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«IKKE MIN MEDISIN» – Å låse fysisk aktivitet og bevegelse til å handle om effekt og utbytte, er veldig reduserende, 
sier Gro Rugseth, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun mener at dette ekskluderer en stor 
gruppe mennesker som ikke kan identifisere seg med et slikt syn  på aktivitet.

NY POLITIKK Med en helseminister 
som har sittet åtte år i opposisjon, 
merker embetsverket i HOD trykket 
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Dersom regjerin-
gen har bestemt 
seg på forhånd, vil 
det være å holde 
både folk og 
organisasjoner 
for narr.

LEDER

Ambisjoner på andres 
regning?
DET HAR VÆRT et formidabelt tempo over helse- og omsorgsminister Bent Høies (H) 
arbeid etter at regjeringen Solberg kom til makten. Åtte år i opposisjon, og i helse- og om-
sorgskomiteen, har fått sitt utløp i tallrike utredninger, høringer og stortingsmeldinger.

Tempoet skaper travle dager for embetsverket, noe fagdirektør og fysioterapeut Kristin 
Gjellestad kunne bekrefte under NFFs lederkonferanse for kommunale ledere i septem-
ber. «Meldingene kommer gjerne i år to av regjeringstiden, mens det tredje året skal 
benyttes til å iverksette politikken», sa hun.

Iverksettelsens tid har kommet, også når det gjelder opptrappingsplanen for habilitering 
og rehabilitering i kommunene. Det finansielle fundamentet for planen ble presentert 
med statsbudsjettet 6. oktober, og den ble raskt et hett tema. Mye tyder på at kommunene 
vil sitte slukøret igjen, med lavere overføringer som skal dekkes inn ved at de får i opp-
gave å kreve inn egenandel når diagnoselisten fjernes.

Regjeringens grep har opprørt både pasientorganisasjoner og NFF. Den sterkeste kritik-
ken rettes mot fjerning av diagnoselisten, da dette kan tolkes som et økonomisk krum-
spring for å finansiere deler av opptrappingsplanen. Og det som smerter mest er at re-
gjeringen sender en 100 millioner kroners-regning til pasientene (se side 8). Er dette hva 
man legger i pasientenes helsetjeneste – at helseministerens ambisjoner skal finansieres 
av brukerne?

Man kan ikke helt fri seg fra følelsen av at det er noe som skurrer ved avgjørelsen om å 
fjerne diagnoselisten. Med bare seksten dager mellom høringsfristens utløp og presen-
tasjonen av statsbudsjettet, må dette kunne karakteriseres som et svært kort «svanger-
skap». Dersom regjeringen har bestemt seg på forhånd, vil det være å holde både folk og 
organisasjoner for narr.

Forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF er klar på at 
avvikling av diagnoselisten er en prematur avgjø-
relse. «Slike omfattende endringer på fysioterapi-
området må utredes grundig», sier han. NFF peker 
videre på at staten vil spare 315 millioner kroner på 
dette forslaget, som i sin tid ble lansert som en kost-
nadsnøytral endring.

Departementet har fått inn 157 høringssvar om fjer-
ning av diagnoselisten. Av disse var kun 17 uten 
merknader. Det ligger et betydelig arbeid bak hø-
ringssvarene, som vi håper er til nytte og gavn frem-
for å være forgjeves på grunn av politisk spill.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Med en statsråd som har sittet 
åtte år i opposisjon i Stortin-
gets helse- og omsorgskomite, 
merker embetsverket trykket 
på å få realisert ny politikk.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

UNDER NFFs lederkonferanse for kom-
munale ledere 14. og 15. september deltok 
blant andre Kristin Gjellestad, fagdirektør 
i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 
og fysioterapeut. Hun beskrev situasjonen i 
departementet som hektisk, da hun foredro 
om organisering og styring av fysioterapitje-
nesten i kommunehelsetjenesten.

Iverksetting
Ny politikk har man sett mye av etter at Bent 

Høie overtok ministerstolen i HOD i 2013, 
noe som selvsagt får innvirkning på kom-
munehelsetjenesten. For de som er satt til å 
iverksette politikken har arbeidet gått i faser, 
ifølge Gjellestad.

– Etter forrige valg gikk det noe tid før 
samarbeidsregjeringen fikk «satt seg», noe 
som er normalt ved slike konstellasjoner. 
Meldingene kommer gjerne i år to av regje-
ringstiden, mens det tredje året skal benyttes 
til å iverksette politikken.

NFFs lederkonferanse:

Politisk høytrykk fra Høie

AKTIVE LEDERE På lederkonferansen ble det gitt rik anledning til å reflektere over temaene som ble presentert. De kommunale lederne arbeidet sammen i 
grupper, for så å presentere sine konklusjoner i plenum.

mailto:kh@fysio.no
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Fagdirektøren minnet om at det er kom-
met mye knyttet til fysioterapi i stortings-
meldingen om primærhelsetjenesten.

– Nå håper man å få til så mye som mulig 
før valget neste år, så vi merker et press fra 
politikerne, innrømmet hun.

Oversikt og utfordringer
Gjellestad opplever å ha god oversikt over 
utfordringene ute i fysioterapitjenesten.

– Vi får daglig brev fra brukere om vente-
lister, betaling og nå også om sykdomslisten, 
forklarte hun.

Fagdirektøren tok så for seg en del av ut-
fordringene innen tjenesten.

– Kapasiteten i kommunene varierer. Det 
er greit med variasjon, men det ser ut 
til å være for lange ventelister rundt 
om. Ulik kompetanse er også en ut-
fordring. Noen sitter fremdeles med 
autorisasjon fra 1984, hvordan er det 
da med den faglige oppdateringen? 
Det har skjedd en utrolig utvikling 
innen faget siden den gang, og i dag 
skal pasienten raskt ut av sykehus. Til 
sammenlikning lå en meniskoperert 
en uke på sykehus da jeg var nyutdan-
net – nå skal de helst ikke opereres.

Når det gjelder avtaleordningen 
pekte Gjellestad på kommunenes ulike 
praksis.

– Forskjellene har kommet til syne 
via stillingsutlysninger, men det skal 
også sies at kommunene har endret 
seg. Nå etterspør man mer bredde i 
kompetansen, sa hun.

Her spiller også deltidshjemler, 
oppsplitting av avtaler og takstbruk en 
rolle.

– Intensjonen er at avtalen skal stå 
i relasjon til pasientporteføljen man 
skal behandle. Det er derfor lagt inn be-
grensninger på hvor lav avtalehjemmel en 
kommune kan utlyse, og jeg tror det har hatt 
en funksjon. 

Fragmentering av hjemlene får negative 
konsekvenser for pasientene, ifølge Gjelle-
stad.

– Blir det for smått, ender man opp med 
at fysioterapeuten har avtalepraksis på man-
dag, og driver privat resten av uken. Pasi-
enten som er inne på mandag må jo gjerne 
komme igjen for ny behandling på onsdag, 
men da vil prisen være en helt annen. Det må 
være ryddige forhold, slo fagdirektøren fast.

Sykdomslisten var også et tema under 
utfordringer i tjenesten. Den er nå foreslått 

fjernet av regjeringen.
– Jeg tror den legger begrensninger på 

kapasitet og faglig utvikling. Dette hører vi 
også fra fysioterapeuter der ute. Mange har 
behov for fysioterapi, men det er proble-
matisk at listen er blitt åpnet for stadig nye 
grupper via politisk vilje. Samtidig ser vi at 
en rekke diagnoser ikke er med, og det opp-
leves selvsagt urettferdig for disse pasient-
gruppene. Det skal bli spennende å se om de 
foreslåtte endringene går igjennom på Stor-
tinget, sa Gjellestad.

Markedsføring og ventelister
I sin problematisering av fysioterapitjenes-
ten hadde fagdirektøren sett på kommunale 

nettsider for å se nærmere på hva fysioterapi 
er i kommunehelsetjenesten.

– Jeg søkte på ulike kommuners nettsi-
der for å se nærmere på dette. Man finner 
gjerne kommunens logo i det ene hjørnet og 
klinikkens logo i det andre. Så kommer lis-
ten over hva som tilbys, og det kan være alt 
fra akupunktur til osteopati, som har fint lite 
med fysioterapi å gjøre, understreket hun.

– Dette markedsføres av kommunene, la 
hun til.

Lange ventelister er et kjent problem 
innen tjenesten, noe mange fysioterapeuter 
forteller om i sin kontakt med HOD.

– Her må man kunne tenke andre tilnær-
mingsformer til problematikken. Eksempler 

kan være større grad av egentrening for pa-
sienter som kan klare det, og vask av pasi-
entlister.

Stagnering i antall årsverk, spesielt på 
helsestasjoner og i skolehelsetjenesten ble 
også trukket frem blant utfordringene, og 
det ble pekt på et lite tilgjengelig tjenestetil-
bud i sykehjem og ulike boliger for eldre og 
funksjonshemmede.

Positiv utvikling
Så var det tid for å løfte tilhørerskaren ut av 
den tunge utfordringsdumpa, og fagdirektø-
ren gikk derfor over til å ta for seg hva som 
er kommet av positiv utvikling på området 
den seneste tiden.

– Vi har gitt støtte til etablering av 
frisklivssentraler. Det satses mye på læ-
ring og mestring, noe som står sentralt 
for Høie, og fysioterapeuter er til stede 
både i frisklivssentralene og på lærings- 
og mestringssentre, sa Gjellestad.

– Resultatene fra forsøkene med 
hverdagsrehabilitering er også opp-
siktsvekkende, og her er også fysiote-
rapeuter med, minnet hun om.

Gjellestad presenterte også løsnin-
ger på vegne av regjeringen.

– Her ser man på muligheten for 
å etablere en forskrift som regulerer 
kvalitets- og funksjonskrav i den av-
talebaserte fysioterapitjenesten, avvik-
ling av den nevnte sykdomslisten, og å 
utrede muligheten for at kommunene 
kan tildeles fastlønnstilskudd også når 
fysioterapeuten har driftsavtale med 
kommunen. Det siste vil gjøre fysio-
terapitjenesten mer fleksibel for kom-
munene, sa hun.

Videre satsing på friskliv, læring og 
mestring, å vurdere muligheten for å 

innføre direkte tilgang til fysioterapeut, og 
å tydeliggjøre kommunenes ansvar for pasi-
ent og pårørendeopplæring i helse- og om-
sorgstjenesteloven var blant andre foreslåtte 
tiltak.

– Regjeringen vil se nærmere på hvordan 
en utvidelse av kommunens ansvar for ha-
bilitering og rehabilitering kan gjennomfø-
res som en del av det videre arbeidet med 
kommunereformen. Man vil også videreføre 
arbeidet med å dokumentere effektene av 
hverdagsrehabilitering i kommunene, og ar-
beide med utvikling og implementering av 
dette, forklarte Gjellestad.

Regjeringen ønsker i tillegg å utarbeide 
en opptrappingsplan for habilitering og re-

HEKTISK HVERDAG Fysioterapeut og fagdirektør Kristin Gjel-
lestad kunne fortelle om hektiske dager i Helse- og omsorgsde-
partementet når regjeringen Solberg i disse dager realiserer sin 
politikk.
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Med eldrebølgen kommer nye 
utfordringer for kommunehel-
setjenesten. KS regner med at 
man i større grad må legge til 
rette for at folk skal klare seg 
mer selv.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

DET kom frem da Anne Gamme, fagleder 
for helse og velferd i KS, holdt innlegg under 
NFFs lederkonferanse. Hun snakket om ut-
fordringene kommunehelsetjenesten vil stå 
overfor i årene som kommer. Og hva vil det 
bety for fysioterapitjenesten?

Lokale løsninger
De fleste velferdsoppgaver løses best i kom-
munene, slo Gamme fast.

Hun viste til at det har kommet mange 
satsninger fra regjeringen, og at disse vil 
få betydning for den fremtidige retningen 
innen tjenestene.

– KS er en viktig utviklingspartner for 
kommunesektoren. Målet er å gjøre kom-
munene forberedt til å møte innbyggernes 
behov i fremtidens kommunehelsetjeneste. 
Her vil teamarbeid og tverrfaglighet være 
nøkkelbegreper, understreket Gamme.

Hun fortalte videre at KS arbeider med 
å synliggjøre konsekvensene av stadig mer 
rettighetsfesting for pasientgrupper.

– Dette er noe regjeringen og staten 
snakker mye om. Man skal blant annet være 
oppmerksom på effekten av mer standardi-
sering og utvikling av pakkeforløp. Dette er 
en utvikling som har en del positive trekk, 
men det finnes også aspekter ved dette som 
er urovekkende, mente Gamme. 

Befolkningen må bidra
Fra passivitet til aktivitet er et annet mantra 
fra regjerings- og statlig hold, ifølge faglede-
ren:

– Mange arbeider med dette på en annen 
måte enn før, og det gir positive resultater. 
Det er bra for brukerne, det gir fornøyde 
ansatte, man får mer målrettede tjenester og 
ressursbruken går ned.

Som følge av befolkningsutviklingen vil 
også tilbudet til de eldre endres i tiden som 
kommer.

– Vi vil se mer universell utforming som 
følge av at flere eldre skal bo hjemme lengre. 
I tillegg til statlig satsning vil det være behov 
for å utløse mer sosial støtte fra befolknin-
gen, sa faglederen.

Gamme mener det er behov for et mer 
variert tilbud til de eldre, og trakk blant an-
net frem eksempler fra andre land hvor man 
har etablert eldrekollektiv.

– Vi har hatt en mye større debatt om 
sykehjemsplass enn hva som har vært til-
felle hos våre nordiske naboer. Tilbudet til 
de eldre må bli mer differensiert. Kan kom-
munen for eksempel tilrettelegge for tomter 
hvor eldre kan bygge og bo sammen? Ved å 
øke livskvaliteten kan mange klare seg med 
et lavere tjenestetilbud enn hva de har i dag, 
sa hun.

Ta i bruk teknologi
Helseteknologi kan innebære store besparel-
ser for samfunnet, ifølge Gamme.

– Se for eksempel på praksisen ved syke-
hjem hvor man går inn til de eldre om nat-
ten for å sjekke at de puster og sover. Dette 
virker selvsagt forstyrrende på beboerne. 
Kan dette erstattes med teknologi? I tilfelle 
vil det kunne spare ressurser, mente fagle-
deren.

– Vi er ikke helt der ennå, og det må utvi-
kles nasjonale standarder for hvordan helse-
teknologien skal tas i bruk. Det handler også 
om brukergrupper, og hva de kan få ut av 
teknologien, la hun til.

Det er liten tvil om at nye arbeidsmetoder 
må på plass om samfunnet skal kunne levere 
de tjenestene befolkningen forventer.

– Sammenliknet med de andre nordiske 
landene ligger Norge godt an når det gjelder 
antall helsepersonell per 100.000 innbygger. 
Men befolkningsutviklingen vil føre til at vi 
må snu opp ned på hvordan vi jobber. Det 
er avgjørende at vi ligger i forkant av denne 
utviklingen, for å sikre at vi er godt rustet fra 
2020, da de virkelig store kullene med eldre 
kommer, sa Anne Gamme. n

Folk må klare seg mer selv

BØLGEN KOMMER Anne Gamme i KS var klar på at folk må klare seg mer selv når effekten av eldrebøl-
gen treffer helsesektoren for fullt.

mailto:kh@fysio.no
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Verken pasientorganisasjoner 
eller Norsk Fysioterapeutfor-
bund (NFF) omfavner regjerin-
gens forslag til statsbudsjett. 

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

BÅDE fjerning av sykdomslisten og finansi-
ering av opptrappingsplan for habilitering 
og rehabilitering faller i dårlig jord.

Det ble arbeidet hektisk med å selge inn 
statsbudsjettet via lekkasjer på forhånd, noe 
også helse- og omsorgsminister Bent Høie 
(H) bidro til. Av de velregisserte lekkasjene 
var direkte tilgang til fysioterapeut, men da 
finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte 
budsjettforslaget i sin helhet 6. oktober, ble 
det raskt klart at forventningene ikke ble 
innfridd på en rekke områder.

Pasientene tar regningen
Det har vært knyttet store forventninger 
til opptrappingsplanen for habilitering og 
rehabilitering, og skuffelsen har vært til-
svarende stor etter at det økonomiske fun-
damentet for planen ble kunngjort via bud-
sjettforslaget.

– Pasientene finansierer opptrappings-
planen, og mister i tillegg gratis fysioterapi. 
Dette er å holde pasientene for narr, sier for-
bundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Regjeringen foreslår å fjerne diagnoselis-
ten for fysioterapi, noe som innebærer at et 
stort antall mennesker som har hatt fritak 
for å betale egenandel nå må betale. I tillegg 
får kommunene oppgaven med å innkreve 
egenandel.

– Slike omfattende endringer på fysiote-
rapiområdet må utredes grundig, slår Hat-
lebrekke fast.

En rekke pasientorganisasjoner deler for-
bundslederens syn.

– Jeg hadde sett for meg en kraftig satsing 
på rehabilitering. Men dette er for puslete, i 
hvert fall når vi ser på den økonomiske siden 
av det, sier Arne Lein, leder i Handikapfor-
bundet til handikapnytt.no.

Han peker på at mye av reformen fi-
nansieres av pasientene selv via fjerning av 
diagnoselisten, og Lein savner et bredere 
perspektiv i regjeringens satsing på rehabili-

tering hvor områder som skole, arbeid, fritid 
og kultur er med.

Generalsekretær i Norsk Revmatikerfor-
bund (NRF), Tone Granaas, mener regjerin-
gen gir med den ene hånden og tar med den 
andre i dette budsjettforslaget.

– Det er kronikerne som må betale for 
gildet med ytterligere helsetap fordi de ikke 
lenger får råd til å gå til fysioterapeut, sier 
Granaas til revmatiker.no. 

Kritikken følges opp av Funksjonshem-
medes Fellesorganisasjon.

– FFO ønsker en betydelig satsing på ha-
bilitering og rehabilitering. Departementet 
har lagt frem en plan for dette som er faglig 
god, men økonomisk for svak, sier general-
sekretær Lilly Ann Elvestad i en pressemel-
ding.

Hun forventer at regjeringens samar-
beidspartier, Venstre og Krf, gjør sitt for å 
sikre en reell opptrapping innen habilitering 
og rehabilitering.

Staten som budsjettvinner
Ifølge NFF vil budsjettforslaget kunne inne-
bære en radikal endring for store pasient-
grupper, mens staten på sin side innkasserer 
store besparelser.

Regjeringen anslår at man vil kunne 
spare 140 millioner kroner ved å fjerne diag-
noselisten, og det foreslås videre å redusere 
overføringene til kommunene med 175 mil-
lioner neste år. Disse midlene mener man 
kommunene skal hente inn via egenandeler.

«Staten sparer 315 millioner kroner på 
dette forslaget, på tross av at det ble lansert 
som en kostnadsnøytral endring», heter det 
i en pressemelding fra NFF.

Forbundet peker igjen på finansieringen 
av opptrappingsplanen for habilitering og 
rehabilitering.

– Av en bevilgning på 200 millioner kro-
ner til en opptrappingsplan for rehabilite-
ring er 100 millioner vekst i kommunenes 
frie inntekter. Samtidig er dette ikke en reell 

Budsjett med bismak

SKUFFELSE Det har vært store forventninger til budsjettet fra Bent Høie, men de fleste er skuffet. Her 
er helse- og omsorgsministeren foran streikende leger ved Haukeland sykehus i Bergen. Foto: Ørjan 
Deisz, Bergens Tidende. 

mailto:kh@fysio.no
http://handikapnytt.no/
http://revmatiker.no/
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•	 Regjeringen ønsker å prøve ut nye arbeidsmåter og model-
ler for bedre oppfølging av pasienter med kroniske sykdom-
mer. Pasienter med Parkinson er en egnet gruppe for dette. 
Regjeringen foreslår derfor å bevilge 5 millioner kroner til 
prosjektet ParkinsonNet, som bygger på en nederlandsk 
behandlingsmodell.

•	 Regjeringen foreslår 14 millioner kroner til et nasjonalt 
prosjekt som skal gi et bedre behandlingsforløp til barn med 
hjerneskade.

•	 Regjeringen foreslår å avvikle begrensningen på antall 
behandlinger hos kiropraktor fra 1. januar 2017. I dag gis 
det støtte til maks 14 behandlinger per år.

•	 Regjeringen foreslår direkte adgang til fysioterapeut.
•	 Det er et viktig mål at pasienter skal få mest mulig oppføl-

ging i eget hjem. For å få til dette er det viktig med godt 
samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. 
Regjeringen vil legge til rette for mer ambulant virksomhet 
og mer veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

•	 Regjeringen foreslår fra 2017 å overføre 57 millioner 
kroner fra Arbeids- og sosialdepartementets budsjett til 
Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i Raskere 
tilbake-ordningen. Midlene skal målrettes mot arbeidsrettet 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

•	 Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til Askim-prosjektet. 
Prosjektet skal utvikle helhetlige pasientforløp og styrke 
samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenes-
ten. Et viktig mål er å effektivisere arbeidet med rehabili-
tering. 

Kilde: regjeringen.no

klubben.no

AIREX HAR GJORT DET IGJEN! 

Airex Balansepute Mini har den samme 
gode kvaliteten og egenskapene som 
Airex Balanspute Elite. Produktet er laget 
med tanke på ettbens- og enhåndsøvelser.  
Den er enkel å ta med i en bag eller i en 
koffert. 

Skli- 
motstand 
på begge 

sider!

Opptrappingsplanen inneholder blant 
annet følgende tiltak: 

opptrapping innenfor helsetjenesten, men en omdisponering av 
midler på budsjettet. Det samlede beløpet er dessuten langt unna 
de 315 millionene som staten sparer ved at mange flere må betale 
egenandeler. Pasientene er heller ikke sikret at de 100 millionene 
ekstra i frie inntekter faktisk benyttes til fysioterapi og rehabilite-
ring, sier Fred Hatlebrekke.

FFOs Lilly Ann Elvestad støtter NFFs syn.
– Dette er altfor lite for å gi kommunene et reelt løft. Skal vi få 

en reell styrking av tilbudet må KrF og Venstre sørge for at over-
føringen øker med minimum 100 millioner til, sier Elvestad. n

http://www.klubben.no/
http://regjeringen.no/
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CP-KONFERANSEN 2017 «I forkant hele veien»
PÅMELDING: www.cp.no
PRIS: kr. 1200,- inkl. pausemat og lunsj. Ved påmelding innen 15. desember kr. 1000,-. 

Oslo Kongressenter 
fredag 27. januar 
kl. 8.00 – 16.20

FORSKERE ved Kunnskapssenteret i Fol-
kehelseinstituttet skal se på effekten av til-
tak som følger opp lungefunksjon i akutt-
fasen hos pasienter med traumatisk, høy 
ryggmargsskade.

Komplikasjoner knyttet til lungefunk-
sjon er den vanligste årsaken til sykdom 
og død blant personer med ryggmargs-
skader. Det er allerede utarbeidet en norsk 
«ABC om ryggmargsskader for helseper-
sonell», men her er tiltak for å følge opp 
lungefunksjon og komplikasjoner lite om-
talt, ifølge kunnskapssenteret.no.

Forskerne håper å finne svar på to 
spørsmål: De vil undersøke effekten av til-
tak for å følge opp lungefunksjon i akutt-

fasen hos disse pasientene, og dernest 
virkningen av lungefunksjonstrening for 
å forebygge og behandle sekretproblema-
tikk og dårlig hostefunksjon.

I 2014 ble det innlagt 131 pasienter 
med ryggmargsskade til spesialisert re-
habilitering i Norge. Av disse hadde 66 
prosent traumatisk ryggmargsskade, og 
det er flere menn enn kvinner som pådrar 
seg slike skader, ifølge Kunnskapssenterets 
prosjektplan. n

Resultatet av region-
valget klart

n Valget på regionledere og styremed-
lemmer i NFFs fem regioner ble avsluttet 
25. september ved midnatt. I alle regio-
nene støttet et flertall av medlemmene 
samtlige innstilte kandidater, opplyser 
NFF på fysio.no.

To regioner (Nord og Midt) hadde 
kandidater til regionstyret som ikke var 
innstilt av valgkomiteen, men ingen av de 
tre motkandidatene fikk nok stemmer til 
å bli valgt.

Og valgdeltakelsen? Det ble avgitt 
totalt 939 stemmer i det aller første 
regionstyrevalget, som ble gjennomført 
elektronisk. NFF har i alt ca. 10.200 
medlemmer. 

Les mer: www.fysio.no

DET lønner seg ikke å gå for hardt ut når 
man skal begynne å trene og legge om 
livsstilen, ifølge Helsedirektoratet, som 
har startet en kampanje rettet mot menn. 
De beveger seg generelt mindre og spiser 
dårligere enn kvinner.

Helsedirektoratet mener det er en ut-
bredt myte at du må trene hardt og lenge 
om det skal være noe vits. 30 minutters 
moderat aktivitet hver dag er nok til å re-
dusere risikoen for mer enn 30 sykdom-
mer. Også når det gjelder kostholdet, er 

det ifølge Helsedirektoratet godt doku-
mentert at det er endringer man kan leve 
med over tid som gir resultater. 

Kampanjen omfatter blant annet fil-
mer, der blir vi kjent med en mann som 
så veldig gjerne vil, men som må gi opp 
før han i det hele tatt har startet. 

Helsedirektoratet har også satt opp en 
liste med «seks små grep til en sunnere og 
gladere tilværelse».  n

Les mer:  www.helsedirektoratet.no

Oppfølging av lungefunksjon ved ryggmargsskade

Kampanje mot skippertak

http://www.cp.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/nyheter/tiltak-for-oppfolging-av-lungefunksjon-ved-traumatisk-hoy-ryggmargsskade
http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter/prosjektplan-for-kunnskapsoppsummering-om-effekt-av-tiltak-for-a-folge-opp-lungefunksjon-hos-pasienter-med-traumatisk-hoy-ryggmargsskade
http://www.fysio.no/
http://www.helsedirektoratet.no/
http://fysio.no/
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UTST YR T IL  TRENING  OG HELSE  –  når  kva l i te t  og  kompetanse  te l le r !

Annet utstyr du 

fi nner hos oss:
TEST

FYSIOTERAPIFYSIOTERAPITRENINGTRENINGTRENING

Fysiopartner tilbyr markedets mest
avanserte apparater innen trykkbølgeterapi 
fra Storz Medical AG.

STORZ TRYKKBØLGE
VERDENSLEDENDE PÅ TRYKKBØLGE

PERI-ACTOR®

SPINE-ACTOR®

nYhet
• Unike applikasjonskontroller fra 

 selve håndstykket!

• Integrert display

• Nytt og innovativt ergonomisk design

• Nytt håndstykke fokuserende (F)

• Stort utvalg applikatorer

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

• Kompatibel for alle applikatorer (R)

• Forhåndsinnstilte protokoller

• Integrert “silent air power”

• Lave vedlikeholdskostnader

»ultra« series fåes med radierende 
og fokuserende trykkbølgeteknologi

BEVEGELIGHETSTERAPI

MOTOmed muvi
“Bevegelse er resepten”

• Beveg armer og ben samtidig

• Intuitivt, brukervennlig og stort display

• Individuelle innstillinger

• Stort utvalg tilbehør for individuel tilpassing

• Brukes i private hjem, rehabiliterings institusjoner,   

sykehjem, fysikalske institutt, og sykehus.

• Flere modeller med ulike funksjoner

MOTOmed® gjør det mulig for personer med fysiske 
begrensninger å bevege seg regelmessig.
Sykkelen har en hjelpemotor som gjør at sykkelen kan 
tilby ulike treningsmodus: Passiv bevegelse med motor, 
motor-assistert servosykling og aktiv bevegelse.

MOTOmed® er godkjent og klassifi sert som 
aktivitets -hjelpemiddel gjennom NAV.

BE OM DEMONSTRASJON OG PRIS  UTSTYR OG FORBRUK
TOTALEVERANDØR

Vi har utvidet vårt sortiment mot fysikalsk 
behandling og tilbyr nå en rekke nye varer 
i tillegg til vårt “gamle” godt etablerte 
sortiment. La oss være din totalleverandør!

nYhet

TOTAL-
LEVERANDØR

Vi er
din

http://www.fysiopartner.no/
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Fysioterapeuter i Orkanger 
er med i et prosjekt som skal 
forebygge doping blant kom-
munens innbyggere.

TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

BYEN Orkanger har oppimot 8.000 innbyg-
gere. De aller fleste av Orkdal kommunes 
12.000 innbyggere bor her. En fysioterapibe-
drift med flott treningssal ligger sentralt til 
ved et stort kjøpesenter. Det kunne vært en 
scene fra et hvilket som helst sted i Norge. 

– Det er naivt å tro at det ikke foregår do-
ping også her. Og det er fint å kunne bidra 
til å fremme gode holdninger hos kundene 
våre, sier Arnhild Skjølberg, som er fysiote-
rapeut og daglig leder av senteret, Orkanger 
fysioterapi og osteopati (OFO).

OFO er nå involvert i prosjektet «Sam-
men mot doping i Orkdal». Samarbeid med 
stiftelsen Antidoping Norge står sentralt i 
prosjektet. Etter hva Fysioterapeuten kjen-
ner til, er Orkdal den første kommunen i 
Norge som har inngått et slikt samarbeid 
med Antidoping Norge. 

Prosjektets oppstart
Karin Røttereng, SLT-koordinator i Orkdal 
kommune, slår fast at antidopingarbeid er et 
tiltak i kommunens ruspolitiske handlings-
plan. SLT står for Samordningsmodell for 
lokale, forebyggende tiltak mot rus og kri-
minalitet.

– Doping er et samfunnsproblem. Det er 
et veldig fokus på kropp, og mange opplever 
nok et kroppspress, også her i Orkdal. Vi har 
fokus på at et sunt, vanlig kosthold og vanlig 
aktivitet er godt nok. Budskapet vil vi selge 
inn på arenaene der folk oppholder seg; bar-
nehager, skoler, idrettsarenaer og trenings-
senter. Målet er å forebygge en utvikling der 
folk tror de må innta kosttilskudd eller ulike 
stoffer for å få en god nok kropp, sier hun. 

Da kommunen begynte å diskutere et 
slikt prosjekt, var man avhengig av å inn-
hente kunnskap og kompetanse utenfra. 
Røttereng tok kontakt med Antidoping 
Norge i mai 2015, og allerede måneden etter 
fant det første samarbeidsmøtet sted. 

Miniseminar og folkemøte
Samarbeidet med Antidoping Norge har 
vært helt avgjørende for å kunne lykkes i 
arbeidet. 

– De har stor kompetanse, er kunnskaps-
rike og ikke minst lette å be. De har ofte tatt 
turen fra Oslo til Orkdal, sier Røttereng.

Hun forteller at de startet prosjektet med 
et miniseminar og åpent folkemøte i januar 
i år, og at de spesielt inviterte ansatte i kom-
munen, ansatte innen helse, treningssentre, 
politi, videregående skole og frivillige i kom-
munens idrettslag til å delta. 

– Målet var at budskapet skal være klart 
fra hele fjøla: Nulltoleranse for doping!

Påvirkningskraft
OFO har om lag 300 treningskunder, i til-
legg til pasientene. Her trener eldre med lår-
halsbrudd side om side med ungdommer i 
tights og fancy joggesko.

– Vi synes det er flott at det er en slik 
miks, sier Arnhild Skjølberg.

– Vi er opptatt av folkehelse, ikke utse-
ende. Dørstokken vår er lav, vi ønsker alle 
velkommen, både de som sikter mot topp-
idretten og de som trener på et lavere nivå.

På veggen i treningsalen henger et skilt 
med teksten Rent Senter. Og på venterom-
met ligger det brosjyrer med et antidoping-
budskap.

– Som fysioterapeuter har vi påvirknings-
kraft. Jo flere ganger folk hører budskapet 
om at doping må unngås, jo større sjanse er 
det for at det går inn, slår Eivind Selven fast. 

Han er OFOs deltaker i prosjektgruppa, som 
har møter rundt seks ganger i året. 

Selven sitter også i styringsgruppa for 
prosjektet, sammen med lensmann, Anti-
doping Norge, kommuneoverlege, represen-
tant fra psykisk helse- og rusarbeid, repre-
sentant for videregående skole og idrettsråd 
og SLT-koordinator. 

– De andre treningssentrene i kommu-
nen, 3T og MaxGym er også med i prosjekt-
gruppa. Det tverrfaglige betyr mye. Vi øn-
sker å spille hverandre gode, fortsetter han. 

Mange ulike tiltak
Prosjektgruppa arrangerer ulike samlinger 
for folk i kommunen, der antidoping står på 
dagsordenen. 

– I vår hadde vi et møte med stor oppslut-
ning, med sterke brukerhistorier, som virke-
lig berørte folk, forteller Selven. Selv holdt 

Fysioterapeuter jobber mot doping

Sammen mot doping i Orkdal
•	 Et samarbeidsprosjekt mellom Antidoping Norge og Orkdal kommune som har som mål 

å forebygge doping i kommunen.
•	 Gjennom systematisk og felles mobilisering mot doping ønsker kommunen, lokale 

skoler, politi, treningssentre, idrettslag og Antidoping Norge å sette fokus på kropps-
idealer og tilhørende dopingbruk, og sammen arbeide for helhetlige og koordinerte 
løsninger for å bekjempe doping. 

•	 To års varighet, med oppstart 1. januar 2016.
•	 Fra kommunen deltar helsestasjon, lege, fysio- og ergoterapitjenesten, skoler, psykisk 

helse- og rusarbeid, NAV, ungdomsleder og SLT-koordinator. 
•	 Målet er å spre kunnskap og få økt fokus på doping hos yrkesgrupper som kan møte 

dette i sitt arbeid og hos pårørende. Øke kunnskapen blant ungdom om de negative 
konsekvensene ved dopingbruk.

Kilde: Orkdal kommune 

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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han et innlegg på oppstartarrangementet 
for prosjektet i januar 2016, sammen med 
den daværende lederen av 3T Orkanger, Stig 
Rune Oddli.

Karin Røttereng forteller om flere planer 
framover: 

– De videregående skolene i kommunen 
skal gjennomføre et program som heter 
Ren Trening, i samarbeid med Antidoping 
Norge. Det er en teoretisk og praktisk opp-
læring i antidoping, styrketrening og ernæ-
ring. Vi planlegger også informasjonsarbeid 
ute i idrettslagene. Våren 2017 skal vi ha en 
stor fagdag for ansatte og en stor samling for 
frivillige i ulike lag og foreninger, sier Røt-
tereng. 

Hun er glad for det tverrfaglige samarbei-
det som har oppstått gjennom prosjektet:

– Hele spekteret er med; helsepersonell, 
idrettsledere, skoler, politi og treningssen-
tre. Vi fra kommunen er veldig glad for det 
engasjementet og kunnskapen vi får via de 
andre samarbeidspartnerne i gruppa. Det er 
når vi står sammen at vi virkelig kan gjøre 
en forskjell.

Klare retningslinjer
Ca. 420 treningssentre i Norge er sertifisert 
som Rent Senter av Antidoping Norge. Før 
et treningssenter kan bli et sertifisert, må de 
ansatte gjennomgå opplæring i regi av Anti-
doping Norge. Alle som trener ved et såkalt 
Rent Senter må skrive under på at de godtar 
at de eventuelt kan bli gjenstand for doping-
kontroll.

– Så langt har ikke vi ved OFO hatt grunn 
til å tro at noen som trener her doper seg. 
Men dersom vi får mistanke, er det klare ret-
ningslinjer for hvordan det skal håndteres, 
forklarer Selven.

Det starter med en bekymringssamtale, 
og så vil veien videre bestemmes av hva som 
kommer frem i samtalen. Hvis det er grunn 
til å mistenke bruk av dopingmidler, vil de 
koble på Antidoping Norge. 

– Vi kan også komme med forslag til 
steder der det er mulig å få hjelp. Dette kan 
være Antidoping Norge, kommunehelse-
tjenesten, legesentre, helsestasjon (om de er 
under 18 år) og rusenheten i kommunen, 
sier Selven, som for øvrig er leder i Trønde-
lag Fotballkrets og kjenner idretten fra inn-
siden. Flere av fysioterapeutene ved OFO 
har vært involvert i idrett på toppnivå.

– Et samfunnsansvar
Det er ikke lenger så tydelig å se hvem som 

doper seg og ikke. Det finnes mange for-
skjellige preparater der ute. De er lette å få 
tak i på nett og har ulik virkning. 

– Noen forkorter restitusjonstiden, slik 
at det er mulig å trene hyppigere med høy 
intensitet. Andre øker fettforbrenningen, 
forklarer Skjølberg.

Fysioterapeutene ved OFO har tro på at 
tilnærmingen de som fysioterapeuter har til 
brukerne av senteret har en forebyggende 
effekt. 

– Hvis vi ser at noen nærmest «bor» på 
treningssenteret vårt, har en unormal til-
nærming til styrketrening eller endrer at-
ferd, er det mulig å ta en prat med dem. Vi 
vet det er utbredt med doping, og det er så 
viktig å jobbe forebyggende. Folk som doper 
seg blir ødelagt, både fysisk og psykisk. Vi 
som er i bransjen må ikke være likegyldige. 
Vi har et samfunnsansvar, understreker 
Skjølberg.

Hjerte for ungdommen
Flere av fysioterapeutene ved OFO har god 
kompetanse på kosthold.

– Når folk spør, er vi helt tydelige på at 
kosttilskudd er unødvendig. Det er bra nok 
å ha et vanlig kosthold og trene normalt for 
friske mennesker. Vi har stor tro på å jobbe 
med holdningene til folk, sier Skjølberg, før 
hun slår fast at de har et ekstra stort hjerte 
for ungdommene.

– Det er der den forebyggende biten er 
viktigst. Får vi dem til å bli trygge på at de 
ikke trenger noen ekstra tilførsel av stoffer, 
har vi lyktes, sier hun. 

Men Arnhild Skjølberg understreker at 
de voksne også er en viktig målgruppe.

– De voksne er rollemodeller. Ungdom-
mene tar etter dem. Når ikke budskapet inn 
til de voksne, er det ikke godt å si hvordan 
det går. n

ENGASJERTE I ANTIDOPING – Vi ble kjempeglade da vi ble invitert til å bli med i prosjektet. Vi har tro på 
at det hjelper å jobbe forebyggende mot doping, sier Eivind Selven og Arnhild Skjølberg, fysioterapeuter 
ved OFO. 
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Veileder for frisklivssentraler 

n Helsedirektoratet har oppdatert veilederen for kommunale 
frisklivssentraler. Den nye versjonen omfatter blant annet oppda-
tering av tekst og referanser i henhold til nye styringsdokumenter, 
nasjonale anbefalinger og forskning.

I tillegg inneholder den nye krav til kvalitetssikring og elektro-
nisk journalføring, anbefalinger for tilrettelegging av tilbudet til 
noen målgrupper, og mye mer.

Les mer:  www.helsedirektoratet.no

Pusteøvelser reduserer astmasymptomer 

n Enkelte typer pusteøvelser, med veiledning av fysioterapeut, 
kan brukes sammen med medikamenter for å bedre livskvalite-
ten til voksne med astma.

Det viser nye retningslinjer fra British Thoracic Society og 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Retningslinjene gir 
evidensbaserte anbefalinger om beste praksis i håndteringen av 
astma, ifølge CSP, det britiske fysioterapiforbundet.

Små endringer etter uførereform 

n Det har skjedd minimale endringer i yrkesaktiviteten blant 
uføre, selv om uførereformen skulle gjøre det enklere å kombinere 
arbeid og uføretrygd. 

Det viser en oppsummering av erfaringene i første halvår 
som Fafo har utført, skriver forskning.no. Reformen ble innført 1. 
januar 2015. Forskerne bak rapporten forklarer det delvis med at 
regelendringene ennå ikke hadde nådd ut og blitt forstått. 

Rapporten «Uførereformen – Konsekvenser for yrkesaktivite-
ten» finner du på www.fafo.no.

En ny norsk studie snur 
opp-ned på internasjonale 
retningslinjer. Den slår 
fast at personer med høyt 
blodtrykk kan trene med 
tyngre vekter.

STUDIEN er gjennomført i sam-
arbeid mellom Fakultet for hel-
sefag på Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) og forskere 
ved Oslo universitetssykehus, 
skriver forskning.no.

Forskerne har studert blod-
trykket til femten hjertepasien-
ter under treningsøkter med 
ulik belastning, og resultatene er 
stikk i strid med internasjonale 
retningslinjer som praktiseres i 
Norge i dag.

Deltakernes blodtrykk ble 
målt lavere når de utførte tung 

styrketrening til utmattelse med 
få repetisjoner, enn ved moderat 
belastning og en vekt de kunne 
løfte femten ganger før utmat-
telse.

– Forklaringen på hvorfor fle-
re repetisjoner gir høyere blod-
trykk, er at blodtrykket trappes 
opp etter hver enkelt repetisjon 
og treningen tar lenger tid når 
man løfter flere repetisjoner.

Dermed gir mange repetisjo-
ner høyere blodtrykk enn tre-
ning med få repetisjoner, sier 
Terje Gjøvaag, førsteamanuensis 
ved HiOA til forskning.no.

Forskerne bak studien kon-
kluderer med at blodtrykksres-
ponsen på styrketrening er mer 
avhengig av antall repetisjoner 
enn tyngden på vektene, og at 
medisinsk stabile hjertepasien-
ter tåler tyngre styrketrening 
enn hva de får anbefalt. n

Bedre blodtrykk med tung 
styrketrening

Få en god strøm- 
avtale til høsten  

Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund får du  
spesialavtale på strøm fra Fjordkraft. 

Bestill nå og spar 300,- på din første strømregning. 
Les mer på fjordkraft.no/nff  

eller ring 06100.

Last ned 

vår App
Få nye fordeler  

hver måned

http://www.helsedirektoratet.no/
http://www.csp.org.uk/news/2016/09/30/breathing-programmes-delivered-physios-can-help-reduce-asthma-symptoms-says-national
http://forskning.no/2016/09/de-ufore-jobber-ikke-mer-selv-om-det-har-blitt-enklere
http://forskning.no/2016/09/tyngre-styrketrening-er-bra-blodtrykket/produsert-og-finansiert-av/hogskolen-i-oslo-og
http://www.fjordkraft.no/nff
http://www.fafo.no/
http://forskning.no/
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Vi søker dyktige terapeuter 

 www.redcord.no

 37 05 97 70
redcord@redcord.com

som vil utvide den terapeutiske verktøykassen
som vil ha en aktiv behandlingstilnærming
som vil sikre seg bærekraftig drift

        meld deg på Neurac kursrekken i dag

Fysioterapeuten_nr.7.indd   1 30.09.2016   15:26:33

Etter ti års sammenhengende økning i pengebruken på 
helsekost og treningssentre, faller nå interessen, skriver 
Aftenposten. 

UNDERSØKELSEN Norske Spisefakta fra Ipsos MMI, viser ifølge avi-
sen at mosjons- og treningsiveren flater ut.

– Det har over lang tid vært en oppsiktsvekkende forbedring av vår 
oppfatning av helsen vår. Vi har valgt sunnere mat, vi har løpt ned 
treningssentrene, vi har lest innholdsfortegnelsene på maten vi kjøper, 
sier seniorkonsulent John Spilling i Ipsos MMI til Aftenposten.

Han mener det derfor er ganske oppsiktsvekkende å konstatere at 
interessen etter ti års sammenhengende økning nå har passert toppen.

– Heldigvis, sier idrettsprofessor Jorunn Sundgot Borgen ved Nor-
ges idrettshøgskole. Hun mener at treningen for mange har tatt full-
stendig av.

– Markedsføringen av trening har for ofte fokus på utseendet. Den 
lover fantastiske effekter og gir forventninger om urealistiske resulta-
ter. Det aggressive fokuset på hvor viktig trening og spesielt kostholds-
produkter er for å fremstå som perfekt, tar motivasjonen fra mange 
unge, sier Borgen til Aftenposten. n

Sunnhetsinteressen avtar

http://www.redcord.no/
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Store endringer er på gang i 
Fondet. Nye vedtekter skal på 
plass, etter krav om at MNF og 
PFF skal inn i styret.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DETTE blir en viktig sak på Hovedlandsmø-
tet i NFF 23. – 25. november. Saken er preget 
av en sterkt sprikende virkelighetsforståelse 
hos partene, særlig når det gjelder NFFs rol-
le og posisjon overfor Fondet. 

Bakgrunnen for landsmøtesaken er at 
Fond til etter- og videreutdanning av fysio-
terapeuter skal ha nye vedtekter. Det skjer 
etter krav fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) om at Norsk Manuelltera-
peutforening (NMF) og Privatpraktiserende 
Fysioterapeuters Forbund (PFF) skal være 
representert i fondsstyret. 

NFF og Fondet har utarbeidet hvert sitt 
forslag til vedtekter. Fondsstyret legger også 
fram forslag til ny formålsparagraf, som 
også er en del av vedtektene.

Avtalen om å opprette Fondet ble inngått 
i 1974 mellom departementet (i dag HOD) 
og Norsk Fysioterapeutforbund. 

– Overordnet ansvar
– Denne avtalen forplikter NFF til å ha et 
overordnet ansvar for Fondet, ved at NFFs 
landsmøte fungerer som en generalforsam-
ling, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke til 
Fysioterapeuten.

Styrerepresentasjon for NMF og PFF er 
ikke lenger et stridstema. Både NFF og Fon-
det foreslår fire styrerepresentanter fra NFF 
og en fra hver av de andre organisasjonene. 

NFF mener imidlertid at Fondets forslag 
til vedtekter innebærer «vesentlige endrin-
ger – utover representasjon i styret». Det vi-
ses blant annet til forslaget om å legge Fon-
det innunder Helsedirektoratet, noe NFF er 
sterkt imot.

– God dialog med HOD
– Denne prosessen har vist at NFF, HOD 
og fondsstyret har hatt ulike oppfatninger 
om avtalen som ligger til grunn for Fondet. 
Fondsstyrets forslag til nye vedtekter er ut-
arbeidet på bakgrunn av det de har oppfattet 

som pålegg fra HOD. NFF opplever nå at vi 
har en god dialog med HOD, og at vi har en 
felles forståelse av fondsstyrets sammenset-
ning og av Fondets forankring til NFF, sier 
Hatlebrekke.

Han mener at NFF nå har fått klargjort at 
Fondet fortsatt skal være knyttet til forbun-
det, på samme måte som tilsvarende faglige 
fond i andre organisasjoner.

– Avtalen krever at NFF, som dekker hele 
fagfeltet og alle tjenesteområder, følger med 
og engasjerer seg i forvaltningen av Fondet. 

Landsmøtet behandler Fondets vedtekter, 
og HOD som avtalepart har det endelige 
godkjenningsansvaret, sier han.

– Uheldig prosess
Hatlebrekke betegner det som har skjedd i 
forbindelse med kravet om styrerepresenta-
sjon for PFF og NMF og vedtektsendringer 
for Fondet som «en litt uheldig prosess».  

– Det har vært altfor lite kommunikasjon 
fra begge sider. NFF hadde forståelse for 
myndighetenes krav om at andre organisa-

– Avstanden til Fondet har blitt for stor

Hovedlandsmøtet 2016
•	 Gardermoen 23. – 25. november. Det første etter at ny organisasjonsmodell ble vedtatt 

i 2013 og iverksatt i 2014. Hovedlandsmøtet skal holdes hvert tredje år. Landsmøter 
tilsvarer det «gamle» representantskapsmøtet og holdes hvert år.

•	 Hovedlandsmøtet behandler større saker, rammebudsjett og valg av forbundsleder, 
forbundsstyre og andre sentrale verv. 

•	 Valg i regionene gjennomføres elektronisk. Første regionvalg er akkurat avsluttet, og 
alle de fem regionlederne ble gjenvalgt.

•	 På dagsorden til Hovedlandsmøtet står blant annet: 
- Fondet: Forslag til nye vedtekter, beretninger og strategisk plan 2017-2019. 
- Visjon, verdier og hovedmål for NFF. 
- Faggruppenes rolle og posisjon i NFF 
- Vurderinger av organisasjonsendringen vedtatt på Landsmøtet 2013. 
- Flere saker knyttet til faggruppenes økonomi og virksomhet.

Følg med på www.fysioterapeuten.no 
Se også NFFs nettsider, www.fysio.no

– NFF vil følge med og engasjere seg i forvaltningen av Fondet, sier Fred Hatlebrekke.

http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.fysio.no/
mailto:dl@fysio.no
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– Helse- og omsorgsdepartementet 
(HOD) har i klartekst signalisert at 
Fondet må synliggjøre en større 
uavhengighet fra NFF, sier fonds-
styreleder Nina Emaus.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

IFØLGE Emaus har det vært slik i alle de 
seks årene hun har sittet i fondsstyret. 

– Dette kommer i tillegg til kravet om å 
åpne for representasjon i styret for de an-
dre organisasjonene, og det innebærer en 
vedtektsendring, sier Emaus. 

Fikk forslag fra HOD
Hun viser til at Fondet allerede for tre år 
siden fikk et forslag til vedtektsendring fra 
HOD v/Helsedirektoratet, som fondssty-
ret ble bedt om å fremme til Landsmøtet 
i 2013. 

– Det kom for det første for sent, og var 
for det andre ikke et forslag styret kunne 
stå bak. På bakgrunn av dette har styret 
gjort et grundig arbeid med forslaget til 
reviderte vedtekter. Men NFF er selvfølge-
lig i sin fulle rett til å kritisere både for-
slaget og prosessen. Fondsstyret har tatt 
utgangspunkt i at tre organisasjoner skal 
være representert i styret, og det scena-
riet vi ser for oss med det. Samtidig har vi 
ønsket å ivareta NFFs interesser som stør-
ste organisasjon for fysioterapeuter, sier 
Emaus.  Hun understreker at fondsstyret 
ikke ønsker å gå inn i en offentlig debatt 
om saken.

– Målet må være å sikre at Fondet også 
i fremtiden skal være  en viktig støtte for 
fysioterapeuters etter- og videreutdan-
ning. At Fondet også kan støtte forskning 
i fysioterapifaget, betyr at vi kan drive 
utdanning både på bachelor-, master- og 
PhD-nivå, med den kompetansen myn-
dighetene krever. Uten forskning stenges 

disse mulighetene og fagutviklingen stag-
nerer, påpeker styrelederen.

NFF som avtalepart
Når det gjelder påstanden om at Fondet 
har fjernet seg for langt fra NFF, har ikke 
Emaus noen annen kommentar enn at 
HOD og direktoratet i flere år har signa-
lisert at Fondet må synliggjøre en større 
uavhengighet fra NFF når det gjelder til-
delinger og drift.

– NFF som part i avtalen som danner 
grunnlaget for Fondet, er det ikke noen 
tvil om.  Årsberetninger, regnskap og stra-
tegiske planer sendes til behandling på 
NFFs landsmøter. Men over styrebordet 
har organisasjonstilhørighet ikke vært et 
tema. Arbeidet der har dreid seg om Fon-
dets formål, som er å bidra til styrking 
av fysioterapifaget, understreker Nina 
Emaus. n

– Klare signaler om større uavhengighet

sjoner skulle få plass i styret, men vi var ikke 
klar over at Fondets styre arbeidet med flere 
større endringer. NFF burde ha etterspurt 
konkrete forslag på et tidligere tidspunkt, og 
fondsstyret burde kommet til oss tidligere, 
sier forbundslederen.

– For stor avstand
I saksdokumentene til Hovedlandsmøtet gir 
forbundsstyret utrykk for at Fondet har fjer-
net seg for langt fra NFF siden det ble skilt 
ut som eget sekretariat på 1980-tallet. Det 
stilles også spørsmål ved om NFF var seg 
bevisst hvilke konsekvenser dette kunne få.  
Nå «ønsker NFF å trekke Fondet nærmere 
igjen, og å stadfeste forbundets status som 
avtalepart og forvaltningsorgan», ifølge do-
kumentet til Landsmøtet. Men det foreligger 
ikke noe forslag om å føre Fondet tilbake til 
NFFs sekretariat.

– Fondet var fra starten en del av NFFs 
sekretariat. Fondsstyret hadde flere møte-
punkter med NFFs politikere og NFF enga-
sjerte seg mer i Fondets arbeid. Opp gjen-
nom årene kan det leses ut av referater fra 
diverse saker, både politisk og administra-
tivt, at Fondet har ønsket å vise at de er uav-
hengige. NFF har på sin side ikke hatt et be-

visst nok forhold til hvilket ansvar forbundet 
har, og hva som ligger i den tilknytningen 
Fondet har til NFF gjennom Landsmøtet, 
erkjenner forbundslederen.

– Vi må engasjere oss mer
– Er det mulig å trekke Fondet nærmere igjen, 
etter så mange år med stor selvstendighet, og 
med NMF og PFF i styret?

–  Det er selvfølgelig mulig. Og det må 
gjøres for at NFF skal kunne ivareta det 
ansvaret vi har gjennom avtalen. Vi skal 
absolutt ikke instruere Fondets styre i en-
keltsaker, men NFF har et overordnet følge-
med-ansvar. Det krever at vi engasjerer oss 
mer, at Landsmøtet velger de riktige repre-
sentantene til fondsstyret, og at vi kom-
menterer planer, rapporter og referater. Et 
nytt og utvidet fondsstyre vil sikkert få flere 
fagpolitiske diskusjoner enn før, men det er 
ikke nødvendigvis negativt, mener Hatle-
brekke.

Velge styreleder
Ifølge Fondets forslag til vedtekter utpekes 
styreleder av det nye fondsstyret. Forbundet 
mener imidlertid at fondsstyrelederen skal 
velges særskilt av NFFs Landsmøte.

Fondet foreslår også en formulering om at 
styremedlemmer ikke samtidig kan ha sen-
trale styreverv i sine respektive organisasjo-
ner. NFF kommenterer forslaget slik overfor 
Hovedlandsmøtet: «Vi forstår ønsket om å 
unngå fagpolitiske diskusjoner i fondsstyret, 
men mener at Fondets arbeid ikke bare er 
faglig, men også fagpolitisk. Hvilke satsinger 
som gjøres av Fondet er fagpolitikk, fag og 
politikk er uløselig knyttet sammen. Ved at 
en organisasjon velger «sine» representanter 
til Fondet, mener NFF at de valgte medlem-
mene har en viss forpliktelse til å represen-
tere sitt forbunds politikk.»

Fondet foreslår også et nytt formål, med 
blant annet større vekt på forskning. Dette 
ønsker NFF å utsette til neste landsmøtepe-
riode.

– Vi er i utgangspunktet ikke negativ til et 
økt fokus på forskning, men dette bør først 
diskuteres grundig i fagmiljøet. Det har vi 
dessverre ikke hatt tid til før Hovedlands-
møtet. Men dialogen fortsetter, og det er 
ikke sikkert at NFF og Fondet har så ulike 
oppfatninger om dette, sier Fred Hatlebrek-
ke. n

Les mer:  www.fysiofondet.no og www.
fysio.no

http://www.fysiofondet.no/
http://www.fysio.no/
http://www.fysio.no/
mailto:dl@fysio.no
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Hvor enn vi snur oss, opp-
fordres vi til å trene mer. For 
bedre helse og et lengre liv. 
Men det finnes de som tar til 
motmæle.

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

– DET Å LÅSE BEVEGELSE og fysisk aktivitet 
til å handle om effekt og utbytte, synes jeg er 
veldig reduserende. Det siste nå, er at fysisk 
aktivitet også skal være medisin. Bevegelse 
er et mer grunnleggende, sammensatt og 

uoversiktlig tema enn som så, sier Gro Rug-
seth, fysioterapeut og førsteamanuensis ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

– Norsk Fysioterapeutforbund har «Min 
medisin er fysisk aktivitet» som motto?

– Som fysioterapeut, skulle jeg ønske at 
fysioterapien som fagområde dyrket frem 
andre og mer utvidede forståelser av fysisk 
aktivitet. Ved å kalle det medisin, sier de im-
plisitt at fysisk aktivitet kan doseres ut som 
en hvilken som helst pille; et riktig antall 
repetisjoner vil gi ønsket effekt. Da eksklu-
derer vi en stor gruppe mennesker som ikke 
kan identifisere seg med den måten å tenke 
aktivitet på, sier Rugseth.

Drit i å trene
I mai i år, skrev hun et blogginnlegg med 
tittelen: «Drit i å trene da vel!». Her hevder 
hun blant annet at trening kan være fullsten-
dig unyttig, og etterlyser et offentlig språk 
om hvordan det erfares å trene. 

– Jeg skrev bloggen som en reaksjon på 
det jeg ser som tidstypisk innenfor helsefeltet 
akkurat nå, nemlig at individet skal stå an-
svarlig for egen helse, og at trening er veien 
mot målet. Det er en kraftig forenkling av de 
sammenhengene vi lever i hver dag. Hvis du 
trekker dette perspektivet helt ut, isolerer vi 
mennesket fra de omgivelsene det er født inn 
i, og alt det andre som gjør oss til den vi er. 
Fordi den offentlige samtalen om betydnin-

Ikke min medisin

EN VILLET UTVIKLING – Å ansvarliggjøre individet for egen helse, er en kraftig overforenkling av de sammenhengene vi lever i hver dag. Skal vi ha dårlig 
samvittighet for at vi lever i vår tid? Vi kan ikke isolere mennesket fra omgivelsene det er født inn i, sier Gro Rugseth.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Nedtrekksapparat
50 og 80 kg.

www.steens-physical.no    62 33 00 00

Leveres direkte fra produsent

Effektivt og anvendelig apparat til 
trening av rygg, mage, skuldre og 
armmuskulatur. 

Et velprøvet produkt for de som
ønsker å trene med mer vekter 
enn trekkapparater kan tilby.

• Enkel og solid konstruksjon
• Slitesterk overflate
• Montering til vegg og modul

Veiledende pris eks. mva.
• 5 - 50 kg: Kr. 8.990,-
• 5 - 80 kg: Kr. 10.900,-

www.steens-physical.no

Leveres 

direkte fra 

produsent

• Enkel og solid konstruksjon
• Innkapslet loddsett 
• Motstand 10 - 200 kg 
• To fotplater, høy og lav
• Slitesterk, pulverlakkert overflate

Veiledende pris fra 26.990,- eks. mva. 

Her trenes kne- og hofteledd uten at ryggen belastes. 
Når øvelsen utføres vil bena være fiksert mens kroppen 
beveger seg. Korrekt biomekanisk funksjon gjør treningen 
jevn og effektiv.

Sittende benpress

–15% i november

gen av trening marginaliserer bevegelse og 
aktivitet som eksistensielle fenomener, tren-
ger den motstand. Vi mangler et språk i det 
daglige rundt bevegelse langs andre dimen-
sjoner, et språk som ikke hele tiden etterspør 
effekt og utbytte av aktiviteten, sier hun.

Generasjonene før oss har kjempet hardt 
for det samfunnet vi har i dag. Ingen vil 
tilbake til 30-tallet og hardt kroppsarbeid. 
Vi har bil og vaskemaskin, kaffebarer og 
supermarkeder. Alt ligger til rette for et be-
kvemmelig liv. Forståelsen av dette er felles. 
Spørsmålet er om vi da i neste runde kan 
kreve at folk skal være mer fysisk aktive.

– Trenden er å ansvarliggjøre individet 
alene for en utvikling alle ville ha. Skal vi ha 
dårlig samvittighet for at vi lever i vår tid? Vi 
går ikke av veien for å beskrive uhelse som 
et personlighetstrekk, i ytterste konsekvens 
er en slik holdning inhuman. Jeg ønsker at 
fysioterapistudentene skal komme ut med 
større refleksjon, og med forståelse for at 
pasientene de møter er like sammensatte og 
kompliserte som dem selv, sier Rugseth.

Kanskje beveger vi oss nok
Enhver kan beslutte å trene 30 minutter hver 
dag. Men å lykkes i forsettet hviler, ifølge 
Rugseth, ikke på den enkelte alene, men på 
mange andre omstendigheter som oppstår 
underveis.

– Som forsker, vil ikke jeg være den som 
sier at vi skal bevege oss mer. Kanskje beve-
ger vi oss mer enn nok for vår tid, dette er et 
åpent spørsmål for meg. Myndighetene an-
befaler at vi skal være fysisk aktive 30 minut-
ter hver dag. Men er det rimelig å anta at det 
finnes én dose som alle i en befolkning kan 
forholde seg til, og ikke minst gjennomføre? 
Det er et håpløst prosjekt. Jeg er bekymret 
for at også fysioterapifaget i økende grad ser 
på fysisk aktivitet som noe vi foretar oss kun 
for å nå våre mål om bedre helse, sier Rug-
seth.

Når det gjelder trening som medisin og 
det eneste saliggjørende, ser hun også at fy-
sioterapi har fått skarp konkurranse fra an-
dre yrkesgrupper.

– Kroppsøvingslærere, personlige tre-

nere og idrettspedagoger. Alle kan de sette 
sammen gode treningsopplegg for bedre 
styrke og kondisjon. Mitt ståsted er at det 
finnes så mange andre perspektiver ved be-
vegelse og fysisk aktivitet, og her er fysiote-
rapeuter i en unik posisjon. Den subtile de-
len og berøringen i møtet med pasienten er 
et viktig forskningstema, sier Rugseth.

Bevegelse produserer kunnskap
– På bloggen skriver du: «Når trening erfares 
som kjedelig, så er det ikke det at det er kjede-
lig som nødvendigvis er det mest interessante. 
Det mest interessante er at du merker noe». 
Kan du forklare dette nærmere?

– Vi har en evne til å merke oss selv, som 
for meg representerer et kunnskapstilfang. 
Når jeg beveger meg, produserer jeg kunn-
skap for meg selv og andre om hva det betyr 
å bevege seg. Når en pasient forteller deg at 
det er drit kjedelig å gå på tredemølle, da 
skal du være nysgjerrig på hvorfor det er 
kjedelig, fremfor å ile til med en ny aktivi-
tet. Hvordan kjennes kjedsomheten ut? Hva 

http://www.steens-physical.no/
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skjer hvis vi lar pasienten utforske dette med 
kjedsomhet? Vil hun fortsette å gå på tre-
demølle, slutte å trene, eller finne en annen 
treningsform? Dette er kunnskapsområder. 
Fra forskerposisjonen er dette helt åpent. 
Å bevege seg er ikke meningsløst, men noe 
det er knyttet mening og følelser til, også 
kjedsomhet. Det kan få betydning for det 
behandlingsopplegget vi vil lage i praksis, 
sier Rugseth. 

– Har fysioterapifaget blitt for instrumen-
telt?

– Vi må styrke kunnskapen om hva det 
vil si å bare være kroppen. Det høres kan-
skje mystisk ut, men for meg er det et kunn-
skapsfelt som fysioterapeuter har en helt 
unik tilgang til. Det som fysioterapeuter vir-
kelig er gode på, og som de gjør hver eneste 
dag praksisen sin, er å snakke med folk og 
opprette tillit. Fysioterapeuter forsker for lite 
på det subtile som foregår i møtet mellom 
pasient og terapeut. Kunnskapsutviklingen 
i fysioterapi ligger på effekt og evidens. Det 
skal vi ikke slutte med, men vi trenger både 
naturvitenskapen og humanismen som søy-
ler i faget. Vi må synliggjøre det humanis-
tiske for oss selv, og videreutvikle det som et 
vitenskapelig spor, sier Rugseth. 

Empowerment for hvem?
I dag er «empowerment» en stor tematikk 
innen folkehelse. Begrepet innebærer at 
pasienter/brukere blir satt i stand til selv å 
finne løsningen på sine egne problemer i 
samarbeid med terapeuten. Motiverende In-
tervju (MI) er en av metodene som brukes 
for å oppnå dette. 

– Denne praksisen skal styrke andre. Men 
hvis vi går inn og undersøker behandlings-
opplegg som er inspirert av empowerment-

ideologi, ser vi at det som først og fremst 
trenger igjennom, er helsearbeidernes egne 
holdninger. Målet er at pasienten skal mene 
det samme som dem. Det å gripe til syste-
matikk i form av metoder og verktøy, kan 
føles godt for terapeuten. For pasientene er 
slike ting svært lite vesentlig. Det de trenger, 
er noen som lytter til det de har å si, noen 
som interesserer seg for hvem de er. Der bør 
fokus ligge i møtet med pasienten. Vi har 
liten tradisjon i faget vårt for å jobbe med 
denne typen problematikker. Her må vi gå 
inn å undersøke hva som foregår, sier Rug-
seth.

Innen tidsaktuelle tema som fysisk akti-
vitet, trening, vekt og fedme, har den natur-
vitenskaplige og medisinske forståelsen en 
dominans. Ikke bare innenfor fysioterapifa-
get, men i kulturen og samfunnet for øvrig. 
Rugseth har gjennom flere år forsket på fed-
me, et emne hun tok doktorgrad på i 2011.

– En helt vanlig forklaringsmodell innen 
fedmefeltet når behandlingen ikke virker, er 
at pasientene mangler gjennomføringsevne. 
Dette gjentas igjen og igjen om overvektige 
personer, at de er late og at de mangler vilje. 
For meg er det et tegn på at man ikke treffer 
med behandlingsopplegget. Måten å tenke 
rundt behandling av fedme i dag, er så og si 
uforandret siden 50-tallet. Jeg tror at mange 
som jobber med kritiske perspektiver på 
etablerte forståelser, opplever å bli uglesett 
av fagmiljøet. Selv om det er åpenbart at et 
behandlingsopplegg ikke virker etter hen-
sikten, er det vanskelig å trenge gjennom 
det etablerte med nye ideer. For noen er det 
enormt viktig å holde sin posisjon og være 
den som legger premissene. Kritiske inn-
spill truer dette grunnlaget. Fedmefeltet er 
spesielt vanskelig, av en eller annen grunn 

vil vi så gjerne at alle skal være like tynne. 
Jeg har ved flere anledninger blitt bedt om 
ikke å kritisere behandlingsopplegget innen 
fedme, sier Rugseth.

Tid – en faglig ressurs
– Men ærlig talt, Rugseth, mener du at vi har 
det bedre hvis vi ikke trener?

– Hvis det å ikke trene skal være bedre 
enn å trene, så må du si noe om bedre for 
hva. Men hvis poenget er å slippe å stresse 
så mye, bruke tiden på andre ting, rette opp-
merksomheten vekk fra deg selv og ut i ver-
den, så ja. Faren min er 83 år, og har så å 
si aldri vært syk. Han har heller aldri trent, 
ifølge han selv. Men han har gått i fjellet i 
alle år, og hver vinter har han tilbakelagt mil 
etter mil på ski. I tillegg har han har vært 
engasjert i omverdenen, det alene medfø-
rer en hel masse bevegelse. I vår tid skal vi 
ordne fysisk aktivitet i konsepter, en post på 
dagsorden som skal ryddes unna. I stedet for 
å ta sykkelturen hjem fra jobb som rekrea-
sjon, er poenget å være ferdigtrent når man 
kommer hjem. Bevegelsen og aktiviteten er 
alltid for noe, aldri bare er vi bevegelse, sier 
Rugseth.

Hun mener fysioterapeuter i større grad 
bør interessere seg for de lange linjene, og 
jakte på andre forklaringer enn skyld hos 
individet når behandlingsopplegget ikke når 
frem.

– For fysioterapeuter er det en fag-
lig ressurs at de tilbringer så mye tid alene 
sammen med pasientene. I dette møtet, er 
det mange dører som kan åpne seg hvis man 
er interessert i pasienten som person. Vi kan 
likevel ikke vite om samtalene vil føre til at-
ferdsendring, det er det opp til pasienten å 
avgjøre, sier Rugseth. n

Fysioterapi for barn og unge
er tema for neste Fysioterapeutens fagutgivelse, som blir nr. 9/2017

Med «barn og unge» mener vi her fra nyfødt til 18 år. Vitenskapelige artikler 
og fagartikler må være fagredaktør i hende senest 15. juni 2017. 
Fagkronikker, fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag fra artikler 
publisert i internasjonale tidsskrift må sendes inn senest 15. august 2017. 
Spørsmål og manuskript sendes fagredaktor@fysio.no eller js@fysio.no. 
Se vår forfatterveiledning: 
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning. 

Vi ser frem til en spennende fagutgivelse! 

http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning
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Sammendrag 

n Hensikt: Å gi en deskriptiv analyse av noen gatefotballspilleres erfaringer med å 
delta på lavterskeltilbudet gatefotball. Fokus har vært på hvordan de knytter disse 
erfaringene til identitet, sosialisering og det å bruke fotball som et ikke-verbalt felles 
bevegelsesspråk.  

n  Design, materiale og metode: Et kvalitativt fokusgruppeintervju og individuelle 
oppfølgingsintervjuer med fem spillere som alle hadde vært rusfrie i mer enn ett år.

n Resultat: Deltakerne opplevde gatefotball som et lavterskeltilbud hvor det ble stilt 
få krav til deltakelse, og hvor de selv kunne bestemme hvor store eller små skritt de 
ønsket å ta av gangen. De beskrev hvordan rusmisbruket hadde medført isolasjon, 
dårlig selvbilde og negative tanker om seg selv, noe som endte i en ond sirkel som 
det var vanskelig å komme ut av. Gatefotball bidro til at de kom ut av isolasjonen og 
at de opplevde glede og mestring. I tillegg bidro gatefotball også til at det ble lettere 
å holde seg rusfri mellom treningene. 

n  Konklusjon: Gatefotball kan være et sted for å utvikle og etablere en rusfri identitet, 
og et sted for å etablere tillit til og tro på både seg selv og andre. Samtidig bidrar ga-
tefotball til å gi spillerne erfaring med å bruke kroppen og å være i en sosial setting 
hvor det også er rom for å sortere opplevelser og emosjoner. Noen erfarte også at 
fysisk aktivitet bidro til å minske abstinenssymptomer. Studien kan trolig ha overfø-
ringsverdi til andre marginaliserte brukergrupper som erfarer isolasjon og ensomhet.

n Nøkkelord: lavterskeltiltak, bevegelse, gatefotball, rus, identitet.

Om å bli venn med hverdagen 
– erfaringer fra å delta i gatefotball

Anne Gudrun Langaas, 
førsteamanuensis ved 
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Innledning
Å leve som rusavhengig er krevende både 
fysisk og psykisk, og ruslidelser er en bety-
delig helseutfordring som har store konse-
kvenser for enkeltindivider og samfunnet. 
Rusavhengighet er en kompleks tilstand, og 
mange mangeårige rusmisbrukere mangler 

en grunnleggende følelse av tilhørighet og 
dermed den sosiale støtten som kan være 
viktig for å lykkes med atferdsendring [1, 2]. 

Mennesker med rusrelaterte problemer 
kan ha mange negative erfaringer knyttet til 
familieliv, jobb og skole. Tapsopplevelser og 
følelsen av å mislykkes er ofte gjentagende 

[2]. Frelsesarmeens rusomsorg søker å for-
stå og hjelpe mennesker med rusbakgrunn 
både til å få en bedre hverdag, og til å eta-
blere et liv uten rus for de som ønsker det. 
Frelsesarmeen fokuserer blant annet på 
menneskers grunnleggende behov for sosia-
lisering og det å bety noe for andre [3, 4]. 

Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom Langaas, Grape og Sylliaas. 

Denne vitenskapelige artikkelen er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens retningslin-
jer, og ble akseptert 16.8.2016. Studien er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk 
og helsefaglig forskningsetikk (REK), saksnr. 2014/1535. Informert samtykke er innhen-
tet for alle studiedeltakerne. Ingen interessekonflikter oppgitt. 
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Gatefotballens status har blitt endret fra å være  
tidsfordriv til å bli et svært viktig sted for sosialt  
samvær og fysisk aktivitet.

Kort sagt

Artikkelen gir fysioterapeuter kunnskap om 
hvordan de kan bidra til å motivere men-
nesker med rusbakgrunn til å:
•	 komme ut av isolasjon og inn i delta-

kelse, gjennom en økt forståelse hos 
fysioterapeuten. 

•	 konstruere identitet i sosial og fysisk 
samhandling, hvor fysioterapeuter kan 
være bevisst sin rolle med å legge til 
rette for å etablere mulighet for positive 
erfaringer for deltakerne.

•	 gjøre veien kortere ut av isolasjon og 
destruktive handlingsmønstre ved et 
evt. nytt tilbakefall. 

1 Det finnes ca. 300 aktive gatefotballspillere i Norge fordelt på 25 lag, og fra disse lagene rekrutteres det spil-
lere til landslaget, som igjen deltar i VM for hjemløse (Homeless World Cup/HWC). Uttak til landslaget baserer 
seg ikke kun på fotballferdigheter, men på en helhetlig vurdering. «Det å bli tatt ut på det norske landslaget i 
gatefotball er fortsatt et viktig mål og en stor ære for de aller fleste gatefotballspillere i Norge», sier landslags-
sjef Rune R. Isegran. HWC tillater ikke enkeltspillere å delta mer enn én gang, derfor vil landslaget hvert år 
bestå av nye spillere. HWC setter ikke bare fokus på hjemløshet, men tar opp temaer som fattigdom, barn og 
kvinners rettigheter, utdanning, hiv/aids og helse 3. Frelsesarmeen, Frelsesarmeens rusomsorg. http://www.
frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/rusomsorgen/, 2016. 

Både rusbehandling, å etablere et rusfritt 
nettverk og det å sosialiseres inn i et liv med 
fokus på nye forventninger til seg selv og til 
omgivelsene, er ofte en lang prosess som må 
sees i et livsløpsperspektiv [5]. Frelsesar-
meens gatefotball1 er et eksempel på et rus-
fritt tilbud som søker å skape positiv vekst 
i spillernes liv gjennom fysisk aktivitet og 
sosiale samlinger [4]. I gatefotballen er det 
stor toleranse for ulikheter, feilgrep og tilba-
kefall, og deltakerne møter andre i lignende 
situasjon, noe som kan skape trygghet og 
tilhørighet [4, 6]. 

Vårt anliggende i denne artikkelen er 
å gi en deskriptiv analyse av noen gatefot-
ballspilleres erfaringer knyttet til lavterskel-
tilbudet gatefotball slik det blir organisert 
av Frelsesarmeen. De aktuelle deltakerne 
vektlegger det sosiale som svært viktig, og 
viktigere enn det fysiske. Derfor har vi valgt 
å fokusere på deltakernes erfaringer knyttet 
til identitetsdanning, sosialisering og betyd-
ningen av å bruke og kjenne egen kropp. 
Kunnskap om hvordan mennesker med rus-
bakgrunn erfarer å bevege seg fra isolasjon 
og inn i deltakelse, vil være av betydning for 
hvordan fysioterapeuter og andre støttespil-
lere kan motivere og tilrettelegge for nettopp 
deltakelse.  

Teoretisk perspektiv
Analysene i denne artikkelen er preget av 
sosialkonstruksjonistiske og kritisk realis-
tiske tenkemåter. Det innebærer at mennes-
ket forstås som subjekter som 1) konstruerer 
mening i sosial og fysisk samhandling, og 
handler ut fra hva som gir mening for dem, 
og 2) handler og eksisterer i en verden av so-
siale strukturelle begrensninger og mulighe-
ter som de ikke selv har produsert, men som 
de, gjennom sine handlinger, kan være med 
på å opprettholde eller utfordre [7-9]. Det 

sosiale kan dermed forstås både som forut-
setning for og effekt av menneskers initiativ 
og handling (agency) [7-9]. I tillegg vil men-
nesker også kunne skape, forhandle, endre 
eller bekrefte mening i sosial og fysisk sam-
handling, og slik bidra til endring [7, 10]. 

Når mennesker samhandler, etablerer vi 
både egne subjektposisjoner (hvem er jeg i 
denne situasjonen? Er jeg mor, rusavhengig, 
statsråd?), og tildeler og tildeles subjektpo-
sisjoner av de vi samhandler med [10, 11]. 
Diskurspsykologien oppfatter identiteter 
som diskursive, det vil si at identiteter kan 
forhandles, beholdes eller forkastes. Den 
avviser dermed ideen om at folk har én fast 
identitet [7]. Folk har flere, fleksible identi-
teter, som er punkter av midlertidig tilknyt-
ning til subjektposisjoner som ulike prak-
siser konstruerer for oss [12]. Eksempelvis 
kan vi ha flere identiteter – det være seg som 
mor, datter, kollega eller rusavhengig. Selvet 
sees på som gjennomført sosialt. Det betyr 
at identitet oppstår, forhandles og omformes 
i sosiale praksiser. Man kan ha en umiddel-
bar og ureflektert opplevelse av behag eller 
ubehag med hensyn til de subjektposisjone-
ne man tilbys. Vi kan også være i en subjekt-
posisjon vi ikke er helt klar over, eller har et 
bevisst forhold til. For eksempel kan vi være 
i en posisjon hvor vi er innstilt på å gjøre 
som vi blir fortalt, uten at vi har et bevisst 
forhold til at det er posisjonen vår. Dette kan 
komme til uttrykk som en type performati-
vitet, forstått som at vi spiller ut en kulturelt 
tildelt rolle, for eksempel slik det beskrives 
innenfor feministisk forskning. 

Metode
For å få tilgang til deltakernes erfaringer og 
refleksjoner valgte vi en kvalitativ tilnær-
ming med ett fokusgruppe- og fem indivi-
duelle intervjuer [13-15]. For å få et bredere 

datagrunnlag har en medarbeider fra Frel-
sesarmeen deltatt i gjentakende uformelle 
samtaler, noe som har gitt detaljer knyttet 
til organiseringen og tankegangen bak ga-
tefotballtilbudet slik det eksisterer i Oslo. I 
tillegg er magasinet «Gatefotball – mer enn 
bare fotball» utgitt i 2016 av Frelsesarmeen, 
et dokument som inngår som data.

Deltakerne ble rekruttert i forbindelse 
med to større fotballturneringer hvor flere 
lag møttes. Fotballspillere ble forespurt om 
deltakelse av sine respektive lagledere, og 
informert, både muntlig og skriftlig, om 
studien. Deltakerne ble informert om at de 
kunne trekke seg når som helst uten å oppgi 
noen grunn og uten at det ville får konse-
kvenser for deres videre deltakelse i gatefot-
ballen.  Intervjuene ble tatt opp digitalt og 
transkribert ordrett, kun med justeringer for 
å ivareta deltakernes anonymitet. Lydfilene 
ble slettet etter transkribering. Artikkelen er 
del av et større prosjekt «Gatefotball – mer 
enn bare fotball» som er godkjent av Regio-
nale komitéer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk (REK). 

I forkant av intervjuene ble det utarbeidet 
en intervjuguide som omhandlet ulike sider 
ved å delta i gatefotballen. Det ble lagt opp 
til at deltakerne skulle få snakke fritt om det 
de var opptatt av. Vi erfarte for eksempel at 
deltakerne pratet relativt fritt om sine erfa-

http://frelsesarmeen.no/no/vart_arbeid/rusomsorgen/
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ringer, og temaer som vi ikke hadde med i 
intervjuguiden ble også diskutert, som f.eks. 
beskrivelsen av det å isolere seg og det å slite 
med angst og dårlig selvbilde. Vi ønsket å gi 
spillerne mulighet til å utrykke seg åpent og 
fritt om sine erfaringer og tanker knyttet til 
gatefotball som sosialiserings- og trenings-
tilbud. Vi har prøvd å gjengi spillernes stem-
mer gjennom å bruke relativt mange sitater, 
og på den måten også legge frem stoffet slik 
at det er mulig for leserne å følge stiene vi har 
gått. Analysene har blitt gjort av flere perso-
ner, noe som kan bidra til å skape nyanser i 
analysearbeidet. Informantene kommer fra 
forskjellige steder i Norge, og spiller på ulike 
gatefotballag. Vi har ikke intervjuet perso-
ner som har droppet ut, og baserer dermed 
analysen på erfaringene til de som over tid 
har valgt å delta i gatefotballen. Personene i 
denne studien har alle opplevd å være sosialt 
isolert. Det vil ikke være representativt for 
alle mennesker med rusbakgrunn. 

For å være mest mulig tro mot empirien, 
for å unngå gjentakelser og for å gjøre tek-
sten mer leservennlig, vil empiri og disku-
sjon gå parallelt. Vi søker å skille mellom 
informantenes og forskernes stemmer.

Empiri og diskusjon
Gatefotball – et lavterskeltilbud
I magasinet «Gatefotball – mer enn bare fot-
ball» står det skrevet:

 
«Frelsesarmeens gatefotball er et lavter-
skeltilbud for hjemløse, rusavhengige, 
tidligere innsatte og andre marginali-
serte grupper. Målet er å skape positiv 
vekst i spillernes liv gjennom aktivitet og 
sosiale samlinger». 

Gatefotballen består av sosiale samlinger, 
trening og kamper. Gatefotballen er ment å 
legge til rette for noen timers glede og triv-
sel innenfor en trygg, ivaretakende og rusfri 
sosial ramme, der Frelsesarmeen mener at 
nettopp det at deltakere blir oppringt, hentet 
og fulgt til trening i en tidlig fase, samt at 
de får treningsutstyr som joggesko og tre-
ningstøy, kan være et viktig ledd i å komme 
ut av isolasjon og inn i deltakelse. Et annet 
fenomen knyttet til gatefotballen som lavter-
skeltilbud er at det ikke stilles mange krav til 
deltakelse. 

Ola sier: «Litt etter litt har små mål gjort 
at jeg kan være mer tilstede i hverdagen. 
Hvis jeg tenker for langt frem, så starter 
press og en prosess med å komme inn i dår-

lige mønstre igjen». Olas erfaring antyder at 
krav til ham bør komme gradvis og i passe 
doser for at det ikke skal overskride det han 
kan tåle av utfordringer. Han vektlegger at 
det er viktig å få mulighet til å ta små skritt 
av gangen, og dette vil være sentral kunn-
skap for trenere og andre støttespillere [16]. 

Det eneste kravet som stilles til deltaker-
ne er at de må være rusfrie på trening. Rus 
sanksjoneres ikke utover at du ikke kan være 
med på trening der og da. Alle deltakere er 
innforstått med at utestenging fra trening 
ikke er ment som en straff for de som ute-
stenges, men som en ivaretakelse av de som 
deltar. Dette kravet ble primært fremsatt av 
enkelte rehabiliteringsinstitusjoner. Delta-
kerne uttrykker at de ser det som positivt at 
de, når de klarer å være rusfrie selv, ikke skal 
måtte forholde seg til andre som er i rus, da 
dette kan trigge et rus-sug. Et annet aspekt 
er at det også er motiverende å se at andre 
klarer å holde seg rusfrie. To av deltakerne 
sier: «Det å skulle gå på trening med folk 
som faktisk er rusfrie, så hjelper det deg og 
til å holde deg» (Per). «Når man ser at andre 
har klart det, så vil en klare det selv også» 
(Tor). Ved at tilbudet er rusfritt, ivaretas 
Frelsesarmeens mål om også å bidra til å øke 
antallet rusfrie timer hos deltakerne, noe 
som igjen kan gjøre det lettere å leve videre 
som rusfri [4, 6]. 

«Så sitter du der bare med dritten og 
er nykter»
Tre av informantene beskriver livet før ga-
tefotballen som en tilstand hvor de isolerte 
seg og valgte å ikke være sammen med an-
dre, selv om de heller ikke trivdes i sitt eget 
selskap. De beskriver hvordan rusmisbruket 
førte til at det ble vanskelig å forholde seg til 
andre mennesker. Kåre sier:

«I rusen taklet jeg ikke å være med folk. 
Jeg synes folk var idioter, men synes jeg 
selv var den største idioten. Og det å sitte 
i mitt eget selskap og egentlig ikke like 
meg selv… det er jo ikke kult. Fort litt 
angst og depressiv. Masse bitterhet og 
hat, mot alt og alle. Mot meg selv og.»

I sitatet viser Kåre hvordan rus gjør det van-
skelig å forholde seg til andre mennesker og 
dermed medfører tap av sosiale relasjoner. 
Sitatet gir inntrykk av at livet som rusmis-
bruker i stor grad var knyttet til isolasjon og 
selvforakt. 

Isolasjonen, som beskrives her, kan for-

stås som en posisjonering i forhold til an-
dre subjekter. Kåre har, gjennom samtaler 
med seg selv og delvis utprøving av å være 
sammen med andre, etablert både seg selv 
og de andre som «idioter». Subjektposisjo-
nen han tilbyr seg selv gir ham en identitet 
som en person som i tillegg til å være idiot, 
også sliter med angst og depresjoner, bitter-
het og hat. Dette er en person han ikke liker. 
Så lenge Kåre isolerer seg, vil ikke menin-
gene hans få mulighet til å bli utfordret, for-
handlet eller endret. De andre han beskriver 
samvær med, tildeler han subjektposisjoner 
som idioter, noe som kan antyde at den 
sosiale settingen han referer til bidrar til å 
forsterke alles selvbilde som idioter. I sosial 
samhandling vil alle kunne påvirke hver-
andre ut fra hvilke subjektposisjoner man 
tildeler hverandre, i hvor stor grad man er 
oppmerksom på de subjektposisjonene man 
tilbys og i hvor stor grad det er mulig å yte 
motstand mot dem. I sosiale settinger vil 
identitet være i spill avhengig av både hvilke 
subjektposisjoner man blir tilbudt og hvilke 
man inntar. Dermed vil det selvfølgelig både 
være rom for ytterligere negativ forsterkning 
eller positiv endring av Kåres selvbilde og 
identitet i møte med andre mennesker.

Flere av deltakerne antyder at rusen kan 
være en av årsakene til at de isolerer seg. 
Følgelig er det forståelig at mange kan opp-
leve det som en skuffelse at ikke isolasjon og 
negative elementer forbundet med det, blir 
svekket eller opphører når man forsøker å 
bryte ut av en tilværelse i rus. Anders sier:

«Jeg har vært en person som har isolert 
meg mye, nesten hele livet. Jeg har ru-
set meg i 13 år, så sluttet jeg å ruse meg. 
Så sitter jeg der og kjenner på ting som 
et menneske ikke skal kunne kjenne på, 
da. Og så skal jeg begynne å jobbe og alt 
dette her (...) For hver dag så sitter du 
der bare med dritten og er nykter. Og 
egentlig så vil du bare ruse deg. Jeg ble 
jo kastet ut av behandling, og så gikk jeg 
på trynet.» 

Sitatet viser at en rusfri tilværelse byr på nye 
utfordringer. Erfaringen antyder at ensom-
heten og det å merke kroppen kan bli en 
enda større belastning som rusfri hvor man 
blir sittende alene igjen med mange vanske-
lige følelser og opplevelser som i større grad 
ble holdt på avstand når man ruset seg – og 
som i noen tilfeller også kan ha vært det 
vanskelige livet som informantene uttrykker 
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at de ruset seg for å komme vekk ifra. Sitatet 
gir inntrykk av at opplevelser av isolasjon 
og selvforakt opprettholdes også når man 
er rusfri, noe som kan gjøre det vanskelig å 
forbli rusfri.

«Å ha noe glede i livet»
Gatefotball kan åpne for en mulighet til å 
prøve ut nye subjektposisjoner, eksempelvis 
som fotballspiller på et lag. Flere deltakere 
sier at det å spille fotball også representerer 
en «normal» og sosialt akseptabel aktivitet, 
som en kontrast og et alternativ til en rus-
tilværelse. I tillegg sier flere av deltakerne at 
gatefotballen er noe som gjør at de, i rusfrie 
perioder, ikke bare behøver å forholde seg til 
«dritten», men kan være noe de gleder seg 
til. Det er med dette bakteppet deltakerne 
trekker frem gatefotballen som et viktig 
vendepunkt. Ikke et ett punkt, men en grad-
vis prosess som skjer over tid. Anders sier; 
«Jeg klarte å hente meg inn igjen på grunn 

av gatefotballen (…) Jeg måtte ha fotballen 
for å ha noe glede i livet». Gatefotballen blir 
på denne måten veien til deltakelse for An-
ders, noe vi kan se igjen i flere av deltaker-
nes kommentarer. Samlet sett gir deltakerne 
inntrykk av at gatefotballen har vært en vik-
tig arena og et (første) skritt ut av isolasjon, 
og at det gir glede i en tilværelse som ellers 
kan oppleves som både ensom, meningsløs 
og vanskelig. 

Nettopp lavterskelelementet ved gatefot-
ballen kan tenkes å være av sentral betyd-
ning for at det gir glede. Alt du skal gjøre er 
å løpe etter en ball. «For oss er fotball et fel-
les språk. Man trenger ikke å ha noe særlig 
språk for å spille fotball. Det er en icebreaker 
for de fleste av oss» (Kåre). Sitatet sier ek-
splisitt at fotball som aktivitet opererer som 
et felles språk, som kan forstås som en måte 
å kommunisere på. Det kan være usikker-
het knyttet til betydningen av «språk» i den 
andre setningen – enten er betydningen 

verbalspråk, og da som en kontrast til be-
vegelsesspråk, eller det kan være en måte å 
indirekte uttrykke at deltakerne er språkfat-
tige, at de mangler kommunikasjonsferdig-
heter, langs flere akser. Uansett opererer fot-
ballaktivitetene både som kommunikasjon i 
seg selv og som en kommunikasjonsåpner, 
selv om deltakeren også har et forbehold ved 
å si «… for de fleste av oss». Å kommunisere 
gjennom fotball som et spill eller en type lek, 
kan man tenke seg at vil kunne være fysisk 
og sosialt utfordrende på en annen måte enn 
eksempelvis å sitte i samtaleterapi. 

«Å bygge identitet»
Spillerne beskriver at gatefotballen gir til-
gang til nye og positive opplevelser. Gjen-
nom gatefotballen ser de seg selv på nye 
måter som forsterker ønsket om en rusfri 
hverdag. Gatefotballen opererer som en are-
na for å møte andre mennesker og å komme 
seg ut av isolasjon. De møter engasjerte tre-
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nere på en arena hvor samtaler og det so-
siale er i fokus før, under og etter trening. 
Terskelen for å ytre seg er lav, de blir hørt, 
og andre bryr seg om hva de har å si. Spil-
lerne opplever dette som svært viktig og sier 
de sjelden eller aldri har sagt noe i plenum 
tidligere i livet. Tilhørighet til laget bidrar å 
skape relasjoner til andre mennesker og gir 
en opplevelse av tilhørighet. Sammen med 
andre i samme situasjon føler de seg mindre 
alene: 

«Fotballen fører til mestring og bedret 
fysisk form, ikke minst skaper man re-
lasjoner gjennom laget. Trening er noe 
å gjøre, og det trenger man når man 
vil endre livet sitt og bygge en identitet. 
Samhold og mestring gir bedret selvfø-
lelse». (Kåre).

Gatefotballen gir også tilgang til å møte an-
dre i samme situasjon og dele felles erfarin-
ger: «Bare det å sitte i en gruppe og snakke 
om min erfaring, og mine følelser, det er jo 
egentlig uvirkelig, kan du tenke deg at det 
kan gå an? Men det går». Per sier videre:  

«(…) jo mer du snakker med folk, jo 
bedre får du det angående det du går og 
tenker på hele tiden da. Det blir mindre 
farlig når du snakker om det. Så hvis du 
snakker om det tusen ganger så blir det 
til slutt, ja sånn er det bare.» 

Tor sier: 

«Jeg har vært en person som har isolert 
meg mye, nesten hele livet. Og jeg har 
lært at jeg faktisk er en ganske sosial 
person og at jeg liker veldig godt å være 
sosial. Jeg synes jeg er flink til å være 
sosial. Det er en egenskap jeg har fun-
net, da. Gjennom fotballen og gjennom 
VM.» 

Her ser vi eksempler på at gatefotballen 
skaper positiv vekst i spillernes liv, og at de 
får mulighet til å bygge identitet i et sosialt 
miljø som støtter og engasjerer dem. Med 
utgangspunkt i diskurspsykologiens identi-
tetsforståelse, vil det å være i sosiale kontek-
ster som gir «samhold og mestring» kunne 
være med på å konstituere et sosialt subjekt 
på en positiv måte (6, 10, 11). Gjennom 
gatefotball, som både fysisk og sosial sam-
handling, har flere av deltakerne konstruert 
og forhandlet frem nye identitetsmuligheter 

for både seg selv og for hverandre.
Når Kåre sier at «… trening er noe å gjø-

re» så kan det, slik andre informanter også 
tematiserer, bety tidsfordriv, samtidig som 
det også kan handle om å gjøre noe som 
ikke er knyttet til rusatferd. For flere av del-
takerne kan det se ut som om gatefotballens 
status har blitt endret fra å være tidsfordriv 
til å bli et svært viktig sted for sosialt samvær 
og fysisk aktivitet, som igjen gir mulighet for 
rusfri identitetsutvikling og nettverksbyg-
ging. 

Deltakelse i gatefotballgruppen gir økt 
opplevelse av mestring, både fysisk og psy-
kisk. Likevel, selv om deltakerne kjenner på 
økt grad av mestring, forteller de også hvor-
dan de må utfordre egne grenser. Anders 
sier følgende om opplevelsene han hadde da 
han skulle reiste utlands til VM i gatefotball:

«Den største utfordringen min var ang-
sten. Jeg får den globusen i halsen og 
jeg var svimmel hele veien. Jeg tenkte 
at dette kom til å bli den verste turen i 
livet mitt. Men på et punkt så gikk den 
bort. Jeg kjenner det av og til, men ikke 
så mye lenger. Jeg tror det har skjedd så 
mye at jeg ikke har hatt tid til å tenke 
over det.»

Deltakerne beskriver altså hvordan de må 
jobbe med seg selv å overvinne frykt både 
i sammenheng med fysiske ferdigheter, men 
også å skulle forflytte seg geografisk. Gjen-
nom fysisk aktivitet og deltakelse med andre 
ser vi hvordan deltakerne opplever situasjo-
ner som utfordrer dem på ulike måter. Selv-
følgelig vil det ikke være kun positive opp-
levelser, men i gatefotballen er det trenere 
og støttespillere som kan fange opp og gripe 
fatt i ulike situasjoner når de oppstår. På den 
måten kan gatefotballen åpne for en mulig-
het til å oppleve og utfordre seg selv, og til 
å jobbe med og løse utfordringer og kon-
flikter på nye måter. Alle deltakerne i denne 
studien uttrykker at gatefotballen er blitt et 
viktig holdepunkt i hverdagen som også stil-
ler krav til den enkelte. Deltakerne beskriver 
blant annet at det er viktig for dem å ha faste 
avtaler, og at det er viktig å vite at de bidrar 
inn i et felleskap. 

Avslutning
Studien viser at et sentralt element ved å 
være et gatefotball-lavterskeltilbud, er at det 
stilles få krav til deltakelse. For Frelsesarme-
en innebærer det at deltakerne bestemmer 

selv hvor store eller små skritt de ønsker å 
ta av gangen. I tillegg skal det gis rom for 
at man er den man er. Det eneste absolutte 
kravet er at man må være rusfri på trening. 
Deltakerne sier også at på sikt kan deltakelse 
på gatefotball motivere til å holde seg rus-
fri mellom treningene og samlingene. Det 
er viktig for spillerne at de som forsøker å 
motivere dem til å bli med på gatefotball, er 
mennesker som har kunnskap om og for-
ståelse for hvordan det kan være å leve som 
rusavhengig. 

Rusmisbruk kan medføre at personer iso-
lerer seg, at de har dårlig selvbilde og negati-
ve tanker om seg selv, noe som flere av delta-
kerne snakket om som en ond sirkel som det 
var vanskelig å komme ut av. Denne vonde 
sirkelen var virksom både mens de ruset seg, 
men også i en tidlig fase etter at de hadde 
sluttet å ruse seg. Frelsesarmeens gatefotball 
tilbyr mennesker med rusproblematikk til-
hørighet i en gruppe med likesinnede, hvor 
en overordnet hensikt er å bidra til glede og 
trivsel. For denne studiens deltakere har ga-
tefotballen bidratt til at de har klart å bryte 
en vond sirkel av isolasjon, dårlig selvbilde 
og negative tanker om seg selv, og beveget 
seg inn i mer deltakelse hvor de beskriver 
erfaringer av å føle seg sosialt inkludert, 
og hvor de har fått mulighet til å forhandle 
frem et mer positivt selvbilde og en mer ny-
ansert og fler-fasettert identitet. 

Denne studien viser at et lavterskeltilbud 
som gatefotball kan, hvis vi låner et begrep 
fra Dag Østerberg [17], forstås som å ha 
både enkle og likefremme hensikter, men 
også mer oblike hensikter. De oblike hensik-
tene kan først erkjennes i ettertid. Østerberg 
kaller denne typen handlinger «amfibiske» 
[17]. Et eksempel vil være når Per forteller 
at treningen han ble med på under et insti-
tusjonsopphold, var noe han gjorde fordi det 
var en del av opplegget, og han var innstilt 
på å gjøre det han fikk beskjed om. Det ga 
ham – der og da – likefremme og umiddel-
bare erfaringer med å bruke kroppen og å 
få en begynnende økt kontakt med kropp 
og emosjoner. Ved tilbakeblikk ser han at 
denne erfaringen kan ha vært viktig på flere 
måter. Eksempler på dette er at Per erfarte at 
det ikke var så farlig som han trodde å bruke 
kroppen, at aktivitet og samtaler med andre 
var en hjelp til å sortere emosjoner, samt at 
gatefotball og fysisk aktivitet også kunne 
minske abstinenssymptomer. Videre sier Per 
at det at han hadde gjort seg disse erfarin-
gene i en rehabiliteringssituasjon, gjorde det 
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Title: Feeling at home in everyday life – experiences from playing street-soccer 
Abstract 

n Purpose: To provide a descriptive analysis of the experiences of five street soccer 
players. The study elaborates how the players relate the street soccer experiences to 
their building of identity, social abilities and how they see football as a common non-
verbal language. 

n  Design and method: A qualitative focus group interview and individual follow-up 
interviews with five players who had been drug-free for more than one year. 

n  Results: The participants appreciated the street soccer as a low-threshold activity, 
particularly the fact that the only claim to them was to be sober when attending 
training or social gatherings. When attending they could determine their degree of 
involvement, allowing them to take small steps at a time. They described how their 
drug abuse had contributed to isolation, low self-esteem and lack of self-confidence, 
and how this life situation had left them in a – hard to break – vicious circle. Street 
soccer had played a role in their coming out of isolation and giving them experiences 
of joy and achievements. In addition, the street soccer also helped the players to stay 
drug-free/sober between training sessions. 

n Conclusion: Street soccer can be a place to develop and establish a drug-free identity, 
and a place to establish confidence and faith in both yourself and others. Street soc-
cer provides a place where the players experience physical activity in social settings 
where there also were room for sorting out and discussing different experiences and 
emotions. Some reported that physical activity even helped to lessen withdrawal 
symptoms. The results of the study may be transferable to other marginalized groups 
experiencing isolation and loneliness.

n Keywords: low-threshold activity, movement, street soccer, drug abuse, identity.

lettere for ham å komme tilbake til rehabili-
tering igjen også etter et tilbakefall, blant an-
net fordi han hadde erfart at fysisk aktivitet 
i trygge sosiale rammer kunne hjelpe både 
på abstinens, ensomhet og negative tanker. 
I et handlingsforløp, som en rehabiliterings-
prosess kan være, kan man gå noen omveier, 
i litt ulike retninger eller frem og tilbake. 
Handlingene vil ikke nødvendigvis ha en 
åpenbar og entydig hensikt. Imidlertid kan 
ulike oblike hensikter, ved tilsynelatende 
«meningsløse» omveier, kunne tre frem og 
erkjennes i ettertid [17].   

Fotball er én av mange mulige måter å 
være sammen på, og for mennesker med 
rusbakgrunn vil det kunne bidra på en like-
frem måte som arena for fysisk aktivitet, lek, 
konkurranse og samvær, et sted for å eta-
blere et rusfritt sosialt nettverk, et sted for 
å utvikle og etablere en rusfri identitet, og et 
sted for å etablere tillit til og tro på både seg 
selv og andre.

Man kan tenke seg at funnene fra denne 
studien kan ha overføringsverdi til andre 
arenaer eller aktiviteter for mennesker med 
rusbakgrunn, så fremt det åpnes for at del-
takerne kan gå sine omveier, med tillit til 
at omveiene kan være del av en amfibisk 
prosess hvor nye og avgjørende erkjennel-
ser kan vise seg å tre frem i ettertid. Studien 
kan trolig også ha overføringsverdi til andre 
marginaliserte brukergrupper som erfarer 
isolasjon og ensomhet. Ikke minst viser 
denne studien betydningen av tilgang til nye 
subjektposisjoner og nye kroppslige erfarin-
ger. Slik sett kan dette også ha overførings-
verdig til andre terapeut-bruker-relasjoner.
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Ungdomstiden er preget av store forand-
ringer på mange plan – kroppslig, psykolo-
gisk og sosialt. Det handler om overgangen 
fra barndom til voksen alder, en fase hvor 
omstillingskravene er større enn i andre 
livsfaser. Nettopp derfor er ungdom ekstra 
mottagelige og sensitive for hva som rører 
seg i tiden, og deres opplevelser er preget av 
intensitet og stadige skiftninger. 

Ungdomstiden er samtidig en spesielt 
formativ fase i menneskers liv. De unge skal 
plassere seg i en sosial kontekst med nye 
krav og forventninger. Det kan ikke under- 
strekes nok at ungdommers utvikling og 
identitetsdannelse skjer i samspill med 
samfunnsmessige betingelser og kulturelle 
strømninger (1-3).

Trekker vi inn kjennetegn ved samfunns-
utviklingen de senere tiår med globalisering, 
usikkerhet og individualisering, kombinert 
med økende forventninger om og krav til 
formell utdanning og skoleprestasjoner, 
sammen med et hardere konkurranseklima 
og en uttalt kropps- og helseopptatthet og en 
helt ny form for fritid med bruk av elektro-
niske medier, er det ikke vanskelig å si seg 
enig med dem som mener det er mer kre-
vende å være ung i dag enn for bare noen 
få år siden.  

Her vil jeg rette søkelyset mot to tema 
som har spesiell relevans for fysioterapeuter: 
disiplinering og vaner.  

Disiplinering
Det er grunnleggende viktig for mennesker 
å bli sett, dette gjelder ikke minst for ung-
dom. Men det er ikke så ofte søkelyset rettes 
mot selve blikket, hva slags blikk vi ser med. 
Akkurat dette er en nøkkel til innsikt i dag, 
for blikket vi ser på hverandre med, er av-
gjørende for den enkeltes selvfølelse, og det 
er med på å bestemme hva slags sosialt liv vi 
fremelsker eller hemmer.  

I kronikkens første del understreket jeg 
at vi i økende grad er blitt «betraktere av 
oss selv og hverandre; at kroppen gjøres til 
objekt både for andres og eget blikk» (4:28, 
5:78-97, 192-218, 236-248). Når lite synes å 
ha høyere sosial og moralsk verdi enn den 
(unge,) slanke og veltrente kroppen, og vi 
stadig informeres via stadig flere kilder om 
våre forbedringsmuligheter, blir vi alle sti-
mulert til å orientere oss mot kroppens utse-
ende – mot form og fasong. 

Siden ungdom er i en generell endrings-
fase der også kroppen forandrer seg mye og 
fort, er det åpenbart at de lett kan bli opp-
tatt av å granske egen og andres kropp, og 
sammenligne for å finne ut om de skiller seg 
ut eller følger «normalen», om de matcher 
idealene eller avviker fra dem, og så videre. 
«Images invite comparisons: They are con-
stant reminders of what we are and what we 
might with effort yet become», skrev sosiolo-
gen Featherstone for et kvart århundre siden 
(6:178). Utviklingen har eskalert siden da.

Her er filosofen Foucaults forståelse av 
overvåking og disiplinering høyst relevant 
(7,8). Foucault viser blant annet til panop-
tikon for å illustrere hvordan det er å være 
konstant synlig og under vedvarende over-
våking. Panoptikon er en spesiell arkitekto-

nisk struktur som ble benyttet til fengsler og 
en del andre lukkede institusjoner utover på 
1800-tallet. Prinsippet var enkelt: Bygnin-
gen var sirkelrund med et vakttårn i midten 
som ga god oversikt over alle som befant seg 
i institusjonen, men de kunne derimot ikke 
se personene som befant seg i tårnet – eller 
om det var noen der i det hele tatt (5,7,8). 

«Foucaults poeng er hvor effektivt det alle- 
stedsnærværende blikket er. Har man først 
fått prentet det overvåkende blikket inn i 
menneskenes kropper, gjør de jobben selv», 
skriver politisk redaktør i Morgenbladet i 
debatten om ungdoms bekymringer og psy-
kisk plager (9:7).  

Foucault viser til en historisk endring 
kjennetegnet av at kontrollen forskyves fra 
omgivelsene til personen selv, hva han om-
taler som «en inversjon av synlighet» (7,8). 
Når individene internaliserer overvåknin-
gens blikk, driver de en form for selvtukt; 
den enkelte er med andre ord sin strengeste 
vokter, og det trengs ikke lenger vakttårn. 
Men i dag er det dobbelt opp: Det er vakt-
tårn overalt, samtidig som hver og en for 
lengst har internalisert dagens idealer. Og 
de forsterkes hele tiden (5). 

Kropp og trening – livets mening
Det er velkjent at usikkerhet og problemer 
kanaliseres og uttrykkes på ulike måter i 
forskjellige historiske epoker (4,10). I vår 
tid konverteres problemer lett til ulike kon-
trollprosjekter knyttet til kropp og helse.  
For noen blir trening og kosthold selve livs- 
innholdet, for andre er livet på sosiale me-
dier blitt altoppslukende. Som påpekt fra 
psykiaterhold er avhengighetsproblematikk 
i økende grad knyttet til kropp, trening og 
mat, og til bruk av elektroniske medier og 
selvkontrollsapparater. 

De senere år har mange brukt uttrykket 
«generasjon perfekt» om dagens ungdom, 
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Min bekymring er at fysioterapi kan forsterke, ikke 
redusere, dagens kropps- og helseopptatthet.

om «lydighetsgenerasjonen» (3). Det ut-
trykkes bekymring for det regimepregete 
livet til mange av dagens unge – som mål-
rettet skaffer seg utdanning og ellers lever 
opp til forventninger om passende oppførsel 
(les: leve «sunt» = trene, spise «riktig» mm), 
og som er så disiplinerte at de glemmer å 
se seg rundt i verden. Kort sagt, individu-
ell selvrealisering skjer på bekostning av en 
utadorientering. Essensen fanges i formu-
leringer som: «Selvkritikken har erstattet 
samfunnskritikken» (11:10), og «Før hadde 
’samfunnet skylda’, nå er magefettet den sto-
re fienden» (9:6).

«Kroppsmisnøye blant jenter og kvinner 
er for tiden et normalfenomen. Den tilfredse 
er en statistisk avviker» skrev psykiater Skår-
derud nylig (12: 34). Utallige innlegg fra ung-
dom for tiden i ulike sammenhenger under-
bygger slike vurderinger. Hva kan vi gjøre?

Vaner og alminneliggjøring
Første skritt i møte med ungdom er som 
alltid ellers å få innblikk i den enkeltes livs-
situasjon og dagligliv. Gitt den omfattende 
dokumentasjonen som foreligger om ung-
dommers plager og problemer, er det viktig 
å gjennomføre en grundig anamnese med 
vekt på å få frem (u)vaner, døgnrytme og 
mestringsstrategier. Søvn er for eksempel et 
punkt vi bør vie oppmerksomhet siden søvn 
har en viktig restituerende funksjon, og stu-
dier viser at mange barn og unge får for lite 
søvn, en tendens som er økende (13). 

Mitt inntrykk er at vi som terapeuter lett 
kan gå oss vill i nye konsepter og terapifor-
mer, og «glemmer» at variasjon – veksling 
mellom arbeid og hvile, mellom konsentrert 
oppmerksomhet og «måpetid» som psyko-
logen Gran kaller det – er fundamentalt vik-
tig for vår helse, og står i skarp kontrast til 
det programmerte og hektiske livet mange 
lever i dag. «Omgivelsenes krav…om alltid 
å være «på», tilgjengelig og utadvendt gir 
ikke mulighet for rekreasjon og pauser», 
skriver Gran, og understreker at alle trenger 
å kople seg av med jevne mellomrom for å 
gi hjernen «nedetid»  (14:27). Her viser hun 
til hva filosof Vetlesen kaller «det døgnåpne 
mennesket». Dette er synspunkter som støt-
tes også fra nevrovitenskapelig hold (Se for 

eksempel 15).
Selv har jeg erfaring for at det nytter å 

snakke sammen om hverdagslivets utfor-
dringer og prestasjonskrav, og alminnelig-
gjøre – men ikke bagatellisere – reaksjoner 
som å føle seg dum, ønske seg en mer vel-
dreid kropp etc. En viss realitetsorientering 
hører med, og enkle øvelser og tips med 
tanke på å bygge opp under den enkeltes 
kroppslige forankring. 

En grundig klinisk undersøkelse er en 
selvfølgelig del av førstegangsmøter, men 
det er slett ikke alltid nødvendig å starte opp 
med en omfattende behandlingsprosess selv 
om pasienter har en del plager. Her tror jeg 
vi må tenke nytt om bruk av tiden og hva 
som er aktuelle «hjemmeøvelser».

Vi kan med fordel ta en pause på noen 
uker etter de første innledende møtene der 
vi sammen har kommet frem til noen for-
slag til endring av daglige vaner som den 
enkelte så skal prøve å etterleve: ikke ta med 
elektroniske medier når de legger seg om 
kvelden, spise frokost (i stedet for å bruke 
hele morgenen på å sminke seg), rusle en 
daglig tur og se seg rundt, og så videre. Uten 
unntak kommer ungdommene tilbake etter 
noen uker og føler seg mer opplagte. For 
noen er problemene av en slik art at de må 
ha videre oppfølging, andre har fått en til-
strekkelig dytt til å selv komme seg videre i 
et nytt spor.

Noen synes sikkert dette er banalt, og en-
kelte vil nok innvende at spesielt traumati-
serte personer trenger noe helt annet. Mitt 
svar er dette: Jo vanskeligere oppvekst og jo 
mer ustabile og krevende forhold man har 
vokst opp under, desto viktigere er struk-
tur og variasjon i hverdagen. Det er i tråd 
med grunnleggende prinsipper i psykisk 
helsevern. Og det utelukker selvfølgelig ikke 
behandling. Min overbevisning er at større 
vekt på vaner og variasjon kan spare mange 
unge for tretthet og plager, og samfunnet for 
store summer. 

Jeg mener også at det er viktig å appellere 
til ungdommenes fornuft, og hjelpe dem til 
å se seg selv utenfra – bryte ut av egen boble, 
og ikke bare være øyeblikkstyrt.  Mange kan 
også le av seg selv og se at de er opphengt i 
uvaner. 

Vi må tørre å fremstå som profesjonelle 
og med autoritet. Å avgrense uten å av-
vise, å utfordre og samtidig være støttende 
er en sentral oppgave i alt helsearbeid, og 
spesielt viktig i dag (5:149-170).  Det er en 
del ungdommer, gutter som jenter, som er 
preget av en grunnleggende avmaktsfølelse. 
Da er det fundamentalt viktig at de får er-
fare at de ikke er prisgitt omgivelsene, men 
kan ta grep selv. Ved å kombinere samtaler 
og kroppslige innfallsvinkler kan vi hjelpe 
dem ut av en «offerrolle»; hjelpe dem til å bli 
handlende subjekter i eget liv (16,17). 

Mot tidens selvsentrering og betrakter-
forhold til kroppen, er det mye å vinne på 
at vi legger større vekt på variert aktivitet og 
ikke bygger opp under en tenkning om at 
fysisk aktivitet kun er «trening», at vi dveler 
mer ved kroppslig erfaring med utforsking 
av ulike måter å bevege seg på, og at vi ge-
nerelt søker å fremme engasjement og selv-
forglemmelse (17). Her kommer ikke minst 
skolehelsetjenesten inn i bildet. Min bekym-
ring er at fysioterapi kan forsterke, ikke re-
dusere, dagens kropps- og helseopptatthet. 

Til slutt
Utfordringer knytter seg til å skille hva som 
er mer situasjonsbetingete problemer og hva 
som skriver seg fra en vanskelig fortid. Når 
det i dag ofte sies at mange unge er skjøre, 
er det grunn til å problematisere hva skjør-
heten består i, og hvordan vi kan bidra til å 
hjelpe unge til å tåle livets opp- og nedturer. 
Fordi det å tåle en viss motstand er et kjen-
netegn ved psykisk helse.

 På denne bakgrunn er det viktigere enn 
noensinne å bevare og videreutvikle den kli-
niske undersøkelsestradisjon vi har i norsk 
fysioterapi, slik at vi er i stand til å skille mel-
lom mer avgrensete og situasjonsbetingete 
plager, og de dysfunksjoner og helsepro-
blemer som er utviklet over tid og som er et 
resultat av vedvarende påkjenninger i livet. 

Det krever at vi ikke bare øker bruken av 
måleinstrumenter slik tendensen er i dag, si-
den dette lett kan føre til at vi undergraver vår 
kliniske vurderingskompetanse. Den sentra-
le utfordringen i en tid med stadig innsnevre-
de normalitetsgrenser og en eksplosiv vekst 
i teknologi og laboratoriemedisin i helse- ›››
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Forfatterne retter søkelys på hvordan fysiote-
rapeuter og ergoterapeuter kan ha økt fokus 
på arbeidshelse og arbeidsdeltakelse i sin 
yrkesutøvelse. Boken er skrevet i en dansk 
kontekst, men mange av temaene er allmenn-
gyldige og høyst relevante for norske forhold. 

Boken er delt inn i ti kapitler og gir en 
fyldig gjennomgang av hvorfor arbeid er bra 
for helsen, hvordan arbeidsplassen kan være 
er en viktig aktør i oppfølging av sykmeldte og 
hvordan fysioterapeuter bør inngå i tverrfag-
lig og tverrsektorielt samarbeid for å bidra til 
at flere kan stå i arbeid. Nyttig kunnskap for 
fysioterapeuters praksis er hvordan personlige 
faktorer, slik som evne til å ta vare på egen 
helse, kan påvirke individets arbeidsevne. 
Arbeidsevne blir i boken definert som den 
enkeltes selvrapporterte evne til å arbeide. 
Det skilles mellom generell arbeidsevne og 
arbeidsevne relatert til en spesifikk arbeids-
situasjon, men i boken presenteres også mer 
omfattende definisjoner. I tillegg til å bruke 
eksempler fra sykefraværsoppfølging slik det 
foregår i Danmark, vier forfatterne stor opp-
merksomhet til teoretiske modeller for retur til 
arbeid og praktiske redskaper for vurdering av 
funksjon og arbeidsevne. Ett av bokens kapit-

ler beskriver ulike intervensjoner og tiltak som 
kan inngå i arbeidsrettet rehabilitering. Det er 
en styrke at alle kapitler avsluttes med henvis-
ning til nasjonale og internasjonale kilder.

For å kunne sammenligne, vil det være 
en fordel om lesere av boka har kjennskap 
til hvordan sykefraværsoppfølging foregår i 
Norge. For å synliggjøre dette har jeg valgt 
å komme med noen eksempler fra boka, der 
danskene har valgt løsninger som avviker noe 
fra norske forhold.  

Tittelen på boken «arbeidsfastholdelse» 
viser til en lovpålagt prosess som i Danmark 
skal iverksettes når en arbeidstaker strever 
med å stå i arbeid og risikerer å bli sykmeldt. Et 
slikt «fastholdelsesforløp» involverer først og 
fremst arbeidsplassen, arbeidstakeren og det 
lokale jobbsenteret. Danske arbeidstakere kan 
selv melde seg syke uten krav om sykmelding 
fra lege. Arbeidstakeren har imidlertid ikke 
samme oppsigelsesvern under sykdom som 
vi har i Norge. Arbeidsgiver bærer et stort 
ansvar ved å betale sykepenger i 30 dager 
og er pålagt å kalle arbeidstaker inn til en 
samtale i løpet av fire uker. Etter fire uker må 
arbeidstaker søke kommunen om sykepenger. 
Hvis arbeidstakeren forventer å være borte 
fra arbeid i mer enn åtte uker, vil kommunen 
kunne be om en legeerklæring. De danske 
jobbsentrene er organisert innenfor hver 
enkelt kommune og fungerer delvis som NAV, 
ved at de har ansvar for å utbetale sykepenger 
til den sykmeldte og refusjon til arbeidsgiver. 
Jobbsenteret har ansvar for å ha dialog med 
arbeidsgiver, og skal ha tett oppfølging av 

den sykmeldte, men skiller seg fra Norge 
ved at fysioterapeuter inngår i tverrfaglige 
team for retur til arbeid. Typiske oppgaver for 
fysioterapeuter kan være arbeidsplassbesøk, 
vurderingssamtale med den sykmeldte, samt 
råd om trening og aktivitet. I tillegg kan fysio-
terapeuter i noen virksomheter være ansatt 
som såkalte fastholdelseskonsulenter som 
skal gi råd til arbeidsgiver i oppfølging av sine 
arbeidstakere. I Danmark er det også lovpålagt 
at alle kommuner skal ha et tverrfaglig rehabi-
literingsteam med ansvar for å følge opp syk-
meldte som ikke lenger har noen arbeidsgiver. 
Det tverrfaglige teamet skal behandle saker 
som handler om vurdering av restarbeidsevne 
for tilpasset arbeid i såkalte «flexjobber» og 
ressursforløp eller vurdering av førtidspensjon.

Det kan være nyttig å vite hvordan sykefra-
værsoppfølging og arbeidsrettet rehabilitering 
fungerer i andre nordisk land. Denne boken 
viser at danskene har funnet en god sykefra-
værsmodell som ikke er legestyrt, og som an-
svarliggjør arbeidsgiver og kommune sammen 
med arbeidstakeren selv. Den danske modellen 
er et godt eksempel på hvordan fysioterapeu-
ter kan bidra mer aktivt i tverrfaglige team, 
både i jobbsentre som tilsvarer NAV i Norge og 
i kommunene. Boken anbefales til fysiote-
rapeuter som i sin hverdag møter personer i 
yrkesaktiv alder med helseutfordringer. 

Irene Øyeflaten, fysioterapeut og forsker ved 
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet 
rehabilitering i Rauland og Uni Research helse 
i Bergen.

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere – har vi noe å lære av danskene?

vesenet – er å samle og sammenfatte for-
skjelligartet informasjon, der opplysninger 
om den enkeltes erfarings- og meningsver-
den, aktuelle livssituasjon og oppvekst ses i 
sammenheng med kliniske funn (eventuelt 
påvist patologi) og ressurser. Først da blir 
det mulig å benytte tilnærmingsmåter som 
ikke bare tar for seg ett problem ad gangen, 
men også åpner for at vi kan individualisere 
tiltak og virkemidler ut fra en forståelse av 
at kroppen er en uttrykksfull, funksjonell og 
samspillende enhet. 

For å runde av, oppbyggelig og optimistisk: 
Det ligger spesielle potensialer i den fysio- 
terapeutiske samhandlingssituasjon der 
samtaler og kroppslige innfallsvinkler kan 
utfylle hverandre.
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Våre danske kolleger, ridefysioterapeutene 
Hanne Dahl Iversen og Bente Nellemose, 
har skrevet denne lille, og etter min mening 
betydningsfulle, boken om ridefysioterapi. Den 
ser kanskje mer ut som et hefte med sine 96 
sider og myke permer, nesten lommeformat. 
Men det er imponerende hvor mye forfatterne 
har fått med på så få sider. 

Boken kom i stand etter en direkte henven-
delse fra forlaget, med begrensning i sidetall 
og tre måneders frist. Den er skrevet ved siden 
av fulltids jobb, noe som gjør arbeidet enda 
mer imponerende.

Målet var å beskrive ridefysioterapi i 
Danmark anno 2015. Forfatterne mener at 
selv om ridefysioterapi er et lenge anerkjent 
behandlingstilbud, er det mange, også blant 
helsepersonell, som ikke kjenner til denne 
behandlingsformen og effekten av den.  

Derfor ønsker forfatterne å informere om ri-
defysioterapi på helseutdanningene, fortrinns-
vis på fysio- og ergoterapiutdanningene, men 
også medisinstudiet. Videre håper forfatterne 
at boken vil kunne brukes som oppslagsverk 
og inspirasjon. Nettopp dette tror jeg de har 
lykkes med. Det finnes få bøker på området, og 
denne vil være et bra tilskudd. 

For ridefysioterapeuter er det ikke noe nytt 
i boken, men forfatterne klarer på en utmerket 
måte å sammenligne ridefysioterapiens 
virkemåte med andre anerkjente trenings- og 
behandlingsformer. Det gjelder blant annet 
balansetrening og motorisk læring. Slik har de 
etter min vurdering overbevisende forklarin-
ger på hvorfor dette kan være en fin form for 
fysioterapi. Boken gir også bra oversikt og 
eksempler på øvelser og progresjon i behand-
lingen. 

Videre ser vi hvordan ridefysioterapien i 
Danmark er organisert i retningslinjer, avtaler 
og krav til fagpersonell, så vel som hester og 
utstyr. Danske Fysioterapeuter (DF) har som 

i Norge en egen faggruppe;  «Fraktionen af 
Ridefysioterapeuter». Danskene har også 
«Foreningen af Godkendte Handikapridesen-
tre». 

 Et følt behov for å ville skrive boken kan 
også være at Sundhedstyrelsen i 2014 utga 
«National klinisk retningslinje for fysioterapi 
og ergoterapi til børn og unge med nedsat 
funktionsevne som følge af cerebral parese –  
9 udvalgte indsatser». Retningslinjene skapte 
en viss oppsikt både i Danmark og Norge ved 
å bare anbefale bruk av ridning «etter nøye 
overveielser, da effekten er uavklart, og at 
skadevirkninger som smerte og fall fra hesten 
er dokumentert». Cerebral parese er vel den 
funksjonsnedsettelse hvor ridefysioterapi er 
mest kjent for å være vellykket, og der forsk-
ningsgrunnlaget er best.   

Boken er ryddig og oversiktlig. Litteratur-
henvisningene bak i boka inneholder ikke rene 
studier, men kjente lærebøker og artikler av 
mer praktisk art. Det er kanskje like greit, i det 
dette er en erfaringsbasert bok som likevel 
tydeliggjør overensstemmelse mellom teori 
og praksis. Uansett burde nok vitenskapelige 
studier blitt tatt med her. 

Det mest sentrale i boken er naturlig nok 
hvordan ridefysioterapi virker. I en ideell 
oppreist og balansert sittestilling, eventuelt 
med støtte, blir pasienten beveget av hesten 
i alle ledd. Utgangspunket for bevegelsen 
er bekkenet, som forårsaker en tilnærmet 
gangbevegelse i pasientens hofteledd og 
rygg, noe boken beskriver. Bedret gange er en 
effekt som synes vanlig ved ridefysioterapi. 
Avspenning, balanse, stabilitet, koordinasjon, 
kroppsholdning, kroppsbevissthet og symmetri 
er noen av utfordringene ved ridning. I tillegg 
kan oppmerksomhet, konsentrasjon og hukom-
melse trenes. Pasienten blir med i et sensomo-
torisk samspill, som også omfatter mestring og 
glede over samværet med hesten.  

Det brukes mye leker og utstyr som baller 
og poser, kjegler, stolper og bommer, for å 
trene balanse, vektfordeling og kroppsbevisst-
het.  Det kan være morsomt og kan brukes 
som test og konkurranse. Å klappe hesten eller 
pusse den, og bruke utstyr som har direkte 
med hesten å gjøre, kan kanskje være mer 
motiverende.  

En stadig økende interesse verden over 
om betydningen av bruk av dyr, og da spesielt 
hest i terapi og tilpasset aktivitet for mennes-
ker med nedsatt funksjon, krever informasjon, 
dokumentasjon og kvalitetssikring av tilbu-
dene. Slik sett er boken et viktig bidrag, selv 
om ridefysioterapi har vært akseptert siden 
de nordiske land begynte med dette allerede i 
1950-årene.  

Forfatterne sier at Danmark var det første 
land i verden hvor «sykekassen» ga tilskudd 
til «legehenvist ridebehandling» i 1973.  
Dette stemmer nok ikke helt, da den norske  
fysioterapeuten Elsebeth Bødtker regnes 
som pioneren, med godkjenning av Rikstryg-
deverket for ridefysioterapi med full refusjon 
allerede i 1964. Men la oss ikke hefte oss ved 
det, boken er bra den! 

Ellen Trætteberg, ridefysioterapeut,  
Beitostølen. 

Nytt om ridefysioterapi

http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap

http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap


32     FYSIOTERAPEUTEN  9/16

FAG

Kjetil Isaksen, lege, Ph.D, Universitetet i 
Bergen, Stavanger Universitetssykehus.
Veileder: Prof., Dr. Med Alf Inge Larsen. 
Universitetet i Bergen, Stavanger Universitets-
sykehus.

Disputas fant sted 29. april 2016, arbeidet er 
utført med støtte fra Helse Vest.

Originaltittel: Exercise training in patients with 
heart failure and an implantable cardioverter 
defibrillator: Review of existing data, shock 
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Pasienter som har overlevd hjertestans, men 
også noen pasienter med betydelig hjerte-
svikt, kan få tilbud om en innopererbar hjer-
testarter, også kalt implantable cardioverter 
defibrillator (ICD), for å forebygge plutselig 
hjertedød. En ICD virker ved å kontinuer-
lig analysere hjerterytmen. Dersom en po-
tensiell farlig rask rytme oppstår, kan denne 
behandles ved at ICDen utløser et strømstøt 
som avbryter den farlige rytmen. Selv om 
pasientgruppen med ICD er økende, vet vi 
lite om hvordan disse pasientene bør forhol-
de seg til fysisk aktivitet. Dette til tross for 
at de vanligste underliggende hjertesykdom-
mene som fører til ICD (koronarsykdom og 
hjertesvikt) har veldokumenterte effekter av 
fysisk aktivitet på forlenget overlevelse, min-
dre sykelighet og bedret livskvalitet. 

Enkelte studier tyder på at det å være 
bærer av en ICD for noen pasienter er stres-
sende og kan påvirke fysisk og psykisk fun-
geringsevne. Dette relateres til engstelse og 
angst for potensielle strømstøt fra ICDen og 
refereres til som «støtengstelse».

Hensikten med avhandlingen var å kart-
legge kunnskap om treningsbasert rehabili-
tering av ICD-pasienter, samt å undersøke 
forekomst av støtengstelse blant den samme 
pasientgruppen. Det ble også utført en kon-
trollert intervensjonsstudie for å undersøke 
gjennomførbarhet og effekt av en 12 ukers 

høyintensiv aerob intervalltreningsinterven-
sjon blant pasienter med hjertesvikt og ICD. 

Innledningsvis ble tilgjengelige data 
vedrørende trening i rehabilitering av ICD-
pasienter presentert i en oversiktsartikkel 
(1). Resultatene viste at det er få og små 
studier som er publisert. Eksisterende data 
tyder imidlertid på at aerob fysisk aktivitet 
med moderat intensitet ikke medfører økt 
risiko for ICD-terapi (strømstøt) eller andre 
utilsiktede hendelser. Studiene rapporterte 
også om god effekt på aerob kapasitet blant 
pasientene, som i hovedsak hadde underlig-
gende koronar hjertesykdom med eller uten 
hjertesvikt.

Det ble så gjennomført en tverrsnittsun-
dersøkelse med spørreskjema som omfattet 
173 ICD-pasienter. Denne undersøkelsen 
hadde som formål å undersøke forekomst 
av støtengstelse. Dette er et fenomen som 
kjennetegnes ved angst og uro knyttet til det 
å leve med ICD (2). Resultatene fra kartleg-
gingen viste at 44% av ICD-bærerne rappor-
terte støtengstelse «i noen grad». Gransking 
av ICD-data viste at pasienter som har opp-
levd støt fra hjertestarteren eller forstyrrelse 
i hjerterytmen i løpet av siste år, rapporterte 
mer støtengstelse enn de som ikke hadde 
opplevd dette.

Den prospektive kontrollerte intervall-
treningsstudien rekrutterte 35 pasienter (24 
i treningsgruppen og 11 i kontrollgruppen) 
med hjertesvikt og ICD. Treningsgruppen 
utførte tre ukentlige intervalløkter ledet av 
fysioterapeuter med erfaring fra hjertere-
habilitering. Hver økt hadde fire ganger fire 
minutters intervaller med et intensitetsnivå 
på 85% av maksimal hjertefrekvens. Resul-
tatene her viste at denne formen for trening 
var gjennomførbar med god effekt på aerob 
kapasitet. Det ble ikke registrert hendelser 
med utilsiktede ICD-støt i forbindelse med 
trening (3). Pasientene som hadde trent, 
rapporterte økt livskvalitet og mindre de-
pressive symptomer etter gjennomført tre-

ningsintervensjon. Disse endringene var 
ikke lenger signifikante ved oppfølging etter 
to år. Pasientene som hadde deltatt i tre-
ningsintervensjonen rapporterte signifikant 
mindre grad av sedat livsstil ved to-års opp-
følging (4). Treningsintervensjonen hadde 
ingen målbare effekter på serumnivåer av 
betennelsesmarkører, som ofte er forhøyet 
ved hjertesvikt og som er knyttet til dårlig 
langtidsprognose (5). 
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diol. 2012;19(4):804-12.
2. Morken IM, Isaksen K, Karlsen B, Nore-
kval TM, Bru E, Larsen AI. Shock anxiety 
among implantable cardioverter defibrillator 
recipients with recent tachyarrhythmia. Pa-
cing Clin Electrophysiol. 2012;35(11):1369-
76.
3. Isaksen K, Munk PS, Valborgland T, Lar-
sen AI. Aerobic interval training in patients 
with heart failure and an implantable car-
dioverter defibrillator: a controlled study 
evaluating feasibility and effect. Eur J Prev 
Cardiol. 2015;22(3):296-303.
4. Isaksen K, Munk PS, Giske R, Larsen AI. 
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Kort oppsummert av Dahm KT og Larun L
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Styrketrening gir økt muskelstyrke for brystkreftopererte kvinner med risiko for å utvikle lymf-
ødem. Det ser ikke ut til at styrketrening påvirker alvorlighetsgraden av lymfødem. Dette viser en 
systematisk oversikt publisert i Journal of Physiotherapy.

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. 

Styrketrening er ikke skadelig for brystkreftopererte kvinner 
med risiko for å utvikle lymfødem

Bakgrunn
Brystkreft er den vanligste kreftformen 
hos kvinner. Omlag 3.348 kvinner fikk 
brystkreft i 2014, og antall kvinner som 
får brystkreft øker. Kvaliteten på behand-
lingen er blitt bedre de senere årene, og 
stadig flere blir friske. I dag lever ni av ti 
kvinner (90%) fem år etter at de har fått di-
agnosen, mens det på 70-tallet var seks av 
ti kvinner som levde etter fem år (67,9%).

En av komplikasjonene etter brystkreft-
kirurgi er utviklingen av lymfødem. Mel-
lom seks og 49% av brystkreft-opererte får 
lymfødem. Risikofaktorer kan være stråle-
terapi, antall lymfeknuter som er tatt bort, 
kirurgisk fjerning av brystet (mastektomi), 
økt kroppsvekt, skader og/eller infeksjo-
ner.

Måling av lymfødem kan gjøres ved å 
sammenligne volum av armen på operert 
side med volum av armen på den andre 
siden etter treningsperioden. Alternativt 
kan man sammenligne volumet av armen 
på operert side før og etter treningspe-
rioden. Volumet kan måles direkte med 
bruk av volumeter eller beregnes ut fra 
omkretsmål. Diagnosen lymfødem stil-
les vanligvis klinisk, men av og til kan det 
være nødvendig med supplerende under-
søkelser. Definisjonen av lymfødem og 
hva som er «cut-off»-verdien varierer.

I Norge er det etablert lavterskeltilbud 
med aktivitet og trening for kreftpasienter 
ved flere sykehus. Tilbudene heter «puste-
rom» og er opprettet i samarbeid med stif-
telsen Aktiv mot kreft.

Hva sier forskningen?
Denne systematiske oversikten oppsum-
merer funn fra studier som har undersøkt 
effekt av styrketrening for kvinner som er 
operert for brystkreft og som har risiko 
for å utvikle lymfødem. Nedenfor vises re-
sultatene for styrketrening sammenlignet 
med en kontrollgruppe. Kontrollgruppen 
trente ikke, men fulgte vanlig behand-
lingsregime og fikk eventuelt skriftlig in-
formasjon eller fysioterapi. 

Studiene viste at:
•	 Styrketrening fører trolig til økt muskel- 

styrke (JJJm). 
•	 Det ser ikke ut til at styrketrening på-

virker alvorlighetsgrad av lymfødem 
(JJmm).

•	 Det er usikkert om trening påvirker an-
tall tilfeller av lymfødem (JJmm).

Tilliten til resultatene ble vurdert til å 
være middels (JJJm) og lav (JJmm). Det 
ble trukket for manglende blinding av ut-
fallsmål (subjektiv rapportering) i flere av 
studiene, samt trukket for brede konfidens- 
intervall.

Hva er denne informasjonen 
basert på? 
Totalt inngikk åtte randomiserte kontrol-
lerte studier med til sammen 1.091 delta-
kere i oversikten. Deltakerne hadde gjen-
nomgått operasjon for brystkreft, enten 
brystbevarende kirurgi eller mastektomi. 
Pasientene hadde ulike stadier av bryst-
kreft, men alle hadde fjernet lymfeknuter 
i armhulen. Noen av pasientene hadde i 

tillegg fått hormonbehandling, kjemo- el-
ler stråleterapi. Pasientene i én av studiene 
trente mens de fikk kjemoterapi. Gjen-
nomsnittsalderen varierte fra 47 til 57 
år. Seks studier inkluderte pasienter med 
risiko for å utvikle lymfødem. Kontroll-
gruppene fikk ingen tiltak, informasjon 
eller standard behandling. To studier in-
kluderte pasienter med lymfødem. Kon-
trollgruppen fikk lymfedrenasje eller lette 
tøyninger og massasje. 

Treningen ble i hovedsak gjennomført 
under veiledning av fysioterapeut eller 
en autorisert trener, og varte fra to til 18 
måneder. Oppstart av treningen varierte 
fra fire uker til fem år etter operasjonen. 
Styrketreningen ble kategorisert som lav 
intensitet (liten belastning og/eller lang-
som progresjon) i seks studier og moderat 
intensitet (fra 50 til 70 % av 1 RM, med 
8-15 repetisjoner/to serier) i to studier. 
Oppfølgingstiden varierte fra to måneder 
til to år. Målingene ble gjort rett etter at 
tiltaket var avsluttet.

Kilde: 
Paramanandam VS, Roberts D. Weight training is not 
harmful for women with breast cancer-related 
lymphoedema: a systematic review. Journal of physio-
therapy 2014;60(3):136-143. Les hele oversikten:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1836955314000903. 

Les hele rapporten fra Kunnskapssenteret: 
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/
effekt-av-fysisk-trening-for-personer-med-kreft
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TEMA FLYKTNINGHELSE

På ferden til Europa kan det 
være tett mellom traumene 
for flyktningene. Hvordan 
slår dette ut når de er trygt 
fremme i Norge? På flyktning-
kontoret i Bærum vet man mye 
om dette.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

DET ER LITE eller ingen ting som minner 
om flukt og dramatiske opplevelser på Otto 
Sverdrups plass i Bærum. Men innenfor dø-
rene treffer vi fysioterapeut Anne-Grethe 
Myklebust og sykepleier Inger Schanche 
som har sett mange ulike former for trau-
mereaksjoner. 

Myklebust var også en av bidragsyterne 

på NFFs temadag 8. september om fysiote-
rapeutens rolle i møte med flyktninger.

Den minste ting kan være utløsende, og 
reaksjonene kan komme lenge etter at man 
har vært igjennom de dramatiske opplevel-
sene. Det gjør noe med både kropp og sinn.

På helsekurs
Introduksjonsprogrammet for flyktninger 
strekker seg normalt over to år. Flyktning-
kontoret i Bærum i samarbeid med voksen-
opplæringen står for koordineringen, og i 
perioden flyktningene deltar mottar de lønn. 

Tidlig i prosessen har man satset på et 
helsekurs, utviklet av Myklebust.

– Helsefremmende og forebyggende ar-
beid er mitt hovedansvar. Helsekurset fore-
går med tolker, og kan være litt av en opple-
velse – vi har hatt opptil tolv tolker samtidig 
i rommet, forteller fysioterapeuten.

– Helsekurset legges tidlig i introduk-
sjonsprogrammet slik at flyktningene skal 

kunne forstå reaksjonene sine og stabilise-
res. Dette har vi gjort siden 2011, og tilbake-
meldingene har vært gode, sier Myklebust.

Ifølge Schanche og Myklebust kreves det 
et trent øye og en stødig hånd for å styre 
disse kursene.

– Vi må være klare i tilbakemeldingene 
og strenge på tiden for å komme igjennom 
materialet, spesielt når det skal oversettes til 
såpass mange ulike språk – det blir jo en del 
uro, medgir Myklebust.

Og kursdeltakerne er kunnskapstørste.
– Det er en fornøyelse å se hvordan de 

tar inn kunnskap. Alle er nye i landet, og 
alle trenger den samme informasjonen. Det 
betyr at vi har alt fra analfabeter til akade-
mikere i forsamlingen, noe som innebærer 
at man må bruke et enkelt språk strippet for 
fagterminologi. Det er også viktig å være år-
våken slik at vi plukker opp eventuelle reak-
sjoner flyktningene har på tematikken, sier 
Schanche. 

Flyktninghelse i mottaksfasen

n Så langt er spørsmålene mange, men Fysioterapeuten 
søker å gi svar på noen av disse via de neste temasidene. 
Her kombineres forskning og kunnskap på feltet, presen-
tert av fagredaktør John Henry Strupstad, med et besøk 
ute i tjenesten hvor man gjør sitt for å stabilisere og 
hjelpe de som har søkt tryggheten i Norge.

n Flyktninger har lik rett til helsetjenester som den 
øvrige befolkningen, og ansvaret for å yte denne hjelpen 
deles mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
Det fremgår av veilederen Rettigheter, ansvar, organise-
ring og finansiering utgitt av Helsedirektoratet i år.

n Både flyktningkontoret i Bærum og fysioterapeut 
Viktoria Zanders doktorgradsavhandling understreker 
viktigheten av god kommunikasjon med flyktninger. Man 
må våge å snakke om de traumatiske opplevelsene. En 
krevende øvelse, som forhåpentlig kan gjøres noe enklere 
ved å lese disse sakene.

n Vi ser også nærmere på betydningen av traumatiske 
barndomsopplevelser hos flyktninger. Mange lider av 
psykiske helseproblemer etter ankomst til et nytt land, og 
Marianne Opaas ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold 
og traumatisk stress (NKVTS) har sett nærmere på dette.

Flyktningstrømmen vi opplevde i 2015 viste raskt hvor dårlig forberedt det norske 
mottaksapparatet var. Men hvordan står det til i helsesektoren, og blant fysioterapeutene? 
Hva har flyktningene krav på, hvilke krav stilles til helsepersonell, og hvordan skal man 
møte mennesker som har vært traumatiserte på best måte? 

mailto:kh@fysio.no
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Flyktninghelse i mottaksfasen
For å unngå misforståelser og feilkom-

munikasjon er nettopp et enkelt språk alltid 
viktig ved bruk av tolk, minner Myklebust 
og Schanche om.

Et annet viktig aspekt innen helse er kost-
hold og ernæring. Her tilbyr flyktningkon-
toret opplæring via ernæringsfysiolog.

– Mange av mennene har jo aldri laget 
mat før, og de som har erfaring med matla-
ging trenger kunnskap om hva man kan kjø-
pe i Norge som er sunt. I reklamene handler 
det ofte om frossenpizza og store kvanta 
brus på salg. Det synes i flyktningenes kjøle-
skap i startfasen. De som har gode matvaner 
fra hjemlandet trenger å vite hvordan de kan 
få tak i tilsvarende produkter her til lands for 
å opprettholde dette, sier Myklebust.

Gjennom sin egen reise
Hva er psykisk helse står sentralt i flykt-
ningkontorets kurs, og her går flyktningene 
igjennom sin egen reise.

– Flyktningene har svært forskjellige bak-
grunner, og vi snakker blant annet om hvor-
for reaksjonene på flukten kommer, forkla-
rer Myklebust.

Via arbeidet opplever de at menneske-
smuglerne stadig utvikler taktikken sin, og 
at det alt for ofte ender med overgrep når 
de har lurt flyktningene for pengene de har 
klart å samle sammen.

– Løftene er en ting, men når man brått 
står ved en grenseovergang og får beskjed 
om at det kun er hit du har betalt, blir det 
tøft. Det hører dessverre ikke til sjeldenhe-
tene at både menn og kvinner tvinges til å 
utføre seksuelle tjenester, eller at flyktnin-
gene blir satt til å arbeide et sted før de gis 
anledning til å reise videre. Mange dør på 
reisen, og mange forsvinner uten at noen vet 
hvor de har blitt av, sier Schanche.

Det er en kjent sak at en rekke av kvin-
nene som flykter voldtas, men det snakkes 
langt mindre om at dette også skjer med 

Flyktningkontoret 
i Bærum
•	 Har ansvar for å bosette og etablere 

flyktninger i kommunen.
•	 Koordinerer innsatsen rundt voksne 

flyktninger i introduksjonsprogrammet.
•	 Målsettingen er at 70 prosent av 

flyktningene skal være i arbeid eller 
utdanning når de avslutter introduk-
sjonsprogrammet etter to år.

•	 Tverrfaglig sammensatt med fysio-
terapeut, sykepleiere, miljøarbeidere 
og rådgivere. Styrer egen legeressurs 
tilknyttet flyktningkontoret.

•	 1 årsverk fysioterapeut/helserådgiver
•	 3 årsverk sykepleiere
•	 3,6 årsverk psykisk helse barn og unge
•	 0,3 årsverk lege /legesekretær

›››
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menn.
– For menn er dette forbundet med stor 

skam, det snakkes ikke om overgrepene. 
Følgelig er det store mørketall på området, 
påpeker Schanche.

Reaksjonene på traumene de har vært ut-
satt for kommer først etter en stund.

– Det kan gå fra cirka seks måneder etter 
at de har kommet i trygghet og opp til et par 
år før reaksjonene kommer. For enslige min-
dreårige kan det gå så lenge som mellom 15 
og 17 år etter ankomst før de får utslag. Det 
skyldes ofte at de bruker lengre tid på å sta-
bilisere seg. Når de for eksempel er klare til å 

starte egen familie, kan reaksjonene komme 
fordi de tenker på mennesker de har mistet 
og hva de har gått glipp av i livet som følge 
av flukten, forklarer Myklebust.

Psykiske problemer er nok dessverre ikke 
mindre tabubelagte andre steder enn i Norge, 
og mange av flyktningene kvier seg for å gå 
til helsevesenet når problemene melder seg.

– Det kan også være vanskelig for dem å 
forstå hvorfor de får disse reaksjonene etter-
som de kommer etter en tid, sier Myklebust.

Mestring og fysisk aktivitet
På flyktningkontoret er man trent til å stille 

de rette spørsmålene, noe som ikke alltid 
skjer i det øvrige helsevesenet.

– Mestring står sentralt for oss, og det 
handler mye om å komme seg opp om mor-
genen og møte på skolen til rett tid. Mange 
av flyktningene har opplevd brutte løfter, og 
de kan for eksempel ha blitt fortalt at alt er 
gratis i Norge. Det er en av taktikkene men-
neskehandlerne benytter for å skaffe seg 
flere kunder, og noe vi hører stadig mer av, 
forteller Schanche.

Her kommer begrepet toleransevinduet 
inn. Toleransevinduet beskriver forholdet 
mellom å være i normalsituasjon og enten 

TEMA FLYKTNINGHELSE

•	 Utviklet i samarbeid mellom Bærum kommune og Vestre Viken helseforetak.
•	 Målet har vært å sikre koordinerte og helhetlige behandlings- og tjenestetilbud til nyankomne 

flyktninger med alvorlige psykiske lidelser, også der det er i kombinasjon med rusproblemer.
•	 Ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten skal via veilederen utvikle sin kompetanse og 

forståelse for oppfølging av flyktninger med traumesymptomer.
•	 Rask og effektiv behandling er avgjørende. Det anslås at 80 prosent av pasienter med trau-

mesymptomer vil kunne bli stabilisert i kommunehelsetjenesten dersom den nødvendige 
kompetansen er på plass.

•	 Fysioterapeut Anne-Grethe Myklebust har vært sentral i utviklingen av veilederen. Inger 
Schanche har også bidratt. https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/
sosiale-tjenester/flyktningkontoret/veileder.-stabilisering-handtering-og-behandling-av-
traumesymptomer.pdf )

Migrasjonshelse jobber etter Veileder for helsetjenestetilbud til asylsøkere, flyktninger og 
familiegjenforente (Helsedirektoratet).

Veileder i stabilisering av flyktningers psykiske helse

ENGASJERTE OG KUNNSKAPSRIKE 
Inger Schanche (t.v.) og Anne-Grethe 
Myklebust ved flyktningkontoret 
i Bærum har tilegnet seg stor 
kompetanse på hvordan man skaper 
god kommunikasjon med flyktninger 
fra ulike deler av verden. Det er lett 
å trå galt om man ikke kjenner de 
kulturelle og sosiale forskjellene. 
Foto: Kai Hovden

›››
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reagere hyperaktivt eller klappe sammen 
mentalt og kroppslig på grunn av ytre på-
virkning.

– Ved å jobbe med mestring, får flykt-
ningene en følelse av hvorfor de reagerer så 
kraftig på noe som kan fremstå som små-
ting. De lærer også strategier de kan benytte 
for å utvide toleransevinduet, og dette er ofte 
en a-ha-opplevelse for dem, sier Myklebust.

Fysisk aktivitet er sentralt i tilbudet fra 
flyktningkontoret, og i forbindelse med dette 
arbeidet ser fysioterapeut Myklebust hvor-
dan traumereaksjonene slår ut i kroppen.

– Alt de har vært igjennom gjør at flykt-
ningene har ekstremt høye skuldre. Noen av 
dem er helt utmattet, de sliter med vondt i 
hodet og smerter i kroppen. Da er det viktig 
å arbeide med å få inn aktivitet, gode ruti-
ner, gode matvaner, frisk luft og sosiale akti-
viteter, understreker Myklebust.

Man starter gjerne med å oppfordre flykt-
ningene til å kutte ut TV-titting og internett-
bruk på kvelden og utover natten. Mange 
sitter oppe for å se nyheter fra hjemlandet, 
og det sier seg selv at det ikke er god medisin 
for søvnmønsteret. 

– Vi tar også for oss hvordan kroppen er 
bygget opp, og opplever at mange flyktnin-

ger har store kunnskapshull på dette feltet. 
Her har man også koblet opplevelser fra 
flukten mot hva som skjer i kroppen, så bare 
det at hjertet slår raskere ved fysisk aktivitet 
kan frembringe vonde minner, sier Mykle-
bust.

– En del kjenner ikke til sammenhengen 
mellom samleie og fødsel – det er jo så lang 
tid imellom, supplerer Schanche.

Ut i aktivitet
Flyktningene får som nevnt lønn mens de 
går på introduksjonskurs, men de har lite 
å rutte med. Dermed må man se etter gode 
løsninger når det kommer til å skulle betale 
for å være med på fysisk aktivitet.

– Fotball er ofte en god arena, men også 
medlemskap i idrettslag koster penger. Bar-
na får dette dekket, men det gjør ikke de 
voksne. I Norge er i tillegg mye av aktiviteten 
vi driver med årstidsbasert, sier Myklebust.

– De må også læres opp i hva som for-
ventes av dem når de er med i for eksempel 
det lokale idrettslaget. Barn skal kjøres, det 
er dugnad eller det skal stekes vafler, legger 
Schanche til.

Det er en stor utfordring å få muslimske 
kvinner inn i organisert aktivitet.

– Der det er en mann tilstede kan det 
være et problem med kontroll fra hans side, 
ifølge Myklebust.

Men flyktningkontoret har blant annet 
arrangert pilateskurs for kvinner som har 
vært ute av introduksjonsprogrammet i bar-
selpermisjon.

– Her har vi også inkludert opplæring om 
kroppen. Damene kommer inn i burka og ut 
av garderoben i treningstøy – akkurat slik 
som enhver norsk kvinne. Men det forutset-
ter at menn ikke har adgang på noen som 
helst måte. Kvinnene benytter hver anled-
ning som byr seg til å være med på fysisk 
aktivitet, men det forutsetter at det passer 
inn med familielivet og at det er et lavter-
skeltilbud på grunn av dårlig økonomi, sier 
Myklebust.

Norsk kultur handler mye om å komme 
seg ut i skog og mark, eller å gå fra hytte til 
hytte på fjellet. 

– Dette kan være veldig vanskelig å forstå 
for flyktningene. De forbinder gjerne skogen 
med overgrep, et sted å gjemme seg under 
flukten eller farlige dyr, forteller Schanche.

Vanntilvenning
Siden 2011 har flyktningkontoret i Bærum 

EN KREVENDE ØVELSE Opptil tolv tolker kan være i aksjon samtidig når flyktningkontoret holder kurs. Her tolker Rania Linnerud for en større gruppe 
arabisktalende. Foto: Kai Hovden

›››
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Viktig å minne seg på som helsepersonell:
•	 Helsepersonell/offentlig forvaltning har makt.
•	 Pasienter/deltakere svarer gjerne det de tror helsepersonell ønsker å høre.
•	 Sjekk ut om pasienten har forstått budskapet.
•	 Det er viktig å opprette tillit, men det tar spesielt lang tid for flyktninger å bli trygge (på grunn av mange tap, brutte relasjonsforhold, 

dårlig erfaring med maktmisbruk/myndigheter m.m.).
•	 Tør å spørre gode spørsmål i anamnesen for å få de store linjene, uten å grave etter detaljer.
•	 Tilegn deg kunnskap om kulturforskjeller, ikke vær redd for å spørre pasienten.

n  Andom Okhamichael, 26 år (over)
Fra: Eritrea
Flyktet til Sudan og videre til Libya. Krysset Middelhavet 
med båt til Italia. 

n  Abraham Ogbazghi, 30 år (over til høyre)
Fra: Eritrea
Flyktet til Sudan. Reiste med bil til Libya, og krysset Mid-
delhavet med båt til Italia. Kom til Norge med tog.

n  Hellen Weldeghebriel, 37 år
Fra: Eritrea
Flyktet til Sudan, og kom til Italia med fly. Reiste med tog 
gjennom Europa til Norge.

Tre på helsekurs

TEMA FLYKTNINGHELSE

FOTO: Kai Hovden
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også kunnet tilby flyktningene kurs i vann-
tilvenning. 

– Det er selvsagt en bonus om noen også 
lærer å svømme, og som kjent har mange 
god effekt av å være i vann. Blant flyktnin-
gene er det dessverre ofte slik at de har god 
grunn til å ha vannskrekk, sier Myklebust 
med henblikk på flyktningstrømmen vi har 
vært vitne til over Middelhavet.

– Andre steder, som i flere afrikanske 
land, er det også mye frykt knyttet til vann. 
«Vannet spiser deg» sier de, og det kan være 
et uttrykk for både urent vann som smitte-
kilde og som oppholdssted for rovdyr, sier 
Schanche.

Tilvenningen er et ledd i å komme videre, 
slik at man for eksempel kan jobbe med re-
habilitering i basseng.

– Et annet aspekt er å kunne oppleve gle-
den av å være i svømmebasseng sammen 
med barna. Her i Norge trekker vi til kysten 
om sommeren, og da er det å være komfor-
tabel med å være i vann avgjørende for del-
takelsen på en sosial arena, mener Schanche 
og Myklebust.

De understreker at en traumesensitiv til-

nærming er avgjørende.
– Vi har en ansatt med spesialkompe-

tanse på dette, og det handler om å skape 
en gradvis tilvenning. Enkelte sliter med å 
dusje etter å ha blitt traumatisert på reisen til 
Europa, og her har vi tilbud for både menn 
og kvinner, forteller Myklebust.

Vanntilvenningskurset gir flyktningkon-
toret anledning til å møte flyktningene i en 
helt annen setting, noe som er svært verdi-
fullt.

– Her er vi avkledde på begge sider, og 
får et helt annet forhold enn ved å møtes på 
kontoret, sier Myklebust.

Aldersgrupper og fysiske utslag
Finner man ulike utslag av traumatiske opp-
levelser i forskjellige aldersgrupper?

– Voksne kvinner sliter gjerne med mus-
kel- og skjelettplager, hodepine og vonde 
hofter. Særlig blant afrikanske kvinner, som 
kanskje daglig har måttet gå langt etter vann, 
er det liten forståelse for hvorfor man skal 
drive med fysisk aktivitet når jobben er 
gjort, forteller Myklebust.

– Mange av disse har også slitt med bek-

kenløsning i forbindelse med svangerskap 
og fødsel, uten å få hjelp, legger Schanche til.

Det handler mye om rene slitasjeskader 
for denne gruppen, og i tillegg har de mange 
spenninger som har satt seg i kroppen som 
følge av flukten.

– Det kommer mange yngre enslige 
menn, og blant disse ser vi hodepine, skul-
der- og nakkeplager og i enkelte tilfeller 
krigsskader. De har opparbeidet et panser 
for å klare hverdagen, og kroppen har vært 
i alarmberedskap over lang tid, sier Mykle-
bust.

– Torturskader ser vi sjelden. De som ut-
settes for det blir oftest drept. Noen skudd- 
og splintskader ser vi en gang i blant, og det 
dreier seg gjerne om skader etter bombing, 
supplerer Schanche. 

Normalisering kan ta langt tid, også fordi 
mange må vente på avgjørelsen om de får 
bli værende i Norge eller ikke. Som eksem-
pel trekker Schanche og Myklebust frem 
historien om en flyktning som etter en god 
stund ikke var redd for ringeklokken lenger 
– frykten for at politiet plutselig skulle stå på 
døren for å sende ham ut var endelig over.

– Helsepersonell må våge å stille spørsmål 
om traumatiske opplevelser, skriver Viktoria 
Zander i sin doktorgradsavhandling. Hun har 
disputert med en avhandling om smerter hos 
kvinner som har flyktet. 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

FYSIOTERAPEUT Viktoria Zander jobber på helsesenteret i Es-
kilstuna. Her møter hun mange kvinner fra Midtøsten som har 
flyktet fra krig og forfølgelse, og som kommer til helsesenteret på 
grunn av smerter. Ifølge Zander opplever kvinnene ofte at de ikke 
blir trodd.

Forsket i fem år
I fem år har Viktoria Zander forsket på og nå disputert innen te-
maet kvinners flyktninghelse. Hun har intervjuet 11 kvinner fra 
Irak om hvordan det er å leve med konstante smerter. Hun har 
også intervjuet ansatte i den svenske primærhelsetjenesten og sett 
på kvinnenes behov for rehabilitering.

– Helsetjenesten har problemer med å nå frem til disse kvinne-

ne. En grunn er språket. Kommunikasjon via tolk kan være van-
skelig og ofte føre til misforståelser. Det er også kulturelle forskjel-
ler. Helse og sykdom blir ikke nødvendigvis forstått på samme 
måte i Sverige som for eksempel i Irak, påpeker Zander.

Designet en intervjuguide
Hun har nå utformet en intervjuguide som kan fungere som støtte 
i møtet mellom pasient og helsepersonell for å identifisere pasien-
tens rehabiliteringsbehov. Der må vi, ifølge Zander, tørre å spørre 
om de traumeopplevelsene som særlig kvinner ofte bærer på.

– Vi trenger kunnskap om deres bakgrunn, og om de har opp-
levd noen form for traumer for å kunne tilby riktig behandling, 
understreker Viktoria Zander.

Ansatte i helsevesenet synes ofte det er svært vanskelig å stille 
slike spørsmål. De er redd for at de ikke har nok kunnskap til å 
håndtere situasjoner eller reaksjoner som kan oppstå når du stiller 
slike spørsmål, ifølge Zander.

Les avhandlingen på Karolinska Institutets nettsider:
Viktoria Zander: Challenges in supporting the struggle for 

sense of control. Identifying rehabilitation needs of forced re-
settled women from the Middle East dispora living with chronic 
pain. Karolinska Institutet 2016. http://www.avhandlingar.se/
avhandling/39ee621e43/ 

– Våg å spørre om traumatiske opplevelser

›››
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– Personlig sliter jeg ikke mest med his-
toriene jeg får høre, men hva jeg kan gjøre 
for dem. At det er så lange ventelister for å 
få fysioterapi synes jeg er problematisk, sier 
Schanche.

– Vi har flere flinke psykomotorikere 
rundt oss, men mange av dem opererer hel-
privat. Da kommer spørsmålet om hvem 
som skal betale – ikke minst for tolken. Det 
er ikke lov til å bruke familiemedlemmer el-
ler barn som tolk, men det skjer dessverre 
alt for ofte. Da har man ingen garanti for 
korrekt informasjonsflyt, påpeker Mykle-
bust.

Viljestyrke og ressurser
Felles for mange av flyktningene som kom-
mer til Bærum er at de utviser viljestyrke og 

har ressurser å by på.
– Stor livsvilje karakteriserer dem som 

har klart å komme seg hit til landet. Uten 
dette ville de ha forsvunnet på veien, mener 
Schanche og Myklebust.

Etter to år på introduksjonsprogrammet 
er spørsmålet om de har fått med seg nok 
ballast.

– Stort sett går det bra, sier Myklebust.
– Det er viktig å stille de rette spørsmå-

lene i møte med flyktningene, og da må man 
være forberedt på svarene som kan komme. 
Man må våge å være tilstede og dele sorgen 
og djevelskapen de står i ved å lytte og støtte 
– man trenger ikke komme med gode for-
slag, legger hun til.

Kommunikasjon er både viktig og van-
skelig på tvers av kulturer, og Myklebust og 

Schanche illustrerer:
– Her er det en selvfølge med pasient-

medvirkning, mens i andre land vil det bli 
oppfattet helt feil dersom for eksempel legen 
spør «hva tenker du om dette?». Det oppfat-
tes som om legen ikke har den nødvendige 
kompetansen, så det er viktig at man er be-
visst på hvordan man ordlegger seg.

Samtidig opplever flyktningkontoret at 
deres kompetanse innen kommunikasjon 
dessverre er lite etterspurt.

– Det er sjelden vi er ute og snakker om 
kommunikasjon. Det handler vel også om 
ressurser og tidsbruk, men det er absolutt et 
tema som burde løftes opp i en stor kommu-
ne som Bærum hvor det er 12.000 ansatte, 
slår Schanche fast. n

›››

KABUL-KANDAHAR busstasjon, i den vestlige utkanten av Afghanistans støvete hovedstad. Om kvelden myldrer det av liv her. Grupper av unge menn 
med ryggsekker fyller gradvis opp busstasjonen. Handelsmennene selger proviant til reisen og billettselgerne roper ut hvor bussene går. Det er umulig 
å ikke legge merke til at de fleste bussene har samme destinasjon; Nimroz. Og at de stort setter er fulle. Over 178.000 afghanere søkte om asyl i Eu-
ropa i 2015, nesten fire ganger så mange som i 2014. I år har antallet asylsøkere fra Afghanistan gått noe ned, men det er fortsatt mange som legger 
ut på den farlige reisen.  Foto: NRC/ Jim Huylebroek
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– FAMILIEN min samlet sammen det de kunne av penger, slik at jeg skulle komme meg ut. Dersom jeg lykkes med å komme meg til Europa, har jeg i det 
minste mulighet til en bedre fremtid, sier fjorten år gamle Abdul Khaliq fra Kabul. Han er i ferd med å starte reisen vestover fra Kabul på Kandahar  
busstasjon i utkanten av byen. Foto: NRC/Jim Huylebroek

USIKRE på fremtiden. Afghanere venter på at bussen skal gå fra Kabul til Nimroz, den sørlige provinsen av Afghanistan som grenser til Pakistan og Iran. 
Foto: NRC/Jim Huylebroek
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Mange traumeutsatte flykt-
ninger lider av psykiske helse-
problemer etter ankomst til et 
nytt land. Hva betyr dette for 
flyktningenes liv i Norge?

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no

MARIANNE OPAAS ved Nasjonalt kunn-
skapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) har undersøkt hva som ligger til 
grunn for forskjeller i psykisk helse og resul-
tat av psykologisk behandling.

I sin doktoravhandling undersøkte hun 
hvilken betydning potensielt traumatiske 
barndomsopplevelser har for voksne, krigs-
traumatiserte flyktningers psykiske helse, 
livskvalitet og fungering i Norge. Marianne 
Opaas disputerte den 29. april ved Psykolo-
gisk Institutt, UiO. 

Forskningen viste at barndomstraumer 
hadde enda sterkere sammenheng med gra-
den av psykiske helseproblemer og nedsatt 
livskvalitet enn krigs- og menneskerettig-
hetsbruddene som pasientene som oftest 
hadde opplevd i ung voksen alder. 

Personlighet og traumatisering
Videre undersøkte Opaas betydningen av si-
der ved personligheten som ofte rammes ved 
traumatisering. Undersøkelsen viste at trau-
mebaserte vansker med å oppfatte og tolke 
synsinntrykk, som hun og medarbeiderne 
kalte «sviktende perseptuell realitetstesting», 
også hadde sammenheng med omfanget av 
psykiske helseproblemer og nedsatt livskva-
litet, og med en del pasienters manglende 
positive respons på behandlingen. 

Personlighetsfungering ble undersøkt 
ved hjelp av Rorschachmetoden, som be-
står av 10 ikke-figurative bilder, hvor delta-
kerne svarer på spørsmålet: «Hva kan dette 
ligne?». Dette kan fortelle noe om hva som 
fanger oppmerksomheten deres, hvordan 
de reagerer følelsesmessig, og hvordan de 
strukturerer og tolker det de ser.

Realitetstesting
Slik svikt i evnen til å oppfatte og tolke om-
givelsene, kan komme frem når pasientene 

er under press eller når noe i situasjonen 
minner dem om traumatiske opplevelser. 
Det kom frem at de som ved behandlings-
start viste dårlig evne til realitetstesting i un-
dersøkelsen, ble dårligere etter at de startet i 
behandling. De med normalt god realitets-
testing kom seg derimot i løpet av det første 
året, og beholdt bedringen gjennom studien.

I alt 54 flyktningepasienter var med i 
studien, som varte i tre år, fra pasientene 
begynte i behandling i DPSer eller hos pri-
vatpraktiserende psykologer og psykiatere. 
Noen gikk kort i behandling, mens andre 
fremdeles var i behandling etter tre år.

Barndomstraumer
Potensielt traumatiske barndomsopplevel-
ser hos voksne flyktninger har sjelden blitt 
undersøkt før, og det er første gang betyd-

ningen av barndomstraumer er vist på den-
ne måten blant voksne flyktninger. Studien 
viser at det er viktig å være oppmerksom på 
barndomstraumer, også hos voksne, krigs-
traumatiserte flyktninger, både i behandling 
og forskning.  

Personlighetsundersøkelsen frembrakte 
nye funn som viser at pasienter med trau-
merelatert svikt i perseptuell realitetstesting 
trenger spesielt tilpassede tiltak eller mer 
langvarig behandling for å komme seg.

Les mer: Opaas, M., & Varvin, S. (2015). 
Relationships of Childhood Adverse Expe-
riences with Mental Health and Quality of 
Life at Treatment Start for Adult Refugees 
Traumatized by Pre-Flight Experiences of 
War and Human Rights Violations. Journal 
of Nervous and Mental Disease, 203(9), 684-
695. doi:10.1097/NMD.0000000000000330

Traumatiske barndomsopplevelser hos flyktninger

JAMAL OG ASINAT (2) i den åpne Depethe-leiren på Chios, Hellas. Foto: Tiril Skarstein,/NRC 
– Fly bombet nabolaget vårt. En av bombene traff hjemmet vårt, jeg ble skadet i magen og fraktet 
til sykehus for operasjon. Kona mi ble truffet i skulderen, men heldigvis klarte vi å beskytte Asinat. 
Dette var under forrige ramadan. Etter dette bestemte vi oss for å søke tryggheten i Europa. 
Reisen har vært svært vanskelig, spesielt grensepasseringen mellom Syria og Tyria og over havet 
til Hellas. Vi har vært tett på døden. 
 
– Vi unnslapp krigen, men ble satt i en interneringsleir her i Hellas. Vi har ingen rettigheter. Vi unn-
slapp krigen, men hva har vi kommet til? Jeg har en venn i Oslo, og også venner i andre deler i Eu-
ropa. De forteller at deres rettigheter blir ivaretatt, men her har vi ingen rettigheter og det finnes 
ikke noe humanitet. Jeg er redd for at vi blir sendt tilbake til Tyrkia. Der er det ikke noe liv for oss. I 
Syria ville vi dø raskt, her dør vi sakte. I Syria ville krigen drept oss, her kveles vi av fortvilelse.

mailto:js@fysio.no
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Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente 
har samme rett til helsetjenester som den 
øvrige befolkningen, ifølge Helsedirektoratet 
(1). 

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

RETTEN TIL HELSEHJELP for asylsøkere gjelder fra de kommer 
til Norge for å søke asyl. Helsedirektoratet nevner ikke fysioterapi 
spesifikt, men de anbefaler tverrfaglige team i kommunal regi. 

Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp fra 
kommune- og spesialisthelsetjeneste, inkludert hjelp for rusmid-
delproblemer. Voksne asylsøkere i statlige mottak har imidlertid 
ikke rett til omsorgstjenester fra kommunen. Alle barn under 
18 år som oppholder seg i Norge har rett til både helse- og om-
sorgstjenester. Personer med endelig avslag på søknaden om asyl 
og personer uten lovlig opphold i landet har rett til øyeblikkelig 
helsehjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente. 

Ansvar for å yte helsehjelp
Kommunen har ansvaret for at de som oppholder seg i kommu-
nen får helsehjelp. Asylsøkere har fulle rettigheter til helsehjelp 
fra kommunen, som ved behov kan be om råd og støtte fra spe-
sialisthelsetjenesten. Der har staten det overordnede ansvaret. De 
fire regionale helseforetakene skal sørge for at det tilbys spesialist-
helsetjenester, som sykehustjenester, medisinske laboratorietje-
nester og radiologiske tjenester. 

Kommunen står fritt i organiseringen av helsetjenestene. Pa-
sienter skal ha tilgang til legekonsultasjon, uavhengig av om ved-
kommende har fått tildelt såkalt D-nummer. Helsedirektoratet 
anbefaler at kommunen sikrer tilgang til helsepersonell på asyl-
mottaket.

Tverrfaglige helseteam
Kommuner og helseforetak bør ifølge Helsedirektoratet avsette 
fagressurser til å arbeide spesielt med likeverdige helsetjenester til 
asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, og det bør etableres 
tverrfaglige fagmiljøer eller team som opparbeider seg kompe-
tanse på feltet. 

Mange kommuner har gode erfaringer med tverrfaglige flykt-
ninghelseteam, der deler av eller hele stillinger er øremerket ar-
beidet med asylsøkere og flyktninger eller generell migrasjonshel-
se. Teamene skal være en integrert del av den samlede helse- og 
omsorgstjenesten i kommunen. 

Helsedirektoratet anbefaler at alle kommuner som forbereder 

seg på å ta imot flyktninger eller asylsøkere oppretter flerfaglige 
flyktninghelseteam hvor også spesialisthelsetjenesten kan inngå. 
Teamet bør ifølge direktoratet ha en aktivt oppsøkende tilnær-
ming og kan være bemannet med lege, psykolog, sykepleiere, hel-
sesøster og personer med sosialfaglig og flerkulturell kompetanse. 
Interkommunalt samarbeid kan ifølge direktoratet i mange tilfel-
ler være hensiktsmessig.

Personer med psykososiale problemer bør få rask kartlegging 
og oppfølging. Ved indikasjoner på alvorlige psykiske helsepro-
blemer, bør det henvises til spesialisthelsetjenesten, i tråd med 
aktuelle retningslinjer.

Psykomotorisk fysioterapi
Helsedirektoratet nevner ikke fysioterapi spesielt i sin beskrivelse 
av tverrfaglige team. En nylig publisert dansk studie (2) peker 
på viktigheten av å tilby psykomotorisk fysioterapi som behand-
lingstiltak ved torturoverlevelse til flyktninger og asylsøkere. Sen-
tralt i tilnærmingen er en grundig samtale med pasienten, som 
danner grunnlaget for videre kroppslig undersøkelse. Kroppslige 
funn er essensielt for valg av behandlingstiltak. Verdt å merke seg 
er at det ikke er gitt at pasienten kobler symptombilde og skade 
med spesifikke torturopplevelser. 

Tiltakene bør være konkrete og avgrenses i den hensikt å samle 
og styrke den sårbare pasienten, slik at han eller hun gradvis kan 
utvikle en tillitsfull relasjon til behandler. 

Finansiering av helsetjenester til asylsøkere 
Helsepersonell kan rette krav om refusjon til HELFO på vanlig 
måte. D-nummer benyttes istedenfor personnummer der dette er 
tilgjengelig.

Behandlings- og forpleiningsutgifter i spesialisthelsetjenesten 
skal dekkes på vanlig måte av det regionale helseforetaket i pasi-
entens bostedsregion. Denne retten opphører dersom endelig av-
slag på asylsøknaden vedtas og fra det tidspunkt vedtak foreligger. 

Kilder: 
1. Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger 
og familiegjenforente: Rettigheter, ansvar, organisering og fi-
nansiering. Helsedirektoratet (2016). https://helsedirektoratet.
no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/
seksjon?Tittel=rettigheter-ansvar-organisering-og-10000.

2. Feilberg MF, Thornquist E, Fysioterapi som relationel praksis – 
behandling af torturoverlevere. Fysioterapeuten (4) 2016: 16-21. 
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Fysiote-
rapi-som-relationel-praksis-behandling-af-torturoverlevere 

Flyktninger har rett til fullverdig 
helsetjeneste

mailto:js@fysio.no
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=rettigheter-ansvar-organisering-og-10000
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=rettigheter-ansvar-organisering-og-10000
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente/seksjon?Tittel=rettigheter-ansvar-organisering-og-10000
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Fysioterapi-som-relationel-praksis-behandling-af-torturoverlevere
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Fysioterapi-som-relationel-praksis-behandling-af-torturoverlevere
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debatt

Da har NFF igjen gjennomført 
takstforhandlinger. Mange av 
oss er svært uenige og skuffet 
over resultatet. Forbundet har 
framforhandlet en skjevdeling av 
lønnsforholdene som man knapt 
trodde var mulig. 

Har de på noen som helst 
måte sett konsekvensene av det-
te forhandlingsresultatet? NFF 
har ca. 10.100 medlemmer og 
ca. 1.430 av disse er spesialister. 
Siste takstforhandling har tydelig 
vist at vårt forbund har sloss for 
1.430 av medlemmene sine.

Spesialisering og erfaring
NFF maner til kompetanseheving 
og spesialisering. Dette er jo vel 
og bra, men er det KUN gjennom 
spesialistordningen vi får kompe-
tanseheving? Det får man jo også 
gjennom erfaring ved behandling 
og vurdering/diagnostisering av 
pasienter daglig over tid, kol-
legialt og medisinsk samarbeid, 
kursing og implementering av 
ulike behandlingsmetoder. 

Dette er tydeligvis ikke godt 
nok for NFF. Her er det spesialist-
ordningen som gjelder. 30 års 
erfaring som faglig oppdatert og 
som bredt søkende fysioterapeut 
med ringpermene fulle av kurs og 
seminarer har jo ingen verdi på 
takstplakaten.

Du kan være en ung og uerfa-
ren fysioterapeut som bevisst har 
samlet studiepoeng med tanke på 
å oppnå en spesialitet.

Siste takstforhandling har gitt 
alle spesialister rett til å utløse 
spesialisttakster på alle sine pasi-
enter selv om pasienten befinner 

seg langt utenfor spesialistfeltet 
til terapeuten. Dette medfører en 
rett for spesialisten til å utløse 
kr. 80 i tillegg for en undersø-
kelse og kr. 45 i tillegg for hver 
behandling.

Er det rettferdig at vår gode 
kollega Kåre, som i alle år har 
vært spesielt opptatt av nevrolo-
giske sykdommer og gjennom en 
årrekke har oppdatert seg faglig 
gjennom kurs og seminarer på 
dette fagfeltet, må ta til takke 
med forbundets normaltakster 
når han behandler en hemiple-
gipasient, mens spesialisten i 
idrettsfysioterapi skal ha NFF sin 
velsignelse til å utløse spe-
sialisttakster ved behandling av 
den samme pasienten? Bør en 
spesialist i ortopedisk fysioterapi 
få utløse spesialisttakster når 
han/hun behandler en astma/
emfysempasient?

Konsekvenser
Forbundet har gjennom for-
handlinger utfaset takster og 
tastkombinasjoner som tidligere 
ble brukt. Med dette signaliserer 
forbundet klart hvilken retning 
som de mener fysioterapifaget 
skal ha i fremtiden.

Vi tar utgangspunkt i en 
svært vanlig tastkombinasjon 

slik det har vært frem til nå: A2b 
+A11+A7. Honorartakst kr. 279. 
Nå vil man stå igjen med A2b 
taksten som utgjør kr. 211, en 
nedgang på kr. 68 per behand-
ling. Dette forutsatt at man ikke 
kan tilby et treningstilbud som 
kompenserer for tapet. Man må 
imidlertid vise til et rimelig godt 
utrustet treningslokale for å 
rettferdiggjøre takster som A2g 
og A10, og det er det jo dessverre 
mange som ikke har.

Tar vi et lite regneeksempel 
på en normaldag for en fysiotera-
peut uten spesialistkompetanse 
og sammenlikner inntjeningen 
med en spesialist hvor begge 
har 15 pasienter per dag, så vil 
spesialisten tjene kr. 13.500 mer 
per måned. 

Vi er alle enige om at spe-
sialisttakster skal tas når det er 
relevant og etterspurt, men ikke 
ellers.

Elektroterapi og traksjon
Er dette uten effekt og interesse? 
Hvem vil i fremtiden ønske å in-
vestere i nytt elektroterapeutisk 
utstyr når man ikke får en krone 
igjen for investeringen? 

Det er jo i kombinasjonen 
og vurderingene i mangfoldet 
vi har hjulpet pasientene og 

fått resultater med behandlin-
gene våre. Har forbundet vurdert 
konsekvensen av å fjerne denne 
taksten?

Mange fysioterapeuter har re-
duserte stillingsvolum. For disse 
har det enda større konsekven-
ser med bortfall av takster. En 
marginal økning av driftstilskud-
det kompenserer ikke for dette 
inntektstapet.

Oppsummering:
- Vi mener det er en feilslått 

prioritering av offentlige midler 
at spesialistkompetansen skal 
kunne utløse spesialisttakster på 
alt og alle.  

- Vi kan ikke akseptere at 
erfaringskompetanse ikke skal 
vektlegges.

- Er det riktig at 1.430 
medlemmer med spesialist-
kompetanse skal oppjusteres 
økonomisk i forhold til flertallet 
av medlemsmassen, mange med 
stor erfaringskompetanse? 

- Er det riktig at spesialist-
fysioterapeutene skal få utløse 
spesialisttakster når behandlin-
gen ikke har noe med spesialist-
kompetansen å gjøre, og ved hver 
behandling?

Med dette debattinnlegget 
håper vi å høre andres mening, 
og samtidig få i gang en debatt. 
Dessuten håper vi at NFF vil gi en 
forklaring på sine synspunkter i 
denne sammenheng.

Fysioterapeutene Hans Gunnar 
Hansen, Arild Viksand, Rita 
Hillestad, Uffe Karmisholt, Erik 
Bjerknes, Roar Husum Johan-
sen, Trond Enger, Helen Fjellbo 
og Assem Selim

Frustrasjon og skuffelse over forhandlingsresultatet

Dette er tydeligvis ikke 
godt nok for NFF. Her er  
det spesialistordningen 
som gjelder.
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Jeg trodde faktisk at det var 
en misforståelse.

Like før jeg skulle reise på ferie 
nå i sommer fikk jeg et brev fra 
KLP som kunne informere meg 
om de nye reglene for oss  «som 
jobber i 20 prosent stilling eller 
mer».  Jeg må innrømme at jeg 
ble ganske så frustrert over det 
jeg leste der. Jeg trodde faktisk at 
det var en misforståelse.

I 2014 inngikk jeg en avtale 
med min arbeidsgiver om 34 
prosent stilling, som var innenfor 
den gjeldende grensen for å 
beholde min opptjente pensjon i 
KLP. Både jeg og min arbeidsgiver 
har basert oss på dette. 

Så mottar jeg et brev som ut 
av det blå forteller at den øvre 
grensen nå skal være på maksi-
mum 20 prosent, og som ikke må 
overstiges om jeg ønsker å be-
holde min opptjente pensjon fra 
KLP. For min egen del innebærer 
det at jeg må gå betydelig ned i 
inntekt (nærmere 40 prosent) for 
å kunne beholde min opptjente 
pensjon i KLP. 

For min arbeidsgiver betyr 
dette at de nå må endre planer 
som er lagt og sjonglere med 

øvrige ansatte og deres stil-
lingsprosenter. Dette skaper 
selvsagt vanskeligheter og uro i 
avdelingen, og nye unødvendige 
problemer for min arbeidsgiver.

Da jeg inngikk avtalen min 
på 34 prosent antok vi selvsagt 
at dette ville være det vi hadde 
å forholde oss til fremover. Det 
er noe som heter forutsigbarhet 
som gjelder både ens person-
lige økonomi og arbeidsgivers 
hverdag og planlegging, noe som 
enhver er avhengig av å ha.

Da NFFs tariffoppgjør for 
2016 var kommet på plass med 
Spekter, fikk alle medlemmene 
tilsendt kopi av resultatet samt 
protokoll. Der var det ikke et 
eneste ord om at det ville komme 
noe mer som gjaldt pensjonspo-
eng, og denne 20 prosenten. Det 
reagerer jeg sterkt på.

Jeg reagerer også på at min 
arbeidsgiver heller ikke ble orien-
tert om den nye bestemmelsen. 
Dette måtte jeg selv informere 
dem om da vi kom tilbake fra fe-
rie.  Dette er meget kritikkverdig.

Det er bra at deltidsansatte nå 

skal få pensjonspoeng for 20 pro-
sent stilling, men det slår helt feil 
ut for dagens alderspensjonister 
som får redusert mulighet til å 
jobbe ved siden av pensjonen. Jeg 
snakker da om dem som føler at 
de har overskudd og fortsatt har 
lyst til å bidra.

Vi hører til stadighet fra 
regjeringen og statlige organer 
om at pensjonister er en uvurder-
lig ressurs, og blir oppmuntret 
til stå lengre i jobb.  Til og med 
statsministeren uttaler seg om at 
pensjonistene er en ressurs som 
bør benyttes så lenge de ønsker 
å stå i jobb. En skal ikke si at folk 
over en viss alder er gått ut på 
dato, har hun sagt. Er dette bare 
floskler?

Politikerne bør jo være såpass 
orientert om konsekvensene av 
sine egne bestemmelser at de 
vet at alt henger sammen. Nå er 
det for eksempel blitt slik at vi 
mister retten til vår opparbeidete 
pensjon fra KLP hvis vi jobber 
for mye (20 %). Og dette har vår 
egen fagforening gått inn for!

På denne måten er det sørget 

for at mange pensjonerte helse-
arbeidere blir fratatt muligheten 
til å delta i yrkeslivet, uten å tape 
store summer. Kan aldri tenke 
meg at det er dette vår fagfo-
rening har ønsket, men det er 
likevel konsekvensen av avtalen 
som er inngått.

Jeg regner med at det ikke er 
bare meg dette rammer, og at 
frustrasjonen er høy rundt om-
kring. Slik kan en ikke behandle 
sine medlemmer. Også vi som er 
velvoksne ansatte betaler vår 
medlemsavgift og forventer å 
bli ivaretatt på samme måte som 
andre medlemmer, uansett alder.

Jeg ønsker at dette blir tatt 
opp i de rette fora, for dette bør 
det ryddes opp i. Og jeg ber om 
en forklaring på hvorfor NFF har 
inngått en avtale som får såpass 
negative konsekvenser for flere 
av medlemmene.

Olaug Tvedt Keys, fysioterapeut 
MNFF

Konsekvenser av Spekter-avtalen for 
yrkesaktive pensjonister

Fysioterapi for barn og unge
er tema for neste Fysioterapeutens fagutgivelse, som blir nr. 9/2017

Med «barn og unge» mener vi her fra nyfødt til 18 år. Vitenskapelige artikler og 
fagartikler må være fagredaktør i hende senest 15. juni 2017. Fagkronikker, 
fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag fra artikler publisert i 
internasjonale tidsskrift må sendes inn senest 15. august 2017. 

Spørsmål og manuskript sendes fagredaktor@fysio.no eller js@fysio.no.  
Se vår forfatterveiledning: 
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning. 

Vi ser frem til en spennende fagutgivelse! 

http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning
mailto:fagredaktor@fysio.no
mailto:js@fysio.no
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning
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informasjon fra NFF

Tittel
NFF har allerede 
blitt varslet om 
nedskjæringer i 
flere kommuner.

La oss kalle en spade 
for en spade!

Fred Hatlebrekke
forbundsleder

informasjon fra NFF

FYSIOTERAPEUTEN  9/16     49

Når regjeringen i statsbudsjettet foreslår å spare 315 millioner kroner ved å kreve 
mer egenbetaling av pasientene i kommunehelsetjenesten, og samtidig vil tilføre 
bare 200 millioner kroner til opptrappingsplanen innen habilitering og rehabilite-
ring, så må vi kunne kalle «en spade for en spade». 

Pasientene finansierer opptrappingsplanen, og mister i tillegg gratis fysioterapi. 
Dette er å holde pasientene for narr. Faglig gode tiltak for habilitering og rehabi-
litering får heller ikke midlene som kreves for å sikre en reell opptrapping, og en 
styrking av fysioterapitilbudet er fortsatt i det blå.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å fjerne sykdomslisten for fysioterapibe-
handling. Det betyr at et stort antall mennesker som har fritak på grunn av bestemte 
diagnoser, må begynne å betale egenandel. I tillegg pålegges kommunene å kreve 
egenandeler. Forslaget vil kunne innebære en radikal endring for store pasientgrup-
per. Regjeringen anslår en innsparing på 140 millioner kroner ved å fjerne sykdoms-
listen. Regjeringen foreslår videre å redusere overføringene til kommunene med 175 
millioner kroner. Regjeringen mener kommunene vil hente dette inn igjen ved å 
kreve egenandel for fysioterapi utført av fastlønte fysioterapeuter. 

NFF er svært bekymret for at et trekk på 175 millioner kroner i rammebevilg-
ningen til kommunene vil medføre krav til fysioterapeutene om økt inntjening, noe 
som igjen gir en dreining av arbeidsoppgavene bort fra tverrfaglig samarbeid og 
forebyggende og helsefremmende arbeid. Inntjeningsmulighetene vil også være 
svært ulike i de forskjellige kommunene. 

Selv om det ikke er departementets hensikt å bidra til reduksjon i fysioterapires-
sursene, er NFF bekymret for at en reduksjon i overføringene på sikt likevel kan 
bety reduksjon. Her kan det synes som om departementet skyver utgiftene til fysio-
terapibehandling over fra staten til kommuner og pasienter, og bidrar dermed til å 
bygge ned denne delen av helsetjenesten. NFF har allerede blitt varslet om nedskjæ-
ringer i tjenesten i flere kommuner. 

Dette innebærer etter min oppfatning at regjeringen ikke presenterer en reell 
opptrappingsplan, men en omfordelingsplan, der midlene tas fra fysioterapi og om-
fordeles til hele rehabiliteringsfeltet. NFF krever derfor overfor Stortinget at for-
slaget om å avvikle sykdomslisten for fysioterapi avvises. Forbundet foreslår at det 
nedsettes en arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomgå listen, og komme med 
faglig begrunnede forslag til endringer som ivaretar funksjonsperspektivet i større 
grad enn dagens sykdomsliste gjør. NFF krever videre at rammetilskuddet til kom-
munene ikke blir redusert med 175 millioner kroner slik regjeringen foreslår.
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Ola Nordmann er fysioterapeut og har nettopp 
startet opp som selvstendig næringsdrivende. 
Senest i forrige uke ble det splitter nye enkelt-
personsforetaket offisiell informasjon i Brønn-
øysundregistrene. Snart vil han blir oppringt av 
ulike tilbydere av internettbaserte katalogpro-
dukter, populært kalt «kataloghaier». 

Den siste av dem presenterte Ola for 
«a-once-in-a-lifetime-opportunity». Han fikk 
tilbud om å havne på internettets offisielle 
internasjonale revolusjonerende telefonkatalog. 
Ola syntes det passet litt dårlig der han sto i 
butikkøen med full handlevogn og to barn som 
enda ikke var hentet i barnehagen. Selgeren 
ble da pågående – dette var jo «once-in-a-
lifetime», og dessuten en helt nødvendig følge 
av registreringen i Brønnøysund. Ola sa han 
måtte tenke på det, men før han visste ordet av 
det, hadde han mumlet ja til at bindende avtale 
var inngått, og dessuten svart JA på en SMS fra 
selgeren. SMS-en inneholdt en henvisning til 
avtalevilkår som lå på internett, og som senere 
skulle vise seg å være temmelig firkantete. 
I dag sitter Ola i klisteret med en faktura på 
6000 kr for en avtale som strekker seg over 12 
måneder, og som gir ham en ganske overflødig 
oppføring i en bortgjemt telefonoversikt på 
nett. Avtalen fornyer seg selv hvert år, med 
mindre man klarer å si opp skriftlig via leveran-
dørens nettside i løpet av de siste tre ukene før 

avtalens utløp. Oppsigelse før eller etter dette 
tidsvinduet vil føre til at avvisning og faktura 
for nye 12 måneder vil følge.

Fortvilet ringer Ola NFF. Avtalen med kata-
loghaien kan umulig være gyldig. Han ble utsatt 
for utilbørlig press, og er bare en uskyldig brikke 
i et skittent spill. Dessuten er han forbruker 
med angrerett. 

Erfaringer viser at leverandørene – til tross 
for at de tar i bruk mer eller mindre aggres-
sive virkemidler, som regel holder seg innenfor 
regelverket som verner den som blir oppringt. 
Mot slutten av samtalen blir det gjerne gjort et 
lydopptak der selgeren raskt leser opp det mest 
vesentlige av informasjon om avtalen, med 
henvisning til avtalens øvrige vilkår.  På en slik 
måte kan de i ettertid vise til at betingelsene 
er akseptert. I tillegg krever enkelte aktører et 

skriftlig samtykke, i form av at kjøper bekrefter 
avtalen via SMS eller e-post. 

Forventninger til næringsdrivende som 
avtalepart
Mellom næringsdrivende forventes større 
grad av profesjonalitet enn hva som forventes 
mellom forbrukere og næringsdrivende. Det 
skal derfor mye til for å bli hørt med at man ikke 
skjønte hva tilbudet innebar. En «dårlig avtale» 
er like bindende som en «god avtale», og det er 
ingen generell angrerett for næringsdrivende.  

Oppsigelse av avtale
I de sakene forhandlingseksjonen har vært in-
volvert i, har NFFs medlemmer i første omgang 
forsøkt å trekke seg ut av avtalen de har inn-
gått ved å vise til at produktet ikke er hva de så 
for seg eller hadde behov for i utgangspunktet. 
De har da blitt møtt med det ikke er mulig å 
komme seg ut av avtaleforholdet før mulig-
heten for oppsigelse inntrer. I noen tilfeller ser 
vi at oppsigelsesadgangen er veldig snever, i 
den forstand at avtalen kun kan sies opp i løpet 
av de tre siste ukene i det 12 måneder lange 
avtaleforholdet. Kataloghaiene viser til at de 
allerede har opprettet en profil, og at dette er 
grunnen til at kunden ikke kan si opp avtalen 
med tilbakevirkende kraft.

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

Avtaleinngåelse for fysioterapeuter:

Kataloghaiene kommer!
Ida Bentestuen, advokatfullmektig, NFFs forhandlingsseksjon

Eksempel SMS: 
«Ved å svare på denne meldingen 
bekrefter jeg avtalen iht gjeldende vilkår 
på www.kataloghaiene.no/avtalevilkår/ 
den 10.10.2016 mellom FYSIOTERAPEUT 
OLA NORDMANN og KATALOGHAIENE NO 
AS. Periode 12 måneder. Faktura kr. 6 000 
eks mva.»

Angrerett 
har man når et kjøp foregår over telefon, 
internett, på gaten eller dersom selger 
oppsøker en i hjemmet. Det er kun for-
brukere som har angrerett. Personer som 
handler som ledd i næringsvirksomhet er 
ikke forbrukere.

http://www.kataloghaiene.no/avtalevilk%C3%A5r/
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E-post: nff@fysio.no

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

GENERALSEKRETÆR (FUNG.)
Elin Robøle Bjor, 901 47 513

SEKSJON ORGANISASJON OG KOMMUNIKASJON
Seksjonsleder (fung.):  Kari Bente Sørlie, 482 25 205
Kommunikasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990
Rådgiver: Cathrine Grimstad, 478 13 462
Konsulent: Monica Haugen, 943 24 777

SEKSJON FOR PERSONAL OG ØKONOMI
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955
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Sekretær: Liss Kristoffersen, 22 93 30 50
Sekretær: Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242 
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Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005
Seniorrådgiver: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 976 28 807
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Ugyldig avtale
Når først avtale er inngått, er den bindende 
etter sitt innhold med mindre den er ugyldig. 

Ugyldighet kan for det første skyldes at 
det hefter en mangel ved måten avtalen er 
blitt til på – såkalte “tilblivelsesmangler” – 
som tvang, svik, forfalskning, forvanskning, 
feilskrift. Ugyldighet kan også skyldes 
“innholdsmangler”, der det er mangler ved 
innholdet i seg selv som tilsier at avtalen ikke 
bør respekteres av norsk rett. Kataloghaiene 
ser ut til å ha kjennskap om hvor terskelen for 
ugyldig avtale ligger, og har tilsynelatende 
dokumentasjonen i orden. 

Videre er det slik at det er den som påstår 
at en avtale har kommet i stand, som har 
bevisbyrden for det. Hvis avtalen er inngått 
over telefon, må motparten bevise dette 
ved å fremlegge lydopptak av samtalen. NFF 
opplever at kataloghaiene motsetter seg å 
utlevere lydfiler. 

Å bestride et betalingskrav
Dersom man unnlater å betale faktura, vil sak-
en og pengekravet ofte selges til et inkasso- 
selskap. Inkassoselskapene har bevilling til 
å inndrive forfalte pengekrav for andre. Før 
rettslig inndrivning kan iverksettes av dem, 
må det sendes ut et inkassovarsel og deretter 
betalingsoppfordring (med varsel om inndriv-
else). Debitor, altså den som (tilsynelatende) 
skylder penger, har adgang til å komme med 
innsigelser mot at pengekravet er rettmessig. 
Altså kan man her vise til at pengekravet be-
strides med den begrunnelse at det foreligger 
tilblivelses- eller innholdsmangler ved avtalen 
som er inngått. Inkassatoren har plikt til å 
vurdere om kravet er rettmessig før det kan 
inndrives.  

Dersom innsigelsene ikke er åpenbart 
grunnløse, blir kravet sett på som omtvistet. 
Det kan da ikke bli drevet inn gjennom ordinær 
inkasso. Saken skal da oversendes forliksrådet 

for rettslig avgjørelse. Dersom kreditor (kata-
loghaien) ikke ønsker å ta saken til forliksrå-
det, bortfaller kravet. 

Bedre føre var enn etter snar
Sensommeren og høsten er en hektisk tid 
for mange. Det er også da kataloghaiene 
har høysesong. Den beste sikkerheten mot 
ugunstige avtaler er å ikke la seg presse til å 
fatte forhastede beslutninger over telefon. 
Informasjon om aktøren som tar kontakt, og 
om avtalevilkårene, er bare et tastetrykk unna. 
Det er bedre å bruke tiden til å orientere seg 
på forhånd enn til å angre seg, klage, bestride 
et pengekrav og ta saken til forliksrådet. 
NFFs forhandlingsseksjon er behjelpelig med 
råd og bistand, men vi erfarer at det er utfor-
drende å få omgjort avtaler som tilsynelaten-
de er forsvarlig juridisk dokumentert. n

Råd for møtet med katalog- 
tilbydere:
•	 Ikke aksepter et tilbud over telefon el-

ler på SMS uten å være sikker på hva 
det innebærer.

•	 Undersøk hvem leverandøren er og 
vær sikker på at dette er en seriøs 
aktør. 

•	 Sørg for å ha oversikt over avtalevil-
kårene, særlig bestemmelser om pris, 
betaling, bindingstid og opphør. Les 
hele teksten, også den som er skrevet 
med knøttliten skrift!

•	 Hvis tilbudet oppleves for godt til 
å være sant, eller selger mener det 
haster veldig med å slå til på tilbudet, 
er det grunn til å være ekstra skeptisk. 

•	 Gå nøye gjennom fakturaer som mot-
tas av instituttet (en fremgangsmåte 
for salg er å sende faktura som ikke er 
basert på et underliggende krav).

Verdens fysioterapidag
DET BLE EN fantastisk oppslutning og stor aktivitet på Verdens fysioterapidag 8. septem-
ber. Takk til alle som markerte dagen og hyllet alle fysioterapeuter landet over! Det ble 
delt nesten 100 bilder på Instagram #verdensfysioterapidag – veldig mange fine bilder, 
og vi gratulerer spesielt innsenderne av de tre vinnerbildene/video: Sigurd Mikkelsen, Line 
Rønning og Nina Rydland Olsen. Vi gleder oss allerede til neste års markering! 

Resultatet av kåringen ble kunngjort og bildene vist på NFFs publikumsnettsider i en 
artikkel publisert 13. september. Vil du se alle bildene til #verdensfysioterapidag i år, se 
https://www.instagram.com/explore/tags/verdensfysioterapidag/. n

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
https://www.instagram.com/explore/tags/verdensfysioterapidag/
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NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

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

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

Bekkenrelaterte plager 2 14.-17. november Oslo Fortsatt ledige plasser

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

18.-19. november Oslo Fortsatt ledige plasser

Bevegelsesutvikling 5.-9. desember og 29. mai - 2. juni 2017 Oslo Fullt

2017

Onkologi - teoretisk grunnkurs 9.-13. januar Trondheim Fortsatt ledige plasser

Kurs i revmatologi - Hovedfokus inflammatoriske 
revmatiske sykdommer som revmatoid artritt, 
spondyloartritter og bindevevssykdommer

12.-13. januar og 16.-17. februar. Oslo Fortsatt ledige plasser

Fysioterapi og traumer 16.-18. januar og 3.-5. april Oslo Fortsatt ledige plasser

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

Smertebehandling for fysioterapeuter 30. januar - 1. februar og 4.-5. mai Oslo 30. oktober

Manuellterapi basiskurs i undersøkelse og 
behandling av lumbal, bekken og hofte

2.-4. februar og 5.-6. april Oslo 6. november

Manuellterapi basiskurs i undersøkelse og 
behandling av cervical, thoracal, skulder

6.-8. februar og 3.-4. april Oslo 6. november

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

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

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

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser  3. – 5. april og 8. – 9. juni Bergen 9. januar

Onkologi for fysioterapeuter – Fysioterapi og 
kreft 1

24. – 27. april Oslo 24. januar

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et  
folkehelseperspektiv (kurs 1)

28. august – 1. september Oslo 29. mai

Fysioterapi for personer med hjertesykdommer 1. november og 27.-28. november. Oslo 30. juli

Det tas forbehold om endringer
Kursoversikt 2016

•	 Fysioterapi for personer med hjertesykdommer – trening som middel og mål
•	 Fysioterapi for personer med lungesykdommer – trening som middel og mål
•	 Fysioterapi til intensivpasienter            
•	 Verktøykasse i lungefysioterapi for pasienter i akutt og stabil fase
•	 Lungefysioterapi ved underventilering

l Ny kursrekke i hjerte- og lunge- 
    fysioterapi fra 2017Kursdatoer kom-

mer snart på 
www.fysio.no/
kurskalender 

Følg med!

http://www.fysio.no/
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Enormt dyktige kursledere, vi fikk god tid til 
å prøve ut praktisk og repetere. Kursdeltaker  

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

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

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

Grupper med 
planlagt oppstart: 

Ettermiddagsgrupper: 
Molde, Oslo, Skei i Jølster, 
Stavanger, Trondheim  
og Bergen
2x2 dager: Oslo, Tromsø 

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

l Kollegaveiledning

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

l Videreutdanning i arbeids- og  
 folkehelse for fysioterapeuter

Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid for fysioterapeuter

Tidspunkt for kurs i 2017 - 2018

•	 Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2,  
30. jan.-3. febr. 2017, Oslo

•	 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelse-
perspektiv, kurs 1, 28. aug.-1. sept. 2017, Oslo

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

•	 Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø, kurs 3, 
16.-20. april 2018, Oslo

Påmelding: www.fysio.no/kurs

l Advanced course based on 
    the Bobath concept

l Kurs i revmatologi er tilbake i 2017

Hovedfokus vil være inflammatoriske revmatiske sykdommer som 
revmatoid artritt, spondyloartritter og bindevevssykdommer.

Kurset går i Oslo over to samlinger:
•	 12. – 13. januar og 
•	 16. – 17. februar

Kurset går 
13. – 17. februar 
i Tromsø og vil 
gi dere:

- Fordypning i 
teori, praksis og 
behandling av 
pasienter med 
skader i sentral-
nervesystemet. 

- Vise progresjon  
i behandlingen.
 

Påmelding: fysio.no/kursPåmelding: fysio.no/kurs

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

  
 
 
 
 
 
 
  

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 
Kursleder: Åse Torunn Bergem Odland. 
Kursserie i tre deler:03-05 februar, 16-18 juni og 10-12 november 2017 
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 innen 15.01.17. 

 

Etterutdanning i nevroaffektiv psykoterapi
3x4 dager med oppstart 30. mars 2017

ved Marianne Bentzen

      For mer  informasjon om kurset, gå inn på
      www.kamaklinikken.com

Lokaler ledig for fremleie sentralt Lysaker

1-2 rom rom i helserelaterte lokaler fremleies hver for seg 
eller samlet. Kontor 1: ca 20 kvm kr 8.500 per måned, 
kontor 2: ca 7 kvm kr 3.500 per måned.
Kontakt Marianne Hatle, 932 58 699.

Den beste laseren
på markedet !

SG Finans AS er Norges ledende 
�nansieringsselskap innen 

“equipment leasing”. 
Kunnskap og nærhet til kundene 

er sentrale verdier.

Pulsfrekvens: 1 - 20 Hz
Arbeidstrykk: 1 - 5 bar
Innebygget luftkompressor

Totalforhandler
TM

PORTABLE

Fra toppidrett 
til klinisk bruk

Kontakt oss for
demonstrasjon

COLD PACK
• 4 størrelser
• Mulig med egen Logo
• Egnet for videresalg

TrekkapparaterBenpress

5 Delt behandlingsbenk

Nå med batteridrift !
Ca. 1 ukes driftstid

NYHET

NYHET

Vi kan tilby finanseringsleie, 
ta kontakt for finaseringstilbud.

Bli forhandler og få
opptil 30% rabatt !

Bli forhandler og få
opptil 50% rabatt !

Norsk produsert

http://www.kamaklinikken.com/
http://www.mediyoga.no/
http://www.fysio.no/spesialistordningen
mailto:post@studiopilates.no


Utgiftene stopper ikke opp selv om du blir syk, men inntekten kan 
bli kraftig redusert. Som medlem i Norsk Fysioterapeutforbund kan 
du få forsikringer som hjelper deg å dekke det du taper.

NFFs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke:
• bortfall av inntekt
• faste kostnader
• bortfall av driftstilskudd

Du kan lese mer om forsikringen på www.fysio.no/forsikring
eller ring oss på 22 93 30 69

Hva skjer med inntekten din hvis du blir syk?

http://www.fysio.no/forsikring
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bransjeregisteret

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

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

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

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80
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Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI
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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

SKANLAB NG PRO
69 35 20 80

info@skanlab.nowww.skanlab.no

 
BEHANDLE OVER 

METALLER
NAVIGASJON PÅ 

HÅNDKONTROLLEN  
TOUCHSCREEN

Trekk
apparater

Benker Pulldown
m/dips

RibbeveggBenpress

Norsk produsert

Unik laserteknologi MLS®

med to bølgelengder 808 og 905 nm 
KLASSE 3B BATTERIDREVET 

OPTILASER.SE

LÅN EN LASER OG 
TEST PÅ KLINIKKEN

KURS 
I MOSS  

21 NOVEMBER
MER INFO:

www.optilaser.no
+46703381888
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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 

bransjeregisteret

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

Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

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

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747, 

henriette@a2media.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:

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

SKANLAB THERAPY

SKANLAB NG PRO
SKANLAB LASER PRO

TRYKKBØLGE
ELEKTROTERAPI

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

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

Annonse i Bransjeregisteret? 

Ta kontakt med:

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

NYHETER fra Irradia Norge as

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

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

NOVEMBER
2.–3. Oslo 
Konferanse: Relasjonsarbeid i 
tverrfaglig psykisk helsearbeid. 
Faglige- og skjønnlitterære 
tilnærminger. 
Arr: Det tverrfaglige fagmiljøet 
knyttet til forskning og 
undervisning i psykisk 
helsearbeid, HiOA.
Info: www.hioa.no 

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

10. Oslo
Hjertesviktforum
Arr.: Norsk Hjertesviktforum
Info: http://www.
hjertesviktforum.no/

10. Oslo 
Kurs: Hvordan lage mini 
metodevurderinger og 
fagprosedyrer? 
Arr: Kunnskapssenteret i 
Folkehelseinstituttet. 
Info: kunnskapssenteret.no

10. Oslo 
Ervervet hjerneskade hos barn 
og unge  
Veien videre - skjulte vansker - 
hva kan vi få til sammen? 
Arr: Statped sørøst, avdeling 
ervervet hjerneskade, 
og Regionsenter for 
habiliteringstjenesten for barn 

og unge (RHABU) 
Info: http://www.oslo-
universitet.no

10.-11. Tromsø
Regional Smertekonferanse. 
Smertebehandling – hva skal 
målet være?
Arr.: Smerteavdelingen, UNN
Info: https://unn.no/
arrangementer/regional-
smertekonferanse-10-11-
november-2016

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

17. Tromsø 
Kurs: Se, jeg snakker med 
kroppen også!  
Arr: RBUP Øst og Sør 
Info: http://www.r-bup.no

23.-25. Gardermoen
NFFs Hovedlandsmøte 2016
 
24.-25. Bergen
Håndleddsinstabilitet, 
nervekompresjon, 
kuldehypersensitivitet, 
håndinfeksjoner
Arr.: Norsk forening for 
håndterapi
Info: www.handterapi.no

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

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

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

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

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

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

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

FRISTER 2016/2017

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
10 21/11 16/12
1/17 12/12 20/1

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
Tlf. 971 98 747 

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen, fysioterapeuten@fysio.no
Tlf. 413 18 188

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

OPPLAG 
9.300 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS

http://www.hioa.no/Hva-skjer/Relasjonsarbeid-i-tverrfaglig-psykisk-helsearbeid
http://kurs.kunnskapssenteret.no/kursdetaljer.cfm?pAction=Article&pCompanyId=316359&pArticleId=46771&pEMSId=18544
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/regionsenter-for-habiliteringstjenesten-for-barn-og-unge_/vare-tilbud_/Sider/Ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-unge.aspx
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/regionsenter-for-habiliteringstjenesten-for-barn-og-unge_/vare-tilbud_/Sider/Ervervet-hjerneskade-hos-barn-og-unge.aspx
http://www.liverpool2016.com/
http://www.liverpool2016.com/
http://www.r-bup.no/CMS/cmspublish.nsf/doc/0780DF00B8CF89AFC1257FDF003EFF52
http://www.worldcongresslbp.com/
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mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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mailto:ks@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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http://hjertesviktforum.no/
https://unn.no/
http://www.handterapi.no/
http://www.liverpool2016.com/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:n@fysio.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no


En komplett løsning med helsenett levert i skyen, 
som i tillegg tilfredsstiller de strengeste krav til 
sikker behandling av pasientinformasjon.

Physica - laget for fremtiden

ONLINE JOURNALSYSTEM

35 05 79 10 | physica.no

Storgata 7 - 3300 Hokksund - Norway
+47 93 04 57 11
arne@fleximed.no
www.fleximed.no / fleximoover.no

BEHANDLINGSBENKER
NEVROLOGISK BEHANDLINGSUTSTYR
SPA OG VELVÆRE
Vi selger behandlingsbenker av meget høy kvalitet til markedets 
beste priser. Se vårt store utvalg på vår hjemmeside eller be om å 
få tilsendt vår katalog.

www.fleximed.no

http://www.physica.no/
http://www.fleximed.no/


Fleksible løsninger �l individuelle behov!
ProMed har løsninger som passer ethvert behov på helsene�et

- Alle pla�ormer
- Alle �lkoblinger
- Alle nivåer og moduler

Skal du på helsene� nå, kontakt oss først!
Vi gir deg hele bildet, finner løsninger som er op�male for deg - �l den rimeligste prisen. 
La oss vise vi deg din vei videre!

salg@pvf.no 22 62 72 40

 ProMed®

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