

Statens Helsepersonellnemnd (SHPN)

n SHPN er en uavhengig klagenemnd som behandler klager fra helsepersonell over 
vedtak om administrative reaksjoner truffet av Statens helsetilsyn. Nemnda behandler 
også klager om avslag på lisens eller autorisasjon truffet av Statens autorisasjonskontor 
for helsepersonell (SAK) og vedtak om spesialistgodkjenning truffet av Helsedirektoratet. 
Nemnda består av tre jurister, tre personer med helsefaglig bakgrunn (per i dag; en syke-
pleier, en psykolog og en lege) og en legrepresentant. Nemndas leder er jurist. 

Saker behandlet av helsepersonellnemnda er offentlige i anonymisert form. Det kan 
søkes i et utvalg av vedtak på SHPNs hjemmeside (www.shpn.no), og noen saker er lagt ut 
på Lovdata (www.lovdata.no).

http://www.shpn.no/
http://www.lovdata.no/
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Helproft utstyr 
for proffene

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

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

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

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

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

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

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

Swiss Smart® 
Komplett trykkbølgeutstyr

fra Swiss Dolor Clast®

Suzann Pettersen

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

Importør/distributør:

http://www.enimed.no/
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NFFs leder liker svært dårlig at 
et slikt inntrykk har festet seg 
hos medlemmer av Helseper-
sonellnemnda.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no
FOTO Tone Elise Eng Galåen

 
– DETTE tar jeg alvorlig, sier forbundsleder 
Fred Hatlebrekke om den sterke kritikken 
mot fysioterapeuters journalskriving. 

Han understreker at NFFs klare oppfor-
dring er den samme som Marte Kvittum 
Tangens: «Skriv journal!».

– I tillegg til at det er lovpålagt, handler 
dette om etikk og anstendighet, både i for-
hold til pasienter og samarbeidspartnere, 

sier Hatlebrekke. 
Forbundet har imidlertid ikke tall som 

bekrefter eller avkrefter Kvittum Tangens 
utsagn om at fysioterapeuter er spesielt dår-
lige til å skrive journaler.  

– Hva gjør NFF for å bevisstgjøre medlem-
mene om betydningen journaler og epikriser? 

– Dersom det er slik Tangen påstår, har 
vi gjort for lite. Samtidig er det viktig å pre-
sisere at NFF ikke kan ta ansvar for all kom-
petanseheving på helsejus. Dette er et ansvar 
både utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, 
kommuner og sentrale myndigheter må ta 
sammen. Mye kan tyde på at vi må inten-
sivere dette arbeidet, blant annet gjennom 
NFFs kurs og i samarbeid med utdannin-
gene. Fysioterapeuter har generelt et godt 
omdømme. Det skal vi også ha i fremtiden. 

Da er det viktig at vi har fokus på områder 
som ivaretar pasientsikkerhet, samhandling 
mellom helsepersonell og bedrer kommuni-
kasjonen mellom ulike deler av helsetjenes-
ten, sier Hatlebrekke.

– Fram i lyset
– Har dere vært for forsiktige i å gripe fatt i 
problemene av frykt for å støte medlemmene?

– Jeg har ingen frykt for å støte fra meg 
medlemmer ved å ta opp denne saken. Det 
er tvert imot svært viktig å ta det fram i ly-
set for at fysioterapeuter fortsatt skal bli sett 
på som en viktig ressurs i helsevesenet. Som 
profesjons- og fagforening følger vi nøye 
med på Helsetilsynets og Helsepersonell-
nemndas beslutninger. NFF er på linje med 
tilsynsmyndigheten når det gjelder kritikk 

– Handler også om etikk og anstendighet

MANGLER OVERSIKT – Forbundet har ikke tall som bekrefter eller avkrefter utsagnet om at fysioterapeuter er spesielt dårlige til å skrive journaler, sier Fred 
Hatlebrekke. 

mailto:dl@fysio.no
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mot fysioterapeuter i saker der journalfø-
ringen har vært sterkt mangelfull eller totalt 
fraværende. 

Ingen oversikt
NFF sitter ikke med tall som bekrefter el-
ler avkrefter Kvittum Tangens utsagn om at 
fysioterapeuter er spesielt dårlige til å skrive 
journaler. Hatlebrekke påpeker at antallet 
klagesaker er relativt lavt sett i forhold til 
antall praktiserende fysioterapeuter.

– Det finnes ingen gode registre i kom-
munehelsetjenesten som gir oss oversikt 
over omfanget av dette problemet. Kom-
munene skal ifølge helse- og omsorgsloven 
sørge for systematisk kvalitetsarbeid og pa-
sient- og brukersikkerhet, men det er uklart 
om kommunene faktisk tar dette ansvaret. 
NFF vil foreta en gjennomgang av hvordan 
vi kommuniserer kravene til journalføring 
ut til våre medlemmer. Vi vil også starte en 
dialog med utdanningsinstitusjonene om 
hva vi sammen kan gjøre for å øke fokuset. I 
tillegg har vi invitert Helsetilsynet til sekre-
tariatet for å skissere utfordringer med nett-
opp vår yrkesgruppe, sier forbundslederen.

Takstsystemet
– Dokumentasjonsplikten gjelder for alt hel-
sepersonell, uansett hvordan takstsystemet 

er bygget opp, understreker Hatlebrekke.  
Når det gjelder epikriser viser han til 

takst E51b i NFFs takstplakat, som er bereg-
net for «Skriving av epikrise/tilbakemelding 
til henvisende behandler uten samtidig un-
dersøkelse/behandling».

– Plikten til å føre journal og kravene til 
journalens innhold er regulert i følgende lo-
ver: Den nye pasientjournalloven, Helseper-
sonelloven og i forskrift om pasientjournal. 
Dessuten er honorar for forarbeid og etter-
arbeid inkludert i takstene. Tidsangivelsen 
angir den tiden pasienten er til stede ved 
undersøkelsen eller behandlingen, opplyser 
Hatlebrekke, og legger til:

– Innenfor tiden som utløser takstene 
A1a, A1d, A2a, A2b, A2c, A2e, A2f, A8a, 
A8b eller A9a og A9b, kan fysioterapeuten 
skrive journalnotat, henvisninger og rekvi-
sisjoner.

Større sammenheng
Fysioterapeuter skal uansett utføre sine plik-
ter som autorisert helsepersonell. NFFs le-

der mener imidlertid at dette må sees i en 
større sammenheng, og viser til stortings-
meldingen om primærhelsetjenesten.

– Stortingsmelding 26 legger opp til en 
styrket primærhelsetjeneste. Fysioterapeu-
ter arbeider stort sett som enkeltstående yr-
kesutøvere, unntatt i spesialisthelsetjenesten 
og i større byer og tettsteder. Den enkelte 
virksomhet er per i dag ansvarlig for sine 
journalsystemer og rutiner. Stortingsmel-
ding 26 har fokus på en helhetlig tjeneste, 
hvor kommunikasjon og samhandling vekt-
legges. Etter vårt syn kan mer sentral styring 
av rammeverk og standarder også bidra til 
styrket journalføringsfokus hos den enkelte 
praktiserende fysioterapeut i kommunehel-
setjenesten, sier Fred Hatlebrekke. n

– Uttalelsene om at fysioterapeu-
ter generelt er lite flinke til å skrive 
journaler overrasker meg, sier Eline 
Thornquist, professor ved HiB. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

ELINE THORNQUIST er professor ved In-
stitutt for ergoterapi, fysioterapi og radio-
logi, Høgskolen i Bergen. Hun har i mange 
år undervist fysioterapistudenter i hvor-
dan de skal dokumentere undersøkelse og 
behandling av pasienter gjennom journa-
ler og epikriser, og har publisert en rekke 
artikler om temaet.

– Jeg har faktisk tatt for gitt at fysiote-
rapeuter skriver journaler. Spørsmålet er 

om dette er et gjennomgående og stort 
problem. Det kan vi ikke vite noe sikkert 
om på bakgrunn av disse uttalelsene. Å 
formidle seg skriftlig om det man gjør, er 
en del av det å være profesjonell. Denne 
prosessen skjerper oss og får oss til å se 
nærmere på hva vi gjør. Dessuten er jour-
nalskriving en lovpålagt oppgave, som er 
svært viktig for pasientene og for sam-
handlingen med annet helsepersonell, sier 
Thornquist.

– Har du noen tanker om hvorfor en del 
fysioterapeuter ikke tar dette alvorlig nok?

– Det kan være en reaksjon på at vi ofte 
får temmelig intetsigende henvisninger fra 
leger, som kanskje ikke har så mye kjenn-
skap til hva fysioterapeuter gjør. Leger gir 
dessuten sjelden noe tilbake, selv når vi har 
sendt dem en fyldig rapport. Ufullstendige 

journaler fra leger er det også en god del 
av. Selv om det ikke er akseptabelt, så er 
det forståelig at en del fysioterapeuter ikke 
bruker så mye tid på sin tilbakemelding 
til legen. Det er jo demoraliserende når vi 
ikke får respons på det vi skriver til dem.  

Selv er jeg opptatt av hva vi velger å gi 
oppmerksomhet i skrift, og hva vi utela-
ter. Det er et mål at det vi tillegger vekt i 
faktisk praksis kommer frem i journaler 
og epikriser. Ikke minst er det sentralt at 
vi formidler våre egne, faglige vurderin-
ger – at vi sammenfatter informasjon fra 
sykehistorien og observasjoner og funn 
fra den kliniske undersøkelsen, og at vi får 
frem sammenhengen mellom innholdet i 
behandlingen og virkningene av den, sier 
Eline Thornquist til Fysioterapeuten. n

– Ikke akseptabelt, men forståelig

Jeg har ingen frykt for å støte fra meg 
medlemmer ved å ta opp denne saken.

mailto:dl@fysio.no
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– Dette har vært et tema ved 
utdanningene i minst 30 år, og 
det forundrer oss stadig når 
vi får høre at fysioterapeuter 
ikke skriver journaler og epi-
kriser, sier utdanningsleder 
Unni Vågstøl ved Høgskolen i 
Bergen.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

FYSIOTERAPEUTEN sendte likelydende 
e-post til studielederne i Bergen, Tromsø, 
Oslo og Trondheim med spørsmål om hvor 
stor plass journaler og epikriser har i grunn-
utdanningene i fysioterapi og hvordan det 
jobbes med det. Svarene nedenfor er bare 
lettere redigert.

Bergen
Unni Vågstøl skriver at Høgskolen i Bergen 
bruker mye tid på å lære fysioterapistuden-
tene å skrive journaler, epikriser og rappor-
ter, både i første, andre og tredje studieår. 

– Dette er viktig som dokumentasjon, 
men også for klinisk resonnering, faglig ut-
vikling og forståelse, påpeker Vågstøl. 

Det er krav om innlevering av journaler 
fra pasientdager og praksisperioder i alle de 
tre årene på bachelorutdanningen i fysiote-
rapi. Studentene får tilbakemelding fra lærer 
på både journaler som er skrevet i gruppe 
og på journaler de har skrevet individuelt. 
Journaler er dessuten en del av mappeek-
samen i andre studieår og den avsluttende 
kliniske eksamen i tredje studieår.

Hun legger til at journalskriving også er 
knyttet til temaene muskel- og skjelett, nev-
rologi og barn, og til praksis i kommunehel-
setjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Vågstøl mener at timetallet som brukes 
på journalskriving, rapporter og epikriser 
i løpet av studiet til sammen utgjør ca. tre 
ukers arbeid.

Tromsø
Fysioterapiutdanningen ved UiT, Norges 
arktiske universitet, har et grunnlagsdo-
kument som brukes i undervisningen om 
journalskriving; «Skriftlig dokumentasjon 
av pasientrettet fysioterapivirksomhet». 

Det opplyser Trond Wiesener, univer-
sitetslektor ved Institutt for helse- og om-
sorgsfag. Dokumentet danner basis for all 
journalskriving og inneholder definisjoner, 
lovgrunnlaget, retningslinjer for rapport-
skriving, dag-til-dag notater og utfyllende 
informasjon om hovedpunktene i en rap-
port. Dette grunnlaget har studenten med 
ut i praksis hvor journalen tilpasses praksis-
stedets mal.

– Utdanning av fysioterapeuter er et 
samspill mellom utdanningsinstitusjonen 
og praksisfeltet. Praksisfeltet har et særlig 
ansvar for å følge opp det skriftlige student-
arbeidet. I regelmessige samtaler mellom 
praksisveiledere og utdanningen før og un-
der hver praksisperiode blir journalskriving 
tatt opp. Studenter skal skrive journal og 
epikriser og få tilbakemelding fra veileder, 
som krever kvalitet, skriver Wiesener.

Han opplyser videre at journalen er en 
del av vurderingsgrunnlaget ved eksamen 
i praksisperiodene 2. og 3. år. Arbeidskrav 
som omfatter pasientundersøkelser inne på 
utdanningen, innbefatter også journal.

– I alle tre studieårene blir journalføring 

poengtert i læringsutbyttebeskrivelsene og 
målene for praksis, og er et redskap for å 
fremme klinisk resonnering, skriver Trond 
Wiesener i en e-post til Fysioterapeuten. 

Oslo
– Det er mye fokus på journaler og epikri-
ser i fysioterapiutdanningen ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus (HiOA), opplyser insti-
tuttleder Hege Bentzen.

Hun synes likevel det er vanskelig å si ek-
sakt hvor mye tid som brukes på det, fordi 
studentene gradvis lærer å skrive journaler 
og epikriser gjennom hele studiet. 

– I våre lange praksisperioder det tredje 
året er skriving av journaler og epikriser et 
viktig tema, og studentene skal i hver peri-
ode få godkjent to journaler.  I utdanningen 
fokuseres det også på vår dokumentasjons-
plikt. Det er fint at tidsskriftet tar opp dette 
viktige temaet, skriver Hege Bentzen.

Trondheim
Studieleder Håvard Østerås ved Høgskolen 
i Sør-Trøndelag (HiST), opplyser at skriving 
av epikriser og journaler er en del av flere 
fag, og som går igjen i alle tre studieår. 

– Det er ikke et bestemt antall timer, men 
fysioterapeututdanningen ved HiST har et 
bevisst forhold til dette, spesielt i tilknyt-
ning til praksisperiodene.  Hvorfor fysiote-
rapeuter, med hederlige unntak, i snitt ikke 
er gode nok på dette blir spekulasjoner. Noe 
av grunnen kan være en for dårlig bevisst-
het i forhold til profilering og markedsføring 
av eget fag; pasientene har kommet uansett. 
Dette må forbedres, understreker Håvard 
Østerås. n

Og studentene – hva lærer de?

Arba Inkludering as
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40
firmapost@arba.no

www.arba.no

og oppbevaringsrør

Medisinsk

mailto:dl@fysio.no
http://www.arba.no/
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NF-Walker er et fantastisk, dynamisk 
stå- og gå-hjelpemiddel for bevegelses- 
hemmede. Brukeren får en enestående 
mulighet til å utforske sine omgivelser 
med begge hender fri. Selvstendig 
bevegelse og forflytning i NF-Walker 
stimulerer brukeren motorisk og gir  
en opplevelse av mestring. For å bruke 
NF-Walker kreves ingen selvstendig 
stå- eller gå-funksjon.

NF-WALKER

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

Far

madeformovement.com
facebook.com/madeformovementgroup

Forsker Hilde T. Myrhaug har undersøkt karakteristika og 
effekt av intensiv trening for førskolebarn med CP  
i primærhelsetjenesten. 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

I SIN DOKTORGRADSAVHANDLING har hun også sett på foreldrenes 
erfaring med familiesentrerte tjenester i kommunene. Ifølge Myr-
haug har primærhelsetjenesten et forbedringspotensial når det gjel-
der tilbudet til barn med CP.

Dette er undersøkt i en spørreskjemaundersøkelse, systematisk 
oversikt (SR) og en randomisert kontrollert studie (RCT). Intensiv 
trening ble identifisert som treningssesjoner mer enn to ganger per 
uke, daglig praktisering av hverdagsferdigheter eller som en kom-
binasjon. 

Daglig målrettet praktisering av hverdagsferdigheter, som å gå, 
sitte, spise og leke hjemme og i barnehagen, økte frekvensen av tre-
ning og kan fremme læring av denne typen ferdigheter hos førsko-
lebarn med cerebral parese (CP). Intensiv trening på PTØ-kurs over 
tre uker syntes å gi liten tilleggseffekt til vanlig trening, sammenlik-
net med venteliste og vanlig trening på hverdagsferdigheter hos barn 
fra tre til seks år med CP

Myrhaug påpeker at to til tre treningssesjoner per uke uten hjem-
metrening neppe kan defineres som intensiv trening. Foreldrene til 
førskolebarn med CP rapporterte at primærhelsetjenesten har et for-
bedringspotensial med tanke på å møte familiens behov for infor-
masjon og deltakelse i beslutninger. Resultatene er usikre på grunn 
av få deltakere og lav svarprosent i spørreskjemaundersøkelsen. n

Barn med CP i primær- 
helstjenesten

http://www.madeformovement.no/
mailto:js@fysio.no
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ARTROSKOPISK kirurgi hos 
middelaldrende pasienter 
med kneartrose gir ingen ef-
fekt på funksjon, viser en me-
taanalyse publisert i BMJ.

De svenske og danske forsk- 
erne som har foretatt analy-
sen, skriver tvert imot at kne-
kirurgi mot artrose er ineffek-
tivt, potensielt skadelig, og at 
det blir utført for ofte.

Den hyppigste årsaken til 
knekirurgi er kneartrose hos 
middelaldrende og eldre pa-
sienter. Mer enn 700.000 kne-
artroskopier blir gjennomført i USA hvert 
år, og 150.000 i Storbritannia.

– Vi så ingen effekt av kirurgi på funk-
sjon, sier førsteforfatter av studien, Jonas 

Block Thorlund, førsteamanuensis ved 
Institut for Idræt og Biomekanik ved Det 
sundhedsvidenskabelige fakultet, Syddansk 
universitet, til Dagens Medisin. n

I RIKE LAND er fedme mer vanlig blant 
de med lav utdanning. I fattige land er det 
derimot mer vanlig blant de med høy ut-
danning.

Dette viser en ny studie fra  Folkehel-
seinstituttet (FFI). Studien er et samarbeid 
mellom forskere ved Folkehelseinstituttet, 
Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen 
og Columbia University.

Målet var å studere antakelsen om at 
fedme henger sammen med BNP og ut-
danning, og å inkludere data fra flere land. 

Tidligere har det vært mest fokus på lav- 
og mellomkostland. I denne studien ble 
også mange høykostnadsland inkludert. 
Totalt 70 land var med i studien.

Resultatene støtter tidligere antakel-
ser om at det er en sammenheng mellom 
fedme, utdanning og BNP. Når BNP sti-
ger, observerer man også økt fedme blant 
de med lav utdanning. Funnene var mer 
markante for kvinner. n

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Aktivitet og skoleprestasjon
n Er aktive barn smartere enn barn som er 
mindre aktive? Det skal forskere finne svar 
på etter å ha fulgt 1.150 elever i Sogn og 
Fjordane gjennom skoleåret 2014/2015.

Prosjektet Active Smarter Kids (ASK) 
ledes fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, 
hvor forskerne har fulgt 5. klasse-elevene i 
fylket, skriver Dagens Medisin.

Halvparten av skolene innførte fem ek-
stra timer med fysisk aktivitet i uken, mens 
resten gjorde som før og var kontrollgruppe. 
Nå er studien som beskriver designet for 
ASK-studien publisert i BMC Public Health. 

Tester ut borgerlønn
n Byen Utrecht i Nederland setter i gang et 
eksperiment med allmenn og betingelsesløs 
grunnlønn til alle, såkalt borgerlønn.

I første omgang er det innbyggere på 
sosialstønad som skal gå over til å motta 
borgerlønn. Eksperimentet skal gjennom-
føres som en studie der ulike grupper skal 
sammenlignes med hverandre. 

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Flere menn ble uføretrygdet

n Personer med depresjon har større 
risiko for å bli uføretrygdet, og det gjelder 
spesielt menn.

Bak studien står forsker Eva Lassemo 
ved Sintef Helse. 

1.230 personer var gjennom et diagnos-
tisk intervju etter ICD-kriteriene. Oppføl-
gingstiden var ti år. Menn med depresjon 
hadde nesten tre ganger større risiko for 
å bli uføretrygdet enn menn som aldri har 
hatt depresjon, mens risikoen for kvinner 
var nesten dobbelt så stor.

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Bortkastet knekirurgi 

Fedme i rike og fattige land

http://www.bmj.com/content/350/bmj.h2983
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/06/24/ingen-effekt-ved-knekirurgi-hos-middelaldrende/?x=MjAxNS0wOC0wNyAxMDowNDozMg==
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/31/skole-innforer-mer-aktivitet-etter-forskningsprosjekt/?x=MjAxNS0wOC0wOSAyMjoxODoyNg==
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/15/709
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
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DET ER VANLIG å anbefale hvile 
til pasienter som har hatt hjer-
nerystelse, men har det egentlig 
noen effekt? I en studie som ny-
lig ble publisert i tidsskriftet Pe-
diatrics, undersøkte man hva 
som er best: hvile i flere dager 
eller gradvis gjenopptakelse av 
vanlige aktiviteter.

Pasientene var fra 11 til 22 år 
gamle og var alle blitt behandlet 
ved et akuttmottak pga. hjernerystelse i 
løpet av siste døgn. Av 88 pasienter som 
fullførte hele studien, var 45 randomisert 
til hvile i fem dager og 43 til hvile i én til 
to dager og deretter gradvis  gjenoppta-
kelse av normale aktiviteter. 

–  Studiens viktigste funn er at den 
praksis vi har ved de fleste sykehus i lan-
det, dvs. et par dagers hvile og deretter en 

gradvis mobilisering, styrt av pasienten 
selv, virker trygt og fornuftig, sier Ola-
Lars Hammer til tidsskriftet.no. Hammer 
er seksjonsoverlege ved Skadekirurgisk 
legevakt, Akershus universitetssykehus. 
Han tror at flere hviledager kanskje kan 
bidra til økt sykeliggjøring av pasienter 
med en ukomplisert skade. n

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Hvile etter hjernerystelse

GUTTER som sitter over seks timer foran en 
skjerm i helgene har lavere beintetthet enn 
jevnaldrende som bruker under to timer per 
helgedag foran skjermen, opplyser uit.no. 

– Det er bekymringsfullt. Skjelettet skal 
være på sitt sterkeste i tenårene, sier stipen-
diat Anne Winther ved Helsevitenskapelig 
fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Winther har gjennom ungdomsundersøk- 

elsen Fit Futures analysert beintettheten til 
359 gutter og 388 jenter i alderen 16-18 år, 
og stilt spørsmål om deres TV- og PC-vaner. 
Jentenes skjelett reagerer ikke på samme 
måte som guttenes, noe som overrasket 
Winther. Da er resultatet motsatt – jenter 
som bruker mye PC/TV har høyere beintett-
het, skriver uit.no. n

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Smertelindring med 
likestrøm
n Behandling med mild likestrøm mot 
hjernen kan gjøre livet mindre smertefullt 
for fibromyalgipasienter, ifølge en studie 
fra Tromsø publisert i tidsskriftet Pain.

Studien er utført av psykolog Asbjørn 
Fagerlund, Institutt for psykologi ved UiT 
Norges arktiske universitet. 

Fagerlund konkluderte med at fibro-
myalgirammede opplevde smertelindring 
da de ble behandlet med mild likestrøm 
mot hjernen. Dette kalles transkranial 
likestrømsstimulering (tDCS). Metoden blir 
prøvd ut mot en rekke sykdommer, blant 
annet slag, Parkinsons og Alzheimers. 
Flere studier kan vise til positive resulta-
ter, skriver uit.no.

Les mer: www.fysioterapeuten.no 

Mye skjermtid gir svakt skjelett 

Vil lovfeste etikkansvar 

Kunnskapsdepartementet foreslår å lov-
feste at forskningsinstitusjonene skal ha 
et tydeligere ansvar for forskningsetikk. 
Regelverket skal også gi bedre støtte til 
forskere, opplyser departementet i en 
pressemelding. Et forslag til nytt regelverk 
er sendt ut på høring med frist til 31.ok-
tober. 

Forskerforbundets leder Petter Aasle-
stad, sier til nettstedet Research Europe 
at det også er viktig å sikre rettssikker-
heten til forskere som anklages for ure-
delighet. Han mener at personer som er 
mistenkt for juks ikke er sikret muligheten 
til å forsvare seg. 

Kilde: www.regjeringen.no

http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.regjeringen.no/
http://tidsskriftet.no/
http://uit.no/
http://uit.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://uit.no/
http://31.ok/
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På Beitostølen Helsesportsen-
ter (BHSS) kan funksjonshem-
mede velge og vrake blant 
spesialtilpassede kjelker, ski 
og sykler. Aktivitetshjelpemid-
lene er ofte nøkkelen til  
trening og sosialt samvær.

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

– DE SOM ER HER for første gang, har akti-
vitetsutprøving som et mål. Da gjelder det å 
finne en aktivitet som de har lyst til å fort-
sette med hjemme, sier fysioterapeut Berit 
Gjessing.

Hun har en mastergrad i fysioterapivi-
tenskap fra Universitetet i Bergen (UiB). I 

masteroppgaven «Mulig for meg – barns 
erfaringer med aktivitetshjelpemidler», in-
tervjuet hun barn i alderen 9-12 år.

Da hun begynte på masteroppgaven, 
hadde hun forventet at flere av barna ville 
synes det var flaut å vise seg med spesialtil-
passede sykler eller sitski. Men slik var det 
ikke.

– Disse barna har allerede definert seg 
selv som annerledes, og mye av utstyret er 
minst like tøft som det du får kjøpt i en van-
lig sportsforretning. Barna var mest opptatt 
av at hjelpemidlene ga dem mulighet til å 
være sammen med venner. De ønsket na-
turlig nok å delta i et fellesskap også utenfor 
familien, sier Gjessing.

Spesialisthelsetjenesten
Beitostølen Helsesportsenter er en del av 
spesialisthelsetjenesten. Senteret gir tilbud 
til barn og unge (5-17 år), unge voksne (18-

30 år) og voksne over 30 år med funksjons-
nedsettelse. For de under 30 år, tilbyr BHSS 
et diagnoseuavhengig tilbud.

BHSS tar imot brukere fra Helseforetake-
ne (RHF) Sør-Øst, Midt og Vest. Valnesfjord 
Helsesportsenter utenfor Bodø dekker Helse 
Nord RHF. 

Helseforetakene prioriterer for tiden 
barn og unge med fysiske, psykiske og/el-
ler kognitive funksjonsnedsettelser i alderen 
5-17 år. Under oppholdet, som varer fra 19 
til 28 dager, kan brukerne prøve ut ulike fy-
siske aktiviteter tilpasset den enkeltes funk-
sjonsnivå.

Sykkel til alle
På Beitostølen finner de et meget omfatten-
de utvalg av moderne aktivitetshjelpemidler, 
og kan teste ut ulike modeller av spesialtil-
passede sykler, ski og kjelker. 

– Sykkel er et fremkomstmiddel som jeg 

Frihet til å delta 

SYKKEL SPESIAL En stor stall med sykler, ski og kjelker står til deltakernes disposisjon, sommer som vinter. Nye modeller testes fortløpende av de til 
sammen 800 brukerne som tar et opphold på BHSS i løpet av året.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://www.bhss.no/brukere/behandlingstilbudet/barn-og-unge-5-17-aar.aspx
http://www.bhss.no/brukere/behandlingstilbudet/unge-voksne-18-30-aar.aspx
http://www.bhss.no/brukere/behandlingstilbudet/unge-voksne-18-30-aar.aspx
http://www.bhss.no/brukere/behandlingstilbudet/voksne-over-30-aar.aspx
http://www.bhss.no/brukere/behandlingstilbudet/voksne-over-30-aar.aspx
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virkelig unner alle barn og unge å ha tilgang 
til. Foruten den fysiske fordelen av aktivite-
ten, er det å kunne sykle med venner veldig 
sosialt, og kan være et kjempeviktig middel 
for å nå hovedmålet ved BHSS: å delta. Hos 
oss kan du få sykkel i de fleste varianter, sier 
Gjessing.

BHSS har avtaler med leverandører 
innen alle typer aktivitetshjelpemidler. Flere 
produsenter tester prototyper av nye mo-
deller sammen med brukere på BHSS. Ny 
design blir enten forkastet, eller den innfrir 
forventningene og settes i produksjon.

– Med 800 brukere i året, har leveran-
dørene mulighet for mange og raske tilba-
kemeldinger. Det er en vinn-vinn situasjon, 
sier Gjessing.

BHSS kombinerer bruk av tilrettelagt fy-
sisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og 
sosialfaglig veiledning og oppfølging. Til-
budet  organiseres stort sett i grupper med 
fokus på aktivitetsutprøving og ferdighets-
læring, og suppleres med individuelle tilbud 
og spesifikk trening. Aktivitetene skal være 
tilpasset den enkeltes forutsetninger og byg-
ge på det barnet lar seg motivere for. 

– Allerede i den første 
samtalen snakker vi om 
hvordan de skal bruke det 
de lærer her når de kom-
mer hjem. Hva er målene, 
og hvordan de skal nå dem. 
Opptreningen består av lite 
«hands on», i stedet gjen-
nomfører vi trening i så 
lystbetont aktivitet som mu-
lig, sier Gjessing. 

En barne- og ungdoms-
gruppe består av ni barn. 
Treningen ledes av et tverr-
faglig team med fysiotera-
peut, idrettspedagog, ride-
instruktør, lege, sykepleier 
og sosionom. Det legges stor 
vekt på aktiv opptrening 
med tre til fem økter daglig 
både inne og ute. Program-
met er intensivt målrettet, 
og forutsetter en betyde-
lig grad av motivasjon og 
innsatsvilje. Hvert barn har 
med seg hver sin ledsager.

– Boost for selvtilliten
– I løpet av tiden de er her, 
ser vi en veldig utvikling 
hos barna. Først og fremst 

fysisk, men også i samspillet med andre. 
Mange reiser hjem tryggere både på fysiske 
ferdigheter og sosial omgang. Oppholdet på 
Beitostølen er en boost for selvtilliten, sier 
Gjessing.

Det er til enhver tid tre barne- og ung-
domsgrupper på BHSS. Hvis deltakerne 
kommer spredt fra hele Sør-Norge, tar 
man hensyn til alder fremfor funksjonsnivå 
når gruppene settes 
sammen. 

– Samme alder 
gir fin sosial kontakt. 
Noen er litt yngre i 
kognitiv funksjon enn 
de er i reell alder, og 
dette tar vi hensyn til. Alle skal finne noen 
å matche. Barna kan også finne venner fra 
andre grupper på ettermiddags- og kvelds-
tid, sier Gjessing.

Det er obligatorisk aktivitetsprogram 
hver dag mandag til lørdag fra klokken 
09.00 til 16.00. På kveldstid og søndager kan 
brukerne velge fra et variert program som 
også omfatter sosiale aktiviteter, forming, 
kultur og underholdning. Storslagen natur 

på alle kanter innbyr til uteliv, og inne fris-
ter det gjerne med en dukkert i et av de to 
svømmebassengene.

– Det er en takknemlig jobb. Barna opp-
lever mye nytt og spennende, og har god 
utvikling fordi treningen er så intensiv. Jeg 
jobber stort sett med blide barn som gir mye 
tilbake, sier Gjessing.

– Mange vet ikke om oss
Deltakere mottas etter søknad fra fastlege 
eller spesialisthelsetjenesten. Ofte er det fy-
sioterapeut eller barnets kontaktperson i ha-
biliteringen som utformer søknaden. 

– Selve prosessen oppleves nok som for-
holdsvis uproblematisk. Vår største utfor-
dring er at det er mange som ikke kjenner til 
oss og de tjenestene vi tilbyr. Vi er nå i gang 
med å legge konkrete planer for ulike tiltak 
som skal øke kunnskapen om oss innen rele-
vante målgrupper. Basert på de tilbakemel-
dingene vi får fra brukere og andre, opplever 
vi at tilbudet er unikt, sier administrerende 
direktør ved BHSS, Astrid Nyquist.

Nyquist har jobbet ved BHSS i 20 år. Hun 
er utdannet idrettspedagog, og har en dok-
torgrad innen barn og funksjonshemming. 
1. januar gikk hun fra å være leder for Av-
deling for forskning, utvikling og utdanning 
(FAUU), til stillingen som administrerende 
direktør. 

– For personer med funksjonsnedset-
telse, gir aktivitetshjelpemidler dem flere 
muligheter for å kunne delta. Det er lett 
å ty til svømmebassenget når det gjelder 
funksjonshemmede og fysisk aktivitet, men 
12-åringen har kanskje mer lyst til å sykle til 
skolen og stå på ski sammen med kompi-
sene, sier hun. 

Lokalmiljømodellen
I den såkalte lokalmiljømodellen, tar BHSS 
inn grupper av barn og unge som er bosatt 
i samme kommune. Lokale terapeuter set-
ter gruppene sammen med hensyn til alder 
og funksjonsnivå, men viktigst er den geo-
grafiske tilhørigheten. En måned i forkant 
av oppholdet, møter terapeuter fra BHSS 
foreldre og barn i kommunen der de bor, 
sammen med lokale fagpersoner. Den sam-

VIL VÆRE SOSIAL – Hovedmålet med et opphold ved BHSS, er å 
sette folk i stand til å delta. Barna er mest opptatt av at aktivitets-
hjelpemidlene gir dem mulighet til å være sammen med venner, sier 
fysioterapeut Berit Gjessing. 

Oppholdet på Beitostølen 
er en boost for selvtilliten. 
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me kommunen får besøk og oppfølging fra 
BHSS tre måneder etter hjemkomst. 

– I tillegg er de lokale fagpersonene 
sammen med gruppen i tre dager under 
oppholdet på Beitostølen. Her ser de barna 
de kjenner fra før i aktivitet sammen med 
andre barn, blir bedre kjent med foreldrene, 
og kan dra nytte av fagteamene på BHSS. 
Denne samhandlingen er en av nøklene til 
suksess, sier Nyquist. 

Parallelt med oppholdet til barnet, gjen-
nomføres det veiledning og erfaringsutveks-
ling for foreldre og foresatte med tanke på 
best mulig overføring til aktivitet i hjem-
memiljøet. Erfaring viser at modellen også 
fører til at foreldrene danner sitt eget lokale 
nettverk.

– Jeg har fulgt ordningen i 15 år, og den 
fungerer optimalt. Det er interessant å mer-
ke seg at fysioterapeuten står helt sentralt i 
lokalmiljømodellen. De kjenner barna, og 
inkluderer dem i en sammenheng, sier Ny-
quist. 

Populært med hjelpemotor
Det er ikke noe tak for hvor mange opp-
hold en person kan ha ved Beitostølen Hel-
sesportsenter. Ofte kommer barna både på 
sommer og vinter for å prøve ut ulike akti-
viteter og hjelpemidler etter sesong. Mange 
tar et nytt opphold ved ungdomsskolealder, 
når funksjonsnivået og interessene som re-
gel forandrer seg. 

Trehjulssykler med hjelpemotor er popu-
lært. Ofte vil fysioterapeut og foreldre hel-
ler foretrekke at barnet har en trehjulssykkel 
drevet av muskelkraft, men selvstendighet 
spiller også en rolle i valget av hjelpemidler.

– Det sosiale aspektet ved å kunne henge 
med venner uten at mor eller far må være 
med, har stor verdi. En motor på sykkelen 
vil nok også føre til at den blir brukt oftere, 
sier Gjessing. 

BHSS har tilsagnskompetanse, og kan be-
stille egnede hjelpemidler fra NAV til opp-
følging lokalt når brukeren har funnet frem 
til et aktivitetshjelpemiddel som fungerer.

– Vi har i de senere årene hatt et veldig 
godt samarbeid med NAV og hjelpemiddel-
sentralene, sier Gjessing.

Senter for forskning
BHSS ble etablert i 1970. Det var Erling 
Stordahl (1923-1994) som tok initiativet til 
opprettelsen og var leder av senteret de før-
ste 24 årene. Stordahls erfaringer og livsfi-
losofi har hatt sterk innflytelse på BHSS sin 

virksomhet.
BHSS har en egen avdeling for forskning, 

utdanning og utvikling (AFUU) som drifter 
både masteroppgaver og doktorgradspro-
sjekter, samt større forskningssamarbeid 
både nasjonalt og internasjonalt. Det som 
begynte som én manns engasjement for 
funksjonshemmede innen helse og idrett, 
driver i dag utstrakt FoU-virksomhet innen 
rehabiliteringsfeltet der tilpasset fysisk akti-
vitet inngår som et hovedvirkemiddel. 

– Det som er spesielt hos oss er at all 
forskning skal være praksisnær. Det skal 
alltid foreligge en plan for hvordan man har 

tenkt å løse problemet med implementering 
i praksis, og alle prosjekter skal ha bruker-
medvirkning på alle plan, sier Nyquist.

Hvert år er 200 studenter innom BHSS 
i praksis. Nyquist understreker samfunns-
ansvaret institusjonen har med hensyn til å 
drive utdanning på feltet.

– Gjennom å satse på forskningsbasert 
kunnskap og kompetansebygging innen 
området tilpasset fysisk aktivitet, helsesport 
og deltakelse for barn, unge og voksne med 
funksjonsnedsettelser, kan vi i utgjøre en 
meningsfull forskjell for denne målgruppen, 
sier direktør Astrid Nyquist. n

ENESTE I SITT SLAG – Vi opplever at tilbudet vi gir, er unikt, sier administrerende direktør ved BHSS, 
Astrid Nyquist. Institusjonen jobber nå målrettet for å gjøre tilbudet mer kjent.

Beitostølen Helsesportssenter (BHSS)

•	 Åpnet i 1970 etter initiativ fra Erling Stordahl (1923-1994). 
•	 Helseinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten, med tilrettelagt fysisk aktivitet som 

hovedvirkemiddel.
•	 Gir tilbud til mennesker med temporære og kroniske funksjonsnedsettelser: Barn og 

unge 5-17 år, unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år.
•	 Tilbudet for barn og unge organiseres i stor grad i gruppe med fokus på aktivitetsut-

prøving og ferdighetslæring. 
•	 Det gis også veiledning for foreldre og andre med nær tilknytning barnet. 
•	 Samhandling med brukernes lokalmiljø står sentralt for å sikre oppfølging og kontinuitet.
•	 Foresatte kan invitere fagpersoner som lokalt jobber med barnet til fagdager i siste uke 

av behandlingsoppholdet.
•	 Erfaringer har vist at det er viktig at barna får med seg fagpersoner som enten kjenner 

godt til skolehverdagen, fysioterapitilbudet eller barnas fritidsaktiviteter. 
Les mer: www.bhss.no

http://www.bhss.no/
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Nå har jeg vært her i litt over en uke. Det er 
aktiviteter hele dagen, men etter kl. 15 er 
det frivillig.

Etter frokost i dag var det utelek. Noen 
ganger sykler vi, eller vi kaster frisbee. 
Innendørs er det elektrisk innebandy jeg 

liker best, jeg går på el-bandy hjemme på Nordstrand også. Det 
er kjempegøy, fordi det går så fort. Jeg dytter på spaken og svin-
ger hardt for å få ballen til å trille avgårde. Vi trener ofte i det 
varme bassenget. Hvis man først er i det varme bassenget og 
så går i det store, føler man seg som en istapp! Jeg er også med 
på ridning her.

Annenhver dag er det en time med skole. Først leser vi, og så 
gjør vi matte. Jeg lager en minnebok på Power Point som jeg 
skal vise til klassen når jeg kommer tilbake, slik at de kan se hva 
jeg har vært med på.

Så langt har jeg prøvd ut to nye aktivitetshjelpemidler; en sal og 
et akebrett. Jeg likte salen best. Hjemme har jeg en sykkel med 
motor. Pappa sitter bak og jeg sitter foran. Og jeg har hatt en 
trehjulssykkel som jeg kan sykle på alene, men den ble for liten. 
Jeg har en Krabat Pirat som gjør det enklere for meg å svømme, 
og en NF-walker som jeg går i selv. Jeg hater walker’n, fordi det 
går så himla sakte! Før hadde jeg en sykkelvogn, med ski på 
vinteren og hjul på sommeren.

Jeg kan fortelle litt om hvordan hverdagen min er hjemme. Jeg 
går i tredje klasse, og tar taxi alene til skolen. Når jeg kommer 
hjem er jeg litt på iPad, så spiser jeg middag og gjør lekser. Så 
litt mer iPad. På tirsdager er det ridning, og på torsdager er det 
el-bandy. På tirsdager har vi svømming på skolen, jeg og en an-
nen elev drar sammen med to assistenter for å bade. 

Det er egentlig best å være hjemme, for på mandag og onsdag 
tar jeg med venner hjem, særlig savner jeg bestevenninnen min. 
Jeg har gitt henne et vennskapssmykke. Det var to smykker i en 
pakke, to halve hjerter – ett til meg og ett til henne. Jeg fikk det 
lilla og bestevenninnen min fikk det rosa. På hennes står det 
«Best» og på min står det «Friends».

Etter at de obligatoriske aktivitetene her på Beitostølen er over 
for dagen, vil jeg helst tilbake i den elektriske rullestolen min. 
Da føler jeg meg mer fri. Mens mamma snakker med de andre, 

Liker å skremme gutta
Hvert år er 400 barn og unge innom Beitostølen Helsesportsenter for å prøve 
ut nye aktivitetshjelpemidler. En av dem er ni år gamle Ragnhild Kjærstad fra 
Oslo, som forteller Fysioterapeuten om alt hun har vært med på:

TOSPANN Ragnhild Kjærstad (9) har cerebral parese. På Beitostølen Helse-
sportsenter får hun muligheten til å teste ut ulike aktivitetshjelpemidler over 
en lengre periode. PhD-stipendiat Claire Willis, forsker på hvilke suksessfaktorer 
fra BHSS som kan brukes i behandlingen av barn med funksjonsnedsettelser i 
Australia.

kjører jeg litt rundt omkring. På kveldene liker jeg å skremme gutta, jeg 
kaller det «dødens rom». De er mørkredde, så jeg slår av lyset. Gutta 
gjemmer seg, og så skal jeg finne dem og ta dem! 
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Valg av strategi når det gjelder 
offentlig spesialistgodkjen-
ning for fysioterapeuter ska-
per hodebry for NFF. Hva gir 
størst mulighet for gjennom-
slag; Fem, to – eller bare MT?
 
TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

AT NFF kun skal satse på å få gjennomslag 
for manuellterapi i en offentlig spesialistord-
ning, kan bli et lite populært alternativ blant 
NFFs andre spesialiteter og blant medlem-
mer generelt. Selv om det skulle vise seg å 
være det beste alternativet for nå målet; of-
fentlig spesialistgodkjenning for fysiotera-
peuter.

Stortingsmelding 26, «Framtidens pri-
mærhelsetjeneste, nærhet og helhet», var 
hovedsaken på forbundsstyrets møte tors-
dag 11. juni. Innholdet og signalene i mel-
dingen kan få stor betydning for fysiotera-
pitjenesten i kommunene, og vil ta mye av 
NFFs tid og ressurser resten av dette året og 
i 2016.

I et notat til forbundsstyret skriver sekre-
tariatet at NFF har blitt hørt på spesielt to 
viktige punkter: Lovfestet rett til fysiotera-
pikompetanse i kommunene, og direkte til-
gang til fysioterapi. Men NFF har bare delvis 
blitt hørt når det gjelder offentlig spesialist-
godkjenning. 

Fra fem til en?
Mens forbundsstyret i januar vedtok å 
prioritere fem spesialiteter, er det bare ma-
nuellterapi som er spesifikt nevnt i stor-
tingsmeldingen. Dette til tross for at Hel-
sedirektoratet to ganger, senest i 2012, har 
anbefalt at både manuellterapi og psykomo-
torisk fysioterapi bør inkluderes i en offent-
lig spesialistgodkjenning.  De tre andre spe-
sialitetene er barne- og ungdomsfysioterapi, 
fysioterapi for eldre, og allmenn fysioterapi.

Helsedirektoratet har nå fått i oppdrag å 
utrede «om forskrift om spesialistgodkjen-
ning av helsepersonell og turnusstillinger 
for leger skal endres, slik at sykepleiere med 
nærmere definerte mastergradsutdanninger 
kan bli offentlig godkjente spesialister. Det 

skal også vurderes om fysioterapeuter med 
videreutdanning i manuellterapi skal inklu-
deres.»

Sterk uenighet
Fysioterapeuten var til stede på deler av for-
bundsstyremøtet 11. juni, der stortingsmel-
dingen ble diskutert. Men møtet ble lukket 
når valg av strategi for offentlig spesialist-
godkjenning skulle diskuteres.  

Samme dag var det hektisk møtevirksom-
het mellom NFFs politiske ledelse og styret 
i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. 
Styret i faggruppen hadde henvendt seg di-
rekte til Helse- og omsorgskomiteen i Stor-
tinget for å argumentere for psykomotorisk 
fysioterapi i en offentlig spesialistordning. 
Det likte NFFs politiske ledelse svært dårlig.

Forventer å bli prioritert
Styret i Faggruppen for manuellterapi for-
venter på sin side at MT får førsteprioritet. 
Det kommer klart fram i et brev til for-
bundsstyret. Faggruppen tolker stortings-
meldingen dit hen at HOD åpner for at «en 
– EN – gruppe vil bli vurdert for offentlig 
spesialistgodkjenning for fysioterapeuter». 

MT-styret viser til at NFF og faggrup-
pen har jobbet med å få på plass en offentlig 

spesialistordning for fysioterapeuter siden 
1989:

– Organisasjonen har kun ved ett tilfelle 
siden da vært i en situasjon hvor muligheten 
for å få gjennomslag for en spesialistgod-
kjenning for en gruppe fysioterapeuter har 
vært like stor. Etter 2017 vil det politiske 
landskapet kunne se annerledes ut, påpeker 
faggruppen.

Styret viser også til at striden om autori-
sasjon for snart ti år siden splittet manuell-
terapimiljøet:

– I og med at vi også har en annen or-
ganisasjon for manuellterapeuter, er det en 
reell fare for medlemsflukt om miljøet ikke 
blir prioritert med den muligheten som 
stortingsmeldingen nå gir oss.

Faggruppen for manuellterapi mener at 
«noen må prioriteres først, og at muligheten 
for å skrive fysioterapihistorie er nå.»

Psykomotorikerne bekymret
– Vi ser svært alvorlig på at psykomotorisk 
fysioterapi ikke er nevnt i meldingen som en 
av helsepersonellgruppene som skal utredes 
for offentlig spesialistgodkjenning, skriver 
leder i Faggruppen for psykomotorisk fy-
sioterapi, Gunn Marit Hellesø, i en e-post til 
Fysioterapeuten. 

Kamp om spesialistgodkjenning

Viktige signaler: 

•	 Lovfestet rett til fysioterapikompetanse 
i kommunene.

•	 Direkte tilgang til fysioterapi.
•	 Meldingen er preget av et ønske om 

sterkere styring med avtalefysiotera-
peuter.

•	 Det kommer en egen fysioterapifor-
skrift. 

•	 Det skal lages en veileder for kommune-
nes oppfølging av private aktører med 
driftsavtale

•	 Regjeringen åpner for å vurdere offent-
lig spesialistgodkjenning, men omtaler 
kun manuellterapeuter.

•	 1. oktober er det høring i Stortingets 
helse- og omsorgskomité.

Kilde: NFF og Stortingsmelding 26

mailto:dl@fysio.no
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– Vi må vel erkjenne at 
fysioterapeuter i mange 
kommuner i stor grad 
har fått styre sin egen 
arbeidshverdag. 

TEKST  Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DET SIER Per Olav Peersen, 
leder i Næringspolitisk råd 
og medlem i forbundsstyret 
i NFF. Han tror at de fleste 
selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter med avtale 
gjerne ønsker å samarbeide og 
være en mer integrert del av 
kommunehelsetjenesten. 

– De aller fleste skjønner 
at det følger noen krav med 
et årlig driftstilskudd på rundt 
400.000 kroner, sier Peersen.  

Nye signaler
I Stortingsmelding 26, «Fram-
tidens primærhelsetjeneste, 
nærhet og helhet», er det gan-
ske sterke signaler om at regje-
ringen ønsker mer styring med 
tjenestene som tilbys i kom-
munene. Det vil også berøre 
selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter med driftsav-
tale. 

Som leder i Næringspolitisk 
råd er det Per Olav Peersens 
jobb å ivareta deres interesser.  
Hva mener «hans» medlem-
mer om mer kommunal sty-
ring med tjenestene de leverer?

– Flertallet er positive
– Min erfaring er at flertallet er 
positive til at kommunene en-
gasjerer seg sterkere i hvordan 
tjenesten drives.  Jeg opplever 
at det ofte er en forskjell mel-
lom yngre fysioterapeuter, og 
de litt eldre som fortsatt husker 
1984. Mange av de sistnevnte 
er nok mindre interessert i økt 
kommunal styring.  Mitt inn-
trykk er at de yngre også har 
mer erfaring med og ser for-
delene ved å jobbe tverrfaglig 
med andre helseprofesjoner 
som selvstendig næringsdri-
vende i klinikken, sier Peersen. 

Han stiller imidlertid spørs-
mål ved hvordan mulighetene 
for økt styring skal brukes.

– Kommunene har jo al-
lerede styringsmuligheter 
overfor fysioterapeuter med 
driftsavtale, men de bruker 
det i liten grad. Mer kommu-
nal styring må være fundert 
på faglighet og behov. Kom-
munene må gjennomføre en 

kartlegging av pasientgrup-
penes behov, og styre tjenes-
tene etter det. De fleste norske 
kommuner foretar ingen slik 

kartlegging i dag, sier leder i 
Næringspolitisk råd. n

Hun spør blant annet om dette beror 
på manglende oppfølging fra NFFs side av 
Helsedirektoratets anbefaling fra 2012 om å 
opprette offentlig spesialistordning for både 
manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.

– I NFFs innspill til stortingsmeldingen 
er alle spesialitetene spilt inn. Dette er i tråd 
med landsmøtevedtaket fra 2013. I innspill 
til stortingsmeldingen om primærhelsetje-
nesten foreslår NFF en utvidet rolle for psy-
komotorisk fysioterapi. Men det står ikke 
noe om at vi er spesialister på området. De 
ulike spesialitetene i NFF er omtalt samlet, 
med ett unntak; manuellterapi. MT blir i 

ulike sammenhenger omtalt som spesialister 
på muskel- og skjelettproblematikk. Dette, 
og den vedvarende uenigheten om autorisa-
sjon og spesialistordning, mener jeg er årsak 
til at regjeringen kun foreslår MT inn i en 
spesialistordning, skriver Hellesø. 

– Ville fronte saken selv
På spørsmål fra Fysioterapeuten om den 
hektiske møtevirksomheten torsdag 11. 
juni, svarer Hellesø:

– Styret vedtok i mai å følge opp NFFs 
intensjoner ved å intensivere påvirkningsar-
beidet fram mot Stortingets behandling av 

meldingen om primærhelsetjenesten.  Fag-
gruppen satte ned et utvalg for å dokumen-
tere primærhelsetjenestens behov og nytte 
av spesialistgodkjenning for psykomotorisk 
fysioterapi. Utvalget skulle også informere 
Stortingets helse- og sosialkomite. NFFs le-
delse ser dette som en interessekonflikt, og 
har understreket at politisk påvirkning skal 
gjøres samlet. Faggruppestyret mener på 
sin side at denne saken må frontes spesifikt 
overfor politikerne, skriver Hellesø. n

– De aller fleste er positive til samarbeid

BRUKES IKKE Kommunene har allerede styringsmuligheter overfor fy-
sioterapeuter med driftsavtale, men de bruker det i liten grad, sier leder i 
Næringspolitisk råd, Per Olav Peersen. Foto: Privat

mailto:dl@fysio.no
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– Vi må forholde oss til omgi-
velsene og de politiske sig-
nalene som gis til en hver tid, 
sier forbundsleder Fred Hatle-
brekke. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no 

HAN SVARER likevel ja på spørsmål fra Fy-
sioterapeuten om NFF per i dag står fast ved 
vedtaket om å anbefale fem spesialiteter for 
offentlig spesialistgodkjenning.  

Men så var det dette med politiske rea-
liteter og hvordan man best mulig kan nå 
målet:

– I Stortingsmelding 26 gir helse- og om-
sorgsminister Bent Høie signaler om at ord-
ningen med offentlig spesialistgodkjenning 
kan utvides.  Den forrige regjeringen sa nei. 
Her er det snakk om bevegelige mål, og vi 
må hele tiden tyde signalene og legge opp 
strategien deretter.

Hatlebrekke understreker at denne stor-
tingsmeldingen inneholder positive nyheter. 
Det gjelder spesielt at fysioterapiens status 
som skal-tjeneste i kommunene blir gjen-
innført. I tillegg gis det sterke signaler om at 
det blir innført direkte tilgang til fysioterapi. 

Sterkere styring
NFFs sekretariat skriver i notatet til for-
bundsstyret at Stortingsmelding 26 i tillegg 
er tydelig preget av et ønske om sterkere 
kommunal styring. Det gjelder også tjenes-
ter som tilbys av selvstendig næringsdriven-
de fysioterapeuter med driftsavtale. En egen 
fysioterapiforskrift er varslet, og det skal la-
ges en veileder for kommunenes oppfølging 
av selvstendig næringsdrivende helseper-
sonell med driftsavtale. Teamorganisering, 
med flere grupper helsepersonell, kan også 
gi utfordringer når det gjelder ledelse og fi-
nansiering.

– Er fysioterapeutene forberedt på sterkere 
styring fra kommunene?

– At kommunene vil ha bedre styring 
med fysioterapitjenesten har ligget i kortene 
en god stund. Jeg tror de fleste fysioterapeu-
ter ser positivt på en slik utvikling. Slik vi ser 
det, handler dette om at tjenesten skal dreies 

i retning av kommunens faktiske behov, og 
at ressursene utnyttes best mulig. Men NFF 
har også sagt fra om at dette vil kreve økt 
satsing på fysioterapi, med flere stillinger og 
driftsavtaler.

Strategivalg
– Hvordan skal NFF argumentere for at fem 
spesialiteter bør omfattes av en offentlig spe-
sialistgodkjenning, når bare MT er nevnt i 
stortingsmeldingen?

– Vi må argumentere for at dette er nød-
vendig for å dekke behovene i kommunehel-
setjenesten. Samtidig må vi ha en god dialog 
med Helsedirektoratet om deres utredning 
av nye fagområder for offentlig spesialist-
godkjenning. NFFs målsetning ligger fast, 
men prioriteringer og virkemidler er selv-
sagt ikke hugget i stein. 

– Faggruppen for psykomotorisk fysiotera-
pi ville selv fronte sin sak overfor politikerne. 
Hvorfor fikk de ikke lov til det?

– Fordi vi må være tydelige og snakke 
med én stemme overfor myndigheter og 
andre aktører. Det er helt avgjørende for at 
NFF skal fremstå med ett budskap og der-
med øke mulighetene for å få gjennomslag. 
Faggruppen må ha tillit til at vi taler deres 

sak. Jeg kan forsikre at vi har frontet psyko-
motorisk fysioterapi i møte med politikere 
og myndigheter. 

– Må jobbe bredt
Forbundslederen er enig i at den langvarige 
striden om autorisasjon eller spesialistgod-
kjenning har gjort manuellterapeutene mer 
synlige. 

– Men dette har kostet enormt mye. Det 
er også et eksempel på hva som kan skje 
dersom man ikke samler kreftene mot felles 
mål. Uansett hvilke faggrupper som kom-
mer med i en offentlig spesialistordning, 
må alle fysioterapeuter jobbe bredt ute i 
kommunene. Jeg hører enkelte si at manu-
ellterapeuter, med sine utvidede rettigheter, 
kan bli en ny undersøkende og henvisende 
instans. Men manuellterapeuter må også 
jobbe bredt, og de må behandle pasientene 
der pasientene er. Regjeringen viser i denne 
stortingsmeldingen at de er veldig opptatt av 
ressursutnyttelsen i avtalefysioterapien, sier 
Fred Hatlebrekke.  Han understreker: 

– Alle fysioterapeuter som definerer sin 
praksis for smalt risikerer å havne på side-
linja. De kan komme til å definere seg selv ut 
av kommunehelsetjenesten. n

– Prioriteringer er ikke hugget i stein

ÉN STEMME – Jeg kan forsikre at vi har frontet psykomotorisk fysioterapi i møte med politikere og myn-
digheter, sier Fred Hatlebrekke. Han understreker at NFF må være tydelig og snakke med én stemme.

mailto:dl@fysio.no
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MER ENN fire av ti som har vært sykmeldt 
i over ett år med psykiske lidelser, kom-
mer delvis eller helt tilbake i jobb ved 
hjelp av Senter for jobbmestring.

Dette er ett av svært få Nav-tiltak som 
er effektevaluert gjennom et randomisert 
forskningsdesign. Studien ble nylig pu-
blisert i  Occupational & Environmental 
Medicine.

– Senter for jobbmestring har god ef-

fekt på langtidssykefravær som følge av 
depresjon, angst og andre psykiske lidel-
ser, sier forsker og førsteforfatter Silje En-
dresen Reme til Uni Research Helse, som 
har utført studien på oppdrag fra Nav. 

Totalt ble 1.193 personer inkludert i 
studien, og tilfeldig fordelt i to grupper. 
Den ene gruppen deltok i Senter for jobb-
mestring mens den andre gruppen fikk 
vanlig oppfølging. n

Nav-tiltak med god effekt

Flere oppgaver – for lite 
kompetanse

n Ni av ti sykepleiere har fått økt arbeids-
belastning. Nesten like mange opplever 
større kompleksitet i de sykepleiefaglige 
oppgavene som følge av Samhandlingsre-
formen. Det er for lite tid til hver pasient, 
skriver sykepleien.no.

Dette går fram av en undersøkelse 
om konsekvenser av Samhandlingsrefor-
men som Telemarksforskning har laget 
på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund 
(NSF). Resultatene ble presentert under 
Arendalsuka 13. august. 

Kilde: www.sykepleien.no

Helsefag på topp i Tromsø
n Fem av de seks fagene det var vanske-
ligst å komme inn på ved Universitetet i 
Tromsø (UiT) i år var helsefag, med fysio-
terapi på tredjeplass. 

Poenggrensen for fysioterapistudiet i 
Tromsø var på 60,8 poeng. I alt 1.018 sø-
kere konkurrerte om 26 studieplasser, og 
32 har fått tilbud om plass, skriver uit.no.

I år var det 127.144 som søkte seg 
inn på høyere utdanning over hele landet. 
16.530 av disse ønsket seg til UiT. Medi-
sinutdanningen troner fortsatt på toppen 
av de studiene det er vanskeligst å komme 
inn på.

Høgskolen i Bergen (HiB) opplyser at 
utdanningene i fysioterapi og økonomi 
og administrasjon alltid har hatt lange 
ventelister, og at køen er enda lengre i år 
enn tidligere. Begge disse utdanningene 
nærmer seg tusen søkere på venteliste 
etter førsteopptaket, skriver hib.no. 

En ny studie viser at trening gir 
mindre sykefravær og større produk-
tivitet på kontorarbeidsplasser. 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

TRENING på arbeidsplassen forbedrer med-
arbeidernes sunnhet og trivsel, og gir samti-
dig mindre sykefravær – og større produk-
tivitet.

Forsker og Ph.D. Just Bendix Justesen un-
dersøkte effekten av trening i arbeidstiden 
blant 400 kontoransatte i offentlig og privat 
sektor.

I to år trente halvdelen av de ansatte én 
time ukentlig sammen med idrettsstudenter, 
og forbedringene var merkbare: Etter ett år 
var de ansattes helse, herunder kondisjon og 
blodtrykk, forbedret betydelig. Samtidig var 
korttidssykefraværet redusert med 56 pro-
sent, og produktiviteten økt med 10 prosent. 
Motsatt var det ingen målbare endringer hos 
de ansatte som ikke trente som i studien.

Store gevinster, men…
Det krever en god del fra flere aktører. 

Just Bendix Justesen påpeker at treningen 
ofte dør ut, fordi den ikke blir implementert 
godt nok.

– Noen arbeidsplasser tror at det er nok 
å ansette fitnessinstruktører til å stå for tre-
ningen, men det krever en større investering 
skriver forskeren.

– Hvis man tror at en kulturell forand-
ring skjer ved å leie inn helsepersonell, så er 
man naiv. Det krever en annen faglighet og 
forståelse for prosjektledelse og implemen-
tering, sier Just Bendix Justesen til Syddansk 
Universitets blad «Ny viden».

Han anbefaler virksomheter å ansette 
en managementkonsulent til å organisere. 
Justesen presiserer videre at ledelsen på ar-
beidsplassen har en avgjørende rolle, da det 
er disse som setter opp mål for bedriften, 
skaper gode rammer og en god kultur for at 
treningen skal kunne opprettholdes. n

Kilde: fysio.dk og Syddansk Universitet

– Trening i arbeidstiden er en 
god investering

http://oem.bmj.com/content/early/2015/07/24/oemed-2014-102700.short?g=w_oem_ahead_tab
http://oem.bmj.com/content/early/2015/07/24/oemed-2014-102700.short?g=w_oem_ahead_tab
http://uni.no/nb/news/2015/08/07/nav-tiltak-med-god-effekt-pa-langtidsfravaeret/
mailto:js@fysio.no
http://sykepleien.no/
http://www.sykepleien.no/
http://uit.no/
http://hib.no/
http://fysio.dk/
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AKTUELT

For fysioterapeutstudenter er 
det viktig å være sporty. På 
toppen av studenthierarkiet, 
troner den hypersportslige 
mannlige studenten. 

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

HVILKEN betydning har kjønn i fysioterapi-
utdanningen? 

Førsteamanuensis Tone Dahl-Michelsen 
ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo 
og Akershus (HiOA), disputerte i mai i år 
over avhandlingen «Gender in physiothe-
rapy education. A study of gender perfor-
mance among physiotherapy students and 
changes in the significance of gender».

Det empiriske materialet i denne kvali-
tative studien, er basert på feltarbeid i fer-
dighetstrening for 1. års studenter i en norsk 
fysioterapeututdanning, og intervju med 
studenter som deltok i ferdighetstrenings-
klassene. I observasjonsutvalget var det 165 
studenter. 55 ble fulgt tett, og 16 av disse ble 
intervjuet.

Avhandlingens første artikkel handler 
om studentenes sportslighet og graden av 
denne, sett fra studentenes ståsted.

– For fysioterapistudentene er det veldig 
viktig å være sporty. For å understreke at det 
å være usportslig og inaktiv ikke er et alter-
nativ, har jeg delt studentene i to grupper; 
vanlig sportslig og hypersportslig. Sports-
ligheten er limet som holder studentene 
sammen, og er kjernen i den profesjonelle 
identiteten, sier Dahl-Michelsen.

Sporty som fellesnevner
Dahl-Michelsen fant at graden av sportslig-
het fungerer som et hierarki, der studentene 
posisjoneres i forhold til hverandre. På top-
pen av hierarkiet sitter den hypersports-
lige mannlige studenten. Nummer to er 
den hypersportslige kvinnelige studenten. 
Så kommer den vanlig sportslige kvinnelige 
studenten, og nederst i hierarkiet den van-
lig sportslige mannlige studenten. Å være 
fysioterapistudent er det samme som å være 
sportslig. Er du ikke sporty når du begynner, 

sosialiseres du til å bli det etter hvert.
– En typisk hypersportslig mannlig stu-

dent har bakgrunn fra Idrettshøgskolen, og 
ser på seg selv som den fødte fysioterapeut. 
Han har en veldig dedikasjon, og tar sikte på 
en jobb i Olympiatoppen. De hypersports-
lige kvinnelige studentene skiller seg fra de 

mannlige ved at de gjerne har gått på idretts-
gymnas i stedet for Idrettshøgskolen. De 
orienterer seg også bredere med hensyn til 
hva de vil gjøre etter endt utdanning. Kvin-
nene kan være like gode som mennene i 
sport, men de tar ikke den hegemoniske po-
sisjonen som mennene gjør, forteller Dahl-
Michelsen.

De hypersportslige kvinnelige studentene 
har ikke den samme dedikasjonen mot ett 
bestemt mål, og er mer fleksible med hensyn 
til profesjonsretning.  

Profesjonell identitet
Hierarkiet som Dahl-Michelsen beskriver, 
tar utgangspunkt i Raewynn Connells be-
greper om maskulinitet. 

– Vanlig sportslige kvinnelige studenter 
har ingen problemer med å se seg selv som 
egnet til fysioterapiyrket. Det er helt greit 
å være kvinnelig fysioterapistudent uten å 
iscenesette hypersportslighet. Den vanlig 
sportslige mannlige studenten strever mye 
mer med å finne sin plass i utdanningen. 
Kanskje er det slik fordi sportslighet kleber 
mer ved det maskuline enn det feminine, 
sier hun.

Blant de mannlige studentene er de hy-
persportslige i flertall. Disse har ofte planer 
om to mastergrader, for eksempel i idretts-
fysioterapi og manuellterapi. Mannlige 
studenter i kategorien vanlig sportslige, vil 
gjerne tilføre andre måter å tenke på, men 
vet ikke helt hvordan de skal nå fram.

– Sportsligheten dominerer så mye blant 
1. års studentene, at det blir liten plass til noe 
annet. Det er viktig at utdanningen er klar 
over dette og stimulerer til andre profesjo-
nelle identiteter. Fysioterapeut ved Olym-
piatoppen er det tross alt svært få som skal 
bli, sier Dahl-Michelsen.

Hun mener fysioterapiutdanningen bør 
ha profesjonell identitet som et eget emne på 

programplanen, og at man bør diskutere in-
tervju og motivasjonsbrev blant inntakskri-
teriene til studiet.

– Studentene må lære at å være fysiotera-
peut ikke først og fremst handler om å være 
sporty. I en verden som blir mer og mer 
kompleks, er det ikke sportsidioten som 
nødvendigvis blir den beste og mest nyttige 
fysioterapeuten. I dag er det et sterkt fokus 
på kunnskapsbasert praksis, men dette må 
ikke bli enerådende i utførelsen av fysiotera-
piyrket, sier Dahl-Michelsen.

Konge på kullet

SPORTSLIGHET – Dette er limet som holder stu-
dentene sammen, sier Tone Dahl-Michelsen, HiOA.

I en verden som blir mer og mer 
kompleks, er det ikke sportsidioten 
som nødvendigvis blir den beste og 
mest nyttige fysioterapeuten. 

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Menn og følelser
Arbeidsmarkedet for fysioterapeuter er 
kjønnsdelt, både i Norge og internasjonalt. 
De fleste mannlige fysioterapistudentene 
blir manuellterapeuter og begynner å jobbe 
i privat praksis, mens de kvinnelige ofte hav-
ner i det offentlige. 

– Vi vet ikke om studentene som har 
vært med i denne studien vil passe inn i 
den typiske kjønnsdelingen når de går ut 

i arbeidslivet. Det vi imidlertid kan lese ut 
av resultatet, er at selv den hypersportslige 
mannlige studenten må være relasjonell og 
kommunikativ for å være attraktiv blant de 
andre studentene.  Omsorg og behandler-
kompetanse er tett sammenvevet, også hos 
disse, sier Dahl-Michelsen.

En nyere studie publisert i England, viser 
at omsorg for pasientene her blir plassert 
hos de kvinnelige fysioterapeutene.

– I min studie, sier også de hypersports-
lige mannlige studentene at å være en god 
fysioterapeut innebærer å se hele pasienten 
og inkludere pasientens erfaringer i behand-
lingen. De skyver ikke omsorgen over til 
kvinnene. Denne vektleggingen av følelser, 
er kanskje en ny måte å utøve yrket på for 
menn. Kanskje vil de utøve hypersportslig-
heten på andre måter enn generasjonene før 
dem, sier Dahl-Michalsen. n

HYPERSPORTY – Fysioterapeutstudentene ser først og fremst på seg selv som sportslige. Det er limet som binder dem sammen, sier førsteamanuensis ved 
HiOA, Tone Dahl-Michelsen. Å være fysisk inaktiv er ikke et alternativ. Foto: Colourbox.com

Følg Fysioterapeuten på Twitter og Facebook.
Lik oss gjerne!

http://colourbox.com/
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Sammendrag

n Hensikt: Å fremskaffe kunnskap om hvilken profesjonell utvikling psykomotorikere 
gjennomgår etter spesialutdanningen. Hvilke faktorer bidrar til profesjonell utvikling? 
Hvilke betingelser gir privat praksis for denne utviklingen? 

n  Design, materiale og metode: Studien er forankret i en fenomenologisk hermeneu-
tisk vitenskapstradisjon. Kvalitative halvstrukturerte intervju er brukt som metode. 
Et strategisk utvalg på tre erfarne psykomotorikere har blitt intervjuet. Det er tatt 
lydopptak av intervjuene, og de er transkribert og innholdsanalysert.  

n  Funn: Utviklingen er en gradvis prosess hvor overlevert kunnskap over tid blir 
integrert med erfaringer fra praksis i en gradvis tryggere kompetanse. Pasientpraksis 
og kollegakontakt er de mest betydningsfulle kildene til utviklingen. Veiledning, 
egenterapi og egenbehandling har også hatt betydning. Tilegnelse av teori gjen-
nom egenstudier har hatt en mer underordnet rolle. Privat praksis gir utilstrekkelige 
betingelser for profesjonell utvikling. Mangelfulle veiledningsordninger og begrenset 
tilgang til tverrfaglig samarbeid bidrar til det.

n Konklusjon: Profesjonell utvikling bør vies oppmerksomhet både hos utøvere og i 
organiseringen av primærhelsetjenesten. Videre forskning på feltet anbefales.

n Nøkkelord: Psykomotorisk fysioterapi. Profesjonell utvikling. Kvalitativ intervju-
studie.

fag

Hildegunn Nyre, 
spesialist i psyko-
motorisk fysiote-
rapi (MNFF), MSc. 
helsefag, Institutt 
for psykomotorisk 
fysioterapi Stjørdal, 
hnyre@online.no.

 
Kari Steinsvik, Førsteamanuensis, PhD., 
Profesjonshøgskolen, Universitetet i 
Nordland.

Denne vitenskapelige artikkelen 
er fagfellevurdert etter Fysioterapeu-
tens retningslinjer, og ble akseptert 
16.06.2015. Det er innhentet informert 
samtykke fra studiedeltakerne. Ingen 
interessekonflikter oppgitt. 

Innledning
Utvikling av profesjonell kompetanse og 
identitet i en bestemt yrkesrolle er en prosess 
som går over tid, og den er vanligvis ikke er 
sluttført når en etter endt utdanning har fått 
en yrkestittel eller en spesialitet (1, 2). Kom-
petansen er en kombinasjon av kunnskaper, 
ferdigheter og holdninger. For å utvikle 
denne kompetansen krever det integrasjon 
av flere kunnskapsnivåer og former, eksem-
pelvis både teoretiske og praktiske kunnska-
per, ferdighets- og fortrolighetskunnskaper 
(3, 4). Til  profesjonell ekspertise hører en 
forventning om utøvere som kan vurdere, 

tilpasse og utvikle kunnskapene og ferdig-
hetene sine, snarere enn kun å forvalte et gitt 
kunnskapsinnhold (5). Profesjonell kompe-
tanse er ikke ervervet en gang for alle, den 
må stadig konstrueres på nytt (1). 

Rønnestad hevder at forandringsarbei-
det i «menneskebehandlende profesjoner» 
har fire fellestrekk: det skjer i en relasjon, 
det kan forstås som en kommunikativ og 
emosjonell praksis, samt at det krever etisk 
bevissthet hos den profesjonelle. Disse fel-
lestrekkene kan gjøre det spesielt krevende 
å tilegne seg, opprettholde og utvikle et høyt 
nivå av profesjonell kompetanse i disse pro-

fesjonene (6). Profesjonell utvikling forstås 
som en tilegnelse av og endring i profesjo-
nell kunnskap og kompetanse, og kan om-
fatte mange aspekter av terapeutisk praksis 
(6). Hvorvidt utviklingen hos den enkelte 
profesjonsutøver går i retning av vekst i ste-
det for stagnasjon, beror på et samvirke av 
mange faktorer (7, 8).

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er en 
behandlingsmetode som utøves i en spesielt 
nær relasjon til pasientene, hvor verbale og 
kroppslige innfallsvinkler utfyller hveran-
dre. Behandlingen går over tid og betegnes 
som inngripende og omstillende, eller støt-

Kvalitativ intervjustudie: 

Profesjonell utvikling etter spesialisering 
i psykomotorisk fysioterapi

VITENSKAPELIG ARTIKKEL

mailto:hnyre@online.no
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tende og stabiliserende (9). Forskning om 
kommunikasjonssituasjoner mellom erfar-
ne psykomotorikere1 og pasienter i lengre 
tids behandlingsforløp viser at samhand-
lingssituasjonene er komplekse og krevende 
(10). Spesielt settes det store krav til fysio-
terapeutens sensitivitet overfor pasientene.

Det er i dag ikke noen norsk forskning 
som fokuserer på profesjonell utvikling 
blant psykomotorikere. Det foreligger imid-
lertid betydelig forskning både nasjonalt og 
internasjonalt på profesjonell utvikling blant 
psykoterapeuter. Av disse er Minnesotastu-
dien2, en kvalitativ undersøkelse av 100 psy-
koterapeuter på ulike erfaringsnivåer (6, 8) 
og ISDP-studien3, en internasjonal survey-
undersøkelse som omfatter 9000 psykote-
rapeuter med variert profesjonell bakgrunn 
(6, 7, 11) sentrale. Disse studiene har vært 
viktige inspirasjonskilder til studien som 
denne artikkelen omhandler. Psykoterapi 
og psykomotorisk fysioterapi har sentrale 
likheter, spesielt når det gjelder forholdet te-
rapeuten har til pasientene. Ifølge Killingmo 
er forholdet preget av relasjon, prosess, inn-
gåenhet, varighet og autonomi (12). I fravær 
av forskning innen eget fagfelt, kan denne 
forskningen brukes til å sammenligne fors-
kningsresultatene med. 

Nyere forskning innen psykoterapi viser 
at relasjonen mellom terapeuten og klienten 
har større betydning for resultatet av tera-
pien enn hvilke metode en anvender (13). 
Terapeuten, snarere en metoden, utgjør 
forskjellen. Gitt at dette også gjelder for psy-
komotorisk fysioterapi, så vil kunnskap om 
profesjonell utvikling kunne bidra til å sikre 
både kvalitet og bedre ressursutnyttelse av 
helsetilbudet. 

Vi har i dag lite kunnskap om den profe-
sjonelle utviklingen som skjer etter spesia-

lisering i PMF og denne studien fokuserer 
nettopp dette. Hoveddelen av psykomoto-
rikere arbeider i privat kommunal avtale-
praksis. Mange jobber alene eller sammen 
med en liten gruppe terapeuter. Vi vet lite 
om hvilke betingelser privat avtalepraksis 
gir for profesjonell utvikling. Studiens pro-
blemstilling er derfor: Hvordan beskriver 
privatpraktiserende psykomotorikere sin 
profesjonelle utvikling etter endt utdan-
ning i fagfeltet? Hvilke faktorer har bidratt 
til utviklingen? Hvilke betingelser gir privat 
praksis for profesjonell utvikling?

Metode/design og utvalg
Studien omhandler hvordan den enkelte 
psykomotoriker beskriver sin profesjonelle 
utvikling i en livsløpskontekst. Studien er 
derfor forankret i en fenomenologisk og 
hermeneutisk vitenskapstradisjon. En feno-
menologisk analyse baseres på en analyse av 
erfaringene slik de viser seg for det erfarende 
subjekt (14).  Kvalitative halvstrukturerte in-
tervju er valgt som metode. Et langsgående 
forskningsprosjekt var utenfor rammen for 
denne studien, så for å vinne kunnskap om 
en utvikling over flere år, måtte den foretas 
retrospektivt. Via nyanserte og rikholdige 
beskrivelser i intervjupersonenes daglig-
språk ønsket vi å få frem livsverdensper-
spektivet (15) til informantene. 

Utvalg/Informanter
Det ble foretatt et strategisk utvalg av in-
formanter. Det sentrale inklusjonskriteriet 
var at informantene skulle ha betydelig er-
faring fra privat praksis. For å få tilgang til 
rikholdige data etterspurte vi engasjerte in-
formanter som «hadde noe på hjertet». For 
å få tilgang til bredden av profesjonsgrup-
pen etterspurte vi ulikheter med hensyn til 
erfaringslengde, geografisk plassering og 
utdanningsbakgrunn. Informantene skulle 
også representerte en viss faglig bredde og 
ha erfaring fra ulike organiseringsformer 
innen privat praksis. Faggruppen i PMF ble 
konsultert i denne prosessen. 

Tre kvinner med henholdsvis 30, 25 og 10 
års erfaring hovedsakelig i privat praksis ble 
valgt som informanter. De bor alle i bykom-
muner. To av dem er utdannet etter kursrek-

kemodellen4 (16). En har videreutdanning 
fra en høgskole. En arbeider ved et institutt 
med fysioterapeuter med variert kompetan-
se. En annen arbeider sammen med andre 
psykomotorikere, mens en tredje har arbei-
det nært opp mot et legesenter. Informan-
tene skrev under på informert samtykke før 
intervjuene ble foretatt.

Intervju, transkribering og analyse
Intervjuene forløp som tematisk fokuserte 
samtaler om informantenes profesjonelle 
utvikling, strukturert av en intervjuguide 
som var laget på forhånd. Hvert intervju 
varte i noe over en time, det ble gjort lyd-
opptak av intervjuene som senere ble trans-
kribert av hovedforfatteren. Hele samtalen 
ble transkribert til tekst. To av intervjuene 
foregikk på informantenes arbeidssted og 
ett i informantens hjem. Hvert intervju ble 
analysert i sin fulle lengde. Intervjuteksten 
ble analysert og sammenlignet med tanke på 
likheter, motsetninger, spenninger og møn-
stre i uttalelsene, både innenfor hvert enkelt 
intervju og i forhold til de øvrige. Analyse-
prosessen var en kontinuerlig veksling mel-
lom delene og helheten (17). 

At intervjuer er psykomotoriker og ar-

Erfaringer fra praksis med pasienter og kollega-
kontakt anses som de mest sentrale kildene.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:
•	 Profesjonell utvikling er en langvarig 

sammensatt og personlig nærgående 
prosess hvor overlevert kunnskap over 
tid blir integrert med erfaringer fra prak-
sis i en stadig tryggere kompetanse.

•	 Mange faktorer bidrar til denne utvik-
lingen, spesielt kontakt med pasienter, 
kolleger og samarbeidspartnere.

•	 Privat kommunal avtalepraksis gir util-
strekkelige betingelser for profesjonell 
utvikling. Mangelfulle veiledningsord-
ninger og begrenset tilgang til tverrfag-
lig samarbeid bidrar til dette.

•	 For å legge til rette for profesjonell 
utviklinger er det viktig å skape faglige 
miljøer med rikelige muligheter for 
refleksjon og erfraingsutvekslinger.

1 Fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk 
fysioterapi blir i dagligtale omtalt som «psykomotori-
kere» en betegnelse som vil bli brukt i artikkelen.
2 The Minnesota Study of the Development of Psy-
chotherapists.
3 The International Study of the Development of 
Psychotherapists.
4 Et videreutdanningsopplegg i psykomotorisk fysio-
terapi i NFFs regi som var forløperen for videreutdan-
ning i offentlig regi.
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beider i privat praksis, kan ha bidratt til 
tilgang til feltet og til «innsideforståelse». 
Nærheten til feltet kan imidlertid represen-
tere en fare for at den kritiske avstanden går 
tapt. At en kollega forsker på ens profesjo-
nelle utvikling vil kunne gi en opplevelse av 
«å bli kikket i kortene», noe som vil kunne 
redusere tilliten og åpenheten. I alle deler 
av forskningsprosessen har det derfor vært 
sentralt å skifte mellom ulike perspektiver 
og å balansere mellom nærhet og distanse 
(14). At medforfatter har fulgt prosessen fra 
rådata til analyseresultatet, bidrar til å redu-
sere de ulempene som forskning i eget fag-
felt kan innebære. Det kunnskapssynet stu-
dien er basert på, legger vekt på at dataene 
ikke er noe forskeren bare henter inn, men 
at kunnskapen skapes i den interpersonlige 
interaksjon i intervjusituasjonen (15). Som 
medskaper til kunnskapsproduksjonen vil 
forskeren kunne sette spor etter seg i hele 
prosessen (17). Ved å tilstrebe transparens 
blir kunnskapsproduksjonen synliggjort 
(18). 

Funn
En livslang integrasjonsprosess
Informantene uttrykker at de følte seg meto-
disk kompetente da de startet i praksis etter 
utdanningen, «Den ga en solid basis», men 
møtet med det mangfoldet som pasientene 
representerte ble likevel krevende. Kunnska-
pen de hadde fått overlevert måtte integreres 
og kompetansen måtte bygges.  Informante-
ne presiserer at denne prosessen har tatt tid. 
«Jeg brukte de ti første årene i min ’psyko-
motorikerlevetid’ til faktisk å fundere og bli 
kjent med metoden. Få den helt integrert», 
sier en av dem. Ifølge informantene er pro-
sessen stadig pågående, selv etter 20-30 års 
erfaring. Prosessen har vært gradvis, noen 
ganger knapt merkbar, og de har tidvis hatt 
et ubevisst og ureflektert forhold til den. Re-
trospektivt kan de likevel se at det har skjedd 
en utvikling, «Dersom en ser over alle år, så 
har jeg nok utviklet meg». Innimellom har 
den fremstått mer framtredende, eksempel-
vis i møte med nye faglige utfordringer, kon-
takter og impulser. 

En beskriver prosessen som jevn, samti-
dig som hun forteller om opplevelser som 
har gitt henne «Et puff framover» og «En 
veldig vitamininnsprøyting». Mens en an-
nen beskriver prosessen som «Helt klart 
opp og ned». Hun har opplevd suksesser i 
sitt profesjonelle liv, men også opplevd å bli 
utbrent. Faser hvor det tilsynelatende har 

skjedd lite faglig utvikling, knytter infor-
mantene til krevende faser i deres private liv, 
eksempelvis i forbindelse med å ha små barn 
og oppussingsprosjekter i hjemmet.

Å utvikle trygghet på egen 
kompetanse
Utviklingen karakteriseres først og fremst 
ved at de har blitt tryggere på egen kompe-
tanse. Økt faglig trygghet og kompetanse har 
bidratt til at fokuset ble flyttet fra dem selv til 
pasientene, fra fokus på egne prestasjoner til 
oppmerksomhet på hva pasienten kan inte-
grere eller ta imot. De har fått større tiltro 
til egne vurderinger, noe som innebærer at 
de har blitt mer fleksible i bruken av meto-
den. Metoden følges ikke slavisk, de velger 
ut elementer og utelater andre. De bruker 
mindre energi i arbeidet, en sier at hun gjør 
betydelig mindre i timene enn tidligere, hun 
«Har blitt mindre ambisiøs på pasientenes 
vegne». Informantene blitt flinkere til å av-
grense seg og de har blitt mer realistiske i 
forhold til hva de kan oppnå. Over tid har 
kontakten med et stort antall ulike pasienter 
bidratt til å øke informantenes toleranse for 
og verdsettelse av pasienters forskjellighet. 

Interpersonlige kilder bidrar mest 
til utvikling
Mange faktorer, både i deres profesjonelle og 
private liv, har hatt innflytelse på utviklin-
gen, men først og fremst er det møter med 
folk og det de formidler som har bidratt til 
utvikling. En utdyper det slik: 

«Enten det nå er pasienter, eller kollegaer, 
eller familien, eller samarbeidspartnere, el-
ler et foredrag, eller noe andre har formid-
let til deg, noe du hører og som gjør at du 
utvikler deg, både som person og som be-
handler.»

Erfaringer fra praksis med pasienter og 
kollegakontakt anses som de mest sentrale 
kildene: «Det er av pasientene jeg lærer 
mest, det føler jeg ganske sterkt».

Kontakt med kollegaer, spesielt innen 
samme fagområde, utgjør en sentral faglig 
ressurs de har direkte tilgang til. Dersom 
kollegaen behersker andre metoder enn 
dem selv, bidrar kontakten til å utvide den 
enkeltes erfaringsverden og terapeutiske 
verktøykasse. Har kollegaen arbeidet med 
et prosjekt, eksempelvis skrevet en artik-
kel, leses den med større nysgjerrighet og 
får større gjennomslagskraft enn en tilfeldig 
fagartikkel. 

Nærgående prosesser – det handler 
mye om en selv
Tilgang til nære kollegaer er spesielt viktig, 
da flere aspekter kan trekkes inn i samtalen. 
En sier: «Det handler jo så mye om en selv. 
En kan ikke diskutere prosesser uten at en 
selv er involvert, så å jobbe med noen en er 
trygg på og som på en måte kjenner en litt. 
Det gjør en mer bevisst».  Refleksjonen for-
utsetter åpenhet og villighet til et nærgående 
og ærlig møte med egne følelser og reaksjo-
ner.

Noe av det samme gjelder med hensyn 
til veiledning. Det er de relasjonelle for-
holdene, å forstå prosessen, pasientene og 
deres egne reaksjoner de søker veiledning 
om. I den grad de har hatt veiledning, har 
den bidratt til utvikling. Veiledningsbehovet 
har imidlertid alltid vært større enn det de 
har fått dekket. «Vi lufter det litt, men ikke 
i forhold til behovet. Vi har på en måte ikke 
rommet for å lufte det i» sier en.

Noen presiserer at veiledningen er spesi-
elt viktig når den har skjedd i små grupper 
hvor de har følt seg trygge på å eksponere 
sårbare sider ved seg selv. At de bruker seg 
selv som referanse for å forstå pasientene, 
uttrykkes også i den betydningen de tilleg-
ger egenbehandling og egenterapi. Gjentatt 
egenbehandling har bekreftet verdien av be-
handlingen for en av dem, mens en annen 
uttrykker at det for henne har vært både 
personlig og profesjonelt viktig å ha erfart å 
bli møtt og forstått i egenterapi.

Et unnskyldende forhold til 
bruken av teori
Informantene uttrykker at de leser lite teo-
retisk fagstoff, noe de har et til dels unnskyl-
dende forhold til; «Jeg er ingen teoretiker», 
«Der har jeg nok litt svin på skogen», «Jeg 
har vært i en småbarnsfase» og «Jeg føler 
at jeg på en måte at jeg aldri får lest nok». 
Det kan virke som om de snarere fanger 
opp teoretiske kunnskaper gjennom andres 
formidling enn ved selvstudium. De leser i 
tilknytning til kurs og utdanninger, når kol-
legaer skriver, eller når de blir anbefalt fag-
litteratur. Forøvrig dominerer lettfattelige 
fagbøker fremfor tyngre fagbøker og akade-
miske artikler. 

Impulser fra andre – formidling 
til andre
Skifte av jobb og kontakt med ulike sam-
arbeidspartnere har tilført kunnskaper, 
gitt nye perspektiver og stimulert dem til å 
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formidle egne faglige vurderinger. Erfaring 
og kunnskap må deles, de trenger både å 
lytte og bli lyttet til. En bruker konsekvent 
telefonen i sine tilbakemeldinger til legene, 
nettopp for å få direkte tilbakemeldinger på 
faglige vurderinger. 

Opplæring og nye metoder 
– variert betydning
Kurs og opplæring i nye metoder har i va-
rierende grad bidratt til utvikling. Et par 
av informantene har fått opplæring i andre 
terapimetoder. Den ene bruker imidlertid i 
praksis kun de hun opplever som forenelige 
med PMF. Mens en annen har åpnet opp og 
inkludert flere metoder og har et uttalt prag-
matisk syn på disse, «Virker de, så bruker 
jeg dem». En tredje har hovedsakelig valgt 
å fordype seg i ulike aspekter av behandlin-
gen. For henne har møter og kurs primært 
handlet om et nødvendige pusterom fra 
praksis og et faglig og sosialt møtested med 
kollegaer. De som har fått opplæring i andre 
metoder opplever at de har bidratt til en bre-
dere kompetanse.

Ulikheter i beskrivelse av terapien 
I materialet er det store forskjeller i hva in-
formantene vektlegger når de beskriver tera-
pien. Den ene er opptatt av den psykologiske 
forståelsen, en har et følelses- og opplevelses-
rettet fokus, mens den tredje legger mest vekt 
på det kroppslige. 

Den som er opptatt av «Det psykologiske 
perspektivet», søker fremfor alt etter dybden 
i dette perspektivet og legger som terapeut 
stor vekt på å forstå disse sammenhengene. 
Økt forståelse er også et sentralt mål i tera-
pien. Den som vektlegger følelsene er opp-
tatt av å ha kontakt med følelsene «Som bor 
i kroppene», å kunne identifisere, tolerere og 
forstå dem. Dette anses som viktig både for 
terapeuten og er et mål i terapien. Den tredje 
har en beskrivelse som for en stor del sam-
svarer med klassisk psykomotorisk forståel-
se. Til tross for forskjellene, så betoner alle at 
PMF er fundamentet i kompetansen deres. 

I hvilken grad de vektlegger relasjonen 
varierer med disse mønstrene. Mens to har 
et relasjonelt fokus som ligner inngående 
psykoterapi, avgrenser den tredje oppgaven 
og ansvaret sitt hovedsakelig til en kropps-
lig behandling. Hvorvidt de ulike mønstrene 
representerer reelle ulikheter i praksis og i 
forståelsen av PMF og ikke kun er aspekter 
ved terapien, kan studien ikke gi svar på. 

Ved nærmere analyse kommer det frem 

at de synspunkter de forfekter i dag er i sam-
svar med synspunkter de hadde både før, i 
og etter utdanningen. Mønstrene som frem-
kommer i analysen er svært konsistente og 
påfallende stabile. Det kan synes som om de 
enkelte over tid fastholder sine opprinnelige 
faglige oppfatninger, og at disse forsterkes 
ved de valg de senere tar, for eksempel ved 
hvilke kurs og utdanninger de supplerer 
PMF med. 

Stadig tyngre pasienter i privat 
praksis
Informantene opplever at pasientgruppen 
som henvises til psykomotorisk fysioterapi 
i tiltagende grad har blitt mer belastet, «De 
blir tyngre og tyngre, og yngre og yngre», 
noe som har bidratt til at rollen deres har 
blitt mer omfattende. De opplever ofte at de 
bærer ansvaret for pasientene alene. Gjen-
tatte ganger sier de «Vi står ofte veldig alene 
med tunge pasienter». Lite tilfredsstillende 
veiledningsordninger og begrenset tilgang 
til tverrfaglig samarbeid bidrar til denne 
opplevelsen. En sier «Det er mitt største 
hjertesukk når det gjelder jobben min, at det 
ikke er mer samarbeid om pasientene». De 
tror at samlokalisering med andre faggrup-
per kunne ha stimulert til faglig utveksling 
og bidratt til at ansvaret ble mer delt. Økt 
samarbeid ville også bidratt til at fagkunn-
skapen og kompetansen deres nådde lengre 
ut. 

Alle uttrykker at de trives i arbeidet, og 
at de har bevart et faglig engasjement i hele 
yrkeslivet, men over tid ser det ut til å inn-
tre en form for slitasje som henger sammen 
med de organisatoriske begrensningene.

Diskusjon
Resultatene i studien samsvarer med sen-
trale resultater fra Minnesotastudien (6, 8) 
og ISDP studien (7, 11). Spesielt gjelder det 
med hensyn til hvilke faktorer som har hatt 
innflytelse på utviklingen. I alle studiene 
vurderes interpersonlige kilder å ha større 
innflytelse på den profesjonelle utviklin-
gen enn ikke-personlige kilder. Erfaring 
fra praksis med pasienter representerer den 
mest betydningsfulle kilden til vekst i samt-
lige studier. Veiledning, egenterapi og per-
sonlige livserfaringer vurderes som betyd-
ningsfulle, men rangeres noe vekslende i de 
ulike studiene. 

De fagspesifikke forskjellene mellom 
PMF og psykoterapi slår lite igjennom i re-
sultatene, men i denne studien utgjør kol-

legakontakten en svært sentral kilde, som 
ikke betones like sterkt i de øvrige. Når fag-
miljøet er lite, og når fagutøverne arbeider 
i små praksiser og praksisfellesskap, så øker 
trolig behovet for konsolidering av den fag-
spesifikke kunnskapen. Det kan ha  bidratt 
til at det psykomotoriske fagmiljøet har blitt 
holdt noe lukket, og at psykomotorikere ofte 
primært har søkt støtte hos sine egne (16).

Er det fellestrekk ved de faktorer som 
bidrar til utvikling utover betydningen av 
det interpersonlige? Når det gjelder kontakt 
med pasienter er det neppe slik at enhver 
kontakt er nok til at terapeuten utvikler seg.  
For at kontakt med pasienter skal bidra til 
utvikling av den profesjonelle, forutset-
ter det bearbeiding og refleksjon over det 
pasientene formidler verbalt og kroppslig. 
Refleksjon er også en sentral del av kol-
legakontakten og er selve kjernen i veiled-
ningen. Ifølge Donald Schön kjennetegnes 
profesjonelt arbeid av refleksjon, noe han 
beskrev i begrepene refleksjon-i-handling 
og refleksjon-over-handlingen (19). I Min-
nesotastudien vurderes det å opprettholde 
en kontinuerlig reflekterende holdning i 
møte med arbeidets utfordringer som den 
mest sentrale forutsetning for profesjonell 
utvikling (6). 

At teoretiske kilder har hatt en under-
ordnet betydning i forhold til øvrige kilder, 
samsvarer med resultater fra Minnesotastu-
dien (6, 8), men resultatet er muligens mer 
fremtredende i denne studien. Det kan ha 
sammenheng med fagfeltets tradisjonelle 
forankring i håndverket og i erfaringsbasert 
kunnskap, og at det er en ung akademisk 
profesjon. Det kan og avspeile hvordan den 
faglige kultur utfolder seg i praksis. Teore-
tisk kunnskap er en sentral forutsetning 
for profesjonell praksis (3, 20). For en aka-
demisk profesjon er det bekymringsfylt at 
teori har en så vidt liten plass i hverdagen 
til informantene, som kilde til inspirasjon, 
støtte og vekst.

Samtidig viser Minnesotastudien at hvil-
ken holdning terapeutene har til kunnskap 
og til teori får konsekvenser for kvaliteten 
av deres profesjonelle utvikling (6). En åpen 
holdning til teori i kombinasjon med fag-
lig nysgjerrighet og respekt for arbeidets 
kompleksitet fremsto som forutsetninger 
for optimal profesjonell utvikling (6). Å ha 
toleranse for flertydighet, blant annet «for 
ikke alltid å forstå» er et utrykk for denne 
holdningen (6). Når informantene legger 
vekt på «Å gjøre mindre i timene», «Å ha 
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Title: Professional development after specialization?  A qualitative interview study of 
professional development after specialization in psychomotor physiotherapy 
Abstract 

n Purpose: To establish knowledge of the professional development physiotherapists 
specializing psychomotor physiotherapy are going through after completed studies. 
Which factors stimulate professional development? What conditions does private prac-
tice provide for this development?

n  Design, material and method: The study is based on a phenomenological and herme-
neutic science tradition. Semi-structured qualitative interview was used and a strate-
gically selection of three experienced psychomotor physiotherapists were interviewed. 
The interviews were taped, transcribed and analyzed. 

n  Findings: Professional development is a gradual process where knowledge over time 
becomes integrated with experience from practice into an increasingly confident com-
petence. Experience from patients practice and contact with colleagues are the most 
significant sources of development. Counseling and attending therapy have also been 
important. Theoretical studies seem to be of less importance. Private practice gives 
inadequate conditions for professional development. Lack of appropriate counseling 
and multidisciplinary co-work contribute to this.

n Conclusion: Professional development must be given attention by practitioners and 
when organizing primary health care. Further studies on this subject are recommended.

n Keywords: Psychomotor physiotherapy. Professional development. Qualitative inter-
view study.

tid til tenke lange tanker», og «Å romme 
pasienten», formidler de en holdning der 
de ikke alltid tilbyr løsningen på pasientens 
problem, men de tilbyr en relasjon og et re-
fleksjonsrom. En slik holdning kan utfordre 
sentrale tidstypiske strømninger med vekt 
på manual- og evidensbaserte løsninger. 
Overfor komplekse problemer vil trolig et-
tertenksomhet, refleksjon og ydmykhet ofte 
være mer egnet (6). 

Informantenes utvikling impliserer en 
selvvalgt preferanse for hva de vektlegger i 
terapien. Resultatet samsvarer med  resulta-
ter fra Minnesotastudien der det tolkes som 
et økende behov i løpet av arbeidslivet for 
å skape koherens og konsistens mellom ens 
profesjonelle og private selv (6). Studien vi-
ser at den prosessen startet allerede i forbin-
delse med valget av spesialisering. At deres 
faglige preferanse tilsynelatende har vært 
upåvirket gjennom utdanning og praksis 
impliserer ikke manglende utvikling, men at 
de velger å utvikle seg i tråd med hver enkel-
tes preferanse.

Metodiske overveielser 
Som forsker i eget fagfelt er det nødvendig 
være ekstra oppmerksom på ens egen situ-
erthet (18) i den problemstillingen forsknin-
gen belyser. En kan både overidentifisere seg 
og overinvolvere seg (15). Bevisst eller ube-
visst, kan en bli bundet av lojalitetshensyn 
både til informantene og til fagfeltet. En kan 
unngå å ta opp temaer som kan såre, eller 
vegre seg for å belyse aspekter som kunne 
oppfattes som en kritikk av fagfeltet, mens 
en løfter frem de mer flatterende. Forske-
ren må balansere mellom det å fremskaffe 
kunnskaper, og å ivareta etiske hensyn samt 
å sikre informantenes anonymitet. Denne 
balansegangen har vært et tilbakevendende 
tema i forskningsprosessen.

Er resultatene i studien generaliserbare? 
Et utvalg på tre informanter er et begrenset 
utvalg og flere informanter ville sannsyn-
ligvis brakt inn flere aspekter og nyanser i 
belysningen av problemstillingen. På den 
andre siden er det psykomotoriske fag-
miljøet lite og homogent, med få sentrale 
frontfigurer og oversiktlige utdanningsmil-
jøer som innebærer opplæring i en særegen 
kropps- og metodeforståelse. Alle aktørene 
er påvirket av de samme teoretiske kildene 
og det samme begrepsapparatet. Hele fag-
gruppen bygger på noen felles antagelser om 
kroppen og sammenhengen mellom krop-
pen og levd liv. Privat praksis danner også 

noen felles strukturer som gir grobunn for 
felles erfaringer. Ut fra disse aspektene vil 
vi hevde at et utvalg på tre strategisk valgte 
informanter vil kunne si noe som peker ut 
over selve utvalget.

Konklusjon
Studien løfter fram kunnskap om den pro-
fesjonelle utviklingen psykomotorikere går 
gjennom etter endt spesialisering. Utviklin-
gen frem til en trygg faglig kompetanse er en 
langvarig, sammensatt og personlig nærgå-
ende prosess. Utviklingen fremmes av prak-
sis med pasienter og møter med mennesker 
i og utenfor deres profesjonelle liv med rike 
muligheter for refleksjon og erfaringsut-
vekslinger. Prosessen har klare likhetstrekk 
med den profesjonelle utviklingen som er 
beskrevet blant psykoterapeuter.

Privat praksis har organisatoriske be-
grensninger som bidrar til at arbeidet og an-
svaret over tid kan oppleves til dels krevende 
og tyngende, noe som kan bidra til slitasje 
og stagnasjon hos den profesjonelle. 

Profesjonell utvikling er både et person-
lig, et fysioterapifaglig og et helsepolitisk 
ansvar. Vi trenger mer forskningsbasert 
kunnskap om hva som skaper gode vekst-
betingelser for den profesjonelle innen dette 
arbeidsområdet. Ivaretakelse og videreut-
vikling av denne ressursen bør tas hensyn til 

og gis oppmerksomhet både av den enkelte 
utøver selv og i organiseringen av primær-
helsetjenesten.

Takk 
Takk til informantene som har deltatt ved 
studien! Takk til Fond til etter og videreut-
danning av fysioterapeuter for midler til å 
skrive artikkelen. Takk til Nina Emaus for 
innspill i skriveprosessen.
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Artrose rammer mange i befolkningen og 
kan lede til sterke smerter og funksjonsned-
settelse. Det finnes foreløpig ingen medika-
menter som kan kurere artrose, og det er 
derfor ekstra viktig å studere risikofaktorer 
for smerter og dårligere prognose slik at 
leddsykdommen kan forebygges. Tradisjo-
nelt har artrose vært antatt å være forårsaket 
av mekaniske faktorer, men nyere studier 
tyder på at systemiske effekter som følge av 
overvekt også kan spille en rolle i utviklin-
gen og forløpet. Å forske på risikofaktorer 
for artrose i hendene kan gi oss bedre kunn-
skap om artrose generelt da vi kan utelukke 
at leddsykdommen har oppstått på grunn av 
høy leddbelastning som følge av høy kropps-
vekt.

Hovedhensikten med doktorgradspro-
sjektet var å undersøke sammenhengen 

mellom en høy kroppsmasseindeks (BMI) 
og forskjellige definisjoner av håndartrose, 
samt å undersøke mulige årsaker for smerter 
ved håndartrose. Avhandlingen baserer seg 
på data fra studier av personer med eksis-
terende håndartrose (Oslo håndartroseko-
hort, n=103 rekruttert via pasientjournaler 
ved Diakonhjemmet sykehus) samt popu-
lasjonsbaserte studier (Muskel- og skjelett-
plager i Ullensaker-studien (MUST), n=528 
personer rekruttert via spørreskjemaer i Ul-
lensaker kommune).

I Oslo håndartrosekohort fant forskerne 
ingen sammenheng mellom en målt, høy 
BMI og en rekke ulike mål på verre forløp 
over tid hos håndartrosepasienter. I MUST 
var en gjennomsnittlig høyere selvrappor-
tert BMI over tid heller ikke assosiert med 
høyere forekomst av klinisk definert håndar-
trose. Man fant imidlertid en tendens til at 
høy kroppsvekt tidlig i livet var av betyd-
ning for senere utvikling av håndartrose. 
Høy målt BMI var ikke assosiert med mer 
uttalte håndsmerter, men et viktig funn var 
at håndartrosepasienter med diabetes hadde 
mer uttalte håndsmerter sammenlignet med 
pasienter uten diabetes. Denne sammen-
hengen var sterkest i gruppen med den mest 
alvorlige formen for artrose (erosiv). Videre 
spilte antall fingerledd med røntgenologisk 
og inflammatorisk artrose en viktig rolle for 
håndsmertene for pasientene med erosiv ar-
trose, mens dette ikke var tilfellet for de med 
ikke-erosiv sykdom. I ikke-erosiv håndar-
trose spilte psykologiske faktorer en større 

rolle for grad av håndsmerter. Forskerne 
fant også at selvrapportert høyde og vekt var 
unøyaktig og avhengig av den målte høyden 
og vekten, og at artrosepasienter underrap-
porterte sin vekt mer enn personer uten ar-
trose. 

Hovedkonklusjonene av doktorgradsar-
beidet var at høy kroppsvekt ikke er assosiert 
med høyere forekomst av håndartrose eller 
med verre forløp av artrosen over tid, men 
diabetes kan forverre smertene ved den mest 
alvorlige formen for håndartrose. Doktor-
gradsarbeidet bidrar til å øke forståelsen av 
leddsykdommen da funnene kan innebære 
at de systemiske effektene av overvekt ikke 
påvirker leddene. Sammenhengen mellom 
livsstil, livsstilsykdommer og artrose bør 
undersøkes nærmere i fremtidige studier.
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I tråd med mange fysioterapeuters erfaring, 
presenterte NAV i 2013 en rapport om bety-
delig økning i sykemeldinger på bakgrunn 
av diffuse helseplager (1). Samme år la 
Muskel og Skjelett Tiåret fram sin rapport 
(2) der begrepet «Medically Unexplained 
Physical Symptoms» (MUPS) brukes for å 
beskrive subjektive, uspesifikke, langvarige 
og komplekse lidelser. Her kom det fram at 
pasienter med MUPS og gruppen «lettere 
psykiske lidelser» økte fra 2007 til 2011 med 
henholdsvis 14,4 og 29,8 prosent når det 
gjaldt antall dager og andel tapte dagsverk 
ved sykefravær.

Både fastleger og fysioterapeuter kan 
oppleve å komme til kort i møte med disse 
symptomene; fravær av forklarende patologi 
gjør det vanskelig å forankre tiltak i evidens-
basert kunnskap, og behandlingen har ofte 
usikker eller kortvarig effekt. Vedvarende 
eller tilbakevendende smerter i muskel-
skjelettapparatet er særlig aktuelt i fysiote-
rapisammenheng. I motsetning til akutt og 

forbigående smerte, som har klare helse-
bevarende funksjoner, er den vedvarende 
smertens biologiske betydning problematisk 
og ofte betraktet som sykdom i seg selv.

Denne virkelighetsbeskrivelsen utløser 
et behov for å utforske disse symptomene, 
noe som kommer til uttrykk i helsefaglig 
forskning og diskusjon, ikke minst innenfor 
kognitive terapiformer der man også kan 
vise til positive behandlingsresultater (3,4). 
Med denne teksten ønsker vi å formidle en 
symptomforståelse som antas relativt ukjent 
blant fysioterapeuter og som integrerer evo-
lusjonslære og nevrobiologisk kunnskap i 
en eksistensiell forståelse av mennesket. Vi 
vil presentere et tegnteoretisk perspektiv på 
symptombegrepet som vi håper kan inspi-
rere til refleksjon og faglig utveksling.

Et sentralt utgangspunkt i denne forstå-
elsen er at om smerten ikke kan forklares 
medisinsk, har den likevel sine grunner, sin 
betydning og sitt meningsinnhold, gjemt 
i pasientens personlige historie. Dette kan 
synes selvsagt, men kommer ikke nødven-
digvis til uttrykk i klinisk praksis.

Symptomers kulturelle og indivi-
duelle varhet
I biomedisinsk terminologi er begrepet 
symptom å forstå som pasientens subjektive 
beskrivelse av sine plager (5). Med utgangs-
punkt i beskrivelsen vil legen eller behand-
leren lete etter tegn som kan årsaksforklare 
symptomet. Dette innebærer et skille mel-
lom symptom og tegn der tegnet, hvis det lar 
seg verifisere via teknologiske undersøkel-
ser, laboratorieprøver eller kliniske tester, gir 
symptomet en objektiv forklaring eller for-
ankring. Til tross for at også visualiserbare 
og målbare tegn må tolkes, med utgangs-
punkt i fortolkerens kunnskap og erfaring, 
den aktuelle kontekst og rådende medisinsk 

kultur, synes tegnet å ha større troverdighet 
og legitimitet enn symptomet (6). For pasi-
enten vil symptomer imidlertid alltid være 
tegn, tegn på at noe er galt, tegn som skaper 
bekymring og uro.

Felles for både pasient og behandler er at 
symptomer, når de oppleves i kroppen, pri-
mært tilskrives en forstyrrelse eller feilfunk-
sjon i kroppen. Det kan bidra til en fiksert 
og snever oppfatning av forholdet mellom 
kropp og symptom (6). Det faktum at symp-
tomers tilstedeværelse og uttrykk er i end-
ring og varierer med kulturelle strømninger, 
tilsier at symptomer er dynamiske og påvir-
kelige størrelser (6,7). Pasienters opplevelse 
og beskrivelse av symptomer preges likedan 
av livsvilkår og livshistorie, psykologiske 
forhold og den aktuelle kulturelle og so-
siale kontekst – pasientens livsverden. Disse 
faktorene danner grunnlag for pasientens 
meningsskapende aktivitet og gjenspeiles i 
pasientens måte å forstå, forholde seg til, og 
formidle symptomer på. Dette gir grunnlag 
for å betrakte symptomer som biokulturelle 
fenomener, og symptomers debut, utvikling 
og skiftende uttrykk som biokulturelle hen-
delser (6).

Symptomer som meningsbærende 
tegn
Heller enn å skille symptom og tegn, kan det 
være nyttig å skille mellom symptomers be-
tydning og symptomers mening (8). Symp-
tomets betydning er det som faktisk forelig-
ger; smerte eller utmattelse, konstatering av 
et hjerteinfarkt eller artrose i et ledd, et hva 
er det? Symptomets meningsaspekt henspil-
ler på spørsmål som hvorfor og hvordan. 
Spørsmål om hva og hvordan kan biome-
disinen ofte svare på, med hvorfor er det 
annerledes; Hvorfor akkurat meg? Hvorfor 
akkurat nå? Hvorfor akkurat disse sympto-
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Hvordan kan vi forstå de medisinsk uforklarte og 
vedvarende smertene fysioterapeuter ofte møter 
i klinikken?

mene? Den faktiske og allmenngyldige be-
tydningen av et symptom vil være noe annet 
enn det individuelle, opplevde tanke- og fø-
lelsesinnhold symptomet innebærer for den 
enkelte. Også der det foreligger verifiserbare 
tegn, vil spørsmål om hvorfor gjerne forbli 
ubesvart. Det betyr at årsaksforklarende 
tegn bare er det på et bestemt nivå; selv om 
symptomets årsak er kjent, er det ofte uvisst 
hva som ligger til grunn for det. En differen-
siering mellom årsak og grunner er derfor 
hensiktsmessig.

I en tegnteoretisk modell betraktes symp-
tomer som tegn i seg selv. Noen vil være 
synlige eller målbare, andre kan frembrin-
ges gjennom kliniske tester, mens noen vil 
framstå som uforklarte, i alle fall på bio-

medisinske premisser. Går en utover disse 
premissene kan tegnene utforskes i et større 
perspektiv og tolkes med bakgrunn i ulike, 
men likeverdige kunnskaps- og erfarings-
kilder; behandlerens og pasientens. Det blir 
irrelevant å betegne kunnskapen som objek-
tiv eller subjektiv, mer eller mindre gyldig. 
Kunnskap og erfaring, både den medisinsk-
faglige og den som har opphav i levd liv, vil 
alltid være preget av den kontekst den ak-
tualiseres i, «tidsånden» og den forutgående 
historien.

I det følgende snakker vi derfor om et 
hvert symptom som tegn i et skiftende bio-
kulturelt univers. Tegnproduksjon og tegn-
fortolkning går for seg i en dynamisk og 
kontinuerlig prosess, og alltid med basis i 

hva som gir mening for den enkelte i et gitt 
øyeblikk. Slik rommer også tegnprosesser 
hele tiden muligheter, tilblivelse og endring.

 
Molekyler og mening – biologi og 
eksistens
Semiotikk er tegnlære og benevnelsen på en 
tegnteori utviklet av naturvitenskapsman-
nen og filosofen Charles S Peirce (1839-
1914). Tegnteori tar utgangspunkt i at men-
nesket, i sitt forsøk på å forstå og forholde 
seg til seg selv og sin virkelighet, vil søke, 
formidle og utveksle mening gjennom tegn. 
Et tegn bærer med seg et budskap og må for-
tolkes, enten det kommer til uttrykk i den 
ytre- (våre omgivelser) eller indre verden 
(kroppen).
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Tegnet kan være et smerteuttrykk, en gest 
eller et blikk, men også en autonom reak-
sjon som rødme, en bruddlinje i et ben eller 
brusktap i et ledd. Tegn produseres og for-
tolkes på alle nivåer av menneskelig liv, fra 
celle til samfunn. Rødme er både en reak-
sjon i det autonome nervesystem, og et tegn 
som kommer til uttrykk i den ytre verden. 
Tegnet forteller om en biologisk følelses-
messig tilstand og vil observeres og tolkes 
både av individet selv og av omgivelsene. 
Slik er tegn tredelte i sin natur, det vil si en 
relasjon mellom tre aspekter; tegnet (rød-
men), det som tegnet representerer (den 
biologiske-/følelsesmessige tilstanden) og 
den fortolkende instans (individet selv og de 
andre). Den fortolkende instans på cellenivå 
kan være nevronet som tolker et signal fra 
sanseapparatet.

Biosemiotikk er et kunnskapsfelt med 
røtter i naturvitenskap og filosofi, henholds-
vis biologi og semiotikk (9). I biosemiotik-
ken søker man å beskrive de tegnprosesser 
som kontrollerer og danner grunnlag for 
utviklingen av biologisk samspill, mellom 
organismer i relasjon til hverandre, og fy-
siologisk og biokjemisk i den enkelte orga-
nisme. Biologen Jesper Hoffmeyer hevder at 
vi ved fødsel kastes ut i en sfære av tegn, be-
tydning og mening (9). Alt som sanses betyr 
noe og innebærer kommunikasjon av me-
ning, enten det handler om sanseinntrykk, 
bevegelse, elektriske impulser eller kjemiske 
signaler. Alt levende må orientere seg og for-
holde seg hensiktsmessig i denne sfæren for 
å klare seg, og forutsetningen for å få det til 
og fungere i den, er evolusjonære og livshis-
toriske erfaringer med den (9).

Uansett hvilken situasjon individet be-
finner seg i, vil det produsere, tolke og for-
holde seg til alle typer tegn. Fortolkning og 
reaksjon foregår altså på biologisk, kognitivt 
og emosjonelt grunnlag, på molekyl- og cel-
lenivå; som mental og følelsesmessig aktivi-
tet på ulike bevissthetsnivåer og i ulike deler 
av hjernen, og som fysiologiske reaksjoner 
i kroppen forøvrig. Slik integreres biologi, 
erfaring, bevissthet og atferd.

Menneskekroppen forstått i et slikt per-
spektiv er en biologisk organisme, til enhver 
tid bærende på sin historie; den artshis-
toriske og den individuelle, og med en be-
vissthet om seg selv. Den søker overlevelse, 
selvoppfyllelse og mening. Som alle levende 
organismer vil menneskekroppen søke å 
opprettholde homeostase. Menneskelig at-
ferd går imidlertid ofte på tvers av naturlige 

fysiologiske og psykologiske behov, av ulike 
grunner, mer eller mindre frivillig og mer 
eller mindre bevisst. Individet verken tenker 
eller handler til beste for seg selv som biolo-
gisk organisme i alle situasjoner.

Selvreferensielle tegn
I klinikken møter vi ulike typer tegn, hvorav 
mange er årsaksforklarende. Et benbrudd 
opptrer med synlige tegn, klinisk og rønt-
genologisk. Den ledsagende smerten, som 
kommer til uttrykk gjennom andre tegn, 
står i et tydelig årsaksforhold til benbruddet. 
Smerten peker tilbake på skaden, skaden 
forklarer smerten. Høyt blodtrykk er et an-
net eksempel, et målbart tegn som kan opp-
tre sammen med svimmelhet, som også er et 
tegn slik vi forstår det her. De to tegnene kan 
settes i en kausal sammenheng; det målbare 
tegnet, blodtrykket, kan forklare det opp-
levde tegnet; svimmelheten.

Men ikke alle tegn peker på lineære kau-
sale forbindelser. Svimmelhet kan jo også 
opptre uten målbare tegn. Fysioterapeuter 
vil imidlertid lete etter og ofte finne tegn i 
kroppen, i holdning, muskulatur, i beve-
gelse og respirasjon. Ømhet og stivhet i 
nakkemuskulatur er tegn som ofte opptrer 
sammen med svimmelhet. Likeledes er 
svimmelhet ett av flere tegn når pasienter 
forteller om angst.

Mer enn en direkte årsaksrelasjon er det 
en nærhetsrelasjon mellom slike tegn; de 
eksisterer i samme kropp, synes å involvere 
hverandre på ulike måter og peker tilbake på 
kroppens, det vil si menneskets tilstand. Når 
smerte opptrer uten at årsaksforklarende 
tegn kan identifiseres, forstår vi likevel at 
noe er galt. Smertetegnet bærer bud om at 
individets velferd er truet. Slike tegn gir i 
seg selv ingen forklaring, men kan betrak-
tes som meddelelser, til omverdenen eller 
til individet selv. Disse tegnene forteller om 
andre aspekter ved pasientens liv og kropp 
enn målbare realiteter.

Slike tegn omtales som selvreferensielle 
(10). De er kroppens tegn til seg selv, som 
biologisk erfarende organisme. Tegnene 
inngår i kroppens intern-kommunikasjon 
og kan komme til uttrykk som smerte eller 
andre MUPS. Opplevelsen av ro, avspen-
ning og velvære kan også forstås som selv-
referensielle tegn, da som positive tilbake-
meldinger fra kroppen selv; jeg er i balanse, 
jeg har det bra.

Nevrobiologisk forskning bekrefter hvor-
dan hjernens ulike nettverk kommuniserer 

i overvåkning og kalibrering av kroppens 
tilstand, men også hvordan hjernecellenes 
plastisitet gjør dem sårbare for uhensikts-
messig læring og feiltilpasning (11). Forut-
setningen for læring, positiv eller negativ, 
er at sanseinntrykk eller situasjon kan settes 
inn i en meningsfull kontekst (12). Hva som 
gir mening er igjen basert på fortolkning av 
tegn; er sanseinntrykket tolket som beha-
gelig eller ubehagelig? Tolkes situasjonen 
som trygg og positiv, motsetningsfull eller 
truende?   Ettersom tolkningen er preget av 
kontekst og erfaring, motivasjon og forvent-
ning, har den sin egen logikk, men konse-
kvensene av den vil ikke nødvendigvis fram-
stå som rasjonelle eller tjene individet som 
biologisk organisme og integrert selv.

Selvreferensielle tegn kan tenkes aktuali-
sert når individets tenkning og atferd går på 
tvers av organismens grunnleggende behov; 
når individet forholder seg uhensiktsmessig 
til egen velferd og integritet. Vi ser mange 
eksempler på dette i og utenfor klinikken. 
Mennesker drives og motiveres av andre 
krefter enn de selvbevarende. Andre ganger 
gjør livsvilkår og livshendelser det umulig å 
ivareta seg selv i samsvar med fysiologiske 
og psykologiske behov.

Eksistensielle forhold som grunnlag 
for selvreferensielle tegn
Bare gjennom innsikt i grunnlaget for tolk-
ning og meningsdannelse gis det mulighet 
for å forstå reaksjoner og atferd på et dypere 
nivå. Ettersom opphavet til dysfunksjon, ne-
gativ læring og feiltilpasning har med selve 
eksistensen å gjøre, må oppmerksomheten 
rettes mot den enkelte pasientens eksistens 
og opplevde historie.

Pasientfortellinger kan omhandle livs-
hendelser og livslæring som vi i dag vet 
integreres i kroppen, som strukturelle og 
funksjonelle forandringer i biologi og fysio-
logi (13,14). Sporene etter slike erfaringer 
gjør seg oftest gjeldende på et prerefleksivt 
bevissthetsnivå og kan manifestere seg som 
forhøyet kroppslig aktivering, en vedvaren-
de fysiologisk stressrespons.

Den fysiologiske stressresponsen er ment 
å iverksette hensiktsmessig atferd, der må-
let er å berge liv og helse. Hensiktsmessig 
atferd kan være kamp, flukt, eller å «legge 
seg død». Det siste innebærer dissosiasjon, 
eller en avspaltning mellom kropp og selv. 
Det kan være en nødvendig og effektiv stra-
tegi i en gitt situasjon, men når den vedva-
rer blir det svært vanskelig å ivareta seg selv 
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som integrert og helt menneske. 
Uten at det behøver å ligge traumatiske 

erfaringer til grunn, vil en vedvarende for-
høyet kroppslig beredskap tære på kroppens 
ressurser. Over tid kan det innebære over-
beskatning og utarming av kroppens natur-
lige tilpasningssystemer (13). Studier viser 
at foruten smerter og utmattelse, kan det 
oppstå sykdomstegn på celle, hormon- og 
vevsnivå, sårbarhet for infeksjoner, inflam-
masjon og patologisk celledeling (15). Lidel-
sen uttrykker en truet eksistens, en kropp 
som har blitt sin egen motstander.

Flere forfattere har undersøkt kvinne-
kroppens kår, og sett hvordan kvinner i 
særlig grad har internalisert forventninger, 
krav og innstilling til seg selv og sitt liv (16). 
Sosial arv og kulturelle normer, som over- 
yting og perfeksjonisme, kan etablere seg 
som leveregler, automatiske tanker og 
kroppslige vaner som er uforenelige med or-
ganismens behov.

En tilsynelatende voksende gruppe pasi-
enter er unge mennesker som sammen med 
opplevelsen av smerte, hodepine, tretthet, 
depresjon og uro, viser tegn på selvforakt og 
selvdestruktiv atferd (17). Dette represen-
terer en eksplisitt form for krigføring mot 
egen kropp, gjennom en direkte motarbei-
ding av organismens ønske om å sikre egen 
velferd.

Kliniske refleksjoner
I motsetning til årsaksforklarende tegn, 
ber ikke selvrefrensielle tegn om en løs-
ning utenfra, som medikasjon, kirurgi, eller 
symptomrettet fysioterapi. Dersom smerten 
er å forstå som et selvreferensielt tegn bæ-
rer den et annet budskap, fra kroppen til 
individet selv; organismen varsler seg selv 
om vedvarende dysfunksjon, negativ tilpas-
ning eller pågående konflikt. Et slikt varsel 
må erkjennes og følges opp. Noe må endres 
i liv, tanke eller handling slik at individet 
gjenvinner sin evne til konstruktiv selvregu-
lering og dynamisk balanse.

Som det framgår er det her klare paral-
leller til teorigrunnlaget i kognitiv terapi 

(4). Begge tilnærminger deler en tverrviten-
skapelig forankring i filosofi og biologi og 
baserer seg på fortolkning som grunnleg-
gende erkjennelseskategori. Et særtrekk ved 
den tegnteoretiske modellen er betoningen 
av den medisinsk uforklarte smertens opp-
rinnelige funksjon som konstruktivt varsel; 
dens biologiske betydning.

Vedvarende smerte uten årsaksforklaren-
de tegn blir imidlertid sjelden oppfattet som 
varsler i organismens tjeneste. I et kropps-
logisk og evolusjonært perspektiv synes det 
likevel rimelig at organismen varsler seg selv 
om dysfunksjonelle forhold eller uhensikts-
messig atferd, slik den gjør det ved akutte 
og forbigående smertetilstander. Dersom 
smerten, forstått som selvreferensielt tegn, 
ikke tas til følge og fører til endring, vil den 
kunne virke selvforsterkende og etablere seg 
som kroniske tilstander via emosjonelle og 
kognitive faktorer (fryktbaserte antagelser, 
og negativ forventning), slik moderne smer-
tefysiologisk kunnskap viser (12).

En studie der en gruppe kvinner ble in-
tervjuet på bakgrunn av at de erklærte seg 
friske fra fibromyalgi er interessant i denne 
sammenhengen (18). Essensen i deres ut-
sagn gikk på at smerten ikke lenger var en 
trussel, men ble oppfattet som et varsel om 
at de sto i fare for å «overyte», og at de måtte 
«roe ned» både mentalt og fysisk, noe som 
innebar ny erkjennelse og endring i tanke og 
atferd. En oppfølgende studie av kvinnene 
viste at det krevde hardt og vedvarende ar-
beid og betydelige endringer i hverdagslivet 
å holde seg friske (19).

En tegnteoretisk modell, med fokus på 
mennesket som fortolkende individ i et 
univers av betydning og mening, lar oss be-
trakte velkjente kliniske problemstillinger 
og utfordringer i nytt lys. I tråd med nevro-
biologisk kunnskap oppheves dikotomiene 
kropp/sinn, objektiv/subjektiv. Det gjør det 
mulig å frigjøre seg fra dualismens begren-
sende effekter på helsefaglig tenkning, språk 
og praksis. Fysioterapeuter gis et grunnlag 
for å differensiere ulike typer kroppslige 
tegn og integrere kunnskap fra ulike viten-

skapsteoretiske posisjoner i sin tilnærming 
til pasienten. En større oppmerksomhet på 
førstepersonserfaringen og en felles (pasient 
og terapeut) utforskning av tegnenes betyd-
ning, mening og funksjon, betyr både aner-
kjennelse og ansvarliggjøring av pasienten.
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Jeg har vært fastlege i 15 år og de fem siste 
årene har jeg vært fast medlem av Statens 
Helsepersonellnemnd (SHPN). Antall saker 
behandlet i nemnda øker betydelig for hvert 
år. Noen av sakene omhandler fysioterapeu-
ters virksomhet. 

Jeg er kjent med at mange fysioterapeuter 
velger ikke å skrive journal. Dette er en prak-
sis som må endres. Det er ikke et argument 
mot å skrive journal at man har det travelt 
eller at takstene viser hvilken behandling 
som er gjennomført. Helsepersonellovens 
§ 39 og 40 vedrørende journalføring gjelder 
også for fysioterapeuter. 

Forskrift om pasientjournal 
I forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om 
pasientjournal er det gitt utfyllende regler 
om pliktens innhold: 

Journalføringsplikten er i hovedsak  be-
grunnet ut fra hensynet til kvalitet og kon-
tinuitet i behandlingen, og hensynet til 
etterprøvbarhet av den helsehjelp som er 
gitt. Journalen skal blant annet inneholde 
opplysninger om pasientens tilstand, hel-
sepersonells vurderinger, behandling og 
videre tiltak, jfr. journalforskriften paragraf 
8. Journalen skal føres fortløpende, og fysio-
terapeuter må dermed også føre journal for 
hver behandling som er gitt. Det er ingen 
tvil om at manglende journalføring vurderes 
til å utgjøre en generell fare for sikkerheten 
i helsetjenesten. 

I situasjoner hvor det ikke redegjø-
res for behandlingen som er gitt i journal, 

vil konsekvensen være en forringelse av 
muligheten for  samarbeid med annet hel-
sepersonell. I verste fall  kan manglende 
journalføring medføre mangelfull behand-
ling og begrensninger i muligheten for be-
dring av pasientens tilstand. Det er også vik-
tig for pasienten at opplysninger om hvilken 
behandling  som er utført sikres, slik at det 
er mulig å skape kontinuitet i behandlin-
gen ved bytte av behandler. Det er for juris-
ter og lekfolk svært lite rom for tolkning av 
annet enn det som står direkte i journalen. 
Ikke skrevet = ikke utført. 

Tilsynsmyndighetene
Det er mange eksempler på saker hvor til-
synsmyndighetene konkluderer med advar-
sel eller strengere reaksjoner, i hovedsak ut 
fra manglende journalføring. Helsetilsynet 
kan gjennomføre en tilfeldig gjennomgang 
av journalføringen ved å gå gjennom et ut-
trekk av journaler også i en fysioterapeut-
praksis. Disse sakene har ofte utgangspunkt 
i klage eller annen tilsynsgjennomgang (for 
eksempel takstkontroll). 

Jeg tror at vi som helsepersonell selv har 
en god intuisjon for hvilke konsultasjoner 
det er spesielt viktig med grundig dokumen-
tasjon. Ta deg av og til tid til noen oppsum-
merende refleksjoner i journalen. Vær nøye 
med vurderinger omkring varslingsplikt 
(førerkort, barnevern, psykiatri, pasient-

skade) og ved vanskelige problemstillinger. 
Skriv ned betraktninger og vurderinger. 
Synliggjør gjerne hvilke alternativer som er 
vurdert. 

HELFO
Takstrefusjonsgjennomgang av HELFO er 
også en grunn til god dokumentasjon. Tolk-
ningen deres av journalen er helt tydelig. 
Dersom det kreves takst for noe som ikke 
er dokumentert i journalen er det en uriktig 
takstbruk.

Valg av journalsystem
Journalen skal føres elektronisk og i et sys-
tem som oppfyller kravene til sikkerhet. Det 
skal alltid være backup og det skal være syn-
lig hvem som har vært inne på journalen til 
hvilken tid. Pasientene kan selv kreve inn-
syn i logg over hvem som har hatt tilgang 
på journalen og har selvsagt innsyn i egen 
journal jmf. HPL § 41.

Journalføring – et eksempel på vedtak 
i SHPN fra 2015: 
«Etter helsepersonelloven §§ 39 og 40, jf. 
forskrift av 21. desember 2000 nr. 1385 om 
pasientjournal har helsepersonell som yter 
helsehjelp plikt til å føre journal. Journal-
føringsplikten er i hovedsak begrunnet i 
hensynet til kvalitet og kontinuitet i be-
handlingen, og hensynet til etterprøvbarhet 
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I verste fall kan manglende journalføring medføre 
mangelfull behandling og begrensninger i mulig-
heten for bedring av pasientens tilstand.

av den helsehjelp som er gitt, jmf. Ot.prp.nr. 
13 (1998-1999) side 111. Dokumentasjonen 
skal blant annet inneholde opplysninger om 
pasientens tilstand, helsepersonells vurde-
ringer, behandling og videre tiltak. 

Manglende journalføring utgjør generelt 
en fare for sikkerheten i helsetjenesten. Det 
er i tillegg viktig informasjon for tilsyns-
myndigheter og HELFO for kontroll av at 
riktige takster er brukt. 

Det skal sendes oppsummerende epikrise 
til henviser. Jmf. helsepersonelloven §45a. 
At det ikke redegjøres for behandlingen som 
er gitt, vanskeliggjør samarbeid med annet 
helsepersonell og kan medføre mangelfull 
behandling og manglende bedring for pa-
sienten. Det er også viktig for pasienten at 
opplysninger vedrørende hvilken behand-
ling som er utført sikres slik at kontinuitet 
og oppfølging er sikret ved f. eks. behov for 

bytte av behandler. 
Det er kritikkverdig at klageren kun har 

skrevet journalnotater fra behandlingskon-
takt med pasienten x. og x. x 20xx. Dersom 
klagerens forklaring om hvordan relasjonen 
mellom han og pasienten utviklet seg skulle 
legges til grunn, fremstår det svært påfal-
lende at han ikke både x. og x. x 20xx har 
nedtegnet relevante og nødvendige opplys-
ninger blant annet om at behandlingen ble 
avsluttet, og hvorfor. 

Det svekker klagerens generelle trover-
dighet i saken at han ikke gjennom pasi-
entens journal kan dokumentere hvilken 
behandling han eventuelt har gitt pasienten, 
eller hvilken kontakt som har vært mellom 
dem.

Etter nemndas vurdering foreligger det 
brudd på kravene til journalens innhold, 
jmf. helsepersonelloven § 40.»

Utdrag fra Helsepersonelloven (HPL)
§ 40: Journalen skal føres i samsvar med god 
yrkesskikk og skal inneholde relevante og 
nødvendige opplysninger om pasienten og 
helsehjelpen, samt de opplysninger som er 
nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller 
opplysningsplikt i lov eller medhold av lov. 
Journalen skal være lett å forstå for annet 
kvalifisert helsepersonell.

§ 39: Den som yter helsehjelp, skal nedtegne 
eller registrere opplysninger som nevnt i 
§ 40 i en journal for den enkelte pasient. 

§ 47: Opptegnelser og journal som bevis: 
I rettssak eller forvaltningssak om helse-
personells yrkesutøvelse, kan opptegnelser, 
journal og journalmateriale kreves lagt fram 
som bevis i original eller bekreftet fotokopi 
eller utskrift.

Fysioterapeuter skal også sende epikrise
Jf. HPL § 45 a:
 
«Pasienten bør gis anledning til å opplyse hvem epikrise skal sendes 
til. Med mindre pasienten motsetter seg det, skal det ved utskriv-
ning fra helseinstitusjon oversendes epikrise til innleggende eller 
henvisende helsepersonell, til det helsepersonellet som trenger 
opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging, og til 
pasientens faste lege. Det skal også sendes epikrise ved poliklinisk 
behandling eller behandling hos spesialist.

Dersom det ikke er mulig å sende epikrise samtidig med utskriv-
ning, skal epikrise uansett sendes innen forsvarlig tid etter at helse-
hjelpen er avsluttet.

Med epikrise menes sammendrag av tilgjengelige journalopplys-
ninger i tilknytning til undersøkelse eller behandling av en pasient 
som er nødvendige for at videre behandling eller oppfølging av pa-
sienten innenfor helse- og omsorgstjenesten kan skje på en forsvar-
lig måte. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser 
om plikten etter første og andre ledd, herunder hvem epikrise skal 
sendes til, hvilke opplysninger epikrisen skal inneholde, og når epi-
krisen skal være sendt.»

Forskrift om pasientjournal 
(FOR-2000-12-21-1385):  

§ 4. (Journalsystem)
«Virksomhet hvor det ytes helsehjelp må opprette pasient-
journalsystem. Systemet må organiseres slik at det er mulig 
å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av lov, blant annet 
regler om:

a.  Innsyn i journal, jf. helsepersonelloven § 41 og pasientret-
tighetsloven § 5-1.

b.  Tilgang til og utlevering av journal, jf. helsepersonelloven 
§ 25 og § 45 samt pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3.

c. Meldeplikter og opplysningsplikter, jf. helsepersonelloven 
kapittel 6 og 7.

d. Redigering av journal, jf. helsepersonelloven § 39 andre 
ledd.

e.  Retting og sletting, jf. helsepersonelloven § 42, § 43 og § 
44.

f.  Sikring mot innsyn fra uvedkommende, jf. helsepersonel-
loven kapittel 5, herunder forsvarlig oppbevaring, jf. hel-
sepersonelloven § 21.»

http://ot.prp.nr/


Omtalt av Giske, L og Dahm KT 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Lungerehabilitering med fokus på utholdenhetstrening og funksjonell trening 
bedrer tungpustethet, tretthet, helserelatert livskvalitet, mestringsfølelse og 
fysisk kapasitet hos personer med KOLS. Forskjellene var statistisk signifikante 
og klinisk relevante sammenliknet med standard behandling. Det viser en opp-

datering av en tidligere utgitt systematisk oversikt fra Cochrane samarbeidet. 

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

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

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

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

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

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

(Jmmm). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 
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Bakgrunn
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 
gir tungpustethet (dyspné) og fare for 
lungeinfeksjoner. KOLS er også assosi-
ert med redusert muskelstyrke, redusert 
protein- og mineralinnhold i beinvevet, 
hjerte-kar sykdom og depresjon. Perso-
ner med KOLS unngår ofte fysisk aktivi-
tet på grunn av dyspné og tretthet. Dette 
vil igjen resultere i redusert fysisk form, 
muskelstyrke og økende problemer med 
pust.  Individuelt tilpasset trening er es-
sensielt ved lungerehabilitering.  Generell 
styrke- og utholdenhetstrening på både 
høy og lav intensitet samt trening av over- 
og underekstremiteten anbefales.  I tillegg 
anbefales opplæring i strategier for å mes-
tre egen sykdom.

Hva sier forskningen?
Den systematiske oversikten oppsumme-
rer funn fra studier som har sammenlik-
net lungerehabilitering som inkluderer 
fysisk trening og læring av mestrings-
strategier i minst fire uker med standard 
behandling hos personer med KOLS. Den 
fysiske treningen var aerobt utfordrende. 
Standard behandling omfattet ikke pasi-
entundervisning. 

Sammenliknet med standard behand-
ling, fører lungerehabilitering til:
•	 Mindre grad av dyspné og tretthet, vur-

dert med spørreskjemaet CRQ.  (JJJm)

•	 Bedre livskvalitet, vurdert som totalskår 
på spørreskjemaet SGRQ. (JJJm)

•	 At maksimal gangdistanse økes, testet 
med «incremental shuttle walk test». 
(JJJm) 

•	 At maksimal fysisk arbeidskapasitet 
muligens økes, testet på ergometersyk-
kel. (JJmm) 

Tilliten til resultatet ble stort sett vurdert 
til å være middels. Det ble trukket for 
stor heterogenitet (ulikhet) mellom studi-
ene og for manglede blinding. Det er ikke 
mulig å blinde pasientene i denne type 
studier, men det er mulig å blinde de som 
utfører målingene. 

Hva er denne informasjonen 
basert på?
Totalt inngikk 65 randomiserte kontrol-
lerte studier og 3822 inkluderte personer i 
oversikten. Sekstini prosent av deltagerne 
var menn, og i 10 studier inngikk ingen 
kvinner. Treningen foregikk i spesialist-
helsetjenesten, primærhelsetjenesten og 
som hjemmetrening. Intervensjonene 
varte vanligvis mellom åtte til 12 uker 
(minimum fire uker og maksimum ett år). 
Sykdomsspesifikk livskvalitet ble vurdert 
med spørreskjemaene «Chronic Respi-
ratory Disease Questionnaire (CRQ)» og 
«St. George’s Respiratory Questionnaire 
(SGRQ)». I spørreskjemaene inngikk un-

dergrupper som målte grad av dyspné, 
tretthet (fatigue), følelsesmessig funge-
ring, mestring og kontroll over egen til-
stand. Hver undergruppe ga en del-skår 
som til slutt ble summert i en totalskår. 
Funksjonell kapasitet ble målt som maksi-
mal gangavstand på ulike gangtester.  Åtte 
studier (694 deltakere) brukte «Incremen-
tal Shuttle Walk Test» der ganghastigheten 
økes trinnvis inntil utmattelse. Maksimal 
fysisk arbeidskapasitet ble vurdert på er-
gometersykkel med trinnvis økende be-
lastning inntil utmattelse. 

Ifølge forskerne bør videre forskning 
ikke rettes mot å undersøke om lungere-
habilitering virker, men mot å undersøke 
hvilke deler av rehabiliteringsprogram-
mene som er viktige; for eksempel optimal 
lengde på trening og undervisning, grad 
av oppfølging og intensitet av treningen og 
hvor lenge behandlingseffekten varer.

Kilde
Bernard McCarthy, Dympna Casey, Declan Devane, 
Kathy Murphy, Edel Murphy, Yves Lacasse. Pulmo-
nary rehabilitation for chronic obstructive pulmonary 
disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2015, Issue 2, Updated reviews. First published: 24 
February 2015 Assessed as up-to-date: 26 March 2014 
DOI: 10.1002/14651858.CD003793.pub3

Les hele oversikten i Cochrane Library: http://onlineli-
brary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/14651858.
CD003793.pub3.

Lungerehabilitering bedrer tungpustethet, livskvalitet og fysisk 
kapasitet hos personer med KOLS

http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/14651858.CD003793.pub3
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/14651858.CD003793.pub3
http://onlinelibrary.wiley.com/enhanced/doi/10.1002/14651858.CD003793.pub3
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Tormod Huseby: 
Alene naken – Hvorfor er vi 
så redd for å være oss selv?                                                                                                                                           
Cappelen forlag, 276 sider 
349 kr 
ISBN: 9788202471385 

Forfatteren er spesialist i psykiatri og 
veileder i psykoterapi, med tilleggs-
utdannelse i kognitiv atferdsterapi. 
Huseby arbeider som privatprakti-
serende psykiater i Oslo. Det er en 
mangfoldig bok han har skrevet. Den 
veksler mellom erfaringer fra egen 
praksis, selvbiografiske opplevelser 
og referanser til både skjønn- og faglitterære 
forfattere. 

Huseby innleder boken med noen generelle 
betraktninger om blant annet betydningen av å 
bli møtt med tillit og å bli godtatt som den man 
er. Dette er viktige forutsetninger for en sunn 
og harmonisk utvikling. Opplever et menneske 
avvisning fra nære relasjoner, kan dette være 
en sentral årsak til psykiske lidelser hos mange 
personer. Skamfølelse med bakgrunn i en van-
skelig barndom og oppvekst er ofte en del av 
problemet hos personer med psykiske lidelser. 

Hoveddelen i boken er viet pasienthistorier. 
Flere av dem er opp til 20 sider lange. Forfat-
teren innleder med en kort beskrivelse av 
pasienten og hans/hennes problem. Så beskri-
ves den terapeutiske prosess der pasientens 
stemme kommer til uttrykk. Dette er basert 
på Husebys notater fra timene. Forfatteren 
kommer med utfyllende kommentarer om pro-
sessen. Felles for pasientene er at problemene 

kan spores tilbake til 
barndom og oppvekst, 
og relasjoner til forel-
drene. Behandlingsfor-
men er psykodynamisk 
psykoterapi der aktuelle 
lidelser ses i sammen-
heng med livshistorien. 
Huseby ønsker ikke å 
opptre som en nøytral 
behandler. Når han an-
ser det som relevant for 
behandlingen, bringer 
han inn egne livserfa-
ringer. Han synliggjør 

ofte sin egen sårbarhet.  En slik terapeutisk 
holdning vil det være uenighet om. Jeg opp-
lever det likevel viktig at han problematiserer 
den terapeutiske holdningen, og dette kan få 
oss til å tenke gjennom vår egen væremåte 
overfor pasienter. 

Et eget kapitel handler om ondskap. 
Anders’ historie omtales. Dette med utgangs-
punkt i massemorderen, men han bruker histo-
rien mer som en illustrasjon på hva som skjer 
når vi forestiller oss og noe går riktig galt i et 
menneskes liv. Han omtaler Anders’ behov for 
å være stor og viktig, noe som kan spores til-
bake til hans sårbarhet og foreldreavhengighet 
i barndommen, og der noe vesentlig sviktet i 
personlighetsutviklingen. Dette brukes som et 
utgangspunkt for å diskutere ondskap på et 
mer generelt grunnlag. Under gitte forhold kan 
noen og enhver utvikle sadistiske trekk, mener 
Huseby. 

Mot slutten av boken skriver Huseby mer 

generelt om det å være menneske; tørre å 
være seg selv, være ærlig og igjen om viktig-
heten av gode gjensidige mellommenneske-
lige relasjoner. Han skriver også om egne 
vanskelige opplevelser i barndom og ungdom. 
Her er forhold som har bidratt til at han ble 
psykiater. Tittelen på boken baserer seg på 
noe selvopplevd. 

«Mennesker som har psykiske lidelser er 
ikke vesensforskjellig fra andre mennesker», 
sier Huseby. Gjennom hele boken alminnelig-
gjør Huseby psykiske lidelser på en fin måte, 
og dette kan gjerne være med på å fjerne 
fordommer rundt mennesker med denne typen 
lidelser.

På side 53 er det to faktafeil. Odyssevs-
syndromet handler om noe helt annet enn 
hva Huseby viser til. Leseren av boken kan 
sammenlikne teksten i boken med https://sml.
snl.no/Odyssevs-syndrom. I tillegg skriver han 
at fortellingen om Sirenene og Odyssevs står i 
Iliaden, men denne historien er hentet fra 12. 
sang i Odysseen.  

Boken er lettlest, men med mangt til et-
tertanke. Kasuistikkene er godt beskrevet og 
er engasjerende lesning. Jeg får inntrykk av en 
psykiater som liker å arbeide med mennesker 
og samtidig er levende opptatt av deres ve 
og vel. Boken er relevant for fysioterapeuter 
generelt, men sannsynligvis vil fysioterapeu-
ter som møter pasienter med plager relatert 
til psykiske lidelser eller påkjenninger ha mer 
utbytte av boken. 

Einar Hafsahl 
fysioterapeut, Sandnes

På sporet av forhold som påfører mennesker psykiske lidelser

www.steens-physical.no Leveres direkte fra produsent

Nytt, forbedret design:

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

Veiledende pris fra 15.940,- eks. mva.

https://sml.snl.no/Odyssevs-syndrom
https://sml.snl.no/Odyssevs-syndrom
http://www.steens-physical.no/
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LOFOTEN i Nordland. Seks kommuner, yt-
terst ut mot det nakne havet. Ville fjell går 
skarpt ned i det blå, på toppene er det ennå 
litt snø. Havet er turkist, og turistene valfar-
ter hit i hopetall på grunn av den storslagne 
naturen. Her, i Flakstad kommune, er Guri 
Windstad ansatt som fysioterapeut. 

Hun kom hit da hun var først i tjueåra. 
Siden har hun bare blitt.

– Det har gått 25 år nå, og jeg er her frem-
deles. Noen ganger skulle jeg ønske jeg kun-
ne tatt en spesialisering, blitt skikkelig god 
på ett område. Men slik har det ikke utviklet 
seg. Når man jobber alene som kommune-
fysioterapeut i et lite samfunn som dette må 
man favne alt, sier Windstad og nikker ut 
mot stranda, fjellet og Flakstadbygda.

Det bor rundt 1300 innbyggere i kom-
munen. Det er også to privatpraktiserende 
fysioterapeuter i Flakstad som deler på et 
driftstilskudd.

Sparker i gang lokalbefolkningen 
Guri Windstad er ikke bare kommunefysio-
terapeut. Hun er også frisklivskoordinator 
og folkehelsekoordinator i kommunen, i 
følgende stillingsprosentfordeling: 60, 20 og 
20. 

– Jeg får brukt veldig mye av meg selv i 
jobben og trives med det. Naturen er en na-
turlig arena i mye av arbeidet. I juni arran-
gerte vi for eksempel Flakstad i Farta, ei hel 
uke med masse fysisk aktivitet for folk i alle 
aldre. Hver morgen klokka 07.30 inviterte vi 
til morgenbad på Flakstadstranda, og vi ar-
rangerte forskjellige turer i fjellene, tilpasset 
ulike behov. Kajakklubben stilte opp med 
kajakker, så folk fikk prøve, og vi hadde syk-
keltur, strandlek og intervalltrening, fortel-
ler Windstad. 

Mange, både barn og voksne, deltok i ak-
tivitetene. 

– Det er veldig artig å arrangere fysisk ak-
tivitet, når mange i lokalsamfunnet er med, 
både som medhjelpere og deltakere, smiler 
hun. Det hører med til historien at Wind-
stad spør folk om å være med som turledere 
og slikt, hun kan jo ikke gjøre alt selv.

– De aller fleste svarer ja. Aktivitetene 
skaper et samhold i bygda.

Mangslungen hverdag 
I kommunefysioterapeut-biten av jobben 
arbeider hun med folk i alle aldre. Hun er 
på aldershjemmet, samarbeider med helse-
søster, er i skolene og har kurative pasienter. 
Som frisklivskoordinator tar hun imot og gir 
tilbud til folk som kommer med frisklivsre-
sept fra lege eller annet helsepersonell. 

– Det starter med helsesamtale, følges 
opp med trening to ganger i uka og et bra 
matkurs der det er ønskelig eller behov for 
det. Varigheten på tilbudet er tre måneder. 
Det har en lav egenkostnad, og en kan for-
lenge resepten til å vare i nye tre måneder. 
Livsstilsendring krever ofte tid, slår hun fast.

Treningsfasilitetene er gode. Når Wind-
stad har kurative pasienter, bruker hun lo-
kalene som en av de privatpraktiserende 
fysioterapeutene har bygget. Kommunen 
leier seg inn. Lokalene er nye, og tilknyttet 

Handlekraft i havga pet
Guri Windstad, fysioterapeut i Flakstad kommune i Lofoten, 
brenner for folkehelsearbeid. Aktivitetene hun tilrettelegger, 
foregår i noe av Norges vakreste natur.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

BADERE Mange tok morgenbad under folke-
helseuka i Flakstad. Her er fra venstre Marit 
Friis Eliassen, Guri Skoglund Windstad, Siv 
Nygård, Iren Sørvang og Nikoline Samuelsen.

BIDRAR – Frivillighet, det å bidra til bygdas beste, 
er en del av det å bo her oppe. Jeg trives med det, 
sier Guri Windstad.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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et treningsstudio. 
– Det er et bra miljø. Det føles godt å 

kunne jobbe vegg i vegg med andre fysiote-
rapeuter.

Synlig folkehelsearbeider
Jobben som frisklivskoordinator og folke-
helsekoordinator går litt i hverandre. Begge 
rollene handler mye om å jobbe systemba-
sert, ikke bare med tiltak. 

– Det ligger naturlig for meg å planlegge 
og utføre, og det å få igang aktivitetene har 
gått litt på bekostning av å lage skriftlige pla-
ner. Jeg er mye i farta, og siden det er få å 
delegere til, gjør jeg mye av jobben selv, for-
teller hun. 

Folkehelsekoordinatorjobben går blant 
annet ut på å bidra ved arbeid med kommu-
nedelplaner.

– Dette er noe jeg vil fokusere mer på, 
da jeg så langt har brukt  mye av tiden på 

konkrete aktiviteter og arrangementer. Må-
let er å påse at alle etater tenker folkehelse 
ved vedtak, bestemmelser og utvikling. Jeg 
er opptatt av å jobbe overordnet med å im-
plementere tiltakene i det kommunale sys-
temet, få politikerne til å satse på det, sier 
Windstad.

Hun ønsker for eksempel å få det helse-
fremmende arbeidet inn i skolene og barne-
hagene. 

– Jeg vil blant annet ta initiativ til samta-
ler med rektorene ved de tre skolene i kom-
munen. Flakstad har to kommunale skoler 
og en privat. Det blir spennende!

Hun påpeker at det naturligvis er viktig at 
man forholder seg til avtalene man har med 
fylkeskommunen i forhold til frisklivs- og 
folkehelsearbeidet. Hun har samtidig sansen 
for å få ting til å skje. Heller det enn å være 
en skrivebordsarbeider som bruker for mye 
tid foran pc-en. 

– Jeg opptatt av at folk som bor her ser 
at jeg jobber med helsearbeid. Jeg ønsker å 
være synlig, å være en aktør som får ting til 
å skje på folkehelsefronten i kommunen, og 
ellers i Lofoten. Jeg ser nok mer på meg selv 
som en folkehelsearbeider enn en systemar-
beider, slår hun fast.

– Fysioterapikompetansen gir gevinst
Rådmann Erling Sandnes i Flakstad har stor 
sans for måten Windstad jobber på.

 – Guri er vår felles motivator. Hun er all-
tid blid, og ekte engasjert for fysisk aktivitet 
og helse. Hun bidrar også utenom vanlig ar-
beidstid når det gjelder noen arrangementer. 
Guri er en uvurderlig drivkraft i samfunnet 
vårt når det gjelder folkehelse, påpeker han.

Rådmannen er glad for aktivitetsuka 
Flakstad i Farta, som Windstad står i bresjen 
for, og nevner også skicup, fredagstrim og 
trim for eldre, som viktige tiltak.

REPORTASJE

Lofoten

•	 Distriktet består av de seks kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad,  
Moskenes, Værøy og Røst, med til sammen 24.178 innbyggere. 

•	 Mellom fastlandet og Lofotveggen ligger Vestfjorden. 
•	 Rett nord for Lofoten ligger øygruppen Vesterålen. 
•	 Lofotøyene (bortsett fra Værøy og Røst) er i dag bundet sammen av  

Europavei 10. 
•	 Lofoten er kjent for en særegen natur med fjell og tinder, storhav og lune 

viker, strender og store uberørte landområder.
Kilde: Wikipedia

https://no.wikipedia.org/wiki/Distrikter_i_Norge
https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5gan
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestv%C3%A5g%C3%B8y
https://no.wikipedia.org/wiki/Flakstad
https://no.wikipedia.org/wiki/Moskenes
https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A6r%C3%B8y
https://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8st
https://no.wikipedia.org/wiki/Lofotveggen
https://no.wikipedia.org/wiki/Vestfjorden_(Nordland)
https://no.wikipedia.org/wiki/Vester%C3%A5len
https://no.wikipedia.org/wiki/Europavei_10
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– Guri har en svært vid rolle, i og med 
at hun er både kommunefysioterapeut, 
frisklivskoordinator og folkehelsekoordina-
tor.  Hun får det til å funke fordi hun har 
et ekte og engasjert forhold til arbeidet hun 
gjør. Noe av denne energien klarer hun å 
overføre til andre, sier Sandnes.

Han slår fast at naturen i Flakstad byr på 
fantastiske treningsarenaer tilpasset ethvert 
behov og nivå. 

– Vi er en liten kommune, men det kan 
være en fordel i folkehelsearbeidet. Alle 
kjenner alle, og man har god oversikt over 
hvilke ressurspersoner som er tilgjengelige. 
Det er for øvrig viktig for Flakstad å ha fy-
sioterapeuter. Kompetansen de har gir sam-
funnsgevinst, slår han fast.

Opptatt av friluftsliv
Windstad brenner ekstra for det forbyggen-
de helsearbeidet, hun synes det er umåtelig 

viktig. Hun er også med i Lofoten friluftsråd. 
– Alle kommunene i Lofoten har en re-

presentant i styret, og jeg er med som re-
presentant fra Flakstad. Det er spennende 
arbeid, og jeg har med meg den helsefrem-
mende tankegangen inn i rådet. Jeg er opp-
tatt av friluftsliv, og tenker at det er svært 
viktig for å forebygge fysiske og psykiske 
plager. Hos oss i Lofoten står kanskje fri-
luftslivet ekstra høyt. Naturressursene her 
oppe er det fremste vi har å by på, sier hun.

Friluftsrådet har også arrangert sommer-
camp for ungdom. Det var ei helg spekket 
med fysisk aktivitet, midt i naturen, og ned 
mange deltakere. Les mer på www.lofoten-
friluft.no.

– En meningsfull jobb 
Det Windstad liker aller best med jobben 
sin er muligheten hun har til å få folk mer 
fysisk aktive. Opp i fjellene, ut på strendene. 

Morgenbad, kajakktur. 
– Det er egentlig så enkelt å ta vare på 

egen helse. Vi må våge å bruke ressurser, 
både tid og penger, på å legge til rette i sam-
funnet for at aktivitet og sunn livsstil er det 
enkleste og «billigste». Jeg har tro på å snu 
trenden litt, fra behandling til mer forebyg-
ging, selv om det vil skje på bekostning av 
kurativ aktivitet. Vi må gi folk gode tilbud 
der de er, aktiviteter de har lyst til å være 
med på. Helsen vår, det er snakk om ganske 
alminnelige ting som må til. Kosthold. Tre-
ning. At man har en jobb, en plass å bo. At 
man trives. 

Noen ganger når telefonen hennes ringer 
på ettermiddag eller kveld, handler samtalen 
om en ny aktivitet som er under planlegging.

– Men jeg synes ikke det gjør noe. Jeg fø-
ler at jeg har en meningsfull jobb, og at mitt 
bidrag som fysioterapeut i Flakstad gjør en 
forskjell, sier Guri Windstad. n

http://friluft.no/
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Unge kolleger er bare umodne 
pensjonister!

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å 
gjøre setninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av 
redaksjonen. Titler settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

debatt

Det er lett å være etterpå-
klok, sies det, men hvis en slik 
klokskap er så lett tilgjengelig, 
hvorfor utnyttes den ikke i større 
grad? Det sier seg selv at for å 
dra nytte av etterpåklokskapen, 
bør man ha vært med en stund, 
og få har vært med lenger enn 
pensjonister.

Jeg har den senere tid fått 
øynene opp for hvilke ressurser 
som skjuler seg blant pensjo-
nistene, og jeg bruker uttrykket 
«skjuler seg» bevisst. Mange har 
vel erfart hvor greit det er å ha 
en bestemor eller bestefar når 
barn skal ha leksehjelp og kjøres 
på håndballtrening, eller når en 
platting skal spikres i hagen. Men 
fagpersonen bak denne innsat-
sen markedsføres i mindre grad.  
Den kvaliteten som verdsettes 
hos eldre er tiden de har til 
disposisjon, ikke så mye faglig 
erfaring. Her synes det å sløses 
med ressurser.

NFF som fagorganisasjon 
forplikter seg til å hjelpe sine 
medlemmer økonomisk, juridisk 
og faglig. Disse behovene reduse-
res tilsynelatende betydelig ved 
pensjonering, selv om forbundets 
visjoner og hovedmål forfekter å 
ivareta medlemmenes interesser i 
alle livets faser. 

Jeg har den senere tid forsøkt 
å få NFF til å engasjere seg i 
det frivillighetsarbeidet som 
pensjonerte fysioterapeuter kan 
tilby samfunnet. Men forbundet 
ser tydeligvis dette som en trus-
sel mot nyutdannede kollegers 
mulighet til å komme seg inn på 

jobbmarkedet, og mener det kan 
undergrave ordinære stillinger og 
annet inntektsbringende arbeid. 
NFF ønsker derfor ikke å legge 
til rette for frivillighet ved å tilby 
kursopplegg og annen organisa-
torisk hjelp til sine pensjonerte 
medlemmer.

Det pekes på en tendens til 
at politikere ser på helse- og om-
sorgssektoren som et vekstom-
råde for frivillig arbeidskraft for 
å minke kostnadene i en presset 
kommuneøkonomi. Og, ja visst, 
sterke krefter jobber for å gjøre 
frivilligheten mer synlig og ef-
fektiv. KS og Pensjonistforbundet 
har i sine politiske handlingspla-
ner klare intensjoner om å legge 
til rette for innovasjon innen 
frivillighet, noe samfunnet har 
vært og er avhengig av. 

Hele tiden går det likevel igjen 
at frivillighet skal skje på de frivil-

liges premisser, og at eventuell 
støtte fra det offentlige ikke 
kan legge føringer for spesifikke 
motytelser. NFF er redd for at et 
slikt opplegg kan bli misbrukt, 
og på den måten undergrave og 
underfinansiere den kommunale 
helsetjenesten. Men om frykt for 
misbruk skulle være avgjørende 
for intervensjon, hvor ville NAV 
vært i dag? Hvorfor ikke forsøke 
å se den konstruktive interessen 
for frivillighet som en mulighet, 
heller enn som en trussel?

Jeg forstår NFFs argumenter, 
men syns likevel man gir fra seg 
en unik mulighet til å påvirke 
utviklingen. Å kunne registrere 
en frivillig aktivitet, og eventuelt 
dokumentere at enkelte tiltak 
virker godt nok til å kunne bli 
et offentlig tilbud med dertil 
hørende stilling, burde da være i 
alles interesse? 

Her kan flere aktører dra i 
samme retning: NFF ville stå 
fram som innovativ og få et godt 
omdømme internt og eksternt, 
KS ville få en seriøs diskusjons-
partner som kunne modifisere 
profitt-tanker i denne sammen-
heng, Pensjonistforbundet ville 
få realisert sin kongstanke om at 
eldre skal hjelpe eldre, fysiotera-
peutpensjonistene ville få større 
muligheter til en meningsfylt 
alderdom, og de eldre ville få et 
bedre organisert helserelatert 
tilbud.  

Et slikt potensial kan ikke 
overlates til en enkelt pensjonist 
på Fagernes, Otta eller Ulstein-
vik. Det krever organisasjon, 
og selv en moderat deltagelse 
blant mine pensjonistkolleger 
ville rettferdiggjøre et forsøk på 
tiltak fra NFF. Jeg betviler sterkt 
at arbeidsledigheten blant unge 
fysioterapeuter vil gå drastisk 
opp som resultat av at forbundet 
hjelper til med organisering av 
frivillighetsarbeid.

Dette er ikke ment som et 
angrep på NFF som organisa-
sjon. Forbundet har gitt meg mye 
praktisk hjelp i dette arbeidet 
og har kommet med mange 
konstruktive innspill. Jeg ønsker å 
debattere emnet i et åpent forum 
for å lodde stemningen blant 
medlemmene. Pensjonering be-
rører alle, om enn på forskjellige 
måter til forskjellige tider.  Husk 
at unge kolleger bare er umodne 
pensjonister!

Odd Magne Lundby 

Pensjonerte fysioterapeuter:

Etterpåklokskap – en ressurs?
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Tittel
Vi trenger ikke 
flere «skrivebords-
initiativ» som 
renner ut 
i sanden.

Mer fysisk aktivitet 
i skolen – nå!

Fred Hatlebrekke
forbundsleder
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Nordmenn flest beveger seg for lite, og dagens 15-åringer er mindre fysisk aktive 
enn sine egne besteforeldre! Vi har mye kunnskap om hvor viktig fysisk aktivitet er 
for å styrke helsen i alle aldersgrupper. Undersøkelser har vist at barn og unge som 
er fysisk aktive oftere enn sine jevnaldrende, blir fysisk aktive som voksne. Derfor er 
det bekymringsfullt at så mange barn og unge i dag er fysisk inaktive, og at spesielt 
unge beveger seg stadig mindre.

Norsk Fysioterapeutforbund samarbeider med Kreftforeningen, Legeforeningen, 
Idrettsforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen om å innføre én time daglig 
fysisk aktivitet i skolen. Folkehelsemeldingen ble lagt frem i mars i år, men det er 
nevnt få konkrete tiltak ut over et prøveprosjekt om gym i ungdomsskolen. Dette er 
ikke godt nok! 

Vi trenger ikke flere «skrivebordsinitiativ» som renner ut i sanden. Gevinstene av 
mer fysisk aktivitet er godt dokumentert. Studier viser at fysisk aktivitet i skolen vir-
ker positivt. Både på barnas helse og det sosiale miljøet. I tillegg bidrar fysisk aktivi-
tet til økt konsentrasjon og læring.  Eksempelvis har alle 5. klassingene ved rundt 30 
skoler i Sogn og Fjordane i ett år nå, vært med i et «Active Smarter Kids»-prosjekt. 
Hver dag har barna fått en time mer fysisk aktivitet innbakt i undervisningen. Re-
sultatene fra studien legges først frem i løpet av høsten/vinteren, men prosjektet har 
ført til så tydelige positive endringer at skoler som har vært med i forsøket innfører 
fem timer fysisk aktivitet permanent allerede fra skolestart i høst.

Ungdata-undersøkelsen fra 2013 viser at andelen unge som rapporterer om psy-
kiske plager er høy, og mest utbredt er typiske stressymptomer. Tre av ti opplever å 
være «veldig» mye plaget av tanker om at alt er et slit, eller at de bekymrer seg for 
mye om ting, og 12 prosent er plaget av depressive symptomer. Som fysioterapeuter 
vet vi at fysisk aktivitet er viktig også for å håndtere stress på en god måte, og at det 
er et godt dokumentert tiltak for moderate depresjoner. 

Det er ikke bare lærerne som kan bidra til å tilrettelegge for allsidig aktivitet og 
bevegelsesglede gjennom hele skoledagen. Skolehelsetjenesten skal fremme elevenes 
totale helse og forebygge sykdom. Fysioterapeuter er opptatt av å sikre at alle barn 
blir mer fysisk aktive, og en skolehelsetjeneste som er tverrfaglig sammensatt, blant 
annet med fysioterapeut, har virkelig forutsetninger for å få dette til.

Å satse på folkehelsen gir på sikt store gevinster for samfunnet. Det bør legges til 
rette for at barn og unge hver dag får oppleve gleden og effekten av å bevege seg og 
bruke kroppen i lek og trening. Skolen er en opplagt arena for å lykkes med denne 
målsettingen.  



44      FYSIOTERAPEUTEN  7/15

INFORMASJON FRA NFF

PÅ OPPDRAG fra Helse- og omsorgsdepar-
tementet, KS, NFF, NMF og PFF gjennomfører 
Deloitte AS en undersøkelse av inntekter, 
kostnader og tidsbruk for fysioterapeuter som 
har individuell driftsavtale med kommunen. Un-
dersøkelsen omfatter alle fysioterapeuter som 
hadde driftsavtale i 2014. Formålet med en slik 
kartlegging er å utarbeide et faktagrunnlag til 
kommende forhandlinger om driftstilskudd og 

takster.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å 

delta, for å sikre et mest mulig korrekt fakta-
grunnlag. 

Undersøkelsen er nærmere omtalt på NFFs 
nettsider, i en artikkel publisert 27. juli 2015. 
Har du spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver 
Thomas Volden Åse, tva@fysio.no,  
tlf. 476 34 024. n

Fornyet 
spesialistgodkjenning
Det er den enkelte spesialists ansvar å sende inn søknad om 
godkjenning til rett tid. Neste frist er 1. november 2015. 
Dersom du er i tvil om når du skal fornye, sjekk datoen på 
spesialistdiplomet.

Ekstra viktig fornying! 
Søker du ikke om fornying innen fristen 1. november, må du søke spesialistgodkjenning på nytt. 
Fra 1. januar 2016 gjelder kun ny spesialistordning. Det kreves da masterutdanning og veiledet 
praksis. For den som er spesialist etter «gammel ordning», vil det dermed være umulig å fornye 
på grunnlag av den eksisterende kompetansen. Med andre ord oppfordrer vi alle til å sørge for 
å sende inn søknad om fornying til rett tid. Unngå å miste spesialistgodkjenning og dermed 
spesialisttittel!  n

Inntekts- og kostnadsundersøkelse

Yrkesetikk på veggen
NFFs «Yrkesetisk plakat» er en trykt kortversjon i A4-format av forbundets yrkesetiske retningslinjer. Den kan bestilles fra NFFs nettbutikk. 

Vi oppfordrer medlemmene til å henge plakaten godt synlig i venterom og eventuelt andre fellesrom som benyttes av pasienter 
og andre brukere av fysioterapitjenester. 

mailto:tva@fysio.no
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NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som berører 
medlemmene.Jus og arbeidsliv

Taushetsplikt for helsepersonell
Ida Bentestuen, rådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

Det er et krav etter lov om helsepersonell mv. at 
helsepersonell skal utføre omsorgsfull hjelp og 
et arbeid som er faglig forsvarlig. De som jobber 
i helsetjenesten, har dermed en lovpålagt plikt 
til å sørge for god behandling av sine pasienter. 
I denne prosessen er helsearbeideren avhengig 
av en helhetlig innsikt i pasientens helsetil-
stand. 

I forbindelse med pasientkontakt kan det 
samles inn betydelige mengder informasjon 
som kan være både sensitiv og personlig. Vi 
ser her at taushetsplikt og personvern henger 
nøye sammen. Et vesentlig element i person-
vernet er at enhver som utgangspunkt skal 
kunne bestemme hva andre skal få vite om ens 
personlige forhold.

I tillegg til å verne om pasientens integritet 
og selvbestemmelsesrett legger taushets-
plikten til rette for en åpen kommunikasjon i 
behandlingssituasjonen. Dette øker kvaliteten 
av behandlingen, og skaper tillit til helsearbeid- 
eren. Taushetsplikten bidrar til befolkningens til-
lit til helsetjenesten, og fører til at hjelpetreng-
ende oppsøker helsetjenesten ved behov. 

Overtredelse av taushetsplikt kan medføre 
straff i form av bøter og fengsel. I tillegg kan 
administrative reaksjoner som advarsel og tilba-
kekall av autorisasjon, lisens eller spesialistgod-
kjenning inntre. Overtredelse kan også føre til 
konsekvenser av arbeidsrettslig karakter. 

Forhandlingsseksjonen i NFF mottar tidvis 
henvendelser som knytter seg til reglene om 
taushetsplikt. Problemene refererer seg dels til 
tolkning av selve regelverket, samt ikke minst 
til de til dels vanskelige faglig-etiske vurderin-
ger som taushetspliktproblematikken reiser. 
I det følgende gir vi en kortfattet innføring i 
regelverket som gjelder generelt for helseper-
sonells taushetsplikt. Dersom du har spørsmål 
om taushetsplikt eller trenger bistand i en 
konkret sak, er det mulig å ta kontakt med NFFs 
forhandlingsseksjon.
 
Regelverket
Hovedregelen om taushetsplikt for helseper-

sonell fremgår av helsepersonelloven § 21. 
Bestemmelsen lyder som følger: «Helseper-
sonell skal hindre at andre får adgang eller 
kjennskap til opplysninger om folks legems- 
eller sykdomsforhold eller andre personlige 
forhold som de får vite om i egenskap av å 
være helsepersonell»

Det første spørsmålet som oppstår, er 
hvem taushetsplikten gjelder for. Det er nemlig 
ikke bare helsepersonell med autorisasjon 
eller lisens som er underlagt taushetsplikt. 
Også personell i helse- og omsorgstjenesten 
eller i apotek, samt elever og studenter som i 
forbindelse med helsefaglig opplæring utfører 
helsehjelp, har taushetsplikt. I tillegg gjelder 
taushetsplikten for personale som bistår hel-
sepersonell med service og vedlikehold, og for 
dem som jobber med bearbeiding av elektro-
niske opplysninger.

Dernest oppstår spørsmålet: Når regnes 
man som helsepersonell? Jamfør ordlyden «i 
egenskap av å være helsepersonell». Er man 
kun yrkesutøver i arbeidstiden, eller gjelder 
reglene for taushetsplikt også dersom en får 
greie på noe eller blir betrodd noe i fritiden sin? 

Regelen her er at de opplysninger man får rede 
på i fritiden – når man ikke opptrer i egenskap 
av yrkesutøver – som utgangspunkt faller uten-
for taushetsplikten. Høyesterett har imidlertid 
gått langt i å argumentere for at helsepersonell 
har taushetsplikt for det man blir betrodd i friti-
den. Som tommelfingerregel burde man i slike 
situasjoner spørre seg om man ville ha blitt 
betrodd tilsvarende som privatperson.  

Av hovedregelen fremgår det at taushets-
plikten ikke bare er en plikt til å tie, men at den 
også innebærer en plikt til å hindre at andre 
får tilgang til taushetsbelagt informasjon. 
Det omfatter blant annet et krav til forsvarlig 
oppbevaring av skriftlige opplysninger om pa-
sienter. Både opplysninger i journal eller andre 
dokumenter som for eksempel notater, brev og 
fakturaer må skjermes fra uvedkommende. 

Som nevnt innledningsvis omfatter den lov-
pålagte taushetsplikt «legems- og sykdomsfor-
hold» og «andre personlige forhold».  Med  
«andre personlige forhold» siktes det i prinsip-
pet til all informasjon om en konkret pasient, 
som for eksempel pasientens fødested, fød-
selsdato, personnummer, statsborgerforhold,  

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
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sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Alle 
forhold som ikke er generelle og allmenngyl-
dige, men som er knyttet til den enkelte person, 
regnes som «andre personlige forhold». 

Det er viktig å være oppmerksom på at taus-
hetsplikten ikke er begrenset til varigheten av 
et arbeidsforhold. Det er en plikt som følger en 
fra det konkrete arbeidsforhold og varer livet ut.
 
Unntak fra taushetsplikt
Taushetsplikten er ikke absolutt. Unntakene 
fra taushetsplikten kan deles i to kategorier: 
unntak som gir helsepersonell opplysnings-
rett, og unntak som pålegger helsepersonell 
opplysningsplikt.

Opplysningsretten innebærer at helseperso-
nell kan, men ikke plikter, å utlevere taushets-
belagte opplysninger. Pasienten kan etter loven 
samtykke til bortfall av taushetsplikt. Foruten 
regler om samtykke inneholder helsepersonel-
loven en rekke andre unntaksbestemmelser. Vi 
skal i det følgende kikke litt nærmere på disse 
unntakene. 

Å innhente samtykke fra pasienten kan 
være aktuelt når man skal hente inn informa-
sjon fra en annen instans, eller når man skal 
gi informasjon til pårørende. Det er her viktig 
å merke seg at et samtykke kun opphever 
taushetsplikten så langt samtykket rekker. 
Dette innebærer at pasienten selv styrer hvilke 
opplysninger som kan formidles andre. Helse-
personell kan ikke gå utover de rammene som 
er satt av pasienten for hvilke opplysninger 
som kan videreformidles. Gjør han eller hun det, 
vil taushetsplikten anses brutt.

Et samtykke kan gjøres både muntlig og 

skriftlig. Det er et grunnprinsipp i norsk rett at 
muntlige utsagt er like bindende som skriftlige. 
Det er imidlertid to fordeler med skriftlighet. 
For det første vil pasienten som regel tenke 
seg godt om før han eller hun undertegner et 
dokument. Skriftlighet gir dermed grunnlag for 
en veloverveid beslutning. For det andre vil et 
skriftlig samtykke utgjøre et bevis.

Et samtykke må være gyldig. I dette ligger 
det for det første et krav til pasientens alder og 
samtykkekompetanse. Den som er over 16 år, 
kan selv samtykke til bortfall av helsearbeid-
erens taushetsplikt. For pasienter under 16 år 
må samtykket innhentes av foreldrene. Videre 
gjelder et krav til at pasienten må ha avgitt 
samtykke av egen vilje, altså ikke under tvang. 
Ellers har pasienten krav på å få forklart hvem 
opplysningene skal gis til, hvilke opplysninger 
det dreier seg om, og hvilke konsekvenser det 
kan få at taushetsplikten oppheves. 

Det finnes en rekke lovbestemmelser både i 
og utenfor helsepersonelloven som gjør unntak 
fra taushetsplikten. Et praktisk viktig eksempel 
fra helsepersonelloven er § 25, som åpner for at 
taushetsbelagte opplysninger kan gis til samar-
beidende personell når dette er nødvendig for å 
kunne gi forsvarlig helsehjelp. Kommunikasjon 
kan skje innen den enkelte institusjonen, mel-
lom helsearbeidere i forskjellige institusjoner 
og med privatpraktiserende lege, psykologer, 
fysioterapeuter og andre helsearbeidere. Denne 
adgangen er av stor betydning, idet samhand-
ling og kommunikasjon mellom helsepersonell 
bidrar til helhetlige og gode pasientforløp til 
pasientens beste. At opplysningene kan videre-
formidles når dette er «nødvendig for å kunne 

gi forsvarlig helsehjelp», innebærer at det må 
foreligge et terapeutisk formål. En pasient har 
adgang til å reservere seg mot kommunikasjon 
med samarbeidende personell. Dette er en 
reservasjonsrett, og må ikke sammenblandes 
med samtykke.

Taushetsbelagte opplysninger kan viderefø-
res hvis de allerede er allment kjent, eller der-
som opplysningene gis uten individualiserende 
kjennetegn. Den som utøver helsehjelp, har et 
ansvar for at opplysningene er tilstrekkelig ano-
nyme til at klientforholdet ikke røpes. Hensynet 
bak denne unntaksregelen er at beskyttelse av 
pasienten og tillitsforholdet til helsearbeideren 
anses ivaretatt ved anonymitet. 

Opplysningsplikt er en plikt til å med-
dele visse opplysninger til tross for at disse 
i utgangspunktet er taushetsbelagte. Som 
eksempel kan vi se hen til helsepersonelloven 
§ 31, som innebærer en plikt til å varsle politi 
og brannvesen dersom dette er nødvendig for å 
avverge alvorlig skade på person eller eiendom. 
Et annet eksempel er at barneverntjenes-
ten skal kontaktes når det er grunn til å tro at et 
barn blir mishandlet i hjemmet, eller det forelig-
ger andre former for alvorlig omsorgssvikt. 

Eksemplene viser at ved spesielt graverende 
tilfeller som befinner seg i taushetspliktens 
sfære, skal myndighetene kontaktes. Taushets-
plikten må vike for andre sterkt beskyttede 
samfunnsinteresser.

Taushetsplikt og personvern står sterkt i 
norsk rett. Vi ser at adgangen til å gjøre unntak 
fra taushetsplikten innebærer sterk styring fra 
pasienten selv. Andre unntak kan gjøres dersom 
det er til pasientens eller samfunnets beste.  n

I FORBINDELSE med stortingsmelding 26 (2014–2015) har regjeringen varslet ny forskrift 
for avtalefysioterapeuter, og NFF har vært i møte med Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) om dette. Planen er at forskriften skal tre i kraft i 2017. Forbundsleder Fred Hatle-
brekke har kommentert forskriftsarbeidet i en artikkel på NFFs nettsider publisert 8. juli.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene sørge for at personer som 
bor eller oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og sosialtjenester. Kommu-
nene gir uttrykk for at de i liten grad kan påvirke avtalefysioterapeutenes virksomhet, og at 
de ikke har mulighet til å nyttiggjøre seg avtalefysioterapeuters kapasitet. Flere kommuner 
har uttrykt behov for forskrift for å kunne styre fysioterapitjenesten bedre. Forskrift er 
også et virkemiddel de tok i bruk for fastlegene ved innføring av fastlegeordningen.

En arbeidsgruppe i NFFs sekretariat er nedsatt i forbindelse med forskriftsarbeidet, og 
forbundets arbeid vil være forankret i forhandlingsseksjonen. Først skal Næringspolitisk råd 
komme med sine anbefalinger, deretter vil Forbundsstyret behandle saken, før det første 
overordnede innspillet fra NFF leveres departementet innen 15. september. n

Fysioterapiforskrift under arbeid



FYSIOTERAPEUTEN  7/15     47

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
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Allmenn fysioterapi
•	 Stein Kvaal Hageberg
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Idrettsfysioterapi
•	 Vibeke Dehli Thorkildsen
•	 Lars Rønningen
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•	 Marte Fagerheim

Barne- og ungdomsfysioterapi
•	 Ulrika Skjellvik Tollefsen
•	 Jorunn Kristin Stenberg
•	 Mona Kajanus
•	 Trude Larsen
•	 Terje Ringen Grundstad
•	 Karine Haven
•	 Birgitte Marie Heidel
•	 Vibecke Samsonsen Lynge
•	 Cecilie Høyeraal Leen
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•	 Ole Andreas Nilsen
•	 Petra Ahlvin Nordby
•	 Kari Anne Kaurstad
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Nye spesialister fra 1. juli 2015

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

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

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

16.-18. september og 29.-30. oktober Oslo Fortsatt ledige plasser!

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 19.-23. okotober Oslo Fortsatt ledige plasser!

Hjerterehabilitering – med trening som 
middel og mål

19.-23. oktober Oslo Fortsatt ledige plasser!

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

26.-30. oktober Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og 
osteoporose

9.-11. november Oslo Fortsatt ledige plasser!

Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer 12.-13. november og 8.-9. februar 2016 Oslo Fortsatt ledige plasser!

Lungefysioterapi ved kronisk respirasjonssvikt 18.-20. november Bergen Fortsatt ledige plasser!

Onkologi - fysioterapi og kreft 2 23.-25. november Trondheim Fortsatt ledige plasser!

Elektiv ortopedi 30. november - 4. desember Trondheim Fortsatt ledige plasser!

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

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

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 1.-5. februar 2016 Oslo 1. november

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

3.-5. februar og 18.-19. april 2016 Oslo 3. november

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

8.-12. februar og 20.-21. april 2016 Oslo 7. november

Fysioterapi i palliasjon 4.-6. april Bergen 4. januar

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser 6.-8. april og 9.-10. juni Bodø 3. januar

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 18.-22. april Oslo 8. januar

Undersøkelse og behandling av voksne med  
nevrologiske tilstander – Bobath konseptet

25.-29. april, 23.-27. mai og 
22.-26. august

Kristiansand 14. januar

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
folkehelseperspektiv

29. august - 2. september 2016 Oslo 29. mai

Advanced course based on the Bobath Concept 19.-23. september Ahus 12. mai

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 24.-28. oktober 2016 Oslo 24. juli

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjons-
svikt og fall

26.-28. oktober Trondheim 19. juni

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

Balansekoden/læringsorientert fysioterapi 18.-20. november Oslo 30. september

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2015/16
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Å vite når man vet noe og vite når man 
ikke vet noe - det er kunnskap. Confusius 

l Kollegaveiledning

Kollegaveiledning er et aktuelt fagutviklingstiltak for alle  
fysioterapeuter. Deltakelse i kollegaveiledningsgruppe er obli-
gatorisk for å bli spesialist etter det regelverket som gjelder i en 
overgangsordning ut 2015, og ved fornying av spesialitet MNFF.

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

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

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

l Gruppe for ledere i Trondheim (2x2 dager)

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

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

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Tidspunkt for kurs i 2015/2016
Helsefremmende og forebyggende arbeid 24.-28. august Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 19.-23. oktober Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 1.-5. februar -16 Oslo
Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø 18.-22. april -16 Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv 29. aug.-2. sept. -16 Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø 24.-28. oktober -16 Oslo 

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

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

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

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

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

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

l Delta på kurs i inflammatoriske 
revmatiske sykdommer?

Hovedfokus på dette kurset er revmatoid artritt, spondylo- 
artritter og bindevevssykdommer.

Kurset gjennomføres som to samlinger à to dager, 
12.-13.november 2015 og 11.-12. februar 2016 i Oslo.

For mer informasjon om 
kurset og påmelding:  

http://www.
fysio.no/KURS2/
Kurskalender/31560101-
Kurs-i-inflammatoriske-
revmatiske-sykdommer

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

RYGGKURS 

The «Key Approach»
Trondheim, 15-18 oktober 2015

Josephine Key er utdannet manuellterapeut fra Australia med tit-
telen «neuro-musculo-skeletal physiotherapist». Hun er grunnleg-
ger av «Edgecliff Physiotherapy Sports and Spinal Centre» 
i Sydney, og har utgitt en rekke publikasjoner, bl.a boken «Back 
pain: A Movement Problem. A clinical approach incorporating 
relevant research and practice».

Key er en kjent kursleder i Australia med hennes konsept og syn 
på ryggproblematikk, og er jevnlig invitert som foredragsholder 
på internasjonale kongresser. Med sine 40 års erfaring fra yrket, 
både som forsker og kliniker, har hun utviklet et verktøy for under-
søkelse og behandling/øvelser som har stor anerkjennelse, ikke 
bare i Australia, men også i land som New Zealand, USA, Canada, 
Nederland, Spania med flere. Hennes metode gir en bedre forstå-
else av typiske bevegelsesmønstre og patologier relatert til rygg- 
og bekkenproblematikk. Med denne bakgrunnen gir hun deg en 
grundig og logisk innføring i både klinisk undersøkelsesteknikk og 
behandling av ryggrelaterte plager.

For ytterligere informasjon og påmelding:
www.trondheimidrettsklinikk.no

Tid: 15-18 oktober 2015 
Pris: 4500,-  inkludert kaffe/te/frukt og lunch

Internationale Vojta Gesellschaft arrangerer nå Vojtautdanning 
på engelsk! «Applied developmental kinesiology for babies, 
children and adolescents with movement disorders according to 
Vojta».

Utdanningen finner sted på DRK-Kinderklinik Siegen, Wellers-
bergstrasse 60, 57072 Siegen,Tyskland.

Følgende foreløpige datoer:
A-kurs: 29.02 – 11.03.2016
B-kurs: 27.06 – 08.07.2016
C-kurs: Januar/Februar 2017
D-kurs: Juni/Juli 2017

Total pris for alle modulene 3.120 Euro.

Søknad må inneholde:
1. CV
2. Passfoto
3. Kopi av godkjenning som fysioterapeut
4. Beskrivelse av nåværende jobbsituasjon
5. Oversikt over kurs du har deltatt på i løpet av de siste 2 årene

Kontaktinfo:
Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Wellersbergstr. 60,
D-57072 Siegen.
Tlf: 0049 (0)271-303 839 99
Fax: 0049 (0)271-303 839 98
eMail: info@vojta.com
Homepage: www.vojta.com

Eller kontaktpersoner i Norge:
Jone Strand Helgesen, 917 24 670, jone.helgesen@haugnett.no
Tone Skien, 934 08 874, ts@fys.no

VOJTAUTDANNING PÅ ENGELSK!

Ny kursrekke i muskel-/skjelettultralyd
For fysioterapeuter, manuellterapeuter og leger. 

Starter 13.-14. november 2015 i Oslo.  
Mer info og påmelding:  

www.muskelskjelettultralyd.no

Manuellterapeutenes 
Servicekontor

Fysioterapeuten på Twitter og 
Facebook. – Lik oss gjerne!

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 

KURS OG MØTER  Fra NFFs faggrupper og regioner.

A Prosess Approach in Physical and Manual 
Therapy med dr Eyal Lederman
Arrangør: Faggruppen for manuellterapi. 
Sted og tid: Oslo. 15-16 oktober. Sjekk manuellterapeutene.no

mailto:info@vojta.com
http://www.vojta.com/
http://www.fysio.no/spesialistordningen
http://www.trondheimidrettsklinikk.no/
mailto:jone.helgesen@haugnett.no
mailto:ts@fys.no
http://www.muskelskjelettultralyd.no/
mailto:post@studiopilates.no
http://manuellterapeutene.no/
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Ressurssenter for hjerterehabilitering i HSØ arrangerer spen-
nende og innholdsrike hjerterehabiliteringsseminar ved LHL-
klinikkene Feiring!
 
16.09.15 – Basiskurs i hjerterehabilitering
17.09.15 – Praktisk hjerterehabiliteringsseminar
 
Meld deg på en eller begge dagene! Se www.hjerterehab.no for 
mer informasjon, program og påmelding. 
Påmeldingsfrist for begge dagene: 07.09.15.

Velkommen!

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

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

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

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

Moaiku

Kursusleder: Merete Holm Brantbjerg, psykoterapeut MPF. 
Kontakt og yderligere information: 

moaiku@brantbjerg.dk  www.moaiku.dk

Kurs i Relationel Traumeterapi

Traumer og Tilknytning
Hvilken betydning har tilknytnings-mønstre i bearbeiding 
av traumer? Hva skjer med vårt forhold til tilknytning i og 
etter traumer?
Dette kurset fokuserer på samspillet mellem tilknytnings- 
og traumemønstre, og på hvordan vi gjennom psykomotorisk 
ferdighetstrening og gensidig regulering af arousal-
tilstande og emotioner kan nå inn i mønstrene og starte en 
helingsprosess. Fokus ligger også på, hvordan vi kan støtte 
os selv og andre i hjælpesøgende og hjælpegivende roller, 
så vi mindsker risikoen for at samspil præges af dominans 
og underkastelse.
Pris: kr 3.350-ved påmelding før 4. september, derefter kr 3.650

2 - 4 oktober 2015 - 2 ½ dag i Oslo

5.-7. februar 2016 i Oslo.

Introduktion til Relationel Traumeterapi
 – en psykomotorisk og system-orienteret metode

Pris: kr 3400 ved påmelding før 10.januar – deretter kr 3700

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

http://www.altiusgruppen.no/
http://www.hjerterehab.no/
mailto:moaiku@brantbjerg.dk
http://www.moaiku.dk/
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bransjeregisteret
Ergonomiske produkter 

på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

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

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no

Untitled-1   1 24.08.10   15.47

Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

Medium modul
n Kontakt Henriette 971 98 747, 

henriette@a2media.no

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”
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DORCASCARE.no
Pasientpapir • Puterengjøring

Behandlingsbenker og -stoler / puter etc.

Varme- og kuldepakninger

 Massageoljer • Kremer   

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  
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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

AdCARE AS	   	  
Din	  spesialist	  på	  Ultralyd.	  
www.adcare.no	  
ultralyd@adcare.no	  
	  

kr. 355,–

Bestill  
boken - Send  

Eldrebølgen 
til 2030

105390 GRMAR Annonse 57x40 Mens vi venter paa Eldreboelgen.indd   816.04.15   09.50
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva 
som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige 
formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sik-
rer du deg oppmerksomhet på ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

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

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

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

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

www.solguden.no

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

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

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

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

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

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

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

35 05 79 10T:

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

http://www.arko.no/
http://www.bamseprodukter.no/
http://www.kktape.no/
http://www.extensor.no/
http://www.gymline.no/
http://www.pvf.no/
http://www.a2media.no/
http://www.solguden.no/
http://www.gym2000.no/
http://www.velco.no/
http://www.fysiopartner.no/
http://www.physica.no/
http://www.helseoghudpleie.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.skanlab.no/
mailto:post@sportsmaster.no
http://www.sportsmaster.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

SEPTEMBER
23. Oslo 
Dagsseminar om fysisk aktivitet 
hos eldre 
Arr.: NSF 
Info: nsfgeriatridemens@
hotmail.com

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

OKTOBER
14. Oslo 
Konferanse om arbeidsrettet 
rehabilitering 
Arr.: RI Norge 
Info: www.ri-norge.no 

15.-16. Oslo 
Oppfølgingskurs 
Arr.: Skandinavisk Forum for 
Lymfologi 
Info: www.lymfologi.no

20.-22. Oslo 
Kurs i trygdefaglige emner for 
kiropraktorer og fysioterapeuter 
Arr: UiO 
Info: info-trygdekurs@helsam.
uio.no 

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

29.-30. Oslo/Sunnaas 
Håndfunksjon og 
behandlingsmuligheter v skader 
i CNS 

Arr: Norsk forening for 
håndterapi 
Info: www.handterapi.no

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

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

6.-8. Trondheim
Idrettsmedisinsk høstkongress 
Arr: FFI, NIMF 
Info: www.imhk2015.com

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

12. Stavanger 
Fagseminar: Bedre 
tilbud for pasienter med 
bekkenleddsmerter 
Arr.: NFFs faggruppe for 
kvinnehelse og LKBs fagråd 
Info: www.lkb.no

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

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

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

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

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

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

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

FRISTER 2015

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
8  31/8 25/9
9   5/10 30/10

Fra januar 2015: 
Stillingsannonser kun på nett.

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

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

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

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

OPPLAG 
9.200 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS

http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.lymfologi.no/
mailto:info-trygdekurs@helsam.uio.no
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http://www.fysioterapi2015.se/
http://www.handterapi.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.imhk2015.com/
mailto:icurehab.cph2015@gmail.com
mailto:icurehab.cph2015@gmail.com
http://www.lkb.no/
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:rg@hsmedia.no
mailto:ks@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://hotmail.com/
http://www.ri-norge.no/
http://www.kognitiv.no/
http://www.apfm2015.no/
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http://www.arbeidoghelse.no/
http://www.barnepalliasjon.no/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
http://o.no/
mailto:n@fysio.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no


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

•	 Stillegående	og	vibrasjonsfri	oljekompressor

•	 Hurtig	programvareoppdatering	via	USB-
porten

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

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

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

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

•	 Behandlingsparametere																						
er	tilpasset	etter	den	nyeste					
forskningen

Enkelt og effektivt:

Vi har det du trenger 
til bruk på klinikken 

og for salg til pasientene.
Se vårt brede 

produktspekter på 
www.alfacare.no. 

Gode rabatter til terapeuter.

Kurskalender høsten 2015
Oslo  28.-29. august   Kinesiotaping trinn 1
Oslo 04.-05. september  Dry needling
Oslo  09.-10. oktober   Kinesiotaping Equine
Gjøvik 09.-10. oktober  Kinesiotaping trinn 3
Oslo 16.-18. oktober  Fascia Bodywork
Oslo 30. oktober  Kinesiotaping lymfødem
Oslo  13.-14. november  Kinesiotaping trinn 1
Oslo 05.-06. februar  Kinesiotaping trinn 2

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

http://www.alfacare.no/


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

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

Hva venter du på?
Meld deg på våre anerkjente Neurac kurs i høst!

http://www.redcord.no/

