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ER DET KOMMUNEPOLITIKERNE som skal avgjøre hvem som er best faglig skikket til å 
drive fysioterapi? 

I Hadsel kommune i Nordland satte formannskapet den faglig funderte innstillingen til 
side, og tildelte driftstilskuddet til fysioterapeuten som vikarierte i stillingen. 

Leder i Region Nord, Hans Leo Dagsvik, påpeker i denne utgaven av Fysioterapeuten at 
driftstilskuddsordningen skal sikre at kommunenes innbyggere får et så godt helsetilbud 
som mulig, slik de har krav på. 

Ble dette ivaretatt i Hadsel? Fysioterapeuten som fikk tilskuddet var ikke engang blant de 
fire som det faglige utvalget hadde innstilt til intervju.

På Lørenskog sitter en manuellterapeut som har tapt penger på en investering i Dram-
men. I 2007 kjøpte Thomas Larsen seg inn i et institutt til markedspris, eierandelen var 
tilknyttet et driftstilskudd på 50 prosent. Da han solgte seg ut sju år senere, opplevde han 
at Drammen kommune gikk inn og bestemte hvem som skulle overta. 

Det var nye spilleregler. Larsen tapte 300.000 kroner.

Ca. 2.800 av NFFs medlemmer er selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med 
driftstilskudd. Felles for disse er at de driver næring med kommunale midler. I et slikt 
farvann sier det seg selv at det må det være klare kjøreregler for å sikre forutsigbare ar-
beidsforhold for terapeuten, og et best mulig tilbud til pasienten.

Virksomhetsleder i Drammen kommune, Anniken Blichfeldt Muren, sier det slik: 
– Det er en utfordring å håndtere avtaler som dreier seg om privat næring, samtidig som 
de er en del av det kommunale helsetilbudet.

Avtalen mellom NFF og Kommunenes Sentralforbund (KS) har som intensjon å regulere 
samarbeidet mellom privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunen. Problemet er at 
ASA 4313 gir stort rom for tolkning. Stort nok til at kommunene i realiteten kan gjøre 
som de vil, så lenge de holder seg på riktig side av Forvaltningsloven. Det er dessuten 
frivillig å delta; Oslo og Drammen er eksempler på kommuner som helt eller delvis står 
utenfor ordningen.

Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd 
er svært viktige aktører med hensyn til fysioterapitilbu-
det i kommunene. Samtidig er et driftstilskudd «make or 
break» for de fleste privatpraktiserende.

Kan vi være bekjent av at det er politikere eller betalings-
evne som skal avgjøre hvem tilskuddet skal gå til, at til-
delingen blir et slags lotteri med fast inntekt i potten?

NFFs rolle er å fremme det beste for fysioterapifaget, 
samt å ivareta utøvernes arbeidsforhold. Begge deler vil 
ha godt av en tilstramming i avtaleverket rundt tildelin-
gen av driftstilskudd.
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aktuelt

I teorien skal et driftstilskudd 
tildeles den fysioterapeuten 
som er best faglig skikket til 
stillingen. I praksis er det ofte 
andre forhold som avgjør.

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

SOM NYUTDANNET manuellterapeut, kjøp-
te Thomas Larsen seg inn på eiersiden i et 
institutt i Drammen i 2007. Det var Dram-
men kommune som lyste ut 50 prosent ledig 
driftstilskudd ved instituttet, men instituttet 
selv som gjennomførte intervjurundene.

– Under intervjuet fikk jeg spørsmål om 
jeg var villig til å betale 500.000 kroner for 
en eierandel i instituttet tilknyttet driftstil-
skuddet på 50 prosent. Jeg var uerfaren og sa 
ja, sier Larsen. 

Da det gikk i orden med lån i banken, 
sendte instituttet beskjed til kommunen om 
at de ønsket Larsen innstilt som nummer én.

Egen avtale
Den sentrale avtalen mellom Norsk Fysio-
terapeutforbund (NFF) og Kommunenes 
Sentralforbund (KS) om fysioterapitjenesten 
i kommunene, den såkalte ASA 4313, slår 
fast at det er kommunen som ved tildeling 
av driftstilskudd skal gjennomføre intervju-
ene og innstille på bakgrunn av en faglig 

vurdering. 
ASA 4313 beregner prisen ved overdra-

gelse på inntil 20 prosent av gjennomsnitts-
inntekten de siste tre årene. I tillegg kommer 
pris for inventar og utstyr. Bakgrunnen er at 
tildelingen skal skje til den faglig best skik-
kede, uavhengig av søkerens økonomiske 
ressurser. 

Drammen har en egen avtale om fysio-
terapitjenesten i kommunen (Drammens-
avtalen) med Privatpraktiserende Fysiotera-
peuters Forbund (PFF). Her heter det at ved 
overdragelse av praksis til annen fysiotera-
peut, skal kjøpesummen fastsettes etter av-
tale mellom kjøper og selger. I 2007 var det 
ifølge Drammensavtalen klinikken selv som 
skulle gjennomføre intervjuene og foreta 

Spillet om tilskuddet

STRIDSTEMA Fra 
Drammen i sør til 
Hadsel i nord: uklare 
kjøreregler og tilfeldig 
praksis i kommunene 
fører til at en rekke 
tildelingssaker havner 
på sivilombudsman-
nens bord. Hvor mye 
tid og penger skal 
egentlig et drifts-
tilskudd koste? Og 
er det rimelig at det 
er politikerne som 
skal avgjøre hvilken 
fysioterapeut som er 
best faglig skikket til 
en stilling? I Hadsel 
har Rådmannen bedt 
kommunen om å gå i 
dialog med psykomo-
torisk fysioterapeut 
Kari Randen Hatløy 
for å komme frem til 
en løsning. Faksimile 
fra Vesteraalens Avis, 
9. oktober 2014.

mailto:tg@fysio.no
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innstillingen, en ordning kommunen gikk 
bort fra i 2010.

– Klinikken ansatte den de vil ha. Hadde 
jeg sagt nei til å betale, ville jeg neppe blitt 
innstilt på første plass. Faglig skikkethet var 
ikke førsteprioritet, men hvem som var villig 
til å betale, sier Larsen.

Måtte selge til kollega
I 2013 fikk Larsen tilbud om fast stilling ved 
et institutt i Lørenskog. Han ga beskjed til 
Drammen kommune om at de kunne sette 
i gang prosessen med å lyse ut driftstilskud-
det hans. Etter et par uker fikk han beskjed 
om at kommunen vurderte å trekke inn av-
talehjemmelen på 50 prosent. Kommunen 
mente å ha relativ god fysioterapidekning.

Til tross for sin halve hjemmel, hadde 
Larsen jobbet i 100 prosent stilling siden 
2007, noe han ved to anledninger hadde 
dokumentert overfor kommunen. Både in-
stituttet og Larsen påpekte at Drammens 
befolkning i realiteten kom til å miste en 100 
prosent fysioterapistilling ved inndragning.

Kommunen besluttet da å beholde til-
skuddet, men bestemte at en annen ved 
instituttet der Larsen jobbet skulle overta 
hjemmelen. 

Larsens kollega, som selv satt med et 50 
prosent driftstilskudd i instituttet, kjøpte til 
slutt hjemmelen hans for 200 000 kroner. 

– I ASA 4313 er det et mål at den som 
jobber 100 prosent skal ha 100 prosent til-
skudd, noe jeg støtter. Men Drammen kom-
mune så ikke til ASA 4313 da jeg ble ansatt 
i 2007, de ansatte meg i henhold til Dram-
mensavtalen. At kommunen bestemte seg 
for å følge ASA 4313 da jeg skulle ut, førte til 
at jeg tapte 300 000 kroner, sier Larsen.

I ettertid har Larsen i samarbeid med 
juridisk avdeling i NFF søkt Drammen 

kommune om kompensasjon. Kommunens 
argument er at de ønsker å jobbe mot 100 
prosents hjemler for fysioterapeuter.

– Samtidig ser jeg at kommunen ved 
flere anledninger i ettertid lyser ut reduserte 
driftstilskudd ved andre institutt i Dram-
men. Da blir man ikke behandlet likt. Det er 
tilfeldighetene som rår, sier Larsen.

Saken er klaget inn til Sivilombudsman-
nen som uttaler at saken er foreldet for be-
handling. Ombudsmannen har imidlertid 

merket seg det som fremgår av klagen, og 
vil vurdere om det kan være grunn til å se 
nærmere på dette på eget initiativ.  

Tolkes ulikt
– Tildeling av driftstilskudd krever en om-
fattende saksgang og er en arbeidskrevende 
og sammensatt prosess. Ingen sak er lik og 

må vurderes særskilt, sier leder i NFF Re-
gion Nord, Hans Leo Dagsvik. 

Som tidligere sjeffysioterapeut og helse-
sjef i Vefsn kommune, har han vært sentral i 
mange tildelingssaker. 

– Det har stor betydning for den enkelte, 
og det er alltid noen som vil bli skuffet. Der-
for er det viktig å kjøre en så ryddig prosess 
som mulig, sier han. 

– Blir tildelingssaker behandlet likt ute i 
kommunene?

– Nei, det er store forskjeller. Det avhen-
ger av hvordan saksbehandlingen blir utført, 
og hvem som utfører den. I noen kommuner 
kan det være sykepleier eller andre profesjo-
ner som sitter i stillingen som enhetsleder. 
Disse har ikke nødvendigvis god nok kunn-
skap om ASA 4313, sier han. 

Dagsvik mener ASA 4313 i for stor grad 

DYRT TILSKUDD Manuellterapeut Thomas Larsen betalte en halv million kroner for en eierandel tilknyt-
tet driftsavtale. I 2014 ble han nødt til å selge for 200.000 kroner. Foto: Tone Elise Eng Galåen

Faglig skikkethet var ikke førstepriori-
tet, men hvem som var villig til å betale.

›››
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åpner for ulike tolkninger, og at avtalen på 
mange områder kunne vært mer presis. 

– Intensjonen er jo at dette skal være et 
verktøy som skal sikre likebehandling og lik 
saksgang over hele Norge. Som for de fleste 
andre avtaler er det også i ASA 4313 rom for 
forbedringer, sier han.

Vikar fikk tilskuddet
Et godt eksempel på at kjørereglene i ASA 
4313 kan tolkes i forskjellige retninger, er en 
sak fra Dagsviks egen region. Kontroversene 
rundt tildelingen av et 50 prosents driftstil-

skudd ved Helsebanken i Hadsel kommune, 
har skapt overskrifter i lokalpressen.

Da Hadsel kommune lyste ut hjemme-
len i fjor, var fysioterapeuten som vikarierte 
i stillingen blant de 14 søkerne, men ikke 
blant de fire som ble innkalt til intervju. 

– I ASA 4313 står det at den som er best 
faglig skikket skal tildeles stillingen. Det er 
kommunen, ved blant annet enhetsleder, 
som foretar den faglige vurderingen, og inn-
stiller til intervju. NFFs kontaktperson del-
tar i intervjuene. Intervjuutvalget foretar en 
innstilling, og kommunen vedtar hvem det 
er som får jobben. Er det snakk om en grup-
pepraksis, heter det at uttalelsen fra institut-
tet skal tillegges vekt. Men det er den som 
kommunen finner faglig best skikket som 
skal få stillingen. I Hadsel ble ikke vikaren 
vurdert blant de som var best faglig skikket, 

sier Dagsvik.
Tildelingssaker kan vedtas administra-

tivt eller politisk, alt etter hvilken delegert 
myndighet rådmannen har fått. I Hadsel ble 
tildelingssaken på Helsebanken behandlet 
av formannskapet. Der ble de fire som var 

innstilt skjøvet til side av politikerne, og 
hjemmelen tildelt fysioterapeuten som gikk 
i vikariatet. Ifølge Vesteraalens Avis, ble ved-
taket iverksatt allerede dagen etter at for-
mannskapet fattet sin beslutning. 

To av de innstilte klaget saken inn for 
Rådmannen i Hadsel, som har anbefalt 
kommunen å gå i forhandlinger med fysio-
terapeuten som ble innstilt som nummer én, 
for å prøve å finne en løsning. Saken er nå 
inne til klagesaksbehandling med bistand 
fra NFF. 

Leder i Region Nord synes saksbehand-
lingen i Hadsel har vært spesiell.

– Hvis politikerne synes at administra-
sjonen ikke har forberedt eller belyst en sak 
godt nok, er det vanlig prosedyre å sende 
den tilbake og be om at den utredes bedre. 
I dette tilfellet foretok de en helt selvstendig 
vurdering, og man kan undres på hvilket 
faglig grunnlag. Det er viktig å huske på at 
kommunen gjennom et driftstilskudd tilde-
ler et behandlingstilbud til sine innbyggere, 
og at disse har krav på at tilbudet er så godt 
som mulig, sier Dagsvik. n

SPESIELL SAK - Kommunens innbyggere har krav på et så godt faglig 
tilbud som mulig, sier leder i Region Nord, Hans Leo Dagsvik. Han 
karakteriserer saksbehandlingen i Hadsel som uvanlig.  
Foto: Dagrun Lindvåg

ASA 4313 åpner i for stor grad 
for ulike tolkninger.

MISFORNØYDE Fysioterapeutene Mette Schrøder-Nilsen og Katha-
rina Jørstad Løkse føler seg ført bak lyset av politikerne.  
Foto: Vesteraalens Avis, Knut Ivar Aarstein
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Drammen kommune har siden 2010 
satt til side deler av Drammensavta-
len, og ønsker seg over på ASA 4313 
i sin helhet. Instituttene nekter. 

TEKST Tone Elise Eng Galåen 
tg@fysio.no

DA DEN NYE kommunehelseloven ble inn-
ført i 1984, gikk mange medlemmer ut av 
NFF og etablerte Privatpraktiserende Fy-
sioterapeuters Forbund (PFF). En stor andel 
av fysioterapeutene som hadde rett til avtale 
med Drammen kommune gikk inn i det nye 
forbundet.

– PFF forhandlet frem en alternativ avta-
le om fysioterapitjenesten i kommunen, sier 
virksomhetsleder i Drammen kommune, 
Anniken Blichfeldt Muren. 

Står sterkt i Drammen
PFF står også i dag sterkt i drammensregio-
nen, med kontor og besøksadresse i Dram-
men. I mai 2014 gikk PFF hardt ut mot ASA 
4313, en avtale de mener «setter usaklig for-
skjellsbehandling i system, og mangler lov-
grunnlag etter at den nye kommunale hel-
se- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft». 
I artikkelen som ble publisert på www.
fysioterapi.org tar PFF til orde for at fysio-
terapeutene kommunene trenger bør anset-
tes i faste stillinger, mens de som behandler 

innbyggere uten kommunale vedtak skal 
være næringsdrivende uten en «kommunal 
overstyring».

De aller fleste avtalene som er inngått et-
ter Drammensavtalen er selskapsavtaler.

– Inngåelse av nye individuelle avtaler 
gjøres i dag etter ASA 4313, og fra Dram-
men kommune sin side er det ønskelig at 
alle avtaler baserer seg på denne. Fysiotera-
peuter og selskap med Drammensavtale har 
stående tilbud om å gå over til ASA 4313, 
men så langt har de ikke ønsket dette, sier 
Muren.   

Brudd på forvaltningsloven
Drammen kommune har siden 2010 satt til 
side deler av Drammensavtalen fordi den 
etter kommunes vurdering er i strid med 
forvaltningsloven. Dette gjelder blant annet 
punktet om at det er instituttet selv som ut-
peker den som skal få tilskuddet. 

– Med hensyn til utlysning og tildeling av 
hjemler, har Drammen kommune i dag en 
praksis som er i henhold til forvaltningslo-
ven og i all hovedsak som beskrevet i ASA 
4313, sier Muren. 

– Hvilke forpliktelser har kommunen over-
for en fysioterapeut som ønsker å gå ut av en 
selskapsavtale?

– Vi har foretatt mange juridiske son-
deringer for å finne ut hvor vi står i en slik 
sammenheng, og vurderer det dit hen at vi 
ikke har noen økonomiske forpliktelser i 

dette. Fysioterapeuten må i slike tilfeller 
komme til en avtale med selskapet han eller 
hun har gått inn i. Vi er imidlertid enige i at 
en selskapsavtale er lite gunstig for den som 
må selge seg ut, sier Muren. 

Hun forteller at Drammen kommune har 
foreslått å gå bort fra denne praksisen, men 
at instituttene ønsker å beholde ordningen.

– Det er en utfordring å håndtere avtaler 
som dreier seg om privat næring samtidig 
som de er en del av det kommunale helsetil-
budet, sier Muren. n

Vanskelig å håndtere

Tildeling av avtalehjemmel og inngåelse av 
driftsavtale (6.2)
Kommunen fatter vedtak om tildeling av avtalehjemmel. Partene 
legger til grunn at kommunens vedtak om tildeling av avtale-
hjemmel og oppsigelse eller heving av driftsavtale er enkeltved-
tak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 

Kommunen skal tildele avtalehjemmelen til den søkeren som 
etter kommunens samlede vurdering er best faglig skikket. Ved 
tildeling skal det legges vekt på saklige kriterier. Som saklige kri-
terier menes faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, 
evne til å drive privat praksis mv. 

Ved tildeling inviteres NFFs kontaktperson til å delta på inter-
vju, forutsatt at vedkommende ikke er knyttet til praksisen eller 

er inhabil på annen måte. 
Ved tildeling av avtalehjemmel lokalisert til gruppepraksis 

skal gjenværende fysioterapeuters uttalelse tillegges stor vekt, så 
fremt det er lagt vekt på saklige kriterier. Kommunen skal over-
sende utvidet søkerliste/oversikt over søkere med kvalifikasjoner 
dersom gjenværende fysioterapeuter i gruppepraksisen ber om 
det. 

Snarest mulig etter tildelingen skal kommunen fremsette til-
bud om driftsavtale med fysioterapeuten som er tildelt avtale-
hjemmelen, og KS og NFF er enig om at vedlagte mønsteravtaler 
benyttes (vedlegg 1 og 2 til rammeavtalen). Det skal uansett inn-
tas en henvisning i avtaletilbudet om at driftsavtalen reguleres av 
den til enhver tid gjeldende ASA 4313. 

Hva står det i ASA 4313?

mailto:tg@fysio.no
http://www.fysioterapi.org/
http://www.fysioterapi.org/
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Den danske hjerneforskeren 
og musikeren Peter Vuust har i 
flere forsøk vist at musikk kan 
lindre smerter midlertidig. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

I fjor ble det også publisert en studie om 
musikk og kroniske smertetilstander. Resul-
tatene av denne studien tyder på at kjent og 
kjær musikk får pasienter med fibromyalgi 
til å glemme smertene og øke gangdistansen. 
Men hvorfor det er slik, er fortsatt uvisst. 

Danske Fysioterapeuten (1/2015) har 
intervjuet professor Peter Vuust ved Cen-
ter for Funktionelt Integrativ Neuroviden-
skap (CFIN), Aarhus Universitet. Han fikk 
i høst 52 millioner kroner fra Danmarks 
Grundforskningsfond for å etablere et nytt 
forskningssenter i Aarhus – «Music in the 
Brain».

– Hiphop mot nakkesmerter, country mot 
myoser, Bob Dylan mot tannverk, en stille 
blues mot migrene. Listen er like lang som 
det er smertepasienter. Den nyeste forsk- 
ningen på sammenhengen mellom musikk 
og smerter peker i retning av at effekten er 
helt individuell, skriver Fysioterapeuten.

– Banebrytende
Våren 2014 publiserte Vuust og hans kolle-
ger en studie av fibromyalgipasienter. For-
søket de utførte ble ansett for å være bane-
brytende, og ble også omtalt på forsiden av 
tidsskriftet Frontiers in Psychology, skriver 
Fysioterapeuten.

I studien ble det for første gang vist at mu-
sikk også kan ha effekt på pasienter med al-
vorlige, kroniske smertetilstander i muskler 
og ledd. Forskerne i Aarhus har tidligere vist 
at musikk har effekt på akutte smerter.

I forsøket ble 22 fibromyalgipasienter 

i alderen 22 til 70 år utsatt for ti minutter 
med musikk og ti minutter med såkalt «pink 
noise». Det siste er en konstant lyd som ikke 
virker sjenerende for øret. Deltakerne ble 
delt i to grupper, som på skift først ble ut-
satt for musikk og deretter for støy – og om-
vendt. Deltakerne hadde selv valgt musikk 
som de normalt likte å høre på.

Ganghastighet
Forskerne målte samtidig forsøkspersone-
nes ganghastighet. Pasienter med fibromy-
algi har ofte smerter i leddene og problemer 
med å reise seg opp. 

– Vi ba pasientene reise seg opp og gå tre 
meter. Jo større smerter de har, desto lenger 
tid vil de normalt bruke på distansen. Vårt 
forsøk viste imidlertid, at de går raskere 
fram og tilbake når de har lyttet til musikk. 
Tempoet er et indirekte mål for at musikk 

har effekt på smerte-
ne deres, sier Vuust. 

Mindre intense 
smerter
I etterkant fylte pa-
sientene ut et spør-
reskjema om hvor 

intense smerter de hadde. Generelt ga de 
uttrykk for at smertene var mindre ubeha-
gelige og mindre intense.

Forskerne mener det er viktig å merke 
seg at forbedringen ble oppnådd gjennom 
lytting til avslappende musikk, med en lang-
som rytme. Og at effekten derfor ikke kan 
forklares med at pasientene ble revet med av 
rytmer som kan ha speedet opp motorikken 
deres. Både kognitive og følelsesmessige me-
kanismer ser derfor ut til å stå sentralt når 
det gjelder musikkbasert smertelindring, 
skriver det danske tidsskriftet.

– Verdifullt supplement
– Resultatene tyder på at musikk kan bli et 
verdifullt supplement til annen behandling 
av smerter. Mennesker med kroniske smer-
ter er i dag henvist til å ta sterke smertestil-
lende medisiner. Hvis musikken kan bidra 
til å senke den daglige medisindosen en 
smule, vil det være en stor gevinst for dem 
i hverdagen, mener forskerne ved Aarhus 
Universitet

Peter Vuust er blant foredragsholderne 
på det danske fysioterapiforbundets fagkon-
gress, som er 5.-7. mars. n

Les mer: www.fysio.dk

– Musikk kan ha effekt på kronisk smerte

mailto:dl@fysio.no
http://www.fysio.dk/
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Kognitiv 
trening og 
mestrings-
følelse 

Økt blodsirkulasjon
Økt mobilitet
Økt styrke
Økt koordinasjon

THERA-trainer
Brukervennlige sykler med håndpedaler og/eller fotpedaler 
som gir målorientert aktivitet - gjerne ved bruk av spill eller 
oppgaver. Komplikasjoner på grunn av redusert 
bevegelighet kan forhindres.

MK3
Unik innstigning i gåstativet med hev- og senkfunksjon av 
setet. Fjærer stimulerer gangmønsteret. Den øvre delen av 
stativet følger personens bevegelser og gir optimal støtte 
og ergonomisk riktig kroppsstilling når vedkommende er i 
bevegelse.

Enkle individuelle tilpasninger for både 
THERA-trainer og mk3. 

post@bardum.no | tlf.nr: 64 91 80 60
www.bardum.no

Trygghet og trivsel øker 
motivasjonen til mer aktivitet.

http://www.bardum.no/
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Extensor Online
Journalsystem i skyen?

Bekymringsfri hverdag sa du?

Extensor AS kan i samarbeid med Funn IT  AS og Commfides 
AS nå gi deg journalsystem i “skyen”, til markedets beste priser. 
Du slipper å bekymre deg for: backup, pasientsikkerhet, variable 
IT-kostnader. Hvordan du skal kunne kommunisere elektronisk? 
Hvordan du kan knytte deg til Norsk Helsenett? m.m.

Extensor Online er en godkjent løsning av Norsk Helsenett og data-
tilsynet. Det eneste du trenger er pc’en og tilknytning til internett.  
 
Enkelt og greit!
 
I hele 2015 får du kampanjepriser på Extensor Online...
Les mer på www.extensor.no

SOM kliniker opplever man at artrosepa-
sienter ofte melder om korsryggplager i til-
legg til smerter i hoftene. En nylig publisert 
studie bekrefter dette.

Tjuefire pasienter med røntgenbekref-
tet hofteartrose besvarte spørreskjema for 
hofte- og ryggsmerter (VAS og Roland 
Morris Disability Questionnaire). I tillegg 
ble de grundig undersøkt ved palpasjon, 
bekkenprovokasjonstester, samt test av be-
vegelighet i hofte og rygg.

Seksten av 24 pasienter rapporterte 
korsryggplager. Disse var yngre og rappor-
terte flere smertepunkter enn de uten kors-
ryggsmerter. Ved undersøkelsen hadde 
pasientene med korsryggsmerter redusert 
fleksjon i hofteledd, høyere smertenivå ved 
hofteabduksjon og lateral rotasjon, spinal 
palpasjon, samt flere positive bekkenpro-
vokasjonstester.

Forskerne konkluderer med at det er 
svært vanlig med tilleggsplager, som kors-
ryggsmerter, ved hofteartrose. Det lave 
antallet forsøkspersoner er en svakhet ved 
studien, og resultatene bør derfor tolkes 
med forsiktighet.  n

Kilde: French, O’Donnell, Cuddy, 
O’Connell. Clinical features of low back 
pain in people with hip osteoarthritis: A 
cross sectional study. Physiotherapy Prac-
tice and Research 36 (2015): 15-22.

Hofteartrose gir ofte ryggplager 

Fastleger og alternativ 
behandling

n Pasienter som hadde samme fastlege i 
mer enn to år, oppsøkte i mindre grad alter-
nativ behandling, viser en norsk studie ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Nesten 10.000 personer som hadde 
vært hos fastlegen det siste året, deltok i 
studien. Den er basert på data fra den sjette 
Tromsøundersøkelsen, og er publisert i BMC 
Health Services Research.

Mest til muskel og skjelett
n De regionale helseforetakene har tildelt 
200 millioner kroner til forskning. Fire av el-
leve prosjekter som fikk støtte er studier på 
muskel- og skjelettlidelser, skriver Dagens 
Medisin.

Forskningen retter seg mot osteoporose 
og brudd, leddbruskskader, behandling av 
revmatoid artritt, samt en studie som skal 
sammenligne ergoterapi med kirurgi ved 
artrose.

http://www.extensor.no/
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/14/629
http://www.biomedcentral.com/1472-6963/14/629
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Ulriks pappa

‹‹ Ulrik er en glad og nysgjerrig gutt som liker å være i aktivitet. 
Når han står i Innowalk blir han stolt og opplever mestring. 
Den gir ham positiv energi og økt livskvalitet. Han liker å komme 
opp i samme høyde som andre og få et normalt perspektiv på 
ting. Ulrik smiler og ler og det gir ham livsglede ››

Fra 1. januar 2015 kan også de over 
26 år søke om Innowalk som aktivitets- 
hjelpemiddel. Dette gir alle med alvorlig 
funksjonsnedsettelser mulighet til 
å være i mer fysisk aktivitet.

madeformovement.com / info@madeformovement.com / tlf 35 50 51 20 facebook.com/madeformovementgroup

BEVEGELSE ER LIVET

Redd fysisk aktivitet

n Å minske frykten for fysisk aktivitet 
er nøkkelen til vellykket behandling av 
kronisk trøtthetssyndrom. Det mener 
forskere ved Kings College London, 
som har publisert en artikkel i Lancet 
Psychiatry.

Tilstanden er vanskelig å behandle, 
men fysisk aktivitet kan ha effekt. 
Disse pasientene er imidlertid redde 
for at fysisk aktivitet kan forværre 
symptomene. Nøkkelen til framgang er 
derfor å forsøke å minske denne frykten 
og oppmuntre til fysisk aktivitet, mener 
forskerne.  

Nei til midlertidighet
På ettermiddagen onsdag 28. januar sto Norge nesten stille i to timer. Rundt1,5 mil-
lioner medlemmer i LO, Unio og YS gjennomførte en politisk streik mot endringer i 
arbeidsmiljøloven. Midlertidige ansettelser sto spesielt i fokus.Tusenvis møtte fram til 
markeringen utenfor Stortinget. Der var også NFF – med fanen høyt hevet. n
Foto: Tone Elise Eng Galåen

http://www.madeformovement.com/
http://www.unio.no/no
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AKTUELT  PARKINSON

De europeiske fysioterapiret-
ningslinjene for Parkinsons 
sykdom skal implementeres i 
klinikken. Hovedområder: Tre-
ning, øvelser og bevegelse.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

FOR å få norske fysioterapeuter til å ta ret-
ningslinjene i bruk så raskt som mulig, har 
Norges Parkinsonforbund, Norsk Fysiotera-
peutforbund (NFF) og Fram helserehab inn-
gått et unikt samarbeid. Det første tiltaket 
var en temadag i Oslo mandag 26. januar, 
der over 120 fysioterapeuter deltok. 

Nederland ligger langt framme når det 
gjelder retningslinjer for behandling av 
Parkinsons sykdom (PS). De har hatt egne 
fysioterapiretningslinjer siden 2004. Arbei-
det med de europeiske retningslinjene ble 
derfor startet av det nederlandske forbun-
det, Royal Dutch Society for Physical The-
rapy (KNGF). Nederland står også står bak 
nettstedet ParkinsonNet, der retningslinjene 
først ble publisert i desember 2013. 

Dette arbeidet skjedde i samarbeid med 
World Confederation for Physical Therapy 
(WCPT). Fysioterapeut Annette Vistven ved 
Fram helserehab var NFFs representant i 
dette arbeidet. De europeiske retningslinjene 
baserer seg på dokumentasjon fra 70 kliniske 
studier, kategorisert i sju graderte interven-
sjoner (strong for/weak for/weak against). 
Det er til sammen 12 vedlegg til retningslin-
jene, blant annet kartleggingsverktøy, skje-
maer og informasjon til brukere.

Medisiner og trening
Det var Annette Vistven og kollega Per 
Ola Wold-Olsen ved Fram helserehab som 
presenterte retningslinjene på temadagen 
i januar. Fram til ganske nylig har det vært 
mest fokus på medisinsk behandling av Par-
kinsons sykdom. Først de siste årene har 
det kommet dokumentasjon på effekten av 
trening og øvelser. I retningslinjene står det 
følgende:

«I dag finnes det ingen evidens for at man 
kan bremse eller stanse Parkinsons sykdom. 
Men det vi vet, er at trening er mye viktigere 

enn tidligere antatt. Trening påvirker nerve-
cellene, og senker trolig farten på den celle-
døden som Parkinsons sykdom innebærer». 

– Men trening og øvelser skal ikke erstatte 
medisin. Det beste er optimal medisinering 
og trening i kombinasjon. Fysioterapeuten 
skal følge opp pasienten med henblikk på 
å bedre eller vedlikeholde fysisk funksjon 
(muskelstyrke, utholdenhet, koordinasjon, 
og bevegelighet), gangfunksjon, forflytning, 
ADL, balanse, smerte og respirasjon, sa 
Vistven og Wold-Olsen.

Kartlegging 
De opplyste videre at kartlegging er svært 
viktig. Fysioterapeuten må finne ut nøyaktig 
hva utfordringene er for pasienten. Parkin-
son er en svært kompleks sykdom, og syk-
domsbildet varierer. Alle tiltak må derfor til-
passes den enkelte pasient, og oppfølgingen 
krever tverrfaglig tilnærming. 

I retningslinjene finner du mange ulike 
skjemaer som kan brukes til kartlegging. I 
tillegg finnes det informasjon om hvordan 
man kan oppnå god brukermedvirkning. At 
en person med Parkinsons sykdom har god 
innsikt i sin egen situasjon er svært viktig. 
Som fysioterapeut bør du derfor informere 
og instruere pasienten til å få best mulig inn-
sikt i egen sykdomssituasjon. 

En mye brukt skala for å beskrive utvik-
lingen er Hoehn og Yahr, med fem stadier 

av Parkinson.  Første fase er preget av mo-
derate symptomer på bare en side. Sympto-
mene er plagsomme, men ennå ikke spesi-
elt hemmende. Det dreier seg vanligvis om 
skjelvinger i en arm. Familie og venner har 
lagt merke til endringer i holdning, bevegel-
ser og ansiktsuttrykk.

I andre enden av skalaen, fase fem, er pa-
sientene sterkt funksjonshemmede, og har 
behov for mye pleie døgnet rundt. 

Forhindre skrøpelighet
– Det er derfor svært viktig å komme tid-
lig i gang med tiltak som virker forebyg-
gende. Det handler om å forhindre skrøpe-
lighet. I sen fase (Hoehn og Yahr 5) er det 
derimot snakk om å vedlikeholde funksjon 
og opprettholde livskvalitet. I tidlig fase av 
sykdommen er det normal treningslære 
(WHOs anbefalinger) som gjelder, sa Vist-
ven og Wold-Olsen.

De understreket at pasientene ofte opp-
lever store variasjoner i form og funksjon, 
såkalte «on» og «off» perioder. I møte med 
en parkinsonpasient må man ta hensyn til 
eventuelle «ikke motoriske symptomer», 
som nedsatt konsentrasjon, nedsatt abstrakt 
tekning og nedsatt arbeidskapasitet. Enkelte 
pasienter lider av apati og depresjon.

De europeiske fysioterapiretningslinjene 
finner du på www.ParkinsonNet.info

Se også www.framhelse.no n

Parkinson – trening, øvelser og bevegelse

TEMADAG Klar melding fra Per Ola Wold-Olsen (tv) og Annette Vistven ved Fram helserehab: Ta de 
europeiske retningslinjene i bruk så raskt som mulig!

mailto:dl@fysio.no
http://www.parkinsonnet.info/
http://www.framhelse.no/
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– Trening hjelper. Det er jeg et 
levende bevis på, var Thor Hjelme-
lands budskap til fysioterapeutene 
på temadagen. Han har levd med 
Parkinsons sykdom i 15 år. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

THOR Hjelmeland fra Trondheim repre-
senterte brukerne, eller fysioterapeutenes 
«kunder», som han selv uttrykte det.  Han 
startet foredraget sittende på scenekanten, 
men kom seg etter hvert opp på scenen i stå-
ende stilling. Et godt eksempel på hvor raskt 
formen kan skifte hos personer med Parkin-
sons sykdom.

– Takket være mye trening og aktivitet, 
kommer jeg meg ut av senga, klarer meg 
selv og lever et aktivt liv. Jeg kjører bil, del-
tar i møter og tar på meg lederoppdrag, sa 
Hjelmeland, som i flere år har vært leder i 

Sør-Trøndelag Parkinsonforening.
Thor Hjelmeland har vært uføretrygdet 

siden 2008. Men det har ikke hindret ham i å 
være aktivt med i den lokale parkinsonfore-
ningen, og å representere brukerne i flere 
prosjekter ved St. Olavs Hospital.

– Nå plages jeg og er i dårlig form, men 
i morges var jeg ganske bra. Derfor må jeg 
sette meg her på scenekanten når jeg snak-
ker til dere. Jeg slåss mot sykdommen hver 
dag, sa Hjelmeland. 

Den kampen innebærer blant annet tre-
ning 3-5 ganger per uke og fysioterapeut en 
gang i uka. Han går turer i skogen med sta-
ver. Han leder treningsgrupper for personer 
med Parkinson, trener med ball, slynge og 
LSTV Big. 

– Du må ikke spørre om meningen med 
livet, du må gi livet mening, sa Hjelmeland. 
På den store skjermen på scenen kunne vi 
lese et av hans slagord; I am allergic to ne-
gative people.

Men det kan også bli for mye, fortalte den 

aktive trønderen. 
– I mai i fjor ble jeg dårligere, jeg fikk et 

sykdomsfall og måtte si fra meg en del verv, 
blant annet ved St. Olavs Hospital. Men jeg 
kom meg på beina igjen, noe jeg ikke hadde 
klart uten profesjonelle folk som dere. Dette 
er ikke romantikk, men blodig alvor! For 
hva er alternativet? Jeg har nå engang denne 
sykdommen, og noe alternativ eksisterer 
ikke, understreket han.

Virkemidlene er trening, fysioterapi, et 
bra kosthold og sosial aktivitet.

– Dette prøver jeg å formidle til andre 
med Parkinson, som kanskje er litt for glad 
i å synke ned i godstolen – og bli der. Vi må 
motivere, trekke og dra i dem som får denne 
diagnosen. Og det raskt! Det er viktig å vise 
dem at det går an å leve at godt liv med Par-
kinson. Vi trenger dere, sa Thor Hjelmeland.

Åpenbart motivert av å se en sal av full av 
fysioterapeuter som hadde satt av dagen til å 
lære om nye retningslinjer for behandling av 
Parkinson. n

– Vi trenger dere!

›››

FRA SCENEKANTEN Thor Hjelmeland fra Trondheim var åpenbart motivert av å se en sal full av fysioterapeuter som ville ha ny kunnskap om behandling av 
Parkinson. Han trener flere ganger i uka for å holde sykdommen i sjakk.

mailto:dl@fysio.no
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Parkinsonisme
PARKINSONISME er en samlebetegnelse på en rekke kroniske, 
nevrologiske sykdommer som ligner på hverandre og som kjen-
netegnes ved at de særlig gir problemer knyttet til bevegelser og 
bevegelighet.

Parkinsons sykdom utgjør 80 prosent av tilfellene. Diagnosen 
Parkinson pluss (atypisk Parkinson) utgjør i hovedsak de reste-
rende 20 prosentene. Det er om lag 8.000 personer med parkinso-
nisme i Norge. De fleste får sykdommen mellom 55 og 65 års alder, 
men den kan også ramme personer helt ned i 20-årene. 

Symptomene legen observerer er et motorisk syndrom som kal-
les parkinsonisme. Parkinsonisme ved Parkinsons sykdom define-
res som tilstedeværelse av minst to av tre kardinaltegn:
•	 Hviletremor – skjelving i hvile.
•	 Rigiditet – økt stivhet og motstand i ledd ved passiv bevegelse.
•	 Akinesi/bradykinesi – langsomme bevegelser, startvansker, 

bråstopp i bevegelser.
Noen betegner også posturale endringer, framoverlutende 

kroppsholdning med endret tyngdepunkt og redusert balanse, 
som et kardinaltegn. Dette oppstår først et stykke ut i sykdoms-
forløpet. I tillegg kan ikke-motoriske problemer, som depresjon, 
søvnforstyrrelser, apati og vannlatingsproblemer, følge med syk-
dommen. 

Kilde: www.parkinson.no

Hvorfor virker trening?

n Studier utført på dyr viser at nerveceller kan beskytte og 
omdanne seg når de aktiveres og blir stimulert gjennom trening 
og aktivitet. Fysisk aktivitet har trolig en direkte innvirkning på 
celledød via: 

– Neurotrofiske faktorer: relatert til vekst og ernæring av  
nervevev. 

– Neuroplastisitet: nervecellers evne til å tilpasse og om- 
organisere seg. 

Slike prosesser stimuleres via trening. Fysisk trening gjør krop-
pen sterkere og bedre rustet, og forskningen viser at trening gjør 
det samme med nervecellene. Siden trening er biologisk beskytten-
de for degenerative prosesser, er det sannsynlig at trening senker 
farten på celledød ved Parkinsons sykdom.   

Kilde: Annette Vistven og Per Ola Wold-Olsen, Fram helserehab.

Råd til fysioterapeuter
•	 Ta deg god tid til anamnese og undersøkelse.
•	 Gi individuell tilpasset trening og øvelser etter funksjon og mål.
•	 Gi enkel instruksjon under trening.
•	 Trene store bevegelser fremfor små bevegelser, instruere i 

øvelser hvor man jobber over flere ledd.
•	 Høy intensitet fremfor lav intensitet under trening.
•	 Bruke motorisk læring under trening.
•	 Viktig at bruker lærer å mestre sykdommen best mulig når det 

gjelder fysisk aktivitet og tiltak – «self management».
•	 Brukermedvirkning er viktig for å kunne gi god behandling og 

oppfølging, og for å sikre overføring og videreføring av tiltak.
•	 Hos eldre anbefales funksjonell trening fremfor generell styr-

ketrening med vekter.

Kilde: Annette Vistven og Per Ola Wold-Olsen, Fram helserehab.

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

http://www.parkinson.no/
http://www.steens-physical.no/
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– Nå må vi få kunnskapen ut til fysioterapeu-
tene og pasientene etter modell fra Sverige og 
Danmark, sier May Arna Risberg og Inger Holm.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

SAMMEN med Anne Therese Tveter, utgjør de styringsgruppen til 
prosjektet AktivA, Aktiv med Artrose, ved Ortopedisk avdeling, 
Oslo Universitetssykehus (OUS). 

May Arna Risberg er professor ved Norges Idrettshøgskole 
(NIH), Seksjon for idrettsmedisinske fag og arbeider som forsker 
ved OUS. Inger Holm jobber også som forsker ved OUS og er i til-
legg professor II ved Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for helse 
og samfunn. Der jobber også fysioterapeut og PhD Anne Therese 
Tveter, koordinator i AktivA.

Prosjektet går ut på å implementere de nyeste retningslinjene for 
behandling av artrose inn i fysioterapiklinikkene og utvikle et na-
sjonalt kvalitetsregister for behandling av artrose i primærhelsetje-
nesten.

Samme tilbud for alle
– Vi trenger ikke mer forskning på dette, vi trenger å implementere 
kunnskapen og kvalitetssikre at alle i Norge får dette tilbudet, sier 
Risberg og Holm til Fysioterapeuten.

Prosjektet skal ha tilhørighet ved OUS, men samarbeider også 
med SAMBA-prosjektet ved Diakonhjemmet, som Nina Østerås og 
Tuva Moseng står i spissen for. AktivA er et tilsvarende prosjekt som 
BOA-prosjektet i Sverige og GLAD-prosjektet i Danmark, og med 
disse samarbeidspartnerne vil vi i fremtiden få mulighet til å sam-
menligne data på tvers også av landegrensene.

Utdanne og sertifisere
– Målet er at artroseskole og trening etter kunnskapsbaserte prinsip-
per skal kunne tilbys uansett hvor i landet du bor. Det første vi skal 
gjøre er å utdanne og sertifisere fysioterapeuter til å være AktivA-
terapeuter gjennom AktivA-kurs. Gjennom disse kursene får man 
tilgang til alt kursmateriell som man trenger for å drive artroseskole, 
og tilgang til alle øvelser og til alle tester som skal benyttes. Deretter 
skal disse fysioterapeutene holde artroseskoler på sine klinikker for 
pasienter med artrose i hofte og kne, med et eget undervisningsopp-
legg og seks uker med trening. Til slutt skal pasienter og terapeuter 
svare på elektroniske spørreskjemaer før, underveis og etter behand-
lingen. Vårt mål er at dette skal bli et nasjonalt kvalitetsregister for 
pasienter med artrose, opplyser May Arna Risberg og Inger Holm.

Digitalt kart
Det første AktivA-kurset holdes i Oslo den 24. mars. Etter hvert er 
planen å lage et digitalt kart for å synliggjøre hvor i landet det fin-
nes AktivA-klinikker. Da kan alle leger i primær- og spesialisthelse-

tjenesten også få vite hvor de skal henvise pasienter til behandling.  
Foreløpig finansieres prosjektet av Ortopedisk avdeling ved OUS, 
der det planlagte nasjonale kvalitetsregisteret også skal ligge.

Følg AktivA på Facebook. Egen nettside kommer senere. n

Artrose:

Effekten av trening er godt dokumentert

Norges eneste produsent av 
profesjonelt styrketreningsutstyr!

VI HAR AGENTUR PÅ

Tlf. 32 78 63 63 - www.gym2000.no

GYM2000 AS etablert 1991

Vi konstruerer og produserer alt av benker, 
treningsapparater, cage og annet utstyr. 
Vi lager utstyr også etter kundens behov! 
Stort varelager på manualer, strikker, 
vektskiver, stenger, medisinballer osv.

Gym2000.indd   1 23.01.15   13:50

http://www.gym2000.no/
mailto:dl@fysio.no


18     FYSIOTERAPEUTEN  2/15

AKTUELT

I januar arrangerte NFF og 
Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA) temadag om vojta-
tilnærmingen. Formålet var å 
belyse denne tilnærmingen fra 
ulike perspektiver. 

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

53 BETALENDE deltakere, både vojta-tera-
peuter og andre interesserte fysioterapeuter, 
var samlet for å reflektere over hvordan man 
velger og begrunner tiltak innen barne- og 
ungdomsfysioterapi med utgangspunkt i 
vojta-tilnærmingen.

Bakgrunnen for seminaret var et ønske 
fra undergruppen Vojta om et tettere sam-
arbeid med Faggruppen for barne- og ung-
domsfysioterapi og Fagseksjonen i NFF. På 
et felles møte ble det foreslått å arrangere en 
temadag om vojta-behandling.

– Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter for Faggruppen for barne- og 
ungdomsfysioterapi, Vojtagruppen, Fagsek-

sjonen i NFF og en representant fra videre-
utdanningen i barnefysioterapi ved HiOA. 
Sammen utarbeidet vi formål og innhold for 
dagen, forteller leder i Fagseksjonen i NFF, 
Marianne Aars. 

Mangler god forskning
Det er ingen hemmelighet at det hersker 
stor uenighet innen fysioterapimiljøet med 
hensyn til vojta-tilnærmingen. Utøverne er-
farer at de får gode resultater. Motstanderne 
mener at metoden bygger på et gammeldags 
teorigrunnlag, som ikke tar tilstrekkelig 
hensyn til ny kunnskap om barnets utvik-
ling og hjernens funksjon. 

Også på temadagen var det stor avstand 
mellom professorer og forskere på den ene 
siden, og vojta-utøvere på den andre. Pro-
blemet er at det foreligger lite god forskning 
på området.

– I likhet med mange andre metoder innen 
fysioterapien, er vojta først og fremst en prak-
tisk metode, sier Jone Strand Helgesen. 

Han er leder av Vojtagruppen i NFF. På 
temadagen holdt han foredrag om vojta-
tilnærmingen i en klinisk hverdag.

– NFF har sagt at det er pasientens erfa-

ring, terapeutens erfaring og forskning som 
skal danne grunnlaget for faget vårt. Det er 
altså ikke bare forskning som skal avgjøre 
hva som er en god metode, men jeg ønsker 
god og bred forskning på voja-tilnærmingen 
velkommen, sier Strand Helgesen.

– Er det slik forskning på gang?
– Metodens grunnforskning er omfat-

tende, og mønstrene som aktiveres er godt 
dokumentert og beskrevet. Det vi savner er 
gode populasjonsstudier som undersøker 
virkningen av vojtaterapi på funksjon over 
tid. Til dette behøves et utvalg behandlede 
barn som er større enn det vi har i Norge. 
Etter mitt skjønn er det moderorganisa-
sjonen, Internationale Vojta Gesellschaft 
(IVG), som bør iverksette dette. I min tilba-
kemelding til IVG om temadagen, fortalte 
jeg at det ble stilt store spørsmålstegn ved 
det faglige grunnlaget for metoden. Vi som 
vojta-terapeuter må være forberedt på at det 
i fremtiden vil bli stadig viktigere å kunne 
underbygge det vi gjør med forskning, sier 
Strand Helgesen.

Ønsker debatt
– Hva synes du om temadagen?

– Vojta er først og fremst en 
praktisk metode

MENINGSUTVEKSLING Det hersker ulike oppfatninger om vojta-tilnærmingen innad i fysioterapimiljøet. Fra venstre vojtaterapeut Gaute Vigesdal, førsteama-
nuensis HiOA Bjørg Fallang, førtselektor HiOA Ingvil Øien, leder for Faggruppa for barne- og ungdomsfysioterapi Atle Aunaas, og leder av Vojtagruppa  
Jone Strand Helgesen.

mailto:tg@fysio.no
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På programmet:
•	 Motorisk utvikling og postural kontroll, ved professor Minja 

Hadders-Algra, Universitetet i Groningen.
•	 Grunnprinsipper for undersøkelse og behandling, ved 

vojta-terapeut Gaute Vigesdal.
•	 Vojta-tilnærmingen i en klinisk hverdag, ved vojta-tera-

peut Jone Strand, 
•	 Beslutningsmodeller og teori, ved førsteamanuensis HiOA, 

Bjørg Fallang. 
Det var også satt av tid til diskusjon om konsekvenser for 
praksis, ledet av førstelektor HiOA, Ingvil Øien.

– Det er bra at NFF tar initiativ til en slik dag, vi ønsker en 
debatt om faget vårt og om barnefysioterapi. Dessverre fikk vi in-
gen representanter fra IVG til å stille. Da det ble klart at profes-
sor Minja Hadders-Algra ikke skulle være tilstede utover sitt eget 
foredrag, valgte de å avlyse. De oppga som grunn at de ikke så en 
reell mulighet til diskusjon med henne, forteller Strand Helgesen.

Professor i utviklingsnevrologi og forsker ved Universitetet i 
Groningen, Minja Hadders-Algra, er kritisk til vojta-metoden som 
hun mener mangler vitenskapelig grunnlag. Dette ga hun klart ut-
trykk for i sitt foredrag.

– Hadders-Algra er en av de beste på sitt felt, og det var ikke 
så lett å imøtegå det hun sa uten støtte fra IVG. Det hadde vært 
fint om også de beste innen vårt felt var representert, da hadde 
det vært enklere å føre en reell diskusjon rundt faget, sier Strand 
Helgesen.

– Det er steile fronter når det gjelder vojta-tilnærmingen innad i 
fysioterapimiljøet. Hvorfor er det slik?

– Det tror jeg kommer av et aspekt som nesten ikke ble berørt 
i løpet av dagen, nemlig at barna ofte gråter under trening. Det er 
kulturforskjeller. I Norge, England og USA er vi opptatt av at barn 
skal være fornøyde hele tiden, og gråt oppleves som veldig nega-
tivt. Samtidig vet vi at om man ønsker å prestere noe, så kommer 
det ikke gratis. Det ligger ikke i metoden at det må være gråt. Men 
det er en anstrengende metode fordi barnet må gjøre noe som er 
vanskelig, sier Strand Helgesen.

– Desto viktigere å underbygge metoden med god forskning?
– Det er jeg helt enig i. I praksis samarbeider jeg alltid tett med 

foreldrene og evaluerer underveis. Hvis treningen ikke har effekt, 
avslutter vi behandlingen. Flere av terapeutene jeg snakket med 
på fagdagen uttrykte et behov for behandlingssystemer som iva-
retar den konkrete og spesifikke fysioterapibehandlingen for barn 
bedre, sier han.

Angrep og forsvar
Da deltakerne ble spurt i etterkant av temadagen, fikk forelesnin-
gene og foreleserne OK tilbakemeldinger. Mange mente at innhol-
det hadde bidratt til økt bevissthet omkring hva fysioterapeuter 
bør bygge sin fagutøvelse på.  Med hensyn til den tiden som var 
satt av til diskusjon, opplevde deltakerne at det ble mye «angrep» 
og «forsvar» mellom utøverne av vojta-tilnærmingen og de som er 
skeptiske til den. Rundt 70 prosent av de påmeldte deltok i evalu-
eringen. n

Skaff deg markedets
beste Laser i dag !

Den mest brukervennlige trykkbølge- 
apparatet på markedet

-Pulsfrekvens: 1 - 15 Hz
-Arbeidstrykk: 1 - 4 bar

-Innebygget luftkompressor

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

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

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

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

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

• LaserSweep™ hindrer biologisk tilvenning til behandlingen.

• TARGET™ identifiserer behandlingsområdene.TARGET

TECHNOLOGY

TM

• LaserStim™ gir meget målspesifikke behandlinger.Multi
Radiance

Technology

inside

TM

http://www.altiusgruppen.no/
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Spesialavtale  
på strøm 

til deg som er medlem av  
Norsk Fysioterapeutforbund

Les mer og bestill avtalen Topp 5 Garanti på  
fjordkraft.no/nff eller ring 06100 (8-20).

PROGRESSIV styrketrening før total kneproteseoperasjon har po-
sitiv effekt på muskelstyrke og funksjon etter operasjonen, viser en 
doktorgradsavhandling fra Aarhus Universitet.

Pasienter med kneartrose som skal ha en total kneproteseopera-
sjon, har markant nedsatt muskelstyrke i benet, sammenlignet med 
friske personer på samme alder. Styrketapet etter operasjonen ligger 
på hele 60-80 prosent. Tidligere treningsprogrammer har ikke vist 
effekt etter operasjonen, skriver fysio.dk.

I denne studien ble det påvist at pasienter som drev progressiv 
styrketrening fire uker før operasjonen, og som fortsatte treningen 
postoperativt, fikk økt funksjonsnivå og muskelstyrke både før og 
etter operasjonen, sammenlignet med pasienter som bare hadde 
trent postoperativt. n

Mens mange syke svensker går på jobb av økonomiske 
grunner, viser nordmenn ofte til arbeidsglede og helse-
fordeler. Det er konklusjonen på en artikkel i Internatio-
nal Journal of Social Welfare. 

GJENNOM intervjuer med 
beboere, pårørende og helse-
personell ved seks sykehjem 
i Skandinavia, avdekket en 
skandinavisk forskergruppe 
at det er i de daglige aktivite-
tene at pasientene blir kren-
ket og verdigheten utfordret. 

Dette skriver professorene 
Dagfinn Nåden og Vibeke 
Lohne i en kronikk på forsk-
ning.no. Krenkelse skjer når 
beboere ikke opplever å bli 
møtt med engasjement, re-
spekt og forståelse, og når 
de blir behandlet på en måte 
som er imot deres egen vilje. 

Omsorgspolitiske refor-
mer har i løpet av de siste 15 
årene ført til økt satsing på 
hjemmebaserte tjenester. De 
pårørende sier at det var en 
lettelse å få sykehjemsplass 
fordi hjelpen de eldre fikk 
hjemme ofte var svært man-
gelfull.

Men dessverre står det 
ikke så godt til på sykehjem-
mene heller.  Pårørende føler 
ofte en kontinuerlig og sam-
stemt uro for sine kjære mens 
de er på sykehjem, skriver de 
to forskerne. n

Styrketrening før operasjon

Sykenærvær i Norge 
og Sverige

Krenket på sykehjemmet
Uverdige og ydmykende hendelser er en del av 
hverdagen på nordiske sykehjem.

FORFATTERNE er forskere 
ved Karolinska Institutet, Øst-
landsforskning, Stockholms 
Universitet og Høgskolen i Lil-
lehammer. Bakgrunnen er en 
spørreundersøkelse blant 3.300 
langtidssykemeldte nordmenn 
og svensker. 80 prosent av nord-
mennene og 67 prosent av sven-
skene svarte at de i året før syke-
meldingen hadde gått på jobb, 
selv om de var syke.

35 prosent av svenskene 
oppgir at de ikke hadde råd til 
å sykmelde seg. For nordmenn 

gjelder dette kun 15 prosent. 
Østlandsforskning påpeker at 
dette kan ha med sykefraværs-
ordningene å gjøre. I Norge får 
man full kompensasjon fra dag 
en, mens man i Sverige får 80 
prosent fra dag to.

Og mens 53 prosent av 
nordmennene sier at de går på 
jobb uansett fordi de er glad i 
arbeidet, gjelder dette bare 34 
prosent av svenskene i under-
søkelsen. Det er også flere av de 
norske som mener at det å gå på 
jobb virker positivt på helsa. n 

http://www.fjordkraft.no/
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www.camp.no

Vi kommer til 
Fysioterapi 2015 

- kommer du? 

Velkommen til
vår stand!

Kom til vår stand på Fysioterapi 2015 
og se våre spennende nyheter!
Vi har utvidet vårt sortiment med enda 
flere produkter. 
Blant annet finner du:

Selection Kne
Moderne, smidige kneortoser
i det unike Selection-materialet.
Test hvilken modell som passer deg!

NaviGait
Et alternativ ved lett droppfot hvor 
løftet lett kan justeres med gummi-
båndet etter brukerens behov.

Selection Rygg
Smidige, stabiliserende rygg-
ortoser for all kroppstyper og
størrelser. Kjenn forskjellen!

MANGE unge havner utenfor 
arbeidslivet, og det kreves store 
investeringer for å få dem ut av 
NAV-systemet, viser en ny rap-
port fra SINTEF.

Prosjektet «Utfordringer med 
ungdomssatsingen i Sør-Trønde-
lag» er utført i samarbeid med 
NAV Sør-Trøndelag. Hovedårsa-
ken til at de faller utenfor er ofte 
dårlig selvfølelse, sosiale proble-
mer, psykiske problemer, ensom-

het, manglende motivasjon og 
generelt dårlig mestringsfølelse.

– De får ofte stempel som 
navere, men vi finner ikke hol-
depunkter for å si at denne 
gruppen er late og viljeløse, sier 
prosjektleder Solveig Osborg 
Ose i SINTEF.

Rapporten bygger på inter-
vjuer med ca. 100 NAV-ansatte 
i Sør-Trøndelag, skriver gemini.
no n

– Ikke late og viljeløse 

CA. 130 FYSIOTERAPEUTER i 
Norge har tatt doktorgrad. En 
tredel av disse er helt eller delvis 
støttet av Fondet. 

– Fond til etter- og videreut-
danning av fysioterapeuter fylte 
nylig 40 år. For å dokumentere 
og synliggjøre fysioterapeuter 
med kompetanse på doktor-
gradsnivå, har vi laget en over-
sikt over disse, både i kronolo-
gisk og alfabetisk rekkefølge, 
opplyser Fondet.

Sekretariatet understreker 
at oversikten er utarbeidet på 
bakgrunn av det Fondet er kjent 
med av doktorgrader. Listen er 
derfor ikke helt fullstendig. Den 
første fysioterapeuten i Norge 
disputerte i 1977.

– Vi bestreber oss på å gjøre 
listen så komplett som mulig, 

og setter stor pris på å motta in-
formasjon om det er noen som 
savnes på oversikten og nye dis-
putaser, skriver Fondet på sine 
nettsider, fysiofondet.no.

Doktorgradsregisteret, som 
registrerer de fleste doktor-
grader i Norge, fører ikke opp 
hvilken fagbakgrunn vedkom-
mende har, men bare katego-
rien Helsefag og medisin. Det er 
Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdan-
ning (NIFU) som har ansvaret 
for registeret.

Det var 1.524 disputaser i 
Norge i 2013, en økning på 64 
fra året før. Innen Helsefag og 
medisin var det 485 doktorgra-
der i 2013. n

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

Fysioterapeuter med doktorgrad

http://www.camp.no/
http://www.fysiofondet.no/
http://www.nifu.no/
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Sammendrag 

n Hensikt: Artikkelen undersøker hvordan personer med langtkommet kreft erfarer sin 
egen kropp og hvordan de erfarer fysioterapi. 

n  Design, materiale og metode: En fenomenologisk hermeneutisk tilnærming med 
dybdeintervju av syv personer.

n  Funn: To tema ble identifisert om kroppslige erfaringer: «den fremmede kroppen» 
og «den usikre kroppen», og tre tema relatert til fysioterapi: «selvhjulpenhet og 
oppreisthet», «berøring» og «kropp og samhandling». De stadige endringene i krop-
pen var påminninger om at livet var truet. Fysioterapi bidro til å bevare selvfølelse, 
verdighet og til å opprettholde funksjon og selvhjulpenhet. Kvaliteten på samhand-
ling var avgjørende for å skape trygghet og tillit i behandlingssituasjonen, noe som 
var vesentlig for deltakernes utbytte av fysioterapien. 

n  Konklusjon: Hvordan fysioterapeuter og annet helsepersonell forholder seg til 
pasienter – både kroppslig og verbalt, har betydning for pasientenes funksjon og 
selvfølelse. I palliativ fysioterapi synes berøring og arbeid for å opprettholde den 
oppreiste stilling å være vesentlig. 

n Nøkkelord: langtkommet kreft, lindrende fysioterapi, kroppserfaringer, kvalitativ 
metode, palliasjon.

Lindrende fysioterapi i palliativ fase

fag

Lise Amundsen, 
spesialist i onkologisk 
fysioterapi MNFF. Fy-
sioterapiavdelingen/ 
palliativt team Hauke-
land Universitetssyke-
hus. Lise.amundsen@
helse-bergen.no

Hilde Eide, professor i klinisk kommunika-
sjon, forskningsleder Vitensenteret helse 
og teknologi, Fakultet for helsevitenskap, 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Eline Thornquist, professor i fysioterapi, 
Institutt for ergoterapi, fysioterapi og 
radiografi, Høgskolen i Bergen. Privatprak-
tiserende fysioterapeut, Nesttunhjørnet 
psykomotoriske praksis. 

Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer. Akseptert 16.12.2014. 
Ingen interessekonflikter oppgitt. 
Studien er godkjent av Regional Etisk 
Komité.

Innledning
Pasientens behov og opplevelse av egen livs-
situasjon er utgangspunkt for all palliativ 
behandling (1). Selve sykdomsutviklingen 
sammen med den medisinske behandlingen 
medfører som regel stor lidelse og påvirker 
pasientens livskvalitet. Den palliative fase, 
som varer så lenge pasienten lever med uhel-
bredelig sykdom, preges av et komplekst og 
skiftende symptombilde. Kroppen svekkes 
gradvis, noe som virker inn på deltakelse i 
hverdagsaktiviteter og sosialt liv (1).

Gjennom tverrfaglig samhandling er 
palliasjon en aktiv tilnærming med symp-
tomlindring og best mulig livskvalitet som 
overordnet mål (1). Fysioterapeuten inngår 
i kjerneteamet som en viktig fagperson med 

mål om å opprettholde funksjon og selvhjul-
penhet lengst mulig (1-3). 

Tidligere studier viser at fysisk aktivitet 
bedrer evnen til å fungere, fremmer håp 
og struktur i hverdagen (4,5), men at fysio-
terapi ikke alltid er en tilgjengelig ressurs 
for pasientene (4). En randomisert studie 
dokumenterer at tidlig palliativ innsats der 
fysiske og psykososiale symptomer vektleg-
ges, fremmer bedre livskvalitet og lengre 
overlevelse enn ved standard onkologisk 
oppfølging (6). En annen studie der perso-
ner med langtkommet kreft gjennomførte 
et treningsprogram, fremhever oppretthol-
delse av funksjon og bedre livskvalitet som 
viktige resultater (7). Å undersøke pasien-
ters erfaringer av egen kropp for å optimali-

sere lindrende tiltak i slutten av livet, synlig-
gjøres i en tredje studie (8). Her fremholdes 
narrative tilnærminger som spesielt nyttige. 
Hvordan tillit til kroppen endres, står sen-
tralt i en studie utført blant kvinner med og/
eller etter kreftsykdom, der også kommuni-
kasjon om pasientenes kroppserfaringer er 
et viktig aspekt. 

Det er mangel på kunnskap om hvordan 
endringer i egen kropp erfares i palliativ 
fase, og vi vet lite om hvordan pasienter er-
farer lindrende fysioterapi. Målet for denne 
studien var derfor å undersøke 1) hvordan 
pasienter som lever med kreftsykdom erfa-
rer sin egen kropp og 2) hvordan fysioterapi 
oppleves.
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Terapeutisk god berøring og bevegelse skaper 
lindring og bidrar til å bygge opp under 
selvfornemmelse.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:
•	 Fysioterapeuter og annet helseperso-

nell kan understøtte pasientens kropps-
lige forankring og fortrolighet gjennom 
sin praksis, men de kan også bidra til 
distanse og forsterke lidelse.

•	 Kroppslig samhandling og terapeutisk 
berøring gir fysioterapeuter som jobber 
i det palliative fagfeltet en spesiell 
mulighet til å hjelpe frem opplevelse 
av kroppen som hel og som «meg», en 
hjelp til å leve og skape mening.

•	 Et viktig mål i lindrende fysioterapi er å 
bidra til å opprettholde identitet; opple-
velse av seg selv som et menneske med 
verdi på tross av skrøpelighet, kroppslig 
forfall og lidelse.

Teoretisk perspektiv 
I en kroppsfenomenologisk forståelse er 
kroppen sentrum for erfaringer og et ut-
trykk for vår eksistens (10-14). Når personer 
rammes av sykdom som hindrer den syke i 
å bevege seg og leve som tidligere, bringes 
oppmerksomheten mot kroppen. Krop-
pen erfares som «noe» som står i veien for 
livsutfoldelse, og resultatet kan bli en frem-
medgjøring og objektgjøring av egen kropp 
(10-14). Dette gjør seg spesielt gjeldende ved 
livstruende sykdom. Da endres ikke bare 
personens forhold til egen kropp, men også 
forholdet til omgivelsene og til tid og sted. 
Avstander som tidligere ble opplevd som 
korte, virker nå lange. Ved livstruende syk-
dom kan denne reorienteringen erfares som 
en bekreftelse på at døden nærmer seg, og 
alle livsprosjekter må forandres (10-14). 

Kroppsfenomenologien gir innsikt i hvor-
dan bevegelse og persepsjon er nært knyt-
tet sammen (10-13). Begrepet kroppsbilde 
omfatter personens bevisste persepsjon og 
tenkning om egen kropp, mens kropps-
skjema viser til en prerefleksiv bevissthet vi 
alle har om kroppens stillinger og bevegelser 
og vår posisjon i rommet. Med et velfunge-
rende kroppsskjema justeres kroppen kon-
tinuerlig i forhold til omgivelsene, og det 
bidrar til kroppskontakt og forankring (13 
s.164). Ved alvorlig sykdom og mangel på 
bevegelse reduseres de normale, ureflekterte 
signalene. Det kan medføre svikt i balanse, 
koordinasjon og nedsatt kroppskontakt, noe 
som kan skape en opplevelse av «mangel på 
helhet»(14). Kroppsstilling og bevegelse er 
dermed knyttet til personers grunnleggende 
trygghet og identitet (11,12,15). Identitet 
forstås her som menneskets selvoppfatning 
(16) og den utvikles, underbygges eller un-
derkjennes i samhandling; mennesker for-
står seg selv i lys av andres reaksjoner og 
væremåter (12,15). 

Å forstå kroppen som erfarende og ut-
trykksfull åpner for å betrakte den som sosi-
al, historisk og kontekstuell (10,12). Mening 
skapes der mennesker møtes og erfaring 
utveksles. Hvordan pasienter blir møtt og 
hva som blir gitt oppmerksomhet av helse-
personell, påvirker hvordan de erfarer og 
forholder seg til egen kropp, symptomer og 

sykdomsutvikling (12,15-17). 
Nevnte perspektiver danner rammen for 

analyse og fortolkning av intervjuene i den-
ne studien.

Metode
Deltakerne 
Tre menn og fire kvinner i alderen 43 til 
64 år deltok i studien. Informantene hadde 
ulike kreftdiagnoser knyttet til bryst, ende-
tarm, bukspyttkjertel, hud og hjerne. De var 
oppegående og i stand til å gjennomføre let-
te aktiviteter, ECOG/WHO funksjonsklasse 
1-2 (18). En var arbeidsfør. Flere hadde hatt 
fysioterapi under sykehusopphold, og noen 
deltok i en treningsgruppe for palliative 
pasienter. Fysioterapeuter med spesialise-
ring innen onkologi eller psykomotorisk 
fysioterapi rekrutterte pasienter fra praksis 
i primær- og/eller sekundærhelsetjenesten. 
Fysioterapien ble gjennomført i hjemmet, i 
en palliativ dagavdeling eller på institutt. I 
tråd med studiens formål og problemstil-
linger var inklusjonskriteriene: over 18 år, 
hjemmeboende, ha langtkommet kreftsyk-
dom, gå i fysioterapibehandling og ikke ha 
kjent kognitiv svikt. Pasienten fikk enten 
støttende psykomotorisk behandling eller 
tradisjonell fysioterapi med vekt på å lindre 
symptomer, opprettholde funksjon og mes-
tre hverdagen. 

Intervjuene
Det ble gjennomført semistrukturerte dyb-
deintervju der intervjuguide og lydbånd-
opptak ble benyttet (19,20). Guidens tema 
var knyttet til kroppslige endringer og hvor-
dan de påvirket dagliglivet, samt til erfaring 
fra fysioterapi med fokus på tiltak, sam-
handling og berøring. Deltakerne ble invi-
tert til å fortelle om det som lå dem på hjer-
tet, og det ble gitt tid til refleksjon og korte 
pauser (19-21). Deltakerne valgte tid og sted 
for intervjuene som varte fra 60 inntil 100 
minutter. Intervjuene fant sted på sykehuset, 
i hjemmet, på en arbeidsplass og på en pal-
liativ dagavdeling. Et intervju ble gjennom-
ført på førsteforfatterens arbeidssted. 

Førsteforfatter intervjuet informantene 
og transkriberte samtalene. Nonverbale ut-
trykk og kroppslige meddelelser som gråt, 

latter og uttalte endringer i stemmebruk 
og kroppsholdning ble notert underveis i 
intervjuet. Etter å ha lyttet gjentatte ganger 
til lydbåndopptakene, ble det tydelig at også 
endringer i deltakernes stemmebruk som 
toneleie og intensitet, samt sukk og pauser 
var meningsbærende. Slike uttrykk ble der-
for nedtegnet. 

 
Bearbeiding og analyse
En fenomenologisk hermeneutisk tilnær-
ming ble benyttet i analysen av intervjuene 
(20,21).

Tekstene ble analysert i flere steg for å 
identifisere den essensielle meningen i del-
takernes erfaringer (21): 
•	 Hvert intervju ble lest av førsteforfatter, 

og en kort helhetlig forståelse ble ned-
skrevet. 

•	 Meningsbærende enheter ble identifisert 
og teksten kondensert i meningsenheter.  

•	 Meningsenhetene ble abstrahert og slått 
sammen til sub-tema. 

•	 Sub-temaene ble slått sammen til hoved-
tema. 
Analysen var en prosess der stadig veks-

ling mellom deler og helhet, skriftlig frem-
stilling og diskusjon mellom forfatterne 
frembrakte temaene. Som en del av analysen 
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ble nonverbale og kroppslige uttrykk sam-
menholdt med den verbale kommunikasjo-
nen. Nonverbale utrykk er satt i parentes i 
eksemplene i resultatdelen. De ulike tema 
er brukt som overskrifter i diskusjonsdelen. 
Tabell 1 viser eksempel på strukturert ana-
lyse.

Funn og fortolkninger 
Teksten videre er organisert ut fra studiens 
to hoveddeler: kroppserfaringer og erfarin-
ger med fysioterapi. Hver del starter med en 
sammenfattende kommentar basert på hva 
informantene meddelte, fulgt av dialoger og 
typiske utsagn. Deretter følger oppsumme-
rende fortolkninger. 

Kroppserfaringer 
Gjennom analysen ble to hovedtema identi-
fisert når det gjelder det første leddet i forsk-
ningsspørsmålet: «den fremmede kroppen» 
og «den usikre kroppen». 

Den fremmede kroppen
Samtlige informanter fortalte om negative 
opplevelser knyttet til at kroppen forandret 
seg. Én følte at kroppen var «tatt fra» henne; 
den var blitt stiv, uhåndterlig og fremmed. 
En annen beskrev frustrasjon over begrens-
ninger i hverdagen: «Kroppen vil ikke bære 
meg lengre». Flere omtalte kroppen sin både 
som gammel og avskyelig, og de fortalte om 
gradvis endret kontakt med kroppen som de 
relaterte til medisinske inngrep og til at noe 
ble «avstengt». Kroppslige plager hindret 
dem også i å finne hvile. Mange fortalte at 
de følte seg annerledes: Flere fortalte at de 
ikke passet inn i sosiale settinger og at andre 
mennesker endret adferd, som for eksempel 
å bli unnvikende. Dette ble opplevd som av-
visning. Enkelte hadde erfaringer om at an-
dre ble mer hjelpsomme og nære. 

Å være hjelpetrengende ble beskrevet 
som trist, og det ble forbundet med en opp-
levelse av «å ikke kjenne seg selv igjen». Alle 
fortalte om hvordan sykdomsutviklingen 
endret kroppen, og førte til et mer stillesit-
tende liv med økende behov for hvile. Både 
pasientrollen og opplevelsen av å være alene 
var belastende, og dette var et gjennomgå-
ende tema. Et typisk utdrag fra en dialog 
følger: 

F: Hva gjør det med deg, sånn følelsesmes-
sig?

I: Alt går så seint, da blir jeg frustrert! (ret-
ter seg opp, stemmevolumet øker) Å være av-
hengig av andre… Det er på sånne måter jeg 

merker at jeg er syk, at jeg ikke klarer å gjøre 
ting (stigende stemmeleie) som jeg har lyst til. 
Det blir jeg veldig lei meg for (svak stemme, 
resignert). Alvoret er der, men så lenge den fy-
siske kroppen fungerer klarer jeg å distansere 
meg, ikke se meg som kreftsyk, men psykisk; 
kjenner jeg jo (snakker fort, holder pusten, 
stotrer).

Tolkning
Den stadige endringen av symptomer og 
kroppslig fungering utfordret den enkeltes 
identitet og forholdet til andre mennesker. 
Handlingsrommet ble innsnevret, og den 
kroppslige funksjonen begrenset. Dermed 
ble forholdet mellom kroppens subjekt- og 
objektstatus forrykket, og deltakerne utvi-
klet i varierende grad et betrakterforhold til 
egen kropp.

Den usikre kroppen
En grunnleggende utrygghet knyttet til 
kroppen preget hverdagen til deltakerne. 

Med eksempler fra dagliglivet fortalte 
samtlige om redusert funksjon, og de be-
skrev hvordan frykten for egen død preget 
tanker, følelser og livsutfoldelse. Noen sa; 
«tungt å bære» eller «det er i hodet hele ti-
den». Døden ble holdt på avstand for å fun-
gere i hverdagen. Informantene så på seg 
selv som friske og alvorlig syke samtidig. En 
kvinne reflekterte over livssituasjonen sin 
slik:

F: Føler du at sykdommen har forandret 
deg, har du endret deg som menneske? 

I: Noe holder jeg på avstand… fordi jeg 
må klare meg. Hvis jeg dveler for mye med en 
sånn liv-og-død-situasjon (sluker ordene)… 
mister jeg kraften (stillhet, sukker). Jeg vet 
jo om det, ikke sant? (stemmen brister, blir 
kraftøs. Stillhet, snur seg vekk, tørker tårer).

Flere hadde detaljerte planer om egen be-
gravelse og beskrev gjøremål for å forberede 
døden. Samtlige opplevde at tiden endret 
seg og at tanken på fremtiden var uutholde-
lig og krevende. Mange fortalte at signaler 
fra kroppen, spesielt smerter, skapte engstel-
se for sykdomsutvikling. En kvinne ble spurt 
om hun hadde fremtidsplaner:

I: Der må jeg ta meg sammen (stillhet). 
Når folk planlegger ting, da kjenner jeg det 
veldig sterkt (brister i stemmen)… det… er 
vanskelig (sukker, stillhet). 

F: Greier du å si noe om hva som er van-
skelig? 

I: Vi lever, når vi er friske, som om vi skal 
være her til neste år! Mens jeg tenker hele ti-
den at det er ikke sikkert at jeg er her? (grå-
ter). 

Tolkning
Å leve i en palliativ livssituasjon medførte 
endring av grunnleggende livsvilkår. Opple-
velse av usikkerhet knyttet til fremtiden var 
fremtredende og preget både sosialt liv og 
aktiviteter i hverdagen. Samtlige beskrev en 
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TABELL 1 Eksempler på strukturert analyse.

Sitater Kondensering Sub-tema Tema

Du blir fremmedgjort! Det er ikke 
meg!… Når jeg ser meg i speilet… 
ser jeg min far når han var 
nærmere nitti… ikke et… spesielt 
pent bilde jeg ser… av meg… en 
gammel mann. 

Jeg er ikke lengre den jeg 
var. Jeg er blitt en gam-
mel mann.

Selvbilde
Identitet 
Fremmedgjort
Eksistens: alderdom/
dødelighet
Tid

Den fremmede 
kroppen

Visittene var så ubehagelige som 
pasient. Ligge der og bli beglodd..
alle disse studentene… du tar av 
klærne, på med sykehusskjorten, 
da skjer det noe i hodet. Da blir 
du… avkledd og avmagret… tilin-
tetgjort på en måte! Må bare ligge 
der og godta.

Visittene er ubehagelige 
som pasient: liggende, 
avkledd, passiv og 
usynlig.

Selvbilde
Pasientrolle
Fragmentering
Identitet
Skam og ydmykhet
Tap av verdighet
Kroppslige møter

Den fremmede 
kroppen

… det har vært lite grann… bare 
det å ligge i trappen ute… jeg 
måtte ha nabolaget for å få meg 
på beina igjen… jeg klarte ikke 
reise meg… det var så forsmede-
lig.

Ligge i trappen og måtte 
ha hjelp. Ydmykende og 
håpløst.

Kroppen svikter
Fragmentering 
Skam og ydmykhet
Liggende stilling
Oppreisthet
Tap av verdighet
Kroppslige møter

Den fremmede 
kroppen
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økende várhet og beredskap overfor signaler 
fra egen kropp. 
 
Erfaringer med fysioterapi
Tre tema ble identifisert som handler om 
deltakernes erfaringer av fysioterapi, og de 
omtales nedenfor:

Selvhjulpenhet og oppreisthet
Samtlige uttrykte at fysioterapi var avgjøren-
de for å fungere i hverdagen. Betydningen 
av å kunne bevege seg uten hjelp og støtte, 
ble beskrevet i sterke ordelag. Alle håpet og 
hadde som mål å kunne være selvhjulpne 
og uavhengig av andres hjelp. To deltakere 
understreket spesielt at smertene ble lindret 
av behandlingen. Fysioterapi ble omtalt som 
avgjørende både når det gjaldt å opprett-
holde bevegelse og redusere forbruket av 
smertestillende medisiner. En fortalte at et-
ter at han begynte med fysioterapi ble han i 
stand til å kjøre bil igjen, og at han trengte 
mindre medisiner. To beskrev fysioterapeu-
ten som kom hjem som viktig i rehabilite-
ringsprosessen fra totalt sengeliggende og 
hjelpetrengende etter sykehusopphold, til et 
selvstendig og oppegående liv igjen.
 
Berøring
Mange beskrev at berøring og bevegelser 
sammen med fysioterapeuten var av betyd-
ning for å mestre livssituasjonen. Spesielt 
ble berøring nevnt som godt og lindrende. 
Det ga positive opplevelser, en kontrast til 
smerter og plager og bidro til å dempe en-
somhetsfølelsen. Utsagn som: «en følelse av 
noe… behagelig» og «jeg er mindre alene» 
ble meddelt. Utdrag fra en dialog følger:

F: Jeg er opptatt av fysisk kontakt, hvilken 
betydning massasje kan ha når det gjelder å 
bli kjent med egen kropp og livssituasjon. Kan 
du si noe om hva det betyr for deg?

I: Det oppleves veldig positivt (kraftløs 
stemme, gråter) Jeg har følt nesten… (stopper 
opp). 

F: Ble det vanskelig?
I: Jeg har følt meg så ensom (lang still-

het)… så veldig alene inni meg selv. Kroppslig, 
blir jeg liksom helt alene. Hos fysioterapeuten, 
at hun tar på meg… jeg føler meg mer levende 
rett og slett, konkret og positivt. Uten det, kan 
jeg forsvinne helt (hviskende stemme). 

Flere trakk frem hvordan fysioterapeuten 
gjennom massasje og god berøring bidro 
til å åpne opp for samtale om hvordan «det 
oppleves å være meg». En sa «jeg har endret 
bevisstheten helt i forhold til meg selv». En 

annen fortalte med sårhet i stemmen hva be-
røringen betydde: «Kreften går jo ikke vekk! 
Så det handler om å finne en måte å leve på, 
sant?» Samtlige opplevde det som verdifullt 
å bli gitt tid til å fortelle fra eget liv. Mange 
beskrev berøring og dialogen om kroppslige 
erfaringer som en hjelp til å få dypere inn-
sikt i sammenhenger mellom plager og livs-
situasjonen. To lurte på om massasje ikke 
lengre var fysioterapipraksis. 

Kropp og samhandling
Relasjonen til fysioterapeuten ble gjennom-
gående omtalt som positiv, preget av tillit og 
nærhet og som en hjelp til å mestre livssitua-
sjonen. Som en sa: «det handler om kjemien 
mellom oss… Hun er til å stole på, en veldig 
viktig person. Ingen kommer så nær meg 
som fysioterapeuten». Negative erfaringer 
fra fysioterapi ble også formidlet. En fortalte 
at han i lengre tid hadde hatt sterke smerter 
i brystet, og at en fysioterapeut hadde mas-
sert blåmerker på overkroppen hans. Først 
senere, sammen med en annen fysioterapeut 
forsto han at brystsmertene hadde sammen-
heng med angst. En annen fortalte at hun ble 
urolig hos fysioterapeuten da hun måtte ta 
av seg undertrøyen og gå over gulvet. Hun 
ble spurt hva uroen handlet om, og hun 
svarte: «Jeg tror det er noe med (stillhet) ... 
at jeg ikke har tillit til henne…»(stillhet).

Tolkning
Hovedinntrykket var at fysioterapi var vik-
tig for å lindre plager, mestre hverdagsakti-
viteter og livssituasjon. Å opprettholde stå-
ende stilling ble fremholdt som livsviktig, 
og gode kroppserfaringer gjennom berøring 
lindret ensomhetsfølelsen. Kombinasjonen 
av kroppslig samhandling og mulighet til å 
fortelle fra eget liv bidro til at den enkelte 
fikk bedre kontakt med seg selv og virket 
styrkende. Fysioterapipraksis som ikke pre-
ges av forståelse for pasienters lidelse og 
bekymring, kan forsterke frykt og avstands-
opplevelsen av egen kropp. 

Diskusjon 
Om metode
Studiens tre forfattere har utfylt hverandre 
underveis i forskningsprosessen: Første-
forfatter, som har lang praksiserfaring fra 
fagfeltet, intervjuet og gjennomførte første 
delen av analysen i et mastergradsarbeid. 
Annenforfatter har lang erfaring innen 
psykososial helseforskning. Tredjeforfat-
ter er fysioterapeut med lang erfaring som 

kliniker og forsker. Forfatterne har sam-
arbeidet om å utvikle artikkelen gjennom 
dialog og refleksjon for å skape konsensus 
og forskningsmessig helhet og distanse. Ved 
å presentere relativt mange sitat fra alle in-
formantene har vi prøvd å synliggjøre deres 
stemme. Presentasjonen av det empiriske 
materialet, metodiske valg, tematisering og 
diskusjon av funn har vært gjenstand for fel-
les bearbeiding. Vi mener dette har styrket 
studiens troverdighet (12,16,18). Valg av 
perspektiv og design med dybdeintervju er 
tilnærminger som gir innsikt i fenomener 
som studeres i førstepersonens perspektiv 
(19-21). 

Informantene ble rekruttert fra ulike fy-
sioterapikontekster. Studiens funn kan der-
med sies å være gyldige for flere kontekster 
innen palliativ fysioterapi. Informantene var 
av begge kjønn, de hadde forskjellige diag-
noser og aldersspredningen var fra 43-65 år. 
Funnene anses gyldige for denne aldergrup-
pen, men ikke for andre aldersgrupper, noe 
som er en begrensning ved studien. Non-
verbale utrykk ble trukket inn i analysen 
og sammenholdt med deltakernes ord. Det 
har gitt et rikere datamateriale som vi me-
ner har styrket studiens troverdighet. Det er 
også i tråd med studiens fenomenologiske 
perspektiv som kjennetegnes ved at krop-
pen betraktes som en grunnleggende kunn-
skapskilde (12,15,17).  

Om funnene
Funnene fra analysen under temaene 
«Kroppserfaringer» og «Erfaringer av fy-
sioterapi» diskuteres her i lys av forsknings-
spørsmålene og studiens teoretiske forank-
ring. 

Kroppserfaringer  
Studien dokumenterer at både sykdommen, 
endringer i egen kropp og begrensninger i 
livsutfoldelse medfører at livet blir usik-
kert. En gradvis endring av identitet og økt 
ensomhetsfølelse ble beskrevet. Bevegelse 
er avgjørende for menneskets kontakt med 
seg selv (13). Impulsaktivitet fra reseptorer i 
ledd, sener og muskulatur bidrar til en pre-
refleksiv bevissthet om egen kropp og der-
med til økt selvfornemmelse (13). Vedva-
rende tap og endringer i kroppslig fungering 
blir dermed en eksistensiell trussel og en på-
minnelse om egen død og livsbegrensning 
(11,12). Fremmedgjøring, opplevelse av 
usikkerhet og manglende forankring i krop-
pen, er dokumentert både blant kreftoverle-
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vere (22), hos pasienter ved livets slutt (8) og 
blant andre pasientgrupper (23). Denne stu-
dien bidrar med kunnskap om tilsvarende 
opplevelser hos relativt velfungerende pasi-
enter i palliativ fase. Studiens funn indikerer 
at menneskets grunnleggende kroppslige 
forankring blir utfordret hos dem som lever 
med langtkommet kreftsykdom. 

Informantene formidlet at trusselen om 
egen død kjentes sterkt i kroppen og som en 
vedvarende uro som virket inn på det meste. 
Tilsvarende erfaringer fremheves også i an-
dre studier (9,22). Mange har i de senere tiår 
understreket at å lytte til pasienterfaringer er 
selve kilden til å forstå pasienters situasjon. 
En kroppsfenomenologisk tenkning synlig-
gjør at å dele livshistorier og erfaringer fra 
hverdagen er verdifullt i seg selv, og det bi-
drar til at profesjonelle kan gi bedre hjelp 
og mer virksom lindring og behandling 
(10,14,15). Deltakernes erfaringer i denne 
studien underbygger betydningen av en slik 
tilnærming. Siden noen av deltakerne fortal-
te om krenkende møter med fysioterapeuter 
og annet helsepersonell, vil vi understreke at 
empati og etiske normer som respekt, tillit 
og anerkjennelse også er kroppslige anlig-
gender med spesiell aktualitet i et fag som 
fysioterapi (15,17). Konkrete forhold som å 
ligge avkledd mens helsepersonell står som 
betraktere, kan skape opplevelse av underle-
genhet, sårbarhet og forsvarsløshet (15). Tap 
av den oppreiste stilling er truende for ens 
selvstendighet og selvfølelse (14), og denne 
studien kaster lys over betydningen den 
oppreiste stilling kan ha for å ivareta håp, 
verdighet og mestring. Måten helsepersonell 
er på og deres valg av handlinger, blir der-
med ekstra viktig: Kroppen formidler uav-
brutt et budskap. Det som gjøres med kropp 
og ord kan bidra til å etablere en relasjon der 
pasienten blir deltakende, men det kan også 
bidra til tingliggjøring og passivisering (15). 

Erfaringer med fysioterapi 
Hovedfunn i studien er at fysioterapi var 
viktig både for å lindre plager og for å mestre 
livet. Å holde seg på beina ble beskrevet som 
livsviktig for å fungere selvstendig og opp-
rettholde håpet om å leve. At fysisk funksjon 
er knyttet til mestring og håp samsvarer med 
resultater fra annen forskning (5,7). Studien 
understøtter også forskning som viser at et 
overordnet mål innen palliativ fysioterapi 
er å ivareta selvhjulpenhet og funksjon, og 
at fysioterapi bør være et tilgjengelig tilbud 
til alle pasienter (4). Et menneske inntar til 

vanlig den oppreiste stillingen ureflektert og 
uten besvær (10-14). Studien indikerer at 
kampen for å holde seg på beina er et øn-
ske om å leve. Stående stilling er avgjørende 
fordi menneskets eksistensgrunnlag både 
knyttes til kroppen og grad av selvhjulpen-
het, men også til opplevelse av identitet og 
selvrespekt (11,14). Fysioterapi og sam-
handling med fokus på å ivareta funksjon og 
den oppreiste stilling har således betydning 
for å ivareta håp og verdi hos den palliative 
pasient. 

Opplevelse av ensomhet var fremtreden-
de, og den kroppslige kontakten fysioterapi 
innebar var betydningsfull for informantene 
i denne studien. Forskning blant andre pasi-
entgrupper viser hvordan terapeutisk berø-
ring både kan fremme opplevelser av velvæ-
re, bidra til selvopplevelse og kontakt med 
egne følelser (22). Berøring er beskrevet 
som et fundamentalt behov gjennom hele 
livet (15). Studien bekrefter at terapeutisk 
god berøring og bevegelse både kan redu-
sere fremmedgjøring og bygge opp under en 
tydeligere selvfornemmelse og forankring. 
Informantene beskrev også at fysioterapien 
hjalp dem til å forstå sammenhenger mel-
lom kroppslige forhold og livssituasjonen. 
Fysioterapi var dermed viktig for å mestre 
hverdag. Fenomenologisk ses kroppen som 
fysisk knyttet til her og nå, og samtidig his-
torisk som «et møtested» mellom fortid, 
nåtid og fremtid (10). Funnene antyder at 

fysioterapi kan romme pasientens livshisto-
rie med gode og vonde minner, med tiden 
som var og tiden som kommer. Spesielt be-
røring kan innebære mulighet til å komme 
i kontakt med egne følelser og egen kropp 
(15). Studien viser at god berøring kan være 
et betydningsfullt tiltak der den kroppslige 
dialogen gir tilgang til refleksjon over liv og 
død, tema som kan være vanskelig å snakke 
om for mange pasienter (3,9). Studien un-
derstøtter at et viktig aspekt i lindrende fy-
sioterapi er å bidra til at den enkelte opple-
ver seg som et menneske med verdi på tross 
av skrøpelighet, kroppslig forfall og lidelse. 

Implikasjoner for praksis 
Studien indikerer at fysioterapeuter og an-
net helsepersonell kan understøtte pasien-
tens kroppslige forankring og fortrolighet 
gjennom sin praksis, men de kan også bidra 
til distanse og forsterke lidelse. Kroppslig 
samhandling og terapeutisk berøring gir 
fysioterapeuter en spesiell mulighet til å 
hjelpe frem opplevelse av kroppen som hel 
og som «meg», en hjelp til å leve og skape 
mening. Studien dokumenterer at lindrende 
fysioterapi kan bidra til mestring og kontakt 
med egen kropp, både gjennom tiltak for å 
opprettholde den oppreiste stilling lengst 
mulig, og ved å skape tillitsfulle møter der 
pasienten blir bekreftet og anerkjent som 
menneske. 

FAG VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Title: Comforting physiotherapy in palliative care 
Abstract 

n Purpose: The article examines how people with advanced cancer experience their 
own bodies and how they experience physical therapy. 

n  Design, material and method: A phenomenological hermeneutic approach with in-
depth interviews of seven people.

n  Findings: Two topics were related to bodily experiences, «the estranged body» and 
«the uncertain body». Three themes were related to physical therapy, «self-reliance 
and upright position», «touch» and «body and interaction». The constant changes in 
the body were reminders of life being threatened. Physiotherapy helped to preserve 
self-esteem, dignity and to maintain function and independence. The quality of 
interaction was essential for creating confidence and trust in the therapeutic situation, 
which in turn was vital for the participants’ benefit from physical therapy.

n Conclusion: How physiotherapists and other health professionals relate to patients 
– both physically and verbally, is important for patients’ function and self-esteem. In 
palliative physiotherapy hand-on approaches and work to maintain the upright position 
seem to be significant.

n Keywords: Incurable cancer, palliative physiotherapy, body experiences, qualitative 
research, palliative care. 
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Avslutning 
Pasienter med alvorlig kreftsykdom erfa-
rer stadige kroppslige plager og endringer 
som skaper usikkerhet og bidrar til redusert 
funksjon og aktivitet, og endret selvfølelse. 
Et samhandlingsklima som fremmer den 
enkeltes kroppslige forankring og kontakt 
med seg selv, er derfor betydningsfullt for å 
fremme lindring og livskvalitet. Fysioterapi 
med fokus på å bevare oppreisthet og styrke 
identitet kan bidra til å fremme håp, mening 
og verdi for den alvorlig syke pasienten.   

Takk
Takk til Fond til etter- og videreutdanning 
av fysioterapeuter for midler til skriving av 
artikkelen. 
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FAG

– En minimumsstandard for 
behandling av artrose er en 
viktig milepæl på veien mot 
optimal behandling til denne 
pasientgruppen.

TEKST John Henry Strupstad
js@fysio.no

DETTE sier Till Uhlig og Rikke Helene Moe, 
som begge har deltatt i utviklingen av kvali-
tetsindikatorene som nå er publisert.

Nye standarder for behandling av artrose 
i Europa er et av resultatene av EUMUSC-
prosjektet som er finansiert av den Euro-
peiske Unionen (EU) og European League 
Against Rheumatism (EULAR). Eksperter 

(klinikere/forskere) har sammen med pasi-
entrepresentanter gått systematisk gjennom 
publiserte retningslinjer for artrosebehand-
ling. Gjennom en konsensus-prosess er det 
utviklet ti standarder som representerer et 
minimum for behandling ved artrose. 

Slike standarder sier for eksempel hvor-
dan utredningen skal skje og hvilke behand-
lingstiltak som bør være et minimum.

Det overordnede målet med EUMUSC-
prosjektet er å forbedre behandlingen som 
tilbys pasienter med muskel-skjelett syk-
dommer i Europa. Dette gjøres bl.a. gjen-
nom å utvikle og tilgjengeliggjøre kvalitets-
indikatorer som minimumsstandarder, samt 
å synliggjøre barrierer og fasilitatorer for 
bedre behandling.  

Egen sjekkliste for pasientene 
I tillegg ble standardene omskrevet til en 
nyttig sjekkliste for pasienter. Pasienten kan 
dermed gå punkt for punkt gjennom listen 
sammen med sin fastlege, og slik sikre rik-
tig utredning og behandling. Både behand-
lingsstandarden og sjekklisten er oversatt til 
23 språk. 

Kilde: 
Stoffer MA. et al. Development of patient-centred 
standards of care for osteoarthritis in Europe: the 
eumusc.net-project. Ann Rheum Dis. 2014 Nov 21. 
pii: annrheumdis-2014-206176. doi: 10.1136/annr-
heumdis-2014-206176. [Epub ahead of print] 

Bedre artrosebehandling

Et omfattende Europeisk prosjekt, EUMUSC.NET har utviklet en sjekkliste for 
pasienter med artrose i Europa som kan brukes for å sjekke om behandlingen som er 
anbefalt ved artrose er blitt vurdert i deres tilfelle: 

1. Fikk jeg diagnosen artrose av en lege? 
2. Blir jeg undersøkt jevnlig for symptomer og funksjon i dagliglivet? 
3. Har jeg en behandlingsplan for min artrose? 
4. Har jeg muligheten til å få støtte fra helsevesenet som for eksempel av lege, spesialist, 
fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog, psykolog eller sosionom? 
5. Vet jeg hvordan jeg kan kontrollere/påvirke artrosen/ smerten? 
6. Vet jeg hvordan jeg kan optimalisere min fysiske funksjon til tross for sykdommen? 
7. Har jeg blitt undersøkt for risikofaktorer forbundet med medisinene jeg tar? 
8. Forstår jeg sykdommen og min egen rolle i forhold til hvordan den kan behandles? 

•	 Har jeg fått undervisning om artrose? 
•	 Har jeg fått informasjon om hvordan jeg kan leve med og behandle artrosen best 

mulig? 
•	 Har jeg fått undervisning om en helsebringende livsstil? 
•	 Har jeg fått informasjon om trening og øvelser som er riktige for meg? 
•	 Har jeg fått informasjon om smertelindrende medisiner – både om fordeler og 

risikofaktorer? 
•	 Vet jeg hvilke positive effekter jeg kan få av trening? 
•	 Har jeg fått informasjon, råd og opplæring i å bruke ortoser og hjelpemidler for 

å bedre dagliglivets oppgaver og utfordringer? 
9. Hvis min kroppsmasseindeks er over 27, har jeg blitt informert om vektreduksjon? 
10. Har jeg fått informasjon om når kirurgi kan være aktuelt, og om hva det innebærer 
av fordeler og ulemper? 

Kilde: 
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). 

Pasientsjekkliste ved atrose

Nr. 9
Årets fagutgivelse!

Tema er «Fysioterapi i rehabilitering». 
Forskere og klinikere inviteres til å 

sende inn vitenskapelige artikler innen 
1. juni. Fagkronikker og essays må 

sendes inn senest 1. august.
Norske sammendrag senest 

31. august.
For spørsmål, kontakt fagredaktør på 

fagredaktor@fysio.no
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Brukermedvirkning i helsetjenesten
Mer enn noen gang tidligere gir helsepoli-
tikere og helsemyndigheter tydelige signaler 
om at pasienter skal få større innflytelse i 
helsetjenesten, og de skal gis muligheter til å 
påvirke egne helsebeslutninger. Brukermed-
virkning er sågar lovpålagt på en rekke nivå-
er i helsetjenesten (1). Brukermedvirkning 
innebærer at «de som berøres av en beslut-
ning eller er brukere av tjenester, får innfly-
telse på beslutningsprosesser og utforming 
av tjenestetilbud» (2). Det er både politiske, 
teoretiske og teknologiske beveggrunner for 
at brukererfaringer og pasientens synspunk-
ter i større grad enn tidligere skal påvirke 
helsetjenestene. 

I kronikken «Pasientmedvirkning – hvor-
for?» beskriver Astrid Austvoll-Dalgren fak-
torer som har bidratt til denne utviklingen 

(3). Politiske strømninger har for eksempel 
bidratt på følgende måter: 

«Den første er den venstreradikale og de-
mokratiforkjempende bevegelsen etter den 
annen verdenskrig. Her ble kravet om pasi-
entmedvirkning fundert i  menneskerettighe-
tene og respekten for den enkeltes autonomi, 
retten til likhet og retten til medbestemmelse. 
Sentralt for pasientrollen slik vi ser den i dag, 
er «empowerment»-begrepet, eller «bemyn-
diggjøring» på norsk, som oppsto i  USA 
i 1960-årene. Bemyndigjøring ble et sentralt 
tema gjennom Alma-Ata-deklarasjonen av 
1978, der også pasientens plikt til deltakelse 
mot målet om et bærekraftig helsevesen der 
alle bidrar til fellesgodene blir fremhevet. 
Denne demokratiseringen av helsevesenet er 
også forbundet med antiautoritære strømnin-
ger, desentralisering og krav til anerkjennelse 
av lekmannskunnskap» (3). 

I tillegg har utviklingen innen synet på 
helse, produksjon og eierskap til kunnskap 
og forskning, økt tilgjengelighet og behovet 
for pasientsentrert medisin påvirket pasien-
tenes rolle og status. Brukerne bør også bi-
dra når vanskelige prioriteringer må gjøres, 
for eksempel når det gjelder innføring av 
nye og kostbare teknologier for diagnostikk 
og behandling. På denne måten kan befolk-
ning og pasienter involveres ikke bare i in-
dividuelle konsultasjoner, men også i etiske 
avveiinger og overordnede prioriteringer, og 
i utforming av helsetjenestene. Brukermed-
virkning er viktig for at et land skal ha en 
bærekraftig og sunn helsepolitikk.

 
Makten flyttes
Å gi pasienten større makt må altså bety at 
makt flyttes fra helsepersonell, akademia og 
helsemyndigheter til brukere av heletjenes-
ten. Hvordan kan dette skje?

For det første ved at pasienter og pårø-
rende inviteres til å bidra i beslutninger om 
egen helse. «Ingen beslutning om meg uten 
med meg», har blitt et viktig utsagn for pasi-
entorganisasjoner og pasientrepresentanter. 
Slik medvirkning blir ofte omtalt som Sha-
red Decision Making (SDM), og kan define-
res som «a collaborative process that allows 
patients and their providers to make health 
care decisions together, taking into account 
the best scientific evidence available, as well 
as the patient’s values and preferences» (4).

På norsk blir begrep som «samvalg» eller 
«veiledet valg» brukt. Samvalg innebærer at 
avgjørelser om behandlingsvalg tas i sam-
arbeid mellom pasient og helsepersonell. 
Dette står i kontrast til situasjoner hvor pa-
sienter overlater beslutninger til legen eller 
fysioterapeuten. Tilgang på pålitelig helse-
informasjon er en forutsetning for et god 
«samvalg». Dette er imidlertid ikke alltid 
tilfelle, og både helsemyndigheter og helse-
personell står overfor en stor og viktig opp-
gave i å gjøre helseinformasjon tilgjengelig 
og forståelig for brukere. Derfor utvikles det 
nå beslutningsstøtteverktøy som kan hjelpe 
pasienter og helsepersonell i slike beslut-
ningsprosesser (4). Slike verktøy finnes i 
dag  for mange diagnoser. Også norske mil-
jøer utvikler beslutningsstøtte, for eksempel 
ved Senter for pasientmedvirkning og sam-
handlingsforskning (SPS) ved Universitetet 
i Oslo.

Ikke bare for livstruende tilstander
SDM ble først utviklet i områder som om-
handlet livstruende tilstander og der det var 
ulike behandlingsopplegg med tilhørende 
kunnskap om fordeler og ulemper tilgjenge-
lig. Typiske eksempler på dette er ulike be-
handlingsregimer for kreft. SDM har imid-

KRONIKKfag

Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, 
Nasjonalt kunnskapssenteret for helsetje-
nesten. Professor, Senter for kunnskaps-
basert praksis, Høgskolen i Bergen. 
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Makt skal flyttes fra behandler til pasient.

lertid relevans for alle typer tilstander og 
situasjoner, ikke minst for beslutninger hos 
pasienter med kroniske sykdommer. En for-
utsetning er selvsagt at det er ulike behand-
lingsvalg tilgjengelig. I mange tilfeller har 
ulike tiltak potensielt små og usikre effekter. 
Et viktig alternativ er også «ingen behand-
ling» som et valg som også bør presenteres. 
På nettsiden «Shared Decision Making» er 
følgende spørsmål foreslått brukt (5):
•	 What will happen if the patient waits and 

watches? 
•	 What are the test or treatment options? 
•	 What are the benefits and harms of each 

option? 
•	 How do the benefits and harms weigh up 

for the patient? 
•	 Does the patient have enough information 

to make a choice?
Det er altså gode grunner for å invol-

vere pasienter i beslutninger, og forskning 
antyder at SDM kan bedre helseutfall, øke 
pasienttilfredshet og deres kunnskap om 
helseproblemet (6). Likevel er det mange pa-
sienter som ikke ønsker å involveres. Mange 
finner det naturlig å overlate beslutninger til 
helsepersonell. Pasienter er sårbare, kanskje 
for syke og mangler kunnskap og tilstrekke-
lig informasjon til å kunne bidra. Samtidig 

mangler mange klinikere ferdigheter og 
kunnskap til å involvere pasienter, eller de 
tar seg ikke tid til slike prosesser. Imidlertid 
øker andelen pasienter som faktisk ønsker 
å bidra (7). En systematisk oversikt viser at 
fra 2000 og frem til 2012 har andelen som 
ønsker SDM økt fra 50 prosent til over 70 
prosent (7). Sannsynligvis varierer dette 
mellom ulike diagnoser og aldersgrupper.

Må bidra på flere nivåer
For det andre skal pasienter inviteres til å bi-
dra på systemnivå, i utforming av tjenester, i 
prioritering og i kvalitetsforbedringsarbeid. 
Flere land har utviklet rammeverk eller 
standarder for hvordan brukermedvirkning 
kan gjennomføres på ulike nivå (8). Pasien-
ter som involveres på systemnivå skal repre-
sentere pasientperspektivet og bidrar med 
unik kunnskap og erfaringer som ellers i 
mange tilfeller ikke ville bli hørt eller sett. 
I Norge inviteres brukere mer og mer inn i 
styringsgrupper, råd og utvalg, for eksempel 
i styring og utvikling av sykehus. Pasienter 
har en naturlig plass i arbeidsgrupper som 
utvikler nasjonale retningslinjer (9), i Na-
sjonalt råd for kvalitet og prioritering og i 
Kunnskapssenterets forum for prioritering 
av oppsummeringer. Pasienterfaringer be-
nyttes i økende grad i kvalitetsforbedrings-
arbeid. I Norge gjennomføres nasjonale pa-
sienterfaringsundersøkelser fra ulike deler 
av helsetjenesten og publiserer som PasOpp-
rapporter, for eksempel kreftpasienters erfa-
ringer med somatiske sykehus og pasienter-
faringer med besøk hos fastlegene (10). En 
viktig ressurs for pasienterfaringer er utvi-
klet av National Health Service i Storbritan-
nia (5). Her presenteres pasienterfaringer i 
tekst og videoer for mange diagnoser basert 
på kvalitative forskningsmetoder. Denne 
kilden er både en ressurs for helsepersonell 
og for pasienter. 

Involvering i forskning
En tredje inngangsport til brukermedvirk-
ning er å involvere pasienter og befolkning 
i helseforskning. Bakgrunnen for en økt 
innsats fra pasienter i forskning er blant 
annet at studier har vist at det er et misfor-
hold mellom hva forskere ønsker belyst og 

hva pasienter er interessert i og mener er 
viktig. Den første som viste dette var Tallon 
og medarbeidere som undersøkte forholdet 
mellom spørsmål formulert blant pasienter 
med kneartrose og det som faktisk ble belyst 
i publiserte studier (11). HelseOmsorg21-
strategien anbefaler sju tiltak for mer bru-
kermedvirkning i forskning (12), og de re-
gionale helseforetakene har på oppdrag fra 
Helse- og omsorgsdepartementet utviklet 
retningslinjer og tiltak for brukermedvirk-
ning i forskning (13). Forskningsrådet vil 
følge dette opp gjennom sine programmer. 
Dette innebærer at forskere som søker forsk- 
ningsmidler involverer pasienter i både ut-
forming av studier, i gjennomføring og i 
formidling. Det finnes også eksempler på at 
pasienter har deltatt som medforskere, for 
eksempel som intervjuere eller som ansvar-
lig for utarbeidelse av spørreskjema, sam-
tykkeskjemaer og pasientinformasjon. En 
omfattende systematisk oversikt har kartlagt 
og sammenfattet studier om effekt og erfa-
ringer med brukermedvirkning i forskning 
(14). Oversikten konkluderer med at bru-
kermedvirkning er nyttig, men at det kreves 
ressurser og kompetanse for å få det til på en 
god måte. Brukerrepresentanter kan for ek-
sempel lett bli gisler. Det etterlyses forskning 
for å finne de beste metoder for å involvere 
brukere hensiktsmessig.

Kunnskapsbasert praksis – et verktøy 
for brukermedvirkning
Erfaringsbasert kunnskap og pasientens øn-
sker og behov er ett av tre kjerneelementer 
i  kunnskapsbasert praksis, i  tillegg til kli-
nikerens erfaring og systematisk innhentet 
forskningsbasert kunnskap. Ifølge definisjo-
nene av kunnskapsbasert praksis, og model-
lene som brukes for å visualisere dette, har 
pasientens verdier og preferanser en viktig 
plass i kunnskapsbasert praksis. På mange 
måter kan det å jobbe kunnskapsbasert være 
et verktøy for brukermedvirkning. Den re-
presenterer et «brudd med den tradisjonelle 
paternalistiske og ekspertledete beslutnings-
modellen som har sitt utgangspunkt i at kli-
nikeren er eksperten, beslutningstakeren og 
vokteren av kunnskap, og som antas å kjenne 
pasientens behov» (15). Utviklingen innen 
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kunnskapsbasert praksis og brukermedvirk-
ning har vært utgangspunktet for SDM og 
for bruken av begrepet «evidence-informed 
decisions» som vi ofte møter internasjonalt 
som erstatning for «evidence-based prac-
tice». «Evidence-informed» understreker 
den rollen kunnskap fra forskning har i å 
støtte vurderinger om handlingsvalg for 
pasienter og beslutningstakere. Begrepet 
«evidence-informed patient choice» kombi-
nerer også prinsippene fra kunnskapsbasert 
praksis og pasientsentrerte helsetjenester. 
Både kunnskapsbasert praksis, SDM og evi-
dence-informed decisions og patient choice 
er noen av de utallige begrep som brukes om 
prosessen «å bruke forskning i praksis». Vi 
trenger imidlertid mer kunnskap og erfarin-
ger om hvordan å få dette til.

Tilgang på pålitelig helseinformasjon og 
kompetanse i å benytte slik informasjon er 
avgjørende for utøvelse av kunnskapsba-
sert praksis og brukermedvirkning. Pålite-
lig helseinformasjon finner vi blant annet i 
systematiske oversikter over effekt av tiltak, 
og i kunnskapsbaserte retningslinjer og fag-
prosedyrer som gir anbefalinger for praksis. 
«Make everything open to everyone» er et 
prinsipp vi jobber for innen kunnskapsba-
sert praksis, og dette prinsippet har bidratt 
til at helseinformasjon er blitt lettere til-
gjengelig både for helsepersonell og for bru-
kere av helsetjenesten. Men tilgang til gode 
informasjonskilder er ikke nok for å utøve 
kunnskapsbasert praksis med brukermed-
virkning. En slik fagutøvelse krever klini-
kere som har holdninger og ferdigheter til å 
invitere pasienter til dialog og partnerskap, 
og som har kunnskap i selv å vurdere og å 
formidle helseinformasjon. Det er ingen lett 
oppgave, og frem til nå har helsepersonell 
fått lite trening i slik kommunikasjon gjen-
nom grunnutdanningene. 

Brukermedvirkning i fysioterapi
Brukermedvirkning er en viktig del av fysio-
terapeuters arbeidsmåter ved at de ofte stil-
ler pasienter spørsmålet; «Hva er viktig for 
deg»? Faget er altså godt rustet til å møte det 
kulturskiftet vi ser i helsetjenesten der pasi-
entene skal ha større innflytelse. Endringene 
krever at fysioterapeuter og andre behandle-
re har holdninger, ferdigheter og kunnskap 
for å møte dette. Man trenger gode kommu-
nikasjonsferdigheter, empati og fleksibilitet, 
og vilje til å gi fra seg makt. Velinformerte 
beslutninger krever også ferdigheter fra fy-
sioterapeutenes side i å formidle forsknings-

funn, formulere usikkerhet knyttet til disse, 
risiko og ikke minst mulighetene for even-
tuelle bivirkninger og belastninger ved å gå 
inn i alternative behandlingsforløp. SDM er 
særlig aktuelt i tilfeller hvor det ikke er sterk 
forskningsbasert støtte for et tiltak (gjelder 
for de fleste kliniske beslutninger), eller hvor 
det er tilfeller der pasienter har klare prefe-
ranser.  Et eksempel på dette er beslutninger 
om å velge kirurgi eller konservativ behand-
ling for langvarige ryggplager.

Men ønsker alle fysioterapeutene å gi ifra 
seg litt av ekspertmakten? Og er det riktig at 
pasienten selv skal bestemme? En kollega er 
skeptisk til dette når hun i et debattinnlegg 
i Fysioterapeuten kommenterer et innlegg vi 
har skrevet på følgende måte: «Brukermed-
virkninger i fysioterapi er f.eks. ikke primært 
et spørsmål om pasienter kan velge mellom 
behandling A eller B, slik Jamtvedt og med-
arbeider synes å mene» (16). Vi er nok litt 
uenige, for vi mener fortsatt at pasienter i 
større grad skal kunne velge dersom de øn-
sker og støttes i å ta slike valg. Men det er 
ingen lettvint løsning og ikke et enten/eller. 
God dialog og aktiv deltakelse fra pasientens 
side er nødvendig slik den samme kollega 
beskriver. Spørsmålet er ikke om pasienter 
skal medvirke, det er heller hvilken form en 
slik medvirkning skal ha, og hvordan den 
skal iverksettes. Mer innflytelse skal imid-
lertid ikke skje på bekostning av fysiotera-
peuters faglige forsvarlighet.

Vi har ikke funnet mye forskning om 
SDM i fysioterapi. I en studie fra USA (17) 
har kiropraktorer utviklet et sett av 20 spørs-
mål som skal støtte SDM for pasienter med 
ryggsmerter. Spørsmålene er delt inn i føl-
gende fem kategorier: tilstanden, behandlin-
gen, fordeler/effekt, ulemper/bivirkninger, 
alternativer. I en spennende studie publisert 
av kolleger fra Belgia (18) undersøker de 
grad av SDM i 237 konsultasjoner mellom 
13 fysioterapeuter og deres pasienter. De 
undersøker også pasientenes ønsker vedrø-
rende grad av involvering, og forsøker også 
å finne ut om det er samsvar mellom pasien-
tens og terapeutenes oppfatning av foretruk-
ket grad av involvering. I observasjonene 
brukte de et instrument som heter OPTION 
(Observing Patient Involvement) med en 
skala som går fra 0 til 100, hvor 12 ulike ty-
per av atferd relatert til beslutningsprosesser 
skåres (se figur 1). De fant at gjennomsnitt-
lig skår var 5.2 (SD=6.8). Kvinnelige fysio-
terapeuter skåret bedre enn mannlige. Tret-
tisju prosent av pasientene ønsket SDM. I de 

fleste tilfellene trodde fysioterapeutene at de 
måtte bestemme og at pasientene forventet 
dette. 

I en systematisk oversikt av 33 studier som 
alle hadde benyttet OPTION-instrumentet 
fant man lav grad av pasientmedvirkning på 
tvers av studiene, gjennomsnittlig skår var 
23 (SD=14) (19). Ingen av studiene var gjen-
nomført blant fysioterapeuter, de fleste blant 
allmennleger. Fysioterapeutene i Belgia skå-
ret altså betraktelig lavere enn gjennomsnit-
tet fra denne oversikten, men vi skal være 
svært forsiktige med å trekke noen konklu-
sjoner basert på dette. Det som er sikkert er 
at vi trenger flere slike studier i fysioterapi, 
og vi må trene studenter og klinikere i SDM.

Vi må bidra!
Dagens politiske ledelse har klare bestillin-
ger og forventinger til helsetjenesten og til 

FAG KRONIKK

Item Behavior

1 The therapist draws attention to an 
identified problem as one that requires 
a decision making process.

2 The therapist states that there is more 
than one way to deal with the identi-
fied problem.

3 The therapist assesses patient’s prefer-
red approach to receiving information to 
assist in decision making.

4 The therapist lists «options», which can 
include the coice of «no action».

5 The terapist explains the pros and cons 
of options to the patient (taking «no 
acions» is an option).

6 The therapist explores the patient’s 
expectations (for ideas) about how the 
problem(s) are to be managed.

7 The therapist explores the patient’s 
concerns (fears) about how problem(s) 
are to be managed.

8 The therapist checks that the patient 
has understood the information.

9 The therapist offers the patient explicit 
opportunities to as questions during 
the decision making process.

10 The therapist elicts the patient’s prefer-
red level of involvement in decision 
making.

11 The therapist indicates the need for a 
decision making stage.

12 The therapist indicates the need to 
review the decision.

FIGUR 1 Tolv ulike atferder som vurderes i  
OPTION-instrumentet, fra Dierckx K (18).
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helsepersonell; det skal bli mer brukermed-
virkning. «Makt skal flyttes fra behandler 
til pasient. Denne regjeringen er opptatt av 
å skape pasientens helsetjeneste med pasien-
ten i sentrum» sier helseminister Bent Høie 
i en av sine taler (20). Dette er ikke noe nytt, 
men aldri har forventningene vært klarere 
staket ut enn nå. 

Helsetjenesten skal bli mer brukerorien-
tert og det skal bli mer åpenhet om kvalitet 
og pasientsikkerhet. Pasienter vil i tiden 
framover etterspørre kunnskapsbasert prak-
sis, vil ha informasjon om effekt av tiltak og 
om «beste praksis». Samtidig vil de forvente 
å møte empatiske klinikere som inviterer til 
dialog. Noen pasienter vil også være med på 
å bestemme behandlingsvalg og velge SDM. 
Kunnskapsbasert praksis trenger SDM, og 
SDM trenger kunnskapsbasert praksis. Pasi-
entene trenger begge deler (21).
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En pasient kommer til deg med en vond 
skulder. Du spør om hans sykehistorie, un-
dersøker funksjon og bestemmer deg for et 
behandlingsopplegg. Du har mye erfaring 
med behandling av skulder, så alt går etter 
planen, og du blir fornøyd med resultatet. 
Men hva om ikke pasienten er fornøyd? 
Hva om han går til søksmål fordi resultatet 
ikke ble slik han hadde forventet? Kan du da 
legge frem dokumentasjon om mål og resul-
tat av behandlingen som dere begge mener 
beskriver situasjonen riktig og tilstrekkelig? 
Ikke helt sikker? Det er heldigvis ganske en-
kelt å gjøre dette godt nok. 

Pasient og terapeut er ikke 
alltid enige
De fleste pasienter er fornøyd med behand-
lingen de får hos fysioterapeut, og faggrup-
pen skårer ofte høyt når tillit til profesjoner 
etterspørres i befolkningen. Likevel hender 
det at pasienter ikke syns de har fått utred-
ning og behandling som forventet, at be-
handlingen ikke har gitt ønsket resultat, eller 
at den til og med har ført til forverring av 
problemet. Noen av disse pasientene søker 
pasientskadeerstatning. Pasientskadeerstat-
ningssaker blir gjennomgått av sakkyndige 
som vurderer om pasienten har rett på er-

statning for manglende eller feilaktig under-
søkelse og/eller behandling. De sakkyndige 
baserer sin konklusjon på tilgjengelige, re-
levante dokumenter, og journalnotater er 
sentrale blant disse. 

Etter å ha utarbeidet en rekke sakkyn-
digerklæringer i saker der fysioterapeuter 
er involvert, er min erfaring at sakene som 
oftest dreier seg om at pasient og terapeut 
ikke har sammenfallende forståelse av hva 
som var målet med behandlingen, hvilke 
tiltak som ble iverksatt og hvorvidt behand-
lingen ga ønsket effekt. I mange tilfeller er 
dessverre journalnotatene svært lite egnet til 
å belyse disse spørsmålene, og mange uover-
ensstemmelser kunne vært unngått med 
noen enkle grep for å forbedre journalno-
tatene. Det er likevel viktig å understreke at 
forbedringspotensialet ikke ligger i lengre, 
mer innholdsrike notater med detaljerte be-
skrivelser av fysioterapispesifikke undersø-
kelses- og behandlingsmetoder. Tvert i mot, 
det er behov for presis, kortfattet informa-
sjon som reflekterer pasientens opplevelse. 

La pasienten selv rapportere
To typiske eksempler på tema som ofte er 
kjernen i konflikter kan være at det kon-
krete målet for behandlingsperioden ikke er 
skrevet ned, og at det er ulik oppfatning av 
hvordan behandlingen har virket på pasien-
tens smerter. Journalen inneholder ofte ikke 
avklarende informasjon om disse spørs-
målene. Et helt sentralt moment i denne 
sammenhengen er at det er pasientens mål 
og smerte det dreier seg om. I journalen er 
det likevel fysioterapeuten som beskriver 
mål som «bedre leddbevegelighet» eller 
liknede, og gjennom behandlingsforløpet 
noteres gjerne formuleringer som «litt min-
dre smerter» eller «bedring». Uenighet om 
slike spørsmål kan unngås ved at pasienten 

selv rapporterer sine mål og symptomer ved 
hjelp av enkle registreringsverktøy. 

Enkelt er godt nok
Bruk av enkle registreringsmetoder i stedet 
for skriftlige formuleringer kan gjøre jour-
nalnotatene mer anvendelige og nøyaktige, 
samtidig som det er tidsbesparende. Pasi-
enten kan bes om å beskrive grad av smerte 
ved å krysse av på en numerisk skala (tall-
verdier fra 0 (= ingen smerte) til 10 (=verst 
tenkelig smerte). Dette gjøres før oppstart 
av behandlingen, med passende mellom-
rom gjennom behandlingsforløpet og ved 
avslutning av behandlingen. I stedet for 
at terapeuten beskriver pasientens smerte 
med sine egne ord i journalen, kan pasi-
enten raskt krysse av for den tallverdi han 
eller hun mener beskriver smerten best. Da 
er det enklere for både pasient og terapeut å 
få et bilde av bedring eller forverring av til-
standen. I et langt rehabiliteringsforløp kan 
pasienten lett glemme hvor mye smerte han 
hadde ved starten av behandlingsperioden. 
Dersom ikke smerten er helt borte, eller 
funksjonen helt som før, kan det være van-
skelig å se at det likevel har vært en vesent-
lig bedring fra behandlingsstart. Ved å gå 
tilbake til de første registreringene, vil dette 
kunne synliggjøres, noe som er nyttig både 
for pasienten selv og for terapeuten. 

På samme måte kan en numerisk skala 
brukes til å tallfeste hvor store problemer 
pasienten har med å utføre den aktiviteten 
eller funksjonen han har som mål å forbedre 
i behandlingsperioden. Slik kan vurdering 
av bedring (eller forverring) knyttes direkte 
mot det som var målet med behandlingen. 
Dokumentasjonen av behandlingsforløp og 
resultat blir derved mer entydig og enklere 
å fortolke. Et standardisert, pasientspesifikt 
instrument, som for eksempel Pasient Spesi-

Hanne Dagfinrud, Nasjonal kompetanse-
tjeneste for revmatologisk rehabilitering, 
Diakonhjemmet Sykehus. Universitetet 
i Oslo, Institutt for Helse og samfunn. 
h.s.dagfinrud@medisin.uio.no

Denne fagkronikken ble akseptert 
28.1.2015. Fagkronikker vurderes av 
fagredaktør. Ingen interessekonflikter 
oppgitt. 
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Enkelt er godt nok – om å dokumentere 
klinisk praksis
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Forholdene ligger til rette for en bratt økning 
av kunnskapsgrunnlaget for fysioterapipraksis 
i årene som kommer.

fikk Funksjons Skala kan gjerne benyttes til 
dette formålet (1).

Krav til dokumentasjon av praksis
Fysioterapeuter er handlingsorienterte i sin 
fagutøvelse, og opptatt av å bruke sin kom-
petanse til det beste for pasienten. Relevante 
og grundige funksjonsundersøkelser gjen-
nomføres som basis for kliniske beslutnin-
ger. Det bidrar til å gjøre fysioterapi til et 
avansert, effektivt og vel ansett fag. Likevel 
er det ikke de fagspesifikke beskrivelsene av 
undersøkelser og tiltak som er viktigst å få 
ned på papiret. 

I kapittel 8 i Helsepersonelloven er det 
nedfelt at fysioterapeuter har plikt til å doku-
mentere sin praksis i form av journalføring. 
Plikten til å dokumentere kommer også til 
uttrykk gjennom at opptegnelser, journal og 
journalmateriale kan kreves fremlagt som 
bevis i en rettssak eller forvaltningssak om 
helsepersonells yrkesutøvelse (2). Journa-
len skal inneholde relevante og nødvendige 
opplysninger om pasienten og behandlings-
forløpet, men Lovverket gir ikke klare be-
skrivelser av hva og hvor mye som må til av 
nedtegninger for å fylle krav om tilstrekkelig 
journalføring i fysioterapipraksis. Imidlertid 
står det i NFFs veileder for Fysioterapitje-
nesten at det «skal føres en pasientjournal og 
ikke lege- eller fysioterapijournal» (3). Dette 
understreker et svært viktig poeng, nem-
lig at de journalnotater som nedtegnes skal 
reflektere pasientens mål og rapportering 
av tilstand. Ved hjelp av enkle registrerings-
verktøy som beskrevet over, kan dette raskt 
nedtegnes i en tilgjengelig og entydig form. 
Sammen med korte beskrivelser av de tiltak 
som iverksettes, vil journalen sannsynligvis 
inneholde det som er nødvendig for å fylle 
dokumentasjonsplikten. 

Stort forbedringspotensial
Basert på erfaring med gjennomgang av 
journaler i forbindelse med pasientskadeer-
statningssaker, er det klart at fysioterapeu-
ters måte å føre journal på bør forbedres. 
Heldigvis kan kvalitet og relevans bedres 
vesentlig med svært enkle grep, som sann-
synligvis også vil være tidsbesparende. Når 
pasienten selv definerer sitt mål med be-
handlingen og rapporterer sin tilstand ved 
hjelp av standardiserte skåringsmetoder 
som beskrevet over, vil kilder til uenighet 
ryddes av veien. Journalen vil fremstå som 
et forståelig og informativt dokument uav-
hengig av om leseren har kjennskap til fysio-
terapi eller ikke.

Dokumentere praksis eller besvare 
forskningsspørsmål? 
Fysioterapifaget har vært i en rivende ut-
vikling de siste par tiårene, og stadig mer 
forskningsbasert kunnskap er tilgjengelig. 
En rekke valide instrumenter og metoder 
for å vurdere for eksempel funksjon, smerte 
eller livskvalitet gjør det mulig å innhente 
data på en systematisk måte fra pasienter 
som får fysioterapi og dermed øke kunn-
skapen om hvilke tiltak som virker. Videre 
gjør elektroniske verktøy det i dag enklere 
å iverksette store datainnsamlinger. I forsk-
ningsprogrammet Fysioprim, finansiert av 
Fysiofondet, prøves for tiden ut en slik da-
tainnsamling der pasienter som behandles 
av fysioterapeuter i primærhelsetjenesten 
besvarer en omfattende skjemapakke. Infor-
masjon om dette prosjektet er tilgjengelig på 
prosjektets nettsider (4).

Forholdene ligger til rette for en bratt 
økning av kunnskapsgrunnlaget for fysio-
terapipraksis i årene som kommer, noe som 
vil kunne styrke fagets posisjon både som 
klinisk og akademisk disiplin. I mangfoldet 

av muligheter er det imidlertid viktig å skille 
mellom «kjekt å ha» og «må ha». For den en-
kelte kliniker er det viktig at ikke «det beste 
blir det godes fiende». Innhenting av infor-
masjon må ikke bli så tidkrevende at det går 
på bekostning av tid med pasienten. Det må 
derfor skilles mellom forskjellige typer in-
formasjon: den som må nedtegnes i pasient-
journal og den man ønsker å innhente for 
å belyse definerte forskningsspørsmål, men 
som ikke inngår i journalføringsplikten.  

Forskningsdata er preget av at de ikke all-
tid er umiddelbart tolkbare og meningsfulle, 
men må bearbeides og fortolkes. Innhen-
ting av forskningsdata i klinisk praksis vil 
kreve litt ekstra tidsbruk og må planlegges 
godt. Informasjonen vil ofte ikke ha umid-
delbar klinisk nytteverdi, men fyller et mer 
langsiktig dokumentasjonsbehov. I pasient-
journalen derimot, må informasjonen være 
entydig og tolkbar. Veien til en god og til-
strekkelig journalføring er heldigvis kort, 
for her gjelder prinsippet om at enkelt er 
godt nok.  

  
Referanser: 
1. www.nkrr.no, Klinisk Verktøykasse.
2. Helse- og Omsorgsdepartementet, Lov om helseper-
sonell.
3. Norsk Fysioterapeutforbund, Veileder for fysioterapi-
tjenesten.
4. http://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/
fysioprim/.
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Thorvaldur Skuli Palsson, fysioterapeut og 
forsker ved Department of Health Science 
and Technology, Aalborg universitet. Veileder: 
Professor Thomas Graven-Nielsen. 

Disputas fant sted 2. oktober 2014 ved  
Aalborg universitet, Danmark.   
Originaltittel: Lumbopelvic pain – sensory  
and motor aspects. 

I denne afhandling introduceres en ny og 
pålidelig human eksperimentel smerte-
model som blev udviklet for at efterligne 
de sensoriske og motoriske faktorer som 
ses ved klinisk lumbopelvine smerte. Disse 
faktorer blev undersøgt i tre studier  (hen-
holdsvis studie I, II og III). Modellen inklu-
derer smerte fra det lange dorsale sacroiliac 
ledbånd, der ofte er impliceret som en vigtig 
strukturel og funktionel del af den normale 
lumbopelvine funktion. Relevansen af den-
ne smertemodel for kliniske populationer 
blev undersøgt ved sammenligning af ek-
sperimentelle resultater med en gruppe af 
gravide kvinder, hvor lumbopelvine smerte 
ofte er et problem.

Den eksperimentelle smertemodel for-
årsager kortvarige sanse-motoriske ænd-
ringer hos raske forsøgspersoner der er 
sammenlignelig med tilsvarende set i den 
gravide gruppe: 1) hyperalgesi i dybere 
strukturer, 2) udstrålende smerter til læn-
den og ned i benet, og 3) en positiv respons 
til manuelle kliniske tests.

De sensoriske ændringer, der ses hos ras-
ke forsøgspersoner efter en eksperimentel 
smerte (I, II) demonstrerer ligheder mellem 
smerte med oprindelse i de ledbåndsstruk-
turer liggende overfladisk til SI-leddet, i 
selve SI-leddet og lænderyggen med hensyn 
til udstrålende smerte. Disse resultater kan 
være forbundet med et overlap af innerva-
tion fra de somatiske strukturer i de to om-
råder, der konvergerer på de samme spinale 
segmenter. Blandt de gravide deltagere (III), 
kan de mange smerteområder og udbredt 
hyperalgesi afspejle en central modulering 
af afferente nociceptive og ikke-nociceptive 
signaler. Dette kan være udløst og modu-
leret af fysiske, hormonelle, kognitive og 

emotionelle faktorer, der øger smerteføl-
somhed via fælles smertebaner, herunder 
en opregulering af pro-inflammatoriske 
biomarkører, ændret balance af descende-
rende smertemodulation og overfølsomhed 
af dorsal hornets neuroner.

Aktiv strakt benløfts test og smerte pro-
vokationstests af både SI-leddene og lænden 
er almindeligt anvendt i klinisk praksis og 
betragtes som nyttige til at skelne mellem de 
mange potentielle kilder til smerter i områ-
det, og evnen til at overføre kræfter i lumbo-
pelvine regionen. To eksperimentelle studier 
(I, II) viste, at smerter fra ledbåndsstrukturer 
overfladisk til SI-leddet øger forekomsten af 
positive tests hvor resultaterne er sammen-
lignelige med litteraturen samt fundene fra 
det kliniske studie (III). Resultaterne indike-
rer, at smerte i sig selv kan påvirke udfaldet 
af disse tests direkte via øget overfølsomhed 
af smertemekanismer (centrale og perifere) 
og potentielt gennem øget sanse-motorisk 
aktivitet på supraspinal niveau. Disse fund 
stiller derfor et spørgsmålstegn som sier at 
ved de antagelser, at smerte i området er et 
resultat af en biomekanisk dysfunktion af 
strukturer i regionen såsom ustabilitet i SI-
leddet.

For at kunne ændre på hvordan forskel-
lige smertetilstande behandles og håndteres 
er det nødvendigt at identificere de meka-
nismer, der driver smertetilstanden. Dog 
kan det være udfordrende i forbindelse med 
graviditet, da mange af de fysiske ændrin-
ger, der sker (og betragtes som naturlige) 
ofte er blevet forbundet med lumbopelvine 
smerter. Selv om de fleste af disse gravidi-
tets-relaterede ændringer normaliseres efter 
overstået graviditet er der en betydelig andel 
kvinder som udvikler en kronisk smertetil-
stand efter fødsel. Sammenholdt med fun-
dene i denne afhandling, kan dette indikere 
et samspil mellem fysiske og psykologiske 
faktorer, som resulterer i en uhensigtsmæs-
sig  smerteadfærd. Øget muskelaktivitet, 
sub-optimal belastning, dårlig emotionel 
sundhed, nedsat søvnkvalitet samt dårlige 
copingstrategier er faktorer, som ofte findes 
i kliniske tilstande samt i de studier som er 

præsenteret her, der direkte kan øge smerte 
og smertefølsomhed samt fastholde et ned-
sat funktionsniveau.

Ud fra den række studier præsenteret 
her er en model blevet udviklet, som til dels 
kan forklare, hvordan smerte og smerte-
følsomhed alene kan påvirke responsen til 
kliniske ortopædiske tests, som almindeligt 
anvendes til diagnostiske formål. Fremtidige 
studier omkring lumbopelvine smerter vil 
med fordel inkludere undersøgelser af de 
smertemekanismer, der ligger til grund for 
smertetilstanden. Et batteri, bestående af 
fysiske og psykometriske vurderinger, samt 
en sensorisk profilering (QST målinger), 
kan forbedre den kliniske undersøgelse, 
hvorefter udviklingen af en klinisk smer-
tetilstand såsom lumbopelvine smerte kan 
monitoreres. Vigtigere er det dog, at udvikle 
screeningværktøjer som tidligt kan bidrage 
til at identificere de personer, der risikerer at 
udvikle alvorlige smerter og et nedsat funk-
tionsniveau, samt forbedre håndteringen af 
tilstanden. I dag er det ikke kendt, hvilke 
faktorer der vil have den bedste prædiktive 
værdi for sådant et formål men der er hol-
depunkter for, at QST målinger kan være et 
nyttigt redskab at bruge. Flere undersøgelser 
er derfor berettiget, hvor fokus bør være på, 
hvordan og hvis smertemekanismer ændres 
gennem forløbet af kliniske lumbopelvine 
smerte, og om sådanne ændringer kan rela-
teres til ændringer i psykometriske variabler.

Artikler:
1. Experimental Pelvic Pain Impairs the 
Performance During the Active Straight 
Leg Raise Test and Causes Excessive Muscle 
Stabilization. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25119510
2. Experimental pelvic pain facilitates pain 
provocation tests and causes regional hy-
peralgesia. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22921262
3. Pregnancy is characterised by widespread 
deep-tissue hypersensitivity independent of 
lumbopelvic pain intensity, a facilitated re-
sponse to manual orthopedic tests and poo-
rer self-reported health. Submitted.
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Sammendrag av artikkelen «Primary Sjögren’s 
syndrome – Fatigue is an ever present, fluctua-
ting and uncontrollable lack of energy».

Skrevet av Anne Marit Mengshoel, professor, 
Institutt for helse og samfunn, Universitetet 
i Oslo.

Bakgrunn
Å føle seg trett er noe alle gjør innimellom. 
Det er normalt å være trett om kvelden og 
bli sliten etter fysiske og mentale anstrengel-
ser. Vi kommer oss igjen ved å redusere be-
lastninger, ta en «time-out» eller å sove. Pa-
sienter med ulike kroniske sykdommer eller 
tilstander hevder at tretthet ved sykdom er 
forskjellig fra hva den var da de var friske. 
De mener at både helsepersonell og andre 
ikke forstår dette. Det er derfor relevant å få 
mer kunnskap om hvordan tretthet erfares 
av pasienter. 

Primær Sjøgrens syndrom (pSS) er en 
kronisk systemisk autoimmun betennel-
sessykdom som er karakterisert ved uttalt 
tørrhet i slimhinner, bl.a. i øyne og munn. 
I tillegg har pasientene ofte vondt i muskler 
og ledd, føler seg stive i kroppen og kjenner 
seg unormalt trette. Tretthet kan til en viss 
grad forklares av betennelse. For å utforske 
«syk» og «frisk» tretthet rekrutterte vi der-
for informanter fra en studie hvor det ble 
undersøkt effekt av et betennelsesdempende 
medikament. Noen erfarte at de nærmest 
fikk sitt gamle liv tilbake mens andre erfarte 
lite eller ingen effekt. Ved å rekruttere infor-
manter fra denne studien fikk vi en betyde-
lig variasjon i hva informantene fortalte om 
tretthet og hvordan tretthet ble håndtert i 
hverdagsdagssituasjoner, og hva de mente 
var normalt eller ikke.   

Metode
De inkluderte pasientene fylte kriterier for 
pSS-diagnosen. Fra de 27 i medikamentfor-
søket ble ni valgt ut og forespurt om å delta 
i et intervju. De ble valgt ut fra et ønske om 
å intervjue et heterogent utvalg mht. kjønn 
(fem kvinner og fire menn), variasjon i al-
der (fra 27 til 76 år), tid siden diagnosen ble 

stilt (1-15 år), sosial bakgrunn (samboende/
aleneboende med og uten hjemmeboende 
barn, og med ulik grad av utdanning), grad 
av yrkesdeltagelse (pensjonister, uføretryg-
dede og helt eller delvis i arbeid i ulike yr-
ker) og effekt av medikamentet. Alle som ble 
forespurt sa ja til å delta. Studien var god-
kjent av Regional Etisk Komité.  

En tematisk intervjuguide ble utviklet på 
forhånd ut fra tidligere erfaringer om at det 
kan være utfordrende å beskrive hvordan 
tretthet oppleves, men at tretthet blir mer 
konkret og tydelig gjennom å gi eksempler 
på hvordan «tretthet gjøres» i hverdags-
situasjoner. Temaene var; tretthet før/etter 
sykdom og behandling med medikament, 
tretthet i hverdagslivssituasjoner og hvor-
dan situasjoner ble håndtert. Intervjuene ble 
tatt opp på bånd og transkribert. Teksten ble 
analysert i tråd med en induktiv tematisk 
analyse.  

Resultat
«En tung, motstridig kropp og vedvarende 
mangel på energi» handler om at informan-
tene erfarer at de har en grunnleggende fø-
lelse av hele tiden å mangle energi. Kroppen 

føles annerledes enn før ved at den kjennes 
tung og nærmest yter motstand mot å be-
vege seg. I kontrast til dette fortalte de som 
hadde hatt god effekt av medikamentet, om 
en kropp som igjen føltes lett. Det var som 
å ha gått ned i vekt. Motstanden i kroppen 
var borte, og når de bevegde seg, var det som 
om de nesten svevde.  Et annet trekk ved den 
«syke» trettheten var at uansett hvor mye de 
hvilte seg, følte de at de aldri kom seg skik-
kelig igjen. 

«Uforutsigbare og ukontrollerbare sving-
ninger i tretthet» beskriver en erfaring om 
at grad av tretthet kan variere fra dag til 
dag og til og med innen en og samme dag 
uten at man vet hvorfor. Det ble dermed 
vanskelig å vite hvor mye energi de til en-
hver tid hadde til rådighet. De snakket om 
dårlige dager hvor de følte seg helt tomme 
for energi, og hverdagslivet måtte settes på 
vent. Andre dager derimot kunne de gjøre 
stort sett det de hadde satt seg fore, dersom 
de tok sine forholdsregler ved å utporsjonere 
energi, ta små pauser for å komme seg litt 
igjen og unngå unødige energilekkasjer. Li-
kevel kunne tretthet komme som kastet på 
dem uten forvarsel og sette dem ut av spill. 
De uforutsigbare og ukontrollerbare sving-
ningene var umulig å kontrollere og skapte 
utrygghet i hverdagen. De forsto ikke hva 
som skjedde med dem, og andre syntes også 
dette var ubegripelig. Dette kunne føre til at 
de ble mistenkt for å lure seg unna forplik-
telser i dagliglivet.  

Konklusjon  
Ikke kunne restituere seg og uforutsigbare 
svingninger i energi er annerledes enn hos 
friske. Dette må tas hensyn til når fysiotera-
peuter gir råd om måter å håndtere tretthet 
på.  

Referanse
Mengshoel AM, Norheim KB, Omdal R. Primary Sjögren’s 
syndrome - Fatigue is an ever present, fluctuating and 
uncontrollable lack of energy. Arthr Care Res 2014; 
66:1227-32.

Unormal form for tretthet ved 
Sjøgrens syndrom
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Gyldendal Norsk Forlag AS 2014
228 sider
Pris 365,-
ISBN 978-82-05-45886-4

Hverdagsrehabilitering har på kort tid blitt noe 
mange norske kommuner har startet med. I 
boka «Hverdagsrehabilitering» som kom ut i 
2014 gis en innføring i hva som ligger i denne 
arbeidsformen, og hvorfor det er behov for 
hverdagsrehabilitering i Norge. 

Dette er en fagbok for bachelorstudenter i 
helsefagene (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi 
og vernepleie), studenter ved relevante vide-
reutdanninger, og fagutøvere som planlegger 
oppstart eller er i gang med hverdagsrehabi-
litering i kommunehelsetjenesten. Den gir en 
innføring i teorien bak hverdagsrehabilitering 
og gir gode eksempler på hvordan hverdagsre-
habilitering kan gjennomføres i Norge. 

Boken er på 228 sider, og kan derfor sies å 
være en relativ kort innføring i temaet. For å 
få et helhetsinntrykk av hva hverdagsrehabi-
litering innebærer, så er det derfor en fordel å 
lese boka fra perm til perm. I utgangspunktet 
virker det som begrepet «hverdagsrehabilite-

ring» gis ulikt innhold, og boken gir derfor en 
fin innføring i hva som egentlig legges i begre-
pet og at tankesettet som ligger til grunn er 
forskjellig fra tidligere praksis. Den beskriver 
hverdagsrehabilitering som noe nytt, samtidig 
som den beskriver likheter med vanlig rehabi-
litering. Målgruppen for hverdagsrehabilitering 
er imidlertid en annen enn de som tidligere 
har fått tilbud om rehabilitering. For en rask 
oppklaring om målgruppe anbefales kapittel 
3. Eldre med kognitiv svikt, som kanskje er en 
av de store utfordringene for mange eldre som 
ønsker å kunne fortsette å bo selvstendig i 
eget hjem lengst mulig, er lite omtalt i boken. 

Hverdagsrehabilitering handler om «tidlig 
innsats», der man aktivt skal oppdage eldre 
som står i fare for å tape funksjon. Boken gir 
en innføring i viktige aspekter ved hverdags-
rehabilitering, hvordan man kan gjennomføre 
dette og hvem som bør være delaktig. Det 
snakkes om skrøpelighet, og at målgruppen er 
i den enden der det er mulig å forebygge før 
store endringer i funksjon har skjedd. 

Boken framhever at det kan ta lang tid å 
endre tankesett og arbeidsform, der målet er 
å gå fra en mer passiv omsorg til en aktiv og 
forebyggende tilnærming når man møter eldre 
brukere som bor hjemme. Rehabiliteringspy-
ramiden er presentert på side 28 og skiller 
hverdagsrehabilitering fra hjemmerehabilite-
ring, hvor hjemmrehabilitering krever spesifikk 
fagkompetanse for å gjennomføre tiltakene. 
Det beskrives i boka at fagutøverne må kunne 
«skille mellom behov for spesifikk rehabilite-
ring og innsats i hverdagsrehabilitering» (side 
121).  

Boka beskriver «oppgaverelatert trening» 
med fokus på motorisk læring i kapittel 8 (side 
134-135). Som fysioterapeuter vet vi at å 
gjennomføre oppgavespesifikk trening ofte 
krever mye av oss som terapeuter. Kompetan-
se hos den som setter i gang og tilpasser slik 
trening er av stor betydning for at oppgavene 
virkelig skal være oppgavespesifikke for den 
enkelte. Dette er kunnskap som kan være 
vanskelig å overføre til en hjemmetrener uten 
den samme kompetansen. En av de viktigste 
oppgavene til fysioterapeuter i hverdagsreha-
bilitering er å bestemme hvilke brukere som 
kan nyttiggjøre seg hverdagsrehabilitering og 
hvilke som vil ha behov for spesialisert rehabi-
litering, enten hjemme eller i institusjon. 

I kapittel 8 presenteres ulike former for 

organisering av hverdagsrehabilite-
ring. Hverdagsrehabilitering gjennomføres 
i Fredericia, av en spesialisert enhet, som 
vurderer nye innbyggere som tar kontakt med 
kommunen for å be om hjelp eller støtte i 
hjemmet. I Norge framheves det blant annet at 
det i kommunene kan være en uklar forståelse 
av begrepene rehabilitering, hverdagsrehabili-
tering og hjemmerehabilitering (se side 162). 
Noen kommuner har til og med organisert 
hverdagsrehabilitering som innsatsteam, altså 
spesifikk rehabilitering i hjemmet, en organise-
ring som boka ikke definerer som hverdagsre-
habilitering. 

I en kronikk i Fysioterapeuten nr. 1/2014 
framhever Randi Granbo og Sylvi Sand at 
fysioterapeuter må engasjere seg i hverdags-
rehabilitering i Norge. Fysioterapeuter har 
kunnskap som er viktig for å lykkes i denne 
måten å arbeide på. Hverdagsrehabilitering 
engasjerer, og for fysioterapeuter som lenge 
har ønsket å nå eldre brukere i tidlig fase før 
store endringer i funksjon har oppstått, så er 
denne måten å tenke og arbeide på helt riktig!

Kristin Taraldsen, fysioterapeut og PhD, 
postdoktor ved Forskningsgruppe for geriatri, 
bevegelse og slag ved INM, NTNU, støttet av 
Fond til etter- og videreutdanning for fysiote-
rapeuter og Samarbeidsorganet HMN.  

En innføringsbok i tankesett og arbeidsform

Arba Inkludering as
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40
firmapost@arba.no

www.arba.no

og oppbevaringsrør

Medisinsk

http://www.arba.no/
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Løper  i  mattetimen

MER OPPLAGT NÅ En foreløpig evaluering av tiltaket 
i Nord-Trøndelag gir positive resultater. Mange lærere 
rapporterer om at elevene har fått mer overskudd.  
Foto: Åsen skole
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Løper  i  mattetimen

BARNA som går på mellomtrinnet ved sko-
len har en time med fysisk aktivitet hver dag, 
i skoletiden.  Mellom klokka 10.15 -10.45 er 
det gjerne løping, stafett eller en annen fy-
sisk øvelse, kombinert med fag.

– Vi tror at fysisk aktivitet hver dag i seg 
selv er en gevinst for elevene, både på kort 
og lang sikt. Dessuten viser forskning at fy-
sisk aktivitet fremmer læring, konstaterer 
Ingunn Olsnes Aune, som er avdelingsleder 
på mellomtrinnet og har undervisning i 5. 
og 7. klasse. 

– En konsekvens av prosjektet er en min-
dre teoritung skoledag. Hver dag har elevene 
fra 5.-7. klasse fysisk aktivitet i tredje time i 
tillegg til bolken på formiddagen. En annen 
positiv effekt av ordningen er at elevene får 
en time hver dag der de er aldersblandet i 
5.-7. trinn, sier læreren.

I timene med fysisk aktivitet har de faste 
grupper, slik at de slipper å bruke tid på å 
dele inn i lag. Aktivitetene foregår utendørs. 
Eksempler på øvelser kan være: Mattestafett, 
mattebingo, memoreringsstafett i engelsk, 
glosestafett, ordklassebingo i norsk, stave 
ord riktig på norsk og engelsk, natursti, ori-
entering, styrke og ballspill. De har først en 
aktivitet med faglig innhold, før de avslutter 
med en aktivitet uten faglig innhold.
 
Engasjert fysioterapeut
– Jeg synes det er helt topp, sier Maia Skaret 
Engblom, som i mange år har jobbet som 
barnefysioterapeut i Namsos kommune og 

Midtre Namdal samkommune. Samkom-
munen består av Namdalseid, Namsos, Fos-
nes og Overhalla.

Engblom sitter i prosjektgruppa for tilta-
ket.

– Det hele begynte med at jeg bor i Over-
halla og sitter i kommunestyret for AP. Slik 
ble jeg kjent med Anders Bjøru, som var 
oppvekstsjef i kommunen. Jeg er veldig opp-
tatt av å øke den fysiske aktiviteten i skolene, 
og har i årenes løp sendt han innspill, fakta 
og meninger på e-post, smiler Engblom, og 
fortsetter humoristisk: 

– Jeg har vel kanskje vært en møteplager 
opp gjennom åra. Men jeg mener det er så 
viktig å bidra til at barn får være fysisk ak-
tive. Det kan ikke settes høyt nok opp på 
dagsordenen.

I jobben som fysioterapeut har Engblom 
jobbet mye med å følge opp barn med fedme 
og overvekt, og hun skrev følgende i et inn-
legg i Namdalsavisa i 2013: 

«Vi må se mulighetene med å bruke fy-
sisk aktivitet i alle fag, ikke bare gymtimen. 
Fysisk aktivitet må bli en naturlig del av pe-
dagogikken på lik linje med teoretiske fag. 
Vi som politikere har en plikt til å løfte vik-
tigheten av dette og kreve handling både på 
lokalt og nasjonalt nivå. La oss nå bestemme 
oss for å snu den negative trenden og gi de 
som skal føre samfunnet vårt framover en 
god og aktiv start på framtiden!»

Anders Bjøru hadde Engblom i bakhodet 
da han skiftet jobb høsten 2013 og begynte 

Ved Åsen skole i Levanger er fysisk aktivitet en helt 
naturlig ting i skolehverdagen. Et prosjekt i regi av 
Fylkeskommunen står bak, og en av bidragsyterne i 
arbeidsgruppa er fysioterapeut Maia Skaret Engblom.

TEKST Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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som daglig leder for Oppvekstprogrammet i 
Nord-Trøndelag fylkeskommune.

– Da jeg startet i jobben lå det i hand-
lingsplanen at vi skulle arbeide for 60 mi-
nutters ekstra fysisk aktivitet i skolene. Jeg 
tok tak i det, og da jeg skulle sette sammen 
en arbeidsgruppe, var det naturlig å be med 
Maia. Hun har et sterkt engasjement og en 
fagkunnskap som har vært svært nyttig. 
Maia har gitt meg mange gode tips og vært 
et verdifullt innslag i gruppa, som ellers har 
bestått av pedagoger, sier Bjøru.

Mindre aktive enn pensjonister
Prosjektet har kommet i gang gjennom et 
samarbeid mellom Oppvekstprogrammet, 
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og 
Nord-Trøndelag Idrettskrets. Åsen er en av 
13 skoler i Nord-Trøndelag som deltar. Må-

let for arbeidsgruppa er at ordningen på len-
gre sikt skal bli permanent. 

Nå håper Bjøru at forskere skal interes-
sere seg for dette. 

– HiNT er involvert, og det skrives for 
tida et par bacheloroppgaver om opplegget 
vårt. Vi har imidlertid et ønske om forsk-
ning på et høyere nivå. Vi har også søkt om 
støtte fra et regionalt forskningsfond, men 
fått avslag. Uansett; vi gir oss ikke, og vil 
prøve flere ganger, påpeker han.  

Bjøru understreker at det er utrolig viktig 
å bidra til at barn og unge kan være fysisk 
aktive.

– Inaktivitet er et av samfunnets store 
utfordringer. I gjennomsnitt setter seksårin-
ger stille 50 prosent av dagen, niåringer 60 
prosent og femtenåringer hele 70 prosent 
av dagen. En undersøkelse gjennomført av 

Helsedirektoratet fastslår at dagens femten-
åringer er mindre aktive enn pensjonister, 
slår han fast.

Mer opplagte elever
Arbeidsgruppa har hentet inspirasjon uten-
fra. Trudvang skole i Sogndal har allerede 
hatt programmet noen år, og Lier kommune 
begynte med det høsten 2013, ifølge Bjøru.

– 13 skoler er med der nå. Drammen 
kommune er også i gang; der er målet å få 
med alle skoler på sikt. Og i Danmark har 
dette nå fått innpass over hele landet, kon-
kluderer lederen. 

En foreløpig evaluering av tiltaket i Nord-
Trøndelag gir positive resultater. Mange læ-
rere rapporterer at elevene har fått mer over-
skudd. 

– Det er viktig for oss at den fysiske ak-

ENGELSKOPPGAVER PÅ VEGGEN UTE Elevene på Åsen skole får ikke de engelske glosene servert på pulten. De må ut og finne dem. Foto: Åsen skole
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tiviteten starter tidlig på dagen. Det har ef-
fekt til langt utover ettermiddagen. Selv har 
jeg en sjuendeklassing som har blitt en an-
nen gutt etter at skolen hans begynte med 
dette. Før var han ofte uopplagt da han kom 
hjem fra skolen, nå er det helt annerledes, 
sier Bjøru.

Arbeidsgruppa har laget et opplegg der 
elevene får høy pulsøkning.

– Vi ønsker at pulsen deres kommer opp i 
150, 160. Det fører til en utviding av blodår-
ene, også i hjernen, og det har effekt på inn-
læringen. I tillegg kommer de naturligvis i 
bedre form, sier Bjøru. Som ser at mange læ-
rere fra 1. til 4. klasse synes programmet er 
spennende. Mens det foreløpig ikke er den 
samme interessen fra ungdomsskolen. 

– Mange ungdomsskolelærere ser ut til 
å konsentrere seg mye om fag og prestasjo-

ner. Ikke alle ser at mer fysisk aktivitet ikke 
reduserer prestasjonene, men tvert om, sier 
Bjøru.

Vannfast papir 
Vannfast papir gjør at det fint går an å ha en 
mattestafett, selv om det regner. Dette er en 
del av utstyrspakken fylkeskommunen har 
levert ut til skolene som deltar. De får også 
annet utstyr, som frisbee, fluesmekkere, kje-
gler, tennisballer og terninger. Skolene vel-
ger for øvrig selv hvordan de vil legge opp 
aktivitetene. 

– Er det dyrt å tilrettelegge skoledagen på 
denne måten?

– Nei, det koster ingenting, det handler 
bare om å bruke tiden på en litt annen måte. 
Det eneste som koster er utstyrspakkene vi 
har laget. Det innebefatter også en inspira-

sjonsperm med 270 forslag til aktiviteter, 
samt tips til hvordan lærerne kan legge inn 
den fysiske aktiviteten i skoledagen, sier 
Bjøru.

En evaluering som ble gjort ved årets 
slutt viser at elever som har vært passive i 
kroppsøving, nå er mer aktive i disse timene. 
Man ser også at ordningen er positiv for so-
siale relasjoner og samarbeid mellom elev-
ene. I tillegg viser det seg at mange elever et-
terlyser aktiviteter de dagene de ikke har det.

Se med andre øyne
– Mitt bidrag er den faglige biten, å forklare 
hvorfor det er så viktig at barn må røre seg 
mer enn de gjør. Det er så viktig å forebygge, 
jeg vil gjerne unngå å måtte behandle mus-
kel- og skjelettplager hos skoleelever. En del 
barn er aktive på fritida, men det er også 

En vanlig skoledag for elevene 
fra 5. -7. trinn ved Åsen skole:

0830-1000: Fag

1000-1015: Friminutt (de fleste elevene er i aktivitet)

1015-1045: Fysisk aktivitet

1045-1100: Mat

1100-1130: Friminutt (mye aktivitet)

1130-1300: Fag

1300-1315: Friminutt (mye aktivitet)

1315-1400: Fag

Skoleuka ser omtrent slik ut:

n Mandag og fredag er 3. time en kropps-
øvingstime. 
n Tirsdag, onsdag og torsdag er det fysisk 
aktivitet med faglig innhold, mest fra basis-
fagene norsk, matematikk og engelsk. Alle elev-
ene på mellomtrinn er blandet i disse timene. 
De er delt inn i tre grupper på tvers av klasser 
som har fysisk aktivitet sammen.

ENGASJERT FYSIOTERAPEUT Maia Skaret Engblom mener at et av de viktigste folkehel-
setiltakene som kan gjøres på landsbasis er å få opp den fysiske aktiviteten i skoletida. 
Foto: Pål Morten Skaret



44     FYSIOTERAPEUTEN  2/15

REPORTASJE

svært mange som ikke er det. Hverdagsak-
tivitet er utrolig viktig, også i forhold til den 
motoriske utviklingen, sier Engblom, og 
fortsetter

– Målet vårt er å gi elevene korte økter 
der de får opp pulsen. Aktivitetene bygger 
på bevegelsesglede. 

Spørsmålet de jobbet etter i arbeidsgrup-
pa, var klart og tydelig: «Hvordan legge til 
rette for 60 minutter daglig fysisk aktivitet 
for alle elever i Nord-Trøndelag, uten å for-
lenge skoledagen?» 

– Jeg tror det er bra at jeg er med, jeg har 
litt andre øyne enn pedagogene. For meg 
er det viktig å ha kontakt med skolehelset-
jenesten ved de ulike skolene når program-
met starter for alvor, det betyr mye å ha dem 
med på laget. Min rolle som barnefysiote-
rapeut videre vil fvære å holde øye med de 
barna som trenger litt ekstra støtte. Forsk-

ning i Danmark viser at det er de motorisk 
svake barna som viser størst framgang når 
slike tiltak settes inn. Vi vet at det er en sam-
menheng mellom motorisk utfordringer og 
lese- og skrivevansker, så her vil det være en 
dobbel gevinst for de som trenger det mest, 
konstaterer Engblom.

Hun ser at det er viktig å ha det forankret 
i ledelsen i skolene. 

– Man må ha rektorer som vil det. Om 
ikke, lykkes man ikke. 

Stor gevinst 
Fysioterapeuten er opptatt av å gjøre vyer 
om til handling.

– Før trodde man at det hjalp på konsen-
trasjonen å være fysisk aktiv, nå viser forsk- 
ning at det er slik. Så nå synes jeg vi skal 
begynne å ta konsekvensene av det, sier 
Engblom. Hun er sikker på at et av de vik-

tigste folkehelsetiltakene som kan gjøres på 
landsbasis er å få opp den fysiske aktiviteten 
i skoletida. 

– Det vil føre til mer utjevning i samfun-
net. Flere vil kunne lykkes både med skolen 
og det som kommer etterpå, sier fysiotera-
peuten og politikeren Maia Skaret Engblom. 

Bjøru på sin side slår fast:
– Helsedirektoratet har regnet på kost-

nader og gevinst ved å innføre 60 minutter 
daglig fysisk aktivitet i skolen. Det vil koste 
7.500 kroner per elev per år. Gevinsten er 
beregnet til 27 ganger innsatsen. 

Målet er at ordningen skal bli fast fra høs-
ten 2015, med alle de 105 skolene i fylket. 
Arbeidsgruppa ønsker også å se på hvordan 
opplegget kan tilpasses barnehager. n

Arbeidsgruppen: 
•	 Består av fysioterapeut Maia Skaret Engblom, Oppvekstpro-

grammet, Nord-Trøndelag Idrettskrets, Høgskolen i Nord-
Trøndelag og ansatte i skolen.  

•	 Har laget en modell som viser hvordan 60 minutter daglig 
fysisk aktivitet kan gjennomføres i skoledagen. Den fysiske 
aktiviteten knyttes til de andre skolefagene.

•	 Har gitt skolene 270 ulike forslag til aktiviteter, samt nødven-
dig utstyr. Gir også skolene tilbud om kurs. 

Skolene som deltar i pilotprosjektet:

•	 Meråker skole, Meråker.
•	 Åsen skole, Levanger.
•	 Sandvollan skole, Inderøy.
•	 Steinkjer og Byafossen skole, Steinkjer.
•	 Malm og Folla skole, Verran.
•	 Høknes barneskole, Namsos.
•	 Utøy skole, Inderøy.
•	 Skatval skole, Stjørdal.
•	 Leka skole, Leka.
•	 Namdalseid skole, Namdalseid.
•	 Statland skole. Namdalseid.

Fysisk aktivitet i skolen
I Nord-Trøndelag har Oppvekstprogrammet i fylkeskommunen, HiNT og Nord-Trøndelag Idrettskrets gått sammen for 
å gjøre skolebarn mer fysisk aktive. Foreløpig er det et prosjekt, men målet er at ordningen skal bli permanent.

STARTET PROSJEKT Anders Bjøru er daglig leder for Oppvekstprogram-
met i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Han brenner for å få ungene mer 
fysisk aktive. Foto: Nord-Trøndelag fylkeskommune
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Hvordan bør konseptet for 
helsehus utformes?

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

debatt

Fysioterapeuten nr. 11/2014 in-
viterer til samtale og faglig drøf-
ting av et svært aktuelt tema: 
Er det greit at fysioterapeuter 
tilbyr alternativ behandling bare 
de holder det helt adskilt fra sin 
fysioterapipraksis?

Men innleggene reiser også 
spørsmål om fysioterapeuter kan 
samlokaliseres med alternative 
behandlere. Helsehus blir nevnt 
som en mulig samhandlingsarena.

Jeg har i flere år arbeidet med 
å skaffe leietagere til ulike helse-
hus. Oppdragsgivere har vært 
store eiendomsselskaper. De er 
opptatt av å få leid ut arealet slik 
at leieinntekter er sikret. I mitt 
arbeid har jeg prøvd å argumen-
tere for at etablering av helsehus 
ikke bare handler om arealer, men 
også om begrunnelser, konsepter 
og gevinster. 

Jeg har vært i forhandlinger 
med flere helseaktører både 
innen skolemedisin og alternativ 
behandling som spør: Hvilken 
nytte, eller retter sagt, hvilken 
merverdi får vi ved å etablere oss 
i helsehuset som du arbeider med 
å få etablert?

En av de mest markante beve-
gelsene i helse-Norge i 2014 er 
økningen av helsehus. Helsehus 
samler helsetjenester i ett bygg 
for å skape større fagmiljø og 
redusere driftskostnader. Flere er 
etablert. Nye under utvikling. Det 
foreligger ingen kriterier for når 
helsehusbegrepet kan benyttes. 
Løsningene varierer.  

I dag etableres tre typer 
helsehus:

•	 Samhandlingshelsehus
•	 Kommunale	helsehus
•	 Private	helsehus

Dette er ikke tre gjensidig ute-
lukkende typer. Det er glidende 
overganger mellom dem.

Dette innebærer at samlo-
kalisering i helsehus, også med 
alternative behandlere, blir et 
svært sentralt tema i framtiden. 
Helsehus blir navet i framtidens 
helsetjeneste – som også kom-
mer til å bestå av alternative 
behandlere. Jeg har selv vært i 
dialog med mange profesjons-
grupper som arbeider med en 
forskningsbasert tilnærming som 
dere, som har reist spørsmålet om 
og i hvilken grad det er ønske-
lig å være samlokalisert med 
aktører som driver med alternativ 
behandling.

Derfor inviterer jeg fysiotera-
peutene til en debatt om hvilke 
premisser dere vil presentere for 
eiendomsselskaper for å kunne 

være leietagere i et helsehus? 
Hvordan bør konseptet for 
helsehus utformes? Hvilke andre 
typer leietagere enn dere kan 
eiendomsselskapet ta inn, gitt 
at de vil ha dere med på laget? 
Funksjonsfordeling internt på 
arealet? Felles resepsjon? Former 
for faglig samarbeid? Hvilke krav 
har dere til bygningsmessige 
forhold? Til arealet?  Med andre 
ord: Hvilke planlagte og ønskede 
effekter ønsker dere å oppnå 
for dere selv, og ikke minst i et 
tverrfaglig samarbeid med andre 
leietagere, både innen skolemedi-
sin og alternativ behandling. 

Eller er det slik at samlokalise-
ring i helsehus er et helt uaktuelt 
tema for dere? Hvis så, er det 
også en grei avklaring.

Tellef Raustøl,  
Raustøl Utvikling AS

Samlokalisering i helsehus?

Selv om jeg ikke er kommunist har jeg alltid 
levd etter mottoet «yt etter evne, motta etter 
behov».

Ytt etter evne har jeg gjort helt siden jeg 
som 12-årig bergensk «tjuvagutt» startet 
som avisbud og kaninoppdretter. Min far ble 
sendt på Grini og jeg som storebror måtte 
hjelpe til med å skaffe mat på bordet. En helt 
vanlig situasjon for mange av min generasjon.

Siden har jeg jevnt og trutt arbeidet og 
betalt skatt. Det gjør jeg fremdeles. Pluss noe 
som heter vederlag og egenbetaling. Jeg har 
ikke lenger råd til månedlig hårstuss, fotpleie 
og «bytur» med de gamle gutta.

Mottar jeg etter behov? Både ja og nei. 

Mat og drikke står på bordet, men jeg får ikke 
alltid nok hjelp til å få det i meg. Er blitt tynn 
og skranten, ja. Minner meg litt om forholdene 
under krigen i grunn, sulten gnog i maven da 
også.

Tror jeg fremdeles er ganske ren og pen 
i tøyet, men jeg må dele toalett og bad med 
syv andre. Rammes rett som det er av alvor-
lige, livstruende infeksjoner så kanskje de 
hygieniske forhold ikke er så gode… Minnes 
krigen igjen. Da hadde vi ikke toalettpapir 
engang!

Så til min store kjepphest. Oppvokst mel-
lom de syv fjell som jeg er, har det å få mosjon 
og frisk luft alltid vært et «must» for meg. Nå 

ligger jeg, eller sitter jeg, hele døgnet. Ut på 
balkongen kommer jeg bare om sommeren, 
og da risikerer jeg å bli glemt i solsteken (ikke 
noe for en bergenser, det). Heldigvis har jeg 
pårørende som lufter og beveger meg det de 
kan. Alle her er ikke så heldige. Ja, ja, slik var 
det under krigen også. Urettferdig.

Selv om jeg glemmer mer enn før får jeg 
med meg nyheter både fra Aftenposten og 
NRK.

Oppfattet nylig at vi skal få et dyrepoliti.
Når kommer det et eldrepoliti?

Vennlig hilsen
O.G. Jacobsen

Rapport fra et sykehjem nær deg
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NFF er en fremtidsrettet organisasjon som står for integritet og styrke utad. Innad 
skal vi være samlende og bidra til identitetsbygging på tvers av ulike interesser. NFFs 
sekretariat har derfor gått sammen med fag- og interessegruppene om å arrangere 
Fysioterapikongressen 2015. 

Vi ønsker med dette å bidra til identitetsbygging på tvers av ulike faginteresser. 
Og med over 900 påmeldte i skrivende stund, er troen på at faget forener blitt styr-
ket. Det er god grunn til å tro at mer enn 1.000 fysioterapeuter vil samles på Lil-
lestrøm 4.-6. mars.

Åpningen av kongressen, ved selveste Arve Tellefsen, setter stemningen og mar-
kerer at Fysioterapikongressen er en nasjonal kongress. Vi er også stolte av at helse- 
og omsorgsminister Bent Høie holder åpningstalen, etterfulgt av dr. Emma Stokes, 
påtroppende leder i WCPT. Hun skal snakke om profesjonens utvikling og vil utfor-
dre oss til å ta ansvar. Vår alles kjære professor emeritus Per Brodal, som har under-
vist de fleste av oss, starter det faglige programmet med å formidle grunnleggende 
betingelser for læring og hvilken betydning det kan ha for fysioterapeuters praksis. 

Videre vil nasjonale og internasjonale forelesere gi oss oppdatert kunnskap på te-
maer som for eksempel smerteforståelse og nevrofysiologi, e-helse og fysisk aktivitet 
for kreftpasienter. Fagets utvikling er også et stort tema på Fysioterapikongressen, 
både i Norge og internasjonalt. Jeg er derfor stolt over at vi med denne kongressen 
kan synliggjøre bredden i vårt fantastiske fag. Dette gjør vi gjennom åtte plenums-
foredrag, 20 parallellsesjoner, 20 workshops og 67 frie foredrag over tre dager.

Den faglige bredden kommer godt til syne også i workshop-tilbudet, der delta-
kere kan få praktisk innføring i alt fra tapeteknikker, risikokartlegging av arbeids-
miljø, standardiserte måleverktøy for fysisk form og funksjon, til stabilitetstrening 
for bekkenleddsmerter. I tillegg er Fysioterapikongressen en arena for å samle og 
vise fram forskning og fagutvikling innen fysioterapi i Norge. Over 130 innsendte 
abstracts vitner om en rivende fagutvikling og representerer mange av fysioterapeu-
tenes fagområder og ulike fagroller. Fond til etter- og videreutdanning av fysiotera-
peuter deler ut priser for beste abstract i tre kategorier. Hver pris er på 10.000 kroner. 

På Fysioterapikongressen har du også mulighet til å bli bedre kjent med NFFs fag- 
og interessegrupper. Disse har alltid vært sentrale i fagutviklingen, og som medlem 
kan du finne et fellesskap som kan være stimulerende for din egen faglige utvikling. 
Fag- og interessegruppene avholder sine årsmøter under kongressen, og der kan 
medlemmene påvirke gruppenes virksomhet og målsettinger.

Mitt håp er at kongressdeltakerne etter disse tre dagene på Lillestrøm skal føle seg 
både stolte og sterke. Sterk faglig identitet og fellesskapsfølelse er en forutsetning for 
at vi skal bli enda mer synlige! 
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Unios tariffseminar
UNIO arrangerte tariffseminar 20. og 21. januar på Scandic 
Holmenkollen Park. NFF deltok med åtte personer fra for-
handlingsseksjonen, og politisk ledelse.

Unio-leder Anders Folkestad åpnet konferansen med å 
omtale den økonomiske situasjonen: «Januar er måneden for 
å beskrive den økonomiske situasjonen her i landet. Men selv 
om det nå butter i norsk økonomi, betyr ikke det at vi skal la 
være å stille lønnskrav.»

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 
kunne roe forsamlingen. «Norge opplever ingen finanskrise. 
Det er ingen økonomisk krise. Men vi må tenke nytt for å 
møte utfordringene», sa statsråden, som snakket varmt 
for et grønt skifte. For satsing på kunnskap, innovasjon og 
infrastruktur. Og for å forenkle, fornye og forbedre offentlig 
sektor. Forsamlingen nikket anerkjennende til statsrådens 
strategi mot tidstyver, og ingen motsa ham da han skisserte 
kampen mot byråkratispråk i offentlige brev, og hvordan 
pasient og brukers behov skal være utgangspunktet.

Skikkelig liv i forsamlingen ble det først da statsråden ka-
rakteriserte endringene i arbeidsmiljøloven som «moderate». 
Og signalet om at regjeringen vil se på tjenestemannsloven 
fra 1983, var også et signal til seminardeltakerne.

Temperaturen steg adskillige hakk da arbeidsminister 
Robert Eriksson entret talerstolen.

Statsråden startet med å gi honnør til Unio for å være 
tydelig i debatten, og for å være en redelig motstander. Etter 
det startet han en gjennomgang av de ulike forslagene til ny 
arbeidsmiljølov, som han begrunnet med å få mer ut av fel-
lesskapet. Derfor flere midlertidige stillinger som springbrett 
til fast jobb, åpning for å jobbe flere søndager på rad, og 
lengre arbeidsdager for å kunne skape nye turnuser. Eriksson 
etterlyste også svar fra fagbevegelsen om hva som er dens 
alternativ for å få flere av dem med «hull i CV-en» inn i jobb.

Det kom flere kritiske spørsmål fra salen, blant annet 
om statsråden ville legge opp til en evalueringsperiode. 
Statsråden bekreftet at han vil vurdere tiltaket dersom mer 
midlertidighet ikke gir de ønskede resultatene. Videre ble det 
advart mot at arbeid flere søndager på rad og lengre arbeids-
dager vil føre til økt deltid, og ikke mindre, og det ble vist til 
at tjenestemannsloven allerede har vist hva muligheten for 
midlertidige ansatte har ført til – i alle fall ikke flere stillinger!

Unio har vært tydelige på at det ikke finnes sikkert 
grunnlag for å hevde at flere midlertidige jobber bidrar til at 
utsatte grupper får bedre tilgang til arbeidslivet.

Av andre innslag på seminaret kan nevnes at arbeidsgi-
verne var representert ved KS og Spekter, som var invitert 
til å snakke om fremtidens kompetansebehov og hvordan 
arbeidslivet er i endring. Vi fikk høre om den økonomiske 
situasjonen Norge befinner seg i, hvordan lønn oppleves som 
motivasjon, og hvordan samspillet mellom sentral og lokal 
lønn er. Mot slutten deltok lederne av Utdanningsforbundet, 
Forskerforbundet og Radiografforbundet sammen med for-
handlingssjefen i Unio i en panelsamtale om Unios strategi 
fremover. n

Aksjonsdagen 28. januar
n Den politiske streiken og markeringene landet rundt fikk en overveldende 
oppslutning. På NFFs Facebook-side har vi laget et album av bilder fra markerin-
gene. Ta en kikk!  

Har du råd til å bli syk?
n Fremdeles er det bare et mindretall av NFFs selvstendig næringsdrivende 
medlemmer som har tegnet vår gunstige sykeavbruddsforsikring. Tenk over hva 
en slik forsikring betyr for deg og din familie når sykdom eller skade rammer. 
NFF har flere gunstige næringsforsikringer, se oversikten på www.fysio.no/
forsikring. 

Anders Folkestad, leder i Unio. Foto: Unio
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TEMADAGEN om vojta-tilnærmingen på HiOA 
14. januar samlet nærmere 55 fysioterapeuter 
og rundt 30 studenter fra videreutdanningen 
innen barnefysioterapi. Temadagen var et re-
sultat av et samarbeid mellom NFFs faggruppe 
for barne- og ungdomsfysioterapi, undergrup-
pen Vojta, og videreutdanningen i barne- og 
ungdomsfysioterapi ved HiOA. Hensikten med 
temadagen var å sette søkelys på hvordan vi 
velger og begrunner behandling innen barne- 
og ungdomsfysioterapi, med utgangspunkt i 
vojta-tilnærmingen. Ved å belyse vojta-tilnær-
mingen fra ulike perspektiv ønsket vi å bidra til 
kritisk og konstruktiv refleksjon over praksis. 

Dagen begynte med et innlegg fra Mijna 
Hadders-Algra, nevrolog fra Nederland, som 
i hovedsak snakket om motorisk utvikling og 
postural kontroll basert på oppdatert forskning. 
For å belyse vojta-tilnærmingens historie og 
kliniske hverdag foreleste Gaute Vigesdal og 
Jone Strand. Bjørg Fallang snakket om beslut-
ningsmodeller, og Ingvil Øien ledet en diskusjon 
rundt konsekvenser for praksis. 

Fagseksjonen prøvde for første gang 
SmartVote, et system som ga en direkte tilba-
kemelding på hvem deltakerne var, og hvilke 
meninger de hadde om vojta-tilnærmingen. 
Tanken var å få en umiddelbar og spontan 
tilbakemelding for å skape engasjement i 
diskusjonen og større deltakerinvolvering. Godt 
over 70 % av deltakerne hadde mer enn 11 års 
arbeidserfaring innen barnefysioterapi, mens 
over 60 % ikke hadde etterutdanning innen 
vojta-tilnærmingen. Over 65 % var delvis uenig 
eller helt uenig i at teorigrunnlaget i vojta er 
oppdatert i tilstrekkelig grad. Interessant er 
det at blant dem som har etterutdanning innen 
vojta, er det tilnærmet likt fordelt om de synes 
teorigrunnlaget er tilstrekkelig oppdatert eller 
ikke. Nærmere 90 % mener at vojta er godt 
egnet til å undersøke barn, hvorav nesten 70 
% av  dem med etterutdanning innen vojta er 
helt enig i dette, og ingen uenig. Meningene 
om hvor godt egnet vojta er i behandling av 
barn er mer delte, med en liten vekt mot at 
deltakerne er mer enig enn uenig. Samtidig er 
det i hovedsak de med etterutdanning innen 
vojta som er mest enig, men også her er nær-
mere 20 % uenige. På spørsmål om deltakerne 
har forandret holdning til vojta-tilnærmingen i 

løpet av dagen, svarer hele 85 % nei til dette, 
uavhengig av om de har etterutdanning innen 
vojta eller ei. 

Rundt 70 % av deltakerne besvarte eva-
luering i etterkant av dagen, og den viser at 
hele 60 % av dem deltok fordi de er spesielt 
interessert i fagområdet. Forelesningene og 
foreleserne fikk greie tilbakemeldinger, men det 
viste seg at det å få til en god dialog rundt kon-
sekvenser for praksis kanskje ikke lyktes helt. 
Én foreslår at diskusjonen burde hatt klarere 
fokus. Flere deltakere kommenterte at det var 
en bevisstgjørende og en fin oppfriskning, noen 
synes det var ok å lære om hva vojta er, men 
synes kanskje det ble litt lite praksisorientert. 
Videre ble noen mer skeptisk til metoden, mens 
andre ble mer fascinert av den. Noen mente at 
det å ha et standardisert fagspråk og like begre-
per kanskje kan bidra til å avmystifisere vojta 

og gjøre den mer tilgjengelig for interesserte. 
Til tross for sprikende tilbakemeldinger vir-

ker det som mange synes det var et godt initia-
tiv fra NFFs side å arrangere dagen. Hensikten 
med temadagen var ikke å konkludere for eller 
mot vojta-tilnærmingen, men evalueringen kan 
tyde på at noen opplevde akkurat det. Hvordan 
diskusjonene omkring vojta-tilnærmingen kan 
tas videre, gjenstår å se. Kanskje det å sikte 
mot et felles fagspråk rundt begreper kan være 
en retning å gå? Fysioterapeuter innen barne-
fysioterapi er i alle fall engasjerte og ønsker å 
bringe faget fremover! 

Vår erfaring fra å arrangere en slik temadag 
er at den er egnet til å skape refleksjon og 
engasjement. Potensialet for å diskutere faglig 
uenighet på en konstruktiv måte er til stede, 
men rammene for diskusjon må nok endres for 
å bringe faget fremover. n

Vojta-tilnærmingen engasjerer!

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
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Når man skal starte opp en fysioterapivirksom-
het, reiser det seg mange spørsmål. Ønsker 
man å drive virksomheten i eget navn og for 
egen regning og risiko, eller vil man etablere 
et aksjeselskap for å begrense risikoen? Skal 
man drive alene eller sammen med andre? Og 
hvordan skal i så fall inntektene og risikoen 
fordeles mellom disse?

De forskjellige ønskene man har i forhold til 
disse og andre spørsmål, vil langt på vei være 
styrende for hva slags organisering man bør 
gå inn for. Mange av spørsmålene vil være de 
samme uavhengig av om man skal etablere 
fysioterapivirksomhet eller annen type virk-
somhet. Fysioterapivirksomhet har imidlertid en 
noe annen rammeregulering enn mange andre 
typer forretningsvirksomhet. Innenfor mange 
bransjer vil man for eksempel kunne begrense 
ansvaret ved krav mot virksomheten godt ved 
å etablere et aksjeselskap. Men som fysiotera-
peut har man et personlig ansvar, både ovenfor 
helsemyndighetene, personskadeordningen 
(NPE) og ovenfor kommunen ved personlige 
driftsavtaler. Hensynet til ansvarsbegrensning 
er da kanskje ikke like viktig innenfor fysiotera-
pibransjen som i mange andre. Men selskapets 
øvrige kreditorer, for eksempel utstyrsleveran-
dører og utleier, vil måtte forholde seg til det 
begrensende ansvaret som aksjeselskapsmo-
dellen gir. 

Videre regulerer avtalene mellom KS og 
Norsk Fysioterapeutforbund (ASA 4313) i stor 
grad virksomheten, dersom det er knyttet 
driftsavtale med kommunalt tilskudd til fysio-
terapeuten (gjelder i nesten alle kommuner, 
unntatt Oslo). Dette betyr blant annet at ved 
salg av praksis vil andre mekanismer enn de 
rene markedsmekanismene spille en stor rolle. 
Dette betyr igjen at reguleringen av virksom-
heten må ta hensyn til dette. 

Generelle momenter
Når man skal organisere virksomheten og ta 

stilling til hvordan samarbeidet mellom de invol-
verte fysioterapeutene skal gjennomføres, vil 
det også være sentralt om dette samarbeidet 
består av få eller mange fysioterapeuter. I en 
virksomhet med få tilsluttede fysioterapeuter 
vil det for eksempel kunne være hensiktsmes-
sig at alle involveres i mange av beslutningene 
som skal tas. Når virksomhetene blir større, vil 
det kunne bli upraktisk, og mer beslutnings-
kompetanse bør muligens overføres til ut 
utvalg av fysioterapeuter, typisk et styre eller 
en daglig leder. 

Ellers vil sentrale momenter ved valg av 
organiseringsform være:
•	 innskudd som må innbetales til selska-

pet/virksomheten, samt kostnader ved 
etablering,

•	 adgangen til uttak og lån fra selskapet/
virksomheten,

•	 graden av personlig risiko/ansvar for sel-
skapets/virksomhetens forpliktelser,

•	 administrasjonsbehov, og
•	 inntekts- og formuesbeskatningen.  

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

Samarbeidsformer mellom fysioterapeuter
Jan Rino Austdal, advokat, NFFs forhandlingsseksjon
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Arbeidsfellesskap med sameie
Fysioterapeuter som ønsker å drive sin 
virksomhet i en gruppepraksis, kan gjøre dette 
som et arbeidsfellesskap hvor man har felles 
ansvar for utgifter til driften av gruppepraksi-
sen og et sameie i inventar og utstyr. I disse 
tilfellene vil hver og en av de samarbeidende 
fysioterapeutene i utgangspunktet drive sine 
respektive virksomheter for egen regning og 
risiko. Som regel vil den enkelte registrere et 
enkeltpersonforetak (ENK) på seg selv. 

Selskap 
Som alternativ til en slik organisering kan man 
velge å etablere samarbeidet i et selskap. De 
vanlige måtene å gjøre dette på vil være i 
form av et aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap 
(ANS) eller ansvarlig selskap med delt ansvar 
(DA). I et aksjeselskap er utgangspunktet at 
eiernes (aksjonærenes) ansvar for selskapets 
forpliktelser begrenses til aksjeinnskuddet 
(verdien av aksjene). I ansvarlige selskaper 
(ANS) er eierne (deltakerne) solidarisk og ube-
grenset ansvarlig for selskapets forpliktelser. 
I ansvarlige selskaper med delt ansvar (DA) 
er eierne ubegrenset ansvarlig for selskapets 
forpliktelser, likevel slik at hver av eierne 
kun hefter for en nærmere angitt andel av 
selskapets forpliktelser, for eksempel 50 % 
dersom det er to deltakere med lik andel. For-
holdsvis nytt er også at arbeidsfellesskap kan 
organiseres som samvirkeforetak (SA), hvor 
fordelen blant annet er at man som «medlem-
mer» i foretaket ikke har personlig ansvar for 
foretakets forpliktelser. Medlemmene har, 
som ved andre selskap, ansvar for å skyte inn 
forsvarlig egenkapital i forhold til foretakets 
risiko og forpliktelser. 

Uavhengig av hvilken selskapsform man 
vurderer, vil man måtte ta stilling til om man 
ønsker at selskapet skal stå for den fullsten-
dige fysioterapivirksomheten utad, med en 
nærmere avtalt fordeling av selskapets inn-
tekter mellom eierne, eller om man ønsker at 
selskapet kun skal organisere fellesfunksjoner. 
I sistnevnte tilfelle vil selve fysioterapivirk-
somheten ytes av den enkelte fysioterapeut, 
og inntektene fra denne virksomheten skal gå 
direkte til fysioterapeuten. Selskapet som står 
for fellesfunksjonene, må således tilføres sine 
inntekter gjennom bidrag fra fysioterapeut-
ene, og ikke fra pasientene. 

Driftstilskudd i selskapsavtale 
I henhold til ASA 4313 punkt 2.1 er det mulig 
å få overført en personlig hjemmel til sel-
skapet, slik at det er selskapet som sådan som 
er ansvarlig for å levere fysioterapitjenester 

i henhold til driftsavtalen med kommunen. 
Tilskuddet vil fremdeles være tildelt og knyt-
tet til den enkelte fysioterapeut som er ansatt 
i selskapet, men rettigheten til tilskuddet 
tilfaller selskapet. Mange har imidlertid møtt 
problemer når samarbeidet med de andre har 
skåret seg, eller de av andre grunner ønsker å 
flytte tilskuddet til annet sted. Siden tilskud-
det da «eies» av selskapet, vil det være opp til 
selskapsorganene (styret, generalforsamling, 
selskapsmøtet e.l.) å godkjenne slik uttreden. 
Hvis man etter eierbrøken er i mindretall 
her, kan flertallet hindre at man tar med seg 
tilskuddet. På grunn av risikoen for slike kom-
plikasjoner anbefaler NFF at man unngår slike 
«selskapsavtaler». 

Flyttebegrensninger i samarbeidsavtaler
NFF får en del henvendelser om vilkår i 
samarbeidskontrakter og leiekontrakter som 
forsøker å forplikte kollegaene, eller helst 
kollegaenes driftstilskudd, til å forbli i virk-
somheten. Det kan være viktig med tanke på 
kostbare investeringer å ha forutsigbarhet for 
inntjeningen fremover. Samtidig er det viktig 
for den enkelte fysioterapeut å kunne skifte 
arbeidssted om private eller jobbrelaterte 
grunner tilsier det. Hovedregelen i ASA 4313 
er at driftstilskudd skal lyses ut ved samme 
institutt som det var knyttet til, men samtidig 
fremgår det at kommunen «bør samtykke» til 
en fysioterapeuts ønske om å flytte tilskud-
det. Dersom kommunen gir samtykke til at 
en fysioterapeut kan ta med sitt tilskudd 
fra A til B, kan det være usikkert hvor langt 
fysioterapeuten er bundet av forpliktelser hun 
er pålagt i avtale med (de øvrige) eierne ved 
instituttet. Driftstilskudd er offentlige midler 
som forvaltes til helsetjenestens beste etter 
kommunalt skjønn. Det tildeles den fysiotera-
peut som etter en søknadsprosess er funnet 
faglig best skikket. Tilskuddet utgjør en stor 
del av terapeutens levebrød. Dette er relevan-
te momenter når domstolen vurderer om flyt-
tebegrensninger i leie- og kompaniskapsavta-
ler er «urimelige» i henhold til avtaleloven § 
36. Å oppsøke individuell juridisk rådgivning 
før utforming av slike klausuler eller aksept av 
slike vilkår kan være fornuftig. 

Artikkelen er delvis basert på notat fra 
advokat Ole Kristian Olsby i advokatfirmaet 
Homble Olsby.

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

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Fysioterapikongressen 4.-6. mars Lillestrøm Fortløpende!

Smertebehandling for fysioterapeuter 23.-25. mars og 4.-5. juni Oslo Fortsatt ledige plasser!

Bekkenrelaterte plager 1 20.-23. april Oslo 20. februar

Onkologi - fysioterapi og kreft 1 20.-23. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

Undersøkelse og behandling av voksne med 
nevrologiske lidelser - Bobath-konseptet

12.-16. oktober, 9.-13. november 
og uke 3 i 2016

Ikke bestemt 9. mars

Grunnkurs i motiverende samtale, del 1 og del 2 27.-28. april og 15. juni Oslo 27. januar

Bevegelsespraksis basert på psykomotorisk  
fysioterapi (tidligere Bevegelser i gruppe)

7.-8. mai Oslo 4. februar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kurs i fysioterapi og trening i svangerskap-  
og barseltider

5.-8. oktober Oslo 5. juli

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

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø 19.-23. okotober Oslo 24. juli

Hjerterehabilitering – med trening som 
middel og mål

19.-23. oktober Oslo 3. august

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

26.-30. oktober Oslo 26. juli

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

Fysioterapi for eldre -– ortogeriatri og 
osteoporose

9.-11. november Oslo  9. august

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

Det tas forbehold om endringer

Kursoversikt 2015

Ikke medlem i NFF? Du får fordel av redusert kursavgift for medlemmer 
hvis du melder deg inn i NFF innen påmeldingsfristen.
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En del av helsen, er viljen til å bli frisk.  

l Kollegaveiledning
Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø, Kristiansand, 
Oslo, Ålesund, Tromsø og Østfold. 
Ta kontakt for grupper andre steder, mh@fysio.no

Grupper som vil gå over 2 x 2 dager:
Gruppe for ledere i Trondheim og gruppe i Oslo

www.fysio.no/veiledning

l NFFs kursrekke i onkologi for 
fysioterapeuter 2015/2016

Samlet gir kursrekken fysioterapeu-
ter god kunnskap om kreftsykdom-
mer, kreftbehandling, smertebe-
handling og rehabilitering. Dette ses 
i forhold til aktuelle fysioterapeu-
tiske tiltak ved kreft, både i tidlig 
og sen fase av sykdommen.  Gjen-
nomført kurs «Teoretisk grunnkurs» 
eller tilsvarende kunnskaper er opp-
takskrav til flere av kursene.  

•	 Kreft og fysioterapi 1, Oslo, 20.-23. april
•	 Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem, Oslo, 19.-23. oktober
•	 Kreft og fysioterapi 2, Trondheim, 23.-25. november
•	 Teoretisk grunnkurs, 2015/2016
•	 Kreft og fysioterapi 3, Oslo, vår 2016
•	 Fysioterapi i palliasjon, 2016

www.fysio.no/kurs

Psykiske plager er årsak til en stor andel 
av sykefraværet i Norge i dag. Plagene kan 
dessuten presenteres som fysiske og de 
forekommer ofte i kombinasjon med mus-
kel- og skjelettlidelser.  Fysioterapeuter 
møter disse pasientene på mange arenaer, 
blant annet i eldreomsorgen, fysikalske 
institutter, rehabiliterings /behandlings-
institusjoner og somatiske sykehus.  I 
kjølevannet av Samhandlingsreformen vil 
fysioterapeuter i primærhelsetjenesten vil få større ansvar for denne 
pasientgruppen, og derved økt behov for kunnskap og kompetanse om 
psykisk helse og psykiske sykdommer.
 
Målgruppe: Med grunnkurs i fysioterapi og psykisk helse gir NFF 
et tilbud til fysioterapeuter med interesse for fagfeltet slik at de 
kan få økt trygghet og kompetanse i møtet med personer med 
psykiske plager og se samtidigheten og sammenhenger mellom 
fysiske og psykiske plager.

Kurset består av 2 kurssamlinger à 3 og 2 dager, og en periode 
med obligatorisk oppgaveskriving. Oppgaven leveres før den 
andre samlingen. 

Første samling avholdes 9.-11. september og andre samling 
avholdes 26. og 27. november.
 
For å lese om kursets læringsmål og for påmelding, 
se www.fysio.no/kurs og Kurskalender 2015.

Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstan-
der – Bobath konseptet mangler arrangørsted! 

For å kunne tilby kurset i 2015 (uke 42, uke 46 i 2015 og uke 3 
i 2016) er NFFs fagseksjon avhengig av å samarbeide med en 
institusjon eller et sykehus som har tilgjengelige lokaler med 
behandlingsbenker og tilgang til pasienter. To kurskontakter får 
kurset gratis. 

Er dette noe som din arbeidsplass kan være interessert i? 
For mer informasjon vennligst kontakt Siri Nergård, sn@fysio.no/
tlf. 977 43 418.

l Grunnkurs i fysioterapi og 
psykisk helse – et kurstilbud i 
september 2015

l Arrangere Bobath grunnkurs?

Vi nærmer oss 
1.000 påmeldte. 

Meld deg på i dag, du også!

www.fagkongressen.no

FYSIOTERAPI
KONGRESSEN

2O15

www.fysioterapikongressen.no

Kongressymbol_til trykk.indd   1 27.01.14   15:02

mailto:mh@fysio.no
http://www.fysio.no/
http://www.fysio.no/
http://www.fysio.no/kurs
mailto:sn@fysio.no
http://www.fagkongressen.no/
http://www.fysioterapikongressen.no/
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ANDRE KURS OG MØTER

KURS I KOGNITIV TERAPI KOMBINERT 
MED MINDFULNESS

MBCT Mindfulness Basert Kognitiv terapi for helsepersonell                                      
Fra torsdag 16. april 2015 kl. 10  til lørdag 18. april kl 15 

med overnatting på Herland Gård.  Instruktør Tine Møller, spes. 
psykomot. fysioterapi, tlf. 958 05 630.

Les mer om kurset på www.herland.no/undervisningMed fokus på pusten – lungeproblematikk hos 
personer med muskelsykdommer 
Tid og sted: 4. og 5. juni 2015 i Tromsø 
Arr.: Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) og Nasjonal kom-
petansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) i samar-
beid med NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi.
For mer informasjon, se www.unn.no/nevromuskulaert-
kompetansesenter/category9681.html eller for 
påmelding www.pust2.axaco.se
Fullstendig annonse: www.fysioterapeuten.no/
Kurs-og-konferanser

NFF - FAGGRUPPER OG REGIONER
Henvisningsannonser fra NFFs faggrupper og regioner. 
Fullstendige annonser på: www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser

Masterstudiet ved Avdeling for helsefag  passer for deg som 
har helsefaglig profesjonsbakgrunn og interesse for 
fagutvikling innenfor klinisk praksis eller forskning i 
helsefagene.  
 
Studiet gir deg solid kompetanse gjennom forskningsbasert 
undervisning og eget forskningsarbeid i et sterkt og 
tverrfaglig forskningsmiljø. 
 
Vi har utviklet arbeidsmåter for studentene som sikrer tett 
oppfølging, god progresjon og kvalitet. Arbeidet resulterte i 
kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris for 2011. 
 
Målgruppe: Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
vernepleiere og andre med helse- og samfunnsfaglig 
bakgrunn. 
 
Karrieremuligheter:  Du kan jobbe med utdanning og 
opplæring innenfor helsefagene eller drive med fagutvikling 
og forskning. Studiet gir kvalifikasjoner for faglige 
lederstillinger og videre studier på doktorgradsnivå. 
 
Organisering: Heltid 2 år eller deltid 3 år  
 
www.uio.no/studier/program/helsefagvitenskap-master/ 
 

Søknadsfrist 15. april 
Master i helsefagvitenskap 

Masterprogram i helsefag, 
fysioterapivitenskap
 
Hvorfor ta mastergrad i fysioterapivitenskap?
• Klinisk spesialisering skal baseres på mastergrad
• Studiet gir omfattende forskningskompetanse
• Studentene kan delta i pågående forskningsprosjekter
• Studentene veiledes av aktive og erfarne forskere 
• Mulighet for studieopphold hos internasjonale samarbeidspartnere
• Studiet kvalifiserer for fagutvikling, forskning og undervisning
 
Faglig fordypning: 
Muskel- og skjelettplager / Gange og balanse / Smerteevaluering 
og smertebehandling / Nevro-rehabilitering

Studer på heltid eller deltid. Korte samlinger og selvstudier.

Søknadsfrist: 15. april 2015

Nærmere informasjon: www.uib.no/fg/fysioter 
Tlf: 55 58 61 00, e-post: studie@igs.uib.no

Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
16.-18. april 2015 på Halvorsbøle.  

Du blir kjent med de siste forskningsresultater på stress og 
avspenning, instrueres i både yoga og meditasjon og lærer om 
ulike avspenningsmetoder. Du lærer teknikker du kan praktisere 
selv, instruere i eller gi råd til andre om. 
Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 16,5 timer 
innen deler av etter- og videreutdanning.

Pris; kr 4.950,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og 
kursavgift.  

STRESSMESTRING
lærer du av Acem på Halvorsbøle

For mer info: www.fagakademiet.no eller www.acem.no
Ring 41 78 64 00 eller 23 11 87 00 for info/påmelding

http://www.herland.no/undervisning
http://www.unn.no/nevromuskulaert-
http://www.pust2.axaco.se/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser
http://www.uio.no/studier/program/helsefagvitenskap-master/
http://www.uib.no/fg/fysioter
mailto:studie@igs.uib.no
http://www.fagakademiet.no/
http://www.acem.no/
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www.manualconcepts.com

Here is your opportunity to learn highly effective and evidence based manual therapy and 
sports physiotherapy from leading professionals which will allow you to achieve immediate results.

to attend these clinically based, hands-on coursesInvitation 
Certifi cate in 

Orthopaedic Manual Therapy
Certifi cate in 

Advanced Sports Rehabilitation
DESCRIPTION Intense 4-week fully comprehensive evidence based program 

focused on the spine, shoulder girdle, sacroiliac joints, pelvis 
and lower limb. Participants may be eligible to undertake 
distance learning leading to higher qualifi cations at Curtin 
University including a Masters.

This 4-week course embraces a systematic approach to 
the challenges of management of the injured athlete 
from injury prevention, acute on-fi eld management, 
treatment in the clinic, and rehabilitation/return to sport 
for athletes at all levels of ability.

LOCATION & 
DATE

CURTIN UNIVERSITY 
Perth, Western Australia

Jun 2015, Nov 2015, Jun 2016

CURTIN UNIVERSITY 
Perth, Western Australia 

Jan–Feb 2016

INSTRUCTORS Manual Concepts team including: Kim Robinson, A/Prof Toby 
Hall, Prof Michele Sterling, Prof Peter O’Sullivan, Steve 
Edmondston, Michael Monaghan, A/Prof Helen Slater, Mark 
Oliver, A/Prof Diana Hopper and Dr Dean Watson.

Manual Concepts Team including: Prof Jill Cook, Jenny 
McConnell, Lyn Watson, A/Prof Toby Hall, Kim Robinson, 
A/Prof Diana Hopper and Prof Peter O’Sullivan, and other 
leading specialist sports physiotherapists.

INVESTMENT AUD $6,450 AUD $6,450

Postgraduate educational programs
designed to improve patient management

t

REGISTER 
NOW! 

Courses fi ll 
early

Register online at www.manualconcepts.com 
or email info@manualconcepts.com PO Box 1236, Booragoon, Western Australia 6954

MC-HPm-FirstHand-1213_2.indd   1 29/11/13   3:14 PM

Tema: PROGRESSIV MS – Fokus på mestring

Målgruppe: Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten, personer med MS, 
 pårørende og andre interesserte.
Målsetting: Gi deltakerne innsikt i og verktøy til å løse noen av utfordringene det er å ha MS og å være pårørende. 
 Det gjelder like mye for fagpersoner som for personer med MS og pårørende.

Konferansesteder:
Fredag 20. mars Clarion Hotel, Stavanger 
Torsdag 28. mai Quality Hotel & Resort, Sarpsborg 
Fredag 29. mai Rica Parken Hotel, Ålesund
Tirsdag 9. juni Hotell Scandic, Hamar

For påmelding og ytterligere informasjon: 
Gå inn på MS-forbundets hjemmeside www.ms.no eller ta direkte kontakt med MS-forbundet på telefon 22 47 79 90

MS-konferansene 2015

Fredag 11. september Scandic Nidelven Hotel, Trondheim
Tirsdag 22. september First Hotel Ambassadeur, Drammen
Onsdag 14. oktober Quality Hotel & Resort, Kristiansand
Torsdag 22. oktober Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Onsdag 28. oktober Quality Hotel Grand Farris, Larvik

http://www.manualconcepts.com/
http://www.manualconcepts.com/
mailto:info@manualconcepts.com
http://www.ms.no/
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bransjeregisteret

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

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

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

Din Trykkbølge Partner

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

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no

Untitled-1   1 24.08.10   15.47

Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

E-butikk
www.fysioett.no

by

Du har kompetansen  
 –vi har redskapene!

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

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

www.skanlab.no

69 35 20 80

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

av utstyr til trykkbølgebehandling 
med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”
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DORCASCARE.no
Pasientpapir • Puterengjøring

Behandlingsbenker og -stoler / puter etc.

Varme- og kuldepakninger

 Massageoljer • Kremer   

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33
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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
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva 
som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige 
formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sik-
rer du deg oppmerksomhet på ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

Elektronisk oppgjør
NHN - Partner
Online Booking og SMS

Norges mest brukte journal- og administrasjonssystem

Kontakt oss på: 22 62 72 40 - www.pvf.no

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

Solid og prisgunstig 
utstyr

ONLINE JOURNALSYSTEM

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

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

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

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

www.solguden.no

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

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

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

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

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

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

MARS
4.-6. Lillestrøm 
Fysioterapikongressen 2015 
Arr: NFF 
Info: www.
fysioterapikongressen.no

5.-7. Odense
Fagkongres 2015
Arr.: Danske Fysioterapeuter
Info: www.fysio.dk/
Fagkongres-2015

13.-15. Tromsø
Varm eller kald skulder – 
differensialdiagnostikk og 
behandlingsprinsipper
Arr.: Manuellterapeutenes 
Servicekontor
Info: www.
muskelskjelettseminar.no

17.-19. Oslo 
Kurs i trygdefaglige 
emner for kiropraktorer og 
manuellterapeuter 
Arr: Avd. For samfunnsmedisin, 
HELSAM, UiO 
Info: info-trygdekurs@helsam.
uio.no

APRIL
11. London
XXIV International Conference 
on Sports Rehabilitation and 
Traumatology - Isokinetic
Arr.: Isokinetic Medical Group
Info: www.isokinetic.com

13. Bergen
Differensialdiagnostikk 
og laboratorieprøver for 
manuellterapeuter
Arr.: Universitetet i Bergen

Info: www.uib.no/emne/
HELFYT662

14. Oslo
Fagdag for fysioterapeuter
Arr.: NKRR
Info: www.nkrr.no/kurs

15. Oslo
Nasjonal nettverkskonferanse 
om revmatologisk rehabilitering
Arr.: Diakonhjemmets sykehus
Info: www.
diakonhjemmetsykehus.no

15. Ahus
Work-shop i lungefysioterapi
Arr.: Fysioterapeutene på 
medisinsk sektor på Ahus
Info: www.ahus.no

16. Tønsberg
Workshop i Cognitive functional 
therapy (CFT) med Kjartan 
Fersum (MT, PhD)
Arr.: NFFs faggruppe for 
manuellterapi
www.manuellterapeutene.no

16. Halvorsbøle
Stressmestring
Arr.: Fagakademiet, Acem og 
Norsk Yogaskole
Info: www.fagakademiet.no

17.-18. Oslo
23. Tverrfaglige konferanse 
2015
Arr.: Norsk Forening for 
Ryggforskning
Info: www.ryggforskning.no

23. Aarhus, Danmark
Tverrfaglig konferanse for 
helsepersonell
Arr.: Aarhus Universitet
Info: www.auws.au.dk

MAI 
1-4. Singapore
Verdenskongressen for 
fysioterapeuter 
Arr: WCPT, World Confederation 
for Physical Therapy 
Info: http://www.wcpt.org

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

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

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

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

FRISTER 2015

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
3    2/3 27/3
4    7/4 30/4

Fra januar 2015: 
Stillingsannonser kun på nett.

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

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

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

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

OPPLAG 
9.200 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS
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http://www.ahus.no/
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mailto:fysioterapeuten@fys
mailto:n@fysio.no
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UTSTYR TIL TRENING  OG HELSE  – når kvalitet og kompetanse teller!

 Som hovedsponsor ønsker vi deg velkommen innom vår stand. Få gode    på Fysioterapikongressen.    
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KVALITETSBENKERBEVEGELIGHETSTERAPITRYKKBØLGE

DUOLITH® »ultra«
    »SEPIA« fokuserende trykkbølge
• Unik applikasjonskontroll fra selve håndstykket!
• Integrert display
• Rask og enkel behandlingsprotokoll
• Smidig kabel
• Nytt og innovativt ergonomisk design
• Lavere vedlikeholdskostnader

     Manuthera
• Smalere benk
• Mer moderne
• Nye justeringer
• Enda mer brukervennlig

     MOTOmed muvi
• Trener armer og ben samtidig
• Intuitivt, brukervennlig og stort display
• Individuelle innstillinger
• Stort utvalg tilbehør for individuel tilpassing
• Høy kvalitet

annet utstyr

du kan se på 

vår stand:
TEST
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