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STADIG OFTERE DUKKER det opp saker som viser at fysioterapeuter er i ferd med å bli 
et knapphetsgode rundt om i vårt langstrakte land. 

Kan du betale alt selv, er det kanskje utmerkede private tjenester å få kjøpt. I alle fall på 
større steder. For de som ikke har råd, blir ventetiden ofte lang og plagene mer plag-
somme enn de var i utgangspunktet. 

Ventelistene er lange og rehabiliteringstilbudet mangelfullt eller fraværende i mange 
kommuner. Kronikere føler seg nedprioritert fordi de kommer så langt bak i køen – bak 
pasientgrupper med mer akutte behov. 

Ikke bra – verken for pasientene eller for samfunnet. 

Den mangelfulle oppfølgingen av kolspasienter, som vi skriver om i dette nummeret av 
Fysioterapeuten, faller også inn i dette mønsteret. 

Olav Kåre Refvem, leder i Nasjonalt kolsråd, etterlyser konkret handling fra politikerne. 
Han har stor tro på fysioterapeutenes bidrag, men er lite fornøyd med hvordan behand-
lingsbildet ser ut i dag.

– Rehabilitering er formelt et kommunalt ansvar. Det er en dødfødt idé, og det har vist 
seg ikke å fungere for lungepasienter, sier Refvem i et intervju på side 36.

De lange ventelistene skyldes i all hovedsak at det er for få fysioterapeuter som har avtale 
med eller er ansatt i kommunene. Ressursene er for knappe i forhold til behovet – som 
helt klart har økt etter at samhandlingsreformen ble innført. I tillegg har folketallet økt og 
befolkningen blir stadig eldre. 

Det er neppe hele forklaringen. Er det noe å hente på å organisere tjenesten på en annen 
måte? Prioritere annerledes?

Ett eksempel er sykdomslisten – eller diagnoselisten. Her pågår det et interessant arbeid 
som vil berøre både fysioterapeuter og pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet øn-
sker faktisk å fjerne hele listen, og jobber med et forslag som skal på høring i løpet av 
våren. Målet er en ny ordning fra 1. januar 2017. Men hva kommer i stedet? 

Listen omfatter ca. 100 diagnoser. Pasienter med diagnoser som står på listen har rett til 
fritak for egenandel hos fysioterapeuter som er ansatt i eller har med avtale med kommu-
nen. Som alle fysioterapeuter vet, har det stor innvirkning på hvem som får behandling 
og hvem som ikke får det.

Regjeringen skriver i en tilleggsproposisjon til statsbud-
sjettet for 2016 at det «ikke nødvendigvis er noen sam-
menheng mellom diagnosen og behovet for fysioterapi. 
(...) Når diagnoselistepasienter kan motta gratis behand-
ling, er det en risiko for overbehandling eller unødven-
dig fysioterapibehandling. Diagnoselisten kan slik bidra 
til feil prioriteringer og feil bruk av ressurser.»

Vi venter i spenning! Diagnoselisten overmoden for re-
visjon, men flere fysioterapeuter kommer man uansett 
ikke utenom.
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aktuelt

Det er manet til måtehold i 
årets lønnsoppgjør, som er et 
hovedoppgjør. Men noe null-
resultat vil ikke NFFs forhand-
lingssjef Thea Wessel Jørgen-
sen være med på. 

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

HUN mener forbundets tillitsvalgte kan få en 
sentral rolle i oppgjøret, da det politiske mil-
jøet ønsker å flytte stadig mer av forhandlin-
gene til lokalt nivå.

Siden det er hovedoppgjør i år, skal både 
lønnstillegg og endringer i de øvrige bestem-
melsene i tariffavtalene opp til revisjon. I et 
AS Norge som har fått føle effekten av fal-
lende oljepris, er det manet til forsiktighet.

I omstilling
– Bakteppet for årets oppgjør er at offentlig 

sektor forventes å legge seg på samme linje 
som frontfaget, altså konkurranseutsatt in-
dustri. Dette er en modell Norge har tjent på 
i det lange løp, og som også i år vil være to-
neangivende for oppgjøret i offentlig sektor, 
sier Jørgensen.

Forhandlingssjefen viser til den pågående 
maktkampen i Midtøsten, som blant annet 
resulterer i at markedet flommer over av 
olje.

– Dette påvirker situasjonen i privat sek-
tor ettersom oljeprisen har falt kraftig. Selv 

Ansvarlig, men ikke ettergivende

TARIFF 2016 Et nulloppgjør er ikke aktuelt for Thea Wessel Jørgensen, fungerende forhandlingssjef i NFF. – Vi skal være ansvarlige, men å snakke om 
nulloppgjør er bare signalpolitikk fra arbeidsgiverne, sier hun.

mailto:kh@fysio.no


6     FYSIOTERAPEUTEN  2/16

AKTUELT

om man må være forberedt på omstilling i 
en oljebasert økonomi, ser denne ut til å ha 
kommet som noe av en overraskelse. Men, 
lav oljepris og stigende arbeidsledighet be-
tyr ikke nødvendigvis at vi er i noen krise på 
nasjonalt plan, minner hun om. 

– 96 prosent av arbeidsstokken er i ar-
beid, så jeg er verken enig i parallellene som 
trekkes til 1930-tallet, eller at vi skal aksep-
tere noe nulloppgjør, legger Jørgensen til.

Når det gjelder offentlig sektor mener 
Jørgensen man må ta med utviklingen over 
tid i vurderingsbildet.

– Fysioterapeuter tilbyr en kompetanse 
og arbeidskraft det vil være et økende behov 
for i tiden som kommer, slår hun fast.

Hvem får hva?
Forhandlingssjefen er opptatt av oppgjørets 
innretning og profil, med andre ord forde-
lingen av forhandlingsresultatet.

– I statsbudsjettet er det tatt høyde for en 
prisvekst på 2,5 prosent, og en lønnsvekst på 
2,7. Et realistisk resultat vil etter min vurde-
ring ligge mellom 2,5 og drøye 3 prosent, så 
de store summene blir det ikke, sier hun.

Selve fordelingen avhenger av hvilket ta-
riffområde man sorterer innunder. 

– I kommunene, hvor Kommunenes Sen-
tralforbund er forhandlingsmotpart, får våre 
medlemmer for liten uttelling for kompe-
tansen de besitter. Det er for eksempel ikke 
noen lønnsutvikling etter ti års ansiennitet, 
påpeker Jørgensen.

I Spekter, som er sykehusforetakenes 
organisasjon, er avtalesystemet annerledes, 
med lite sentral regulering og stor variasjon 
i den lokale B-delsavtalen. NFF mangler 
blant annet sentrale koder for fysioterapeu-
ter med etterutdanning som mastergrad og 
spesialist.  Dette har også vært et krav i tidli-
gere forhandlinger. 

– Når det gjelder Virke og KS bedrift ser 
vi at stadig flere private virksomheter som er 
en del av det offentlige helsetilbudet, melder 
seg ut. Dette skyldes i hovedsak pensjons-
forpliktelsene. Flere av disse virksomhetene 
velger å flytte over til NHO Service eller 
Spekter. NHO Service har vi ingen avtaler 
med, mens vi i tariffområdet Spekter har 

et partsforhold. Det må forhandles lokale 
overenskomster for de som flyttes til Spek-
ter. Her vil det være mulig å forhandle inn 
bestemmelser som gir uttelling for kompe-
tanse, sier Jørgensen.

Ny personaldirektør
I staten er Gisle Norheim ny personaldirek-
tør, og Jørgensen tror oppgjøret i noen grad 
vil preges av at det er hans første.

– NFF og Unio ser med spenning frem 
mot å bli bedre kjent med hans ønsker og vi-
sjon for staten som arbeidsgiver i fremtiden. 

– For de statsansatte har man forsøkt å 
få på plass justeringsforhandlinger slik at 
større grupper skal kunne løftes, men dette 
er avslått tidligere og lite sannsynlig å få til i 
fremtiden, sier forhandlingssjefen. 

– Trenden er at man ønsker å overlate det 
meste til lokale forhandlinger, og det argu-
menteres blant annet med at de ulike virk-
somhetslederne er bedre rustet til å ta for-
delingsvalgene. Vi frykter at dette skal føre 
til økt bruk av «trynefaktor», og at våre store 
grupper ikke vil nå opp i forhandlingene i 
forhold til andre yrkesgrupper med høyere 
utdanning, legger Jørgensen til.

Selv om NFFs forhandlingssjef er skep-
tisk til å flytte mye av forhandlingsrommet 
ned på lokalt nivå, er hun klar på hva som 
kreves av forbundets tillitsvalgte.

– Det er svært viktig at de deltar på for-
handlingskursene som arrangeres, slik at de 
er godt rustet til å ta fatt på oppgaven, un-
derstreker Jørgensen.

Pensjon og arbeidstid
Vi spør forhandlingssjefen hvilke andre om-
råder enn økonomi vi kan forvente blir et 
tema i årets oppgjør? 

– Partene har allerede avtalt at pensjon 
skal opp, men etter at Anniken Hauglie 
tok over som arbeidsminister etter Robert 
Eriksson er ikke dette endelig avklart. NFF 
ønsker å få dette på bordet i årets oppgjør 
fremfor å vente til neste hovedoppgjør, hvor 
vi sitter med en ny regjering, uansett om det 
blir Solberg II eller en Støre-regjerning. Det 
som er viktig for NFF er at vi sitter ved for-
handlingsbordet når fremtidens offentlige 

tjenestepensjon bestemmes og at vi har an-
ledning til å benytte streikeretten hvis denne 
ikke er tilfredsstillende, sier Jørgensen.

Innskuddsbasert pensjon er også et hett 
tema, og Jørgensen er klinkende klar i sin 
vurdering av løsningen de har valgt i privat 
sektor mellom Fellesforbundet og Norsk in-
dustri.

– Dette er ikke aktuelt for oss. Vi må ar-
beide for å beholde vår ytelsesbaserte løs-
ning, men vi vil være med på å se på de 
forskjellige modellene. Det viktigste for oss 
er at våre medlemmer opprettholder de øko-
nomiske betingelsene slik at vi sikrer at unge 
nyutdannede fysioterapeuter får de samme 
betingelsene samtidig som at opptjente ret-
tigheter består.

Et annet sentralt element kan være ar-
beidstidsbestemmelsene.

– Her har Arbeidstidsutvalget kommet 
med sin rapport, som konkluderer med økt 
styringsrett for arbeidsgiver og at tillitsvalgte 
fratas både medbestemmelse og innflytelse. 
Omsatt til den virkelige verden vil det kunne 
innebære at man må arbeide lengre vakter 
oftere, slår forhandlingssjefen fast.

– Samtidig var det overraskende at Ar-
beidstidsutvalget ikke har vært mer visjo-
nære når det gjelder utfordringen med å få 
eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, 
legger Jørgensen til.

Det er altså usikkert om dette blir en del 
av årets forhandlinger, men noe som er sik-
kert er at særaldersgrensen ikke kommer 
opp, ifølge Jørgensen.

Et debattnotat knyttet til årets tariffopp-
gjør er sendt til samtlige medlemmer av 
NFF, det har vært avholdt tariffkonferanse, 
og forbundsstyret skal nå si sitt om årets 
krav.

– Fristen for å melde inn kravene til Unio 
er 16. mars, forteller Jørgensen, som er klar 
på at man må belage seg på lavere oppgjør i 
fremtiden.

– Men, nulloppgjør er ikke aktuelt. Vi 
skal være ansvarlige, men å snakke om null-
oppgjør anser jeg kun som signalpolitikk 
fra arbeidsgiversiden, avslutter Thea Wessel 
Jørgensen. n

Vi frykter at lokale forhandlinger skal 
føre til økt bruk av «trynefaktor».
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Ansatte ved et Nav-kontor på 
vestlandet fikk opplæring i 
psykomotorisk fysioterapi da 
de deltok i et forskningspro-
sjekt. Det endret jobbhver-
dagen deres. 

TEKST Kristine Askvik FOTO Christian Blom 
fysioterapeuten@fysio.no

– DE fleste av oss hadde stressymptomer så 
det holdt, for eksempel stive skuldre og nak-
ke, sier May Iren Lund. 

Hun var en av deltakerne og jobbet som 
rådgiver i Nav i prosjektperioden. Tre fjer-
dedeler av de ansatte på hennes arbeidsplass  
deltok i prosjektet. 

– Det var fantastisk at ledelsen prioriterte 
at så mange kunne delta i prosjektet over 
flere måneder. Det var veldig lærerikt med 
systematisk veiledning over så lang tid, sier 

Lund. Nå har hun fått ny jobb som barne-
vernskonsulent og har tatt med seg mye av 
kunnskapen videre. 

   Lund forteller at samlingene startet med 
fysisk aktivitet. Forskerne viste en del øvel-
ser med fokus på holdning, pust og hvordan 
man skulle bruke kroppen riktig. 

Diskuterte caser
Etter økten med fysisk veiledning og trening 
satt medarbeiderne i ring og la frem caser til 
drøfting. Forskerne stilte både faglige spørs-
mål og spørsmål om hvordan casen påvirket 
medarbeiderne fysisk og psykisk.

–  Vi fikk tid til å reflektere over hvor-
dan de ulike jobbsituasjonene virker inn på 
sinnsstemning og kropp, sier Lund. 

Særlig i møte med vanskelige saker, der 
det blir steile fronter mellom de ansatte, 
samarbeidspartnere og klienter, merket 
Lund og kollegene at det kunne oppstå 
stress. Gjennom prosjektet lærte de seg tek-
nikker for hvordan de kunne takle dette. 

Tar ikke imot kjeft
–  Tidligere kunne jeg sitte og ta imot kjeft 
fra brukere. Etterpå ble jeg veldig sliten, sint 
og lei meg. Nå tar jeg ikke lenger imot kjeft 
på den måten, men sier i stedet imot, eller 
jeg går ut av situasjonen dersom den er helt 
fastlåst. Nå husker jeg innimellom på å puste 
rolig for å ta kontrollen over meg selv, sier 
Lund. 

Hun forteller også at det er viktig å huske 
at jobben ikke skal være totalt stressende og 
vanskelig, at man ikke skal finne seg i å bli 
kjeftet på og trakassert. 

– Det er viktig å huske at man har et valg, 
og at man kan ta kontroll over stresset når 
det oppstår. Teknikker fra prosjektet har jeg 
tatt med meg videre i den nye jobben min, 
forteller Lund. 

Krise og adrenalin
Som barnevernskonsulent kommer hun ofte 
inn i familier som er i krise.

– Å orke og klare å stå i den brytningen 

Fikk hjelp til å stresse ned

KJENNE ETTER Gjennom forskningsprosjektet lærte May Iren Lund å kjenne etter på kroppen når hun ble stresset.

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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– Mer psykomotorisk fysioterapi
Forskere ønsker mer fokus på 
kroppslige reaksjoner hos arbeids-
takere som er i vanskelige situasjo-
ner. De mener dette kan redusere 
stress på arbeidsplassen. 

I FORSKNINGSSTUDIEN Supervision of 
professionals: Interdependency between 
embodied experiences and professional 
knowledge har Aud Marie Øien og Inger 
Johanne Solheim ved Høgskulen i Sogn og 
Fjordane (HiSF) veiledet ansatte i Nav. 

Øien er spesialist i psykomotorisk fy-
sioterapi, og Solheim er klinisk sosionom. 
Begge jobber nå med forskning og under-
visning ved HiSF. I et halvt år ledet de et 
prosjekt der Nav-ansatte fikk opplæring 
og oppfølging i psykomotorisk fysioterapi. 

– Ved å lære å legge merke til hvordan 
de anspente seg og ble stresset, klarte de i 
større grad å bli mer avslappet. Da de var 
avslappet, var det lettere å lytte til bruker-
ne og gjøre jobben sin bedre, sier Øien. 

Kroppslig tilnærming
Hensikten med studien var å gi en annen 
type veiledning på profesjonsutøvelse enn 
det tradisjonelle.

–  Vi la vekt på veiledning i form av 
kroppslig tilnærming, basert på psykomo-
torisk fysioterapi, som en mulig hjelp til å 
kjenne etter egne kroppslige reaksjoner i 
utfordrende møter med klienter eller kol-
legaer. Det å bli kjent med egne kroppslige 
reaksjoner, for eksempel muskulære spen-
ninger og bremset pust, kan fungere som 
en kunnskapskilde om seg selv. Det kan 

gi muligheter til et mer variert handlings-
mønster i vanskelige situasjoner. Det kan 
også bidra til at man blir mer kjent med 
kroppslige reaksjoner relatert til stress, og 
til å forebygge og håndtere stress, forklarer 
Øien. 

Etterlyser mer bruk
Forskerne anbefaler at psykomotorisk fy-
sioterapi blir tatt mer aktivt i bruk som 
forebygging av stress i arbeidslivet. 

– Dette vil være viktig både for den en-
kelte medarbeider, men også for kvaliteten 
i tilbudet de gir, sier Øien. 

I forskningsprosjektet hadde deltakerne 
faste samlinger og veiledning med for-
skerne over et halvt år. Der var fokus blant 
annet å lære seg å kjenne etter ved å bruke 
kroppslig tilnærming og erfaring. Hvordan 
sitter jeg eller puster jeg når jeg er stresset? 

Er det noe jeg kan unngå for å bli stresset? 
Hva er det som skaper stresset? 

Å gjenkjenne stress
–  I en jobbsituasjon kan man for eksem-
pel merke at man blir anspent. Da er det 
viktig å tenke over hva man kan gjøre for å 
påvirke stresset. I stedet for å sitte på vakt, 
kan man for eksempel lære å lene seg mer 
tilbake, sier Øien. 

Flere profesjoner kan ifølge Solheim og 
Øien nyte godt av å reflektere over hvor-
dan kroppen reagerer på stress og hvordan 
man kan roe ned kroppen. 

– Å få hjelp til å takle stress er forebyg-
gende. Når det gjaldt deltakerne i dette 
prosjektet så vi at stress gjorde dem slitne 
og ga dem hodepine eller vondt i magen. 
n

og den krisen som familien opplever, er ikke 
alltid like enkelt. Man bestemmer over livs-
skjebnen til barnet, og valgene du tar får 
evige konsekvenser for familien. Før ble jeg 
stresset etter vanskelige situasjoner. Når man 
er midt oppi en situasjon, så bare handler 
man for å trygge de man skal hjelpe. Men et-
terpå er det mye adrenalin og følelser. Nå er 
jeg bevisst på å roe meg ned under og etter 
slike situasjoner. Når jeg ser kollegaer med 
høye skuldre er det nok å si ett ord: Pust! 

Arbeidsgivere
Hun håper flere kan få anledning til å få vei-
ledning i hvordan man kan takle stress ved å 
lytte mer til kroppen og styre hvordan man 
skal reagere i ulike situasjoner. 

– Jeg håper at de som legger premissene 
for arbeidshverdagen vår, vil lese denne 
studien. Arbeidsgivere bør investere i folks 
helse gjennom slik veiledning. Det er gull 
verdt, sier Lund. 

Hun tenker at alle som jobber med men-

nesker i krise bør få tilbud om veiledning for 
å få gjort en god jobb og samtidig ta vare på 
seg selv. 

– Det beste er jo at man trives i jobben og 
er der lenge for å opparbeide seg solid erfa-
ringskompetanse, som i sin tur gjør at man 
utfører jobben på en god måte. n

FÅ KONTROLL Gjennom faste samlinger fikk May Iren Lund (t.h.) lære om hvordan man bedre kan 
få kontroll over kroppen og stresset når man er i vanskelige situasjoner. Inger Johanne Solheim 
(t.v.) og Aud Marie Øien ledet prosjektet.

http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/28432
http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/28432
http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/28432
http://www.ijqhw.net/index.php/qhw/article/view/28432
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Depresjon og korsrygg- 
smerter 
n En studie utført ved University of Sydney 
slår fast at sjansen for å utvikle korsrygg-
smerter er seksti prosent høyere blant folk 
som sliter med depresjon, ifølge den britiske 
avisen The Daily Telegraph.

Forskerne mener så mange som 61.200 
tilfeller av korsryggsmerter i Australia delvis 
kan tilskrives depressive lidelser.

– En plan for økt 
privatisering

n Regjeringen tar ikke høyde for de 
negative konsekvensene av å overlate flere 
oppgaver til private, mener Fagforbundet. 
Dagens Medisin skriver at forbundet, som 
organiserer ca. 21.000 sykehusansatte, er 
kritisk til flere tiltak i planen.

Nasjonal helse- og sykehusplan skal 
behandles i Stortinget i mars.

Høy dollarkurs – 
lav kronekurs
n Store valutasvingninger gjør at Helsebi-
blioteket må kutte i antallet internasjonale 
tidsskrifter som tilbys til norsk helseperso-
nell, opplyser Kunnskapssenteret.

Dollarkursen har økt med over 40 pro-
sent. Et av mange tidsskrifter som forsvin-
ner er prestisjetunge The Lancet.

Nasjonalt kunnskapssenter for helse-
tjenesten ble fra nyttår en del av Folke-
helseinstituttet, som dermed også får det 
overordnede ansvaret for Helsebiblioteket.

Les mer: www.kunnskapssenteret.no

Sundhedsstyrelsen i Danmark har for 
første gang utarbeidet anbefalinger 
for fysisk aktivitet for barn i alderen 
null til fire år.

ANBEFALINGENE ble publisert i slutten av 
januar. Gjeldende offisielle anbefalinger sier 
at voksne bør være fysisk aktive minst 30 
minutter om dagen, og at større barn tren-
ger minst en time fysisk aktivitet hver dag. 

– Små barn bruker sin kropp og bevegel-
ser til å utforske omgivelsene, og til å skape 
kontakt med andre. De er helt naturlig i be-
vegelse hele tiden, og det er det vi skal støtte 

med de nye anbefalingene, sier spesialkonsu-
lent Lisa von Huth Smith i en pressemelding.

Som utgangspunkt bør også små barn be-
vege seg så mye som mulig for å styrke moto- 
rikken. Et barn mellom null og ett år bør lig-
ge så mye som mulig på magen i sin våkne 
tid, og skal helst ikke plasseres i en skråstol/
vippestol, bilsete eller barnestol i lengre tid 
enn nødvendig, Årsaken er at det begrenser 
barnets frie bevegelse.

Sundhedsstyrelsen har imidlertid ikke 
sagt noe bestemt om hvor lenge de minste 
bør være aktive hver dag. Det skyldes man-
gelfull forskning på området. n

Les mer: www.fysioterapeuten.no

Fysisk aktivitet 0-4 år

En ny doktorgradsstudie viser at 
funksjonell styrketrening gjør eldre 
bedre rustet til å klare seg selv. 

DOKTORGRADSSTIPENDIAT Hilde Lohne-
Seiler  ved Norges idrettshøgskole (NIH) 
sammenlignet tradisjonell styrketrening 
(apparattrening) med funksjonell styrketre-
ning (trening uten apparater). 

En gruppe på 53 eldre trente styrketre-
ning to ganger i uken over tre måneder. 
Begge metodene ga økt muskelstyrke, men 
tradisjonell styrketrening skilte seg ut på 

ett punkt: Muskelpower (kombinasjon stor 
kraft og høy hastighet) i overkroppen økte 
med hele 25 prosent for gruppen som trente 
tradisjonell styrketrening.

– Resultatet har trolig sammenheng med 
at apparater gir god kontroll på belastningen. 
Funksjonell styrketrening involverer flere 
muskelgrupper og mer ustabile forhold, som 
så påvirker balanseevne og stabilitet i større 
grad. Dermed har funksjonell styrketrening 
trolig større overføringsverdi til hverdagsli-
vets aktiviteter. I tillegg er det et bedre lav-
terskeltilbud ved at all trening kan gjøres 
hjemme, sier Lohne-Seiler til www.nih.no. n

Funksjonell styrketrening best for eldre

http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/depression-sufferers-60-per-cent-more-likely-to-develop-lower-back-pain-university-of-sydney-study/news-story/a5769fff542b959df04512f29004a504#load-story-comments
http://www.dagensmedisin.no/
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.nih.no/
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En ny doktorgrad fra Umeå universi-
tet viser at pasienter med medfødt 
kompleks hjertefeil ofte har dårligere 
utholdenhet i arm- og benmuskulatur.

FUNNENE som Camilla Sandberg har gjort 
viser at folk med komplekse hjertefeil, slik 
som énkammerhjerte, har nedsatt muskel-
funksjon sammenlignet med kontrollperso-
nene. Dette var pasienter med enklere hjer-
tefeil, og friske alders- og kjønnsmatchede 
kontrollpersoner, skriver Dagens Medisin.

Avhandlingen viste også at voksne med 
medfødt hjertefeil er like fysisk aktive, på 
middelintensivt og høyintensivt nivå. Et-
tersom det ikke ble funnet forskjeller i ak-
tivitetsnivå, kan det bety at den nedsatte 
prestasjonsevnen hos mange pasienter med 
medfødt hjertefeil ikke skyldes mangel på 
fysisk aktivitet. 

– Den avvikende anatomien og fysio-
logien hjertefeilen innebærer kan være av 
større betydning, sier Sandberg til Dagens 
Medisin.

Studiene i avhandlingen er publisert i Eu-
ropean Journal of Preventive Cardiology og 
The Canadian Journal of Cardiology.

Arba Inkludering as
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40
firmapost@arba.no

www.arba.no

og oppbevaringsrør

Medisinsk

Hjertefeil påvirker muskelstyrke

NFFs medlemsundersøkelse viser at 
ansatte og næringsdrivende med-
lemmer i stor grad opplever for-
bundets arbeid og engasjement på 
samme måte.

DET viser en omfattende medlemsundersø-
kelse som NFF gjennomførte på slutten av 
2015. Historisk har det imidlertid vært et 
høyere konfliktnivå og mer uttalt misnøye 
med NFF blant selvstendig næringsdrivende 
medlemmer enn i medlemsgruppen ansatte.

Blant spørsmålene som er stilt i under-
søkelsen er hvorvidt man opplever at NFF 
ivaretar medlemmets interesser som fysio-
terapeut. Her svarer 40 prosent av de an-
satte at de følger seg ivaretatt i noen grad, og 
45,9 prosent i stor grad. Tilsvarende tall for 
selvstendig næringsdrivende er henholdsvis 
41,7 prosent og 40 prosent.

Lojalitet
Lojaliteten til foreningen fordeler seg også 
ganske likt mellom de to grupperingene. 
På spørsmål om det er sannsynlig at man 
fortsatt er medlem av NFF om fem år, sva-
rer 44,4 prosent av de ansatte at det er stor 
sannsynlighet for dette og 29 prosent har 
krysset av for svært stor sannsynlighet. 
Blant de næringsdrivende er tallene 41,3 og 
26,2 prosent.

Kontakt med forbundet
Undersøkelsen gir også anledning til å sam-
menlikne hvordan medlemmene vurderer 
sin seneste kontakt med forbundet, altså i 
hvilken grad man fikk informasjonen eller 
hjelpen man ønsket. 47,1 prosent av de an-
satte, og 43,3 prosent av de selvstendig næ-
ringsdrivende har svart at de i stor grad fikk 
hva de var ute etter. Men, når det kommer til 
gruppen som har krysset av for i svært stor 

grad skiller det litt. Her har 21,6 prosent av 
de ansatte samlet seg, mens kun 12,1 prosent 
av de næringsdrivende har krysset av for 
dette alternativet.

Hvem svarte?
Medlemsundersøkelsens respondenter for-
deler seg på 77,4 prosent kvinner og 22,6 
prosent menn. Nærmere 79 prosent av de 
som har valgt å svare har ikke et tillitsverv 
i forbundet, og 92,5 prosent er yrkesaktive. 
Fordelingen mellom ansatte og selvstendig 
næringsdrivende er på henholdsvis 60,5 og 
30,1 prosent. 9,3 prosent av respondentene er 
både ansatt og selvstendig næringsdrivende.
Mer informasjon om medlemsundersøkel-
sen vil bli tilgjengelig via NFFs nettsider i 
tiden fremover. n

NFFs medlemsundersøkelse:

Stor likhet mellom ansatte og 
næringsdrivende

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25038081
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25038081
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26777265
http://www.arba.no/
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– Mange fysioterapeuter leg-
ger ikke nok vekt på å doku-
mentere behandlingen de gir
pasientene. Dette fører til
at de ikke kan dokumentere
grunnlaget for sitt refusjons-
krav, ifølge Helfo.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

HELFO-DIREKTØR Jan Mathisen sier dette 
i en pressemelding i forbindelse med en ny 
informasjonskampanje rettet mot fysiotera-
peuter. Kampanjen inkluderer også en film, 
som du kan se via helfo.no.

20 eller 30 minutter?
Det er spesielt to områder Helfo-direktøren 
ønsker å sette søkelys på når det gjelder fy-
sioterapeuter og etterlevelse av regelverket: 

– Mange fysioterapeuter legger ikke nok
vekt på å dokumentere behandlingen de gir 
sine pasienter. Erfaringer fra vår kontroll-
virksomhet viser at dette fører til at de ikke 
kan dokumenter grunnlaget for sitt refu-
sjonskrav overfor Helfo.

– Det andre fokusområdet vi ønsker å
sette søkelyset på, er at fysioterapeuter må 
sende korrekte refusjonskrav på tidsbruk. 
Har du behandlet en pasient i 20 minutter, 
skal du sende regning på 20 minutter og 
ikke på 30, understreker Mathisen. 

Journaler og epikriser
Fysioterapeuten har i flere artikler satt sø-

kelyset på betydningen av dokumentasjon 
gjennom journaler og epikriser. 

Marte Kvittum Tangen, fastlege og med-
lem av Statens Helsepersonellnemnd, uttalte 
i et intervju i Fysioterapeuten nr. 7/2015, at 
«Ingen yrkesgruppe med klart  journalfø-
ringsansvar har gjennomgående så dårlig 
journalføring som fysioterapeuter.»

I en kronikk i samme nummer med tit-
telen «Skriv journal!», skriver Tangen at hun 
ikke kan huske noen saker fra nemnda, der 
fysioterapeuter er involvert, hvor det har 
vært ført fortløpende journal ved behand-
ling.

I Fysioterapeuten nr. 4/2015 spør overle-
ge Helge Hartmann ved Sykehuset Levanger 
hvorfor så mange fysioterapeuter arbeider 
i «lukkede rom». Han ville rette søkelys på 
det han mener er mangelfulle rutiner når det 
gjelder epikriser. Hartmann forteller at han 
i bare to-tre prosent av sakene der han hen-

viser pasient til fysioterapeut, får en epikrise 
tilbake.

«5 minutter»
Hovedbudskapet i den nye informasjonsfil-
men fra Helfo er dette: Bruk fem minutter 
ved hver behandling til å dokumentere be-
handlingen. Sørg også for at refusjonskra-
vene du sender til Helfo, er korrekte.

– Helfo opplever at de aller fleste behand-
lere ønsker å gjøre ting riktig. Likevel opp-
lever vi hvert år at det sendes inn ukorrekte 
krav, og at vi må tilbakekreve feilutbetalte 
oppgjør fra behandlere. Noen behandlere 
mister også retten til å praktisere for tryg-
dens regning, og hvert år blir også noen til-
feller anmeldt som bedrageri til politiet, sier 
Mathisen. n

Helfo: Dokumentasjon og tidsbruk i fokus

KAMPANJE Helfo-direktør Jan Mathisen.  
Foto: HELFO/Morten Rakke

FAKSIMILE Fysioterapeuten nr. 7/15.

Norsk Helsenett

n Refusjonskravene du sender til Helfo, skal som 
hovedregel sendes elektronisk. Det er nå innført 
takst for oppkobling til Norsk helsenett (NHN), og det 
er fordelaktig å sende oppgjør over linje, opplyser 
helfo.no. 

Hver fysioterapeut må selv inngå avtale med 
NHN. Dette gjør du enten gjennom din systemleve-
randør eller direkte med Norsk helsenett.

https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-fysioterapeut
https://helfo.no/
http://fysioterapeuten-eblad.no/magasiner/fysioterapeuten-7-2015/
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Skriv-journal
http://www.mediyoga.no/
https://helfo.no/helseaktor/fysioterapeut
https://www.nhn.no/Sider/default.aspx
mailto:dl@fysio.no
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Helproft utstyr 
for proffene

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

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

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

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

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

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

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

Swiss Smart® 
Komplett trykkbølgeutstyr

fra Swiss Dolor Clast®

Suzann Pettersen

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

Importør/distributør:

http://www.enimed.no/
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Mange pasienter med muskel- 
og skjelettplager har rehabili-
teringsopphold på sykehus og 
rehabiliteringsinstitusjoner. 
Men hva slags oppfølging får 
de etter oppholdet?

TEKST Martine Frich 
fysioterapeuten@fysio.no

BRO-PROSJEKTET er en studie som skal 
undersøke hvilken oppfølging pasientene 
får etter rehabiliteringsoppholdet, og hvilke 
faktorer som har betydning for langvarig 
utbytte.  Prosjektet ledes av forskere ved 
NKRR – Nasjonal kompetansetjeneste for 
revmatologisk rehabilitering, Diakonhjem-
met sykehus i Oslo. 

I desember kom Reidun Berntsen fra 
Drammen hjem fra sitt andre rehabilite-
ringsopphold på Vikersund kurbad. Hun 
har artrose og leddgikt, og har sagt ja til å 
være med i BRO-prosjektet. 

Berntsen forteller at hun har hatt stort 
utbytte av rehabiliteringsoppholdet. Målet 
hennes var å bli sterkere og få bedre kondi-
sjon. Som hun selv påpeker er fysisk aktivi-
tet viktig for en god hverdag.

– Etter oppholdet merker jeg at bena er 
mye sterkere. Jeg kan ikke huske sist de var 
så bra som nå. Det å knytte hendene var tid-
ligere vondt og vanskelig, men etter opphol-
det har de blitt mye bedre. Nå kan jeg knytte 
hendene igjen, sier hun.

Egeninnsats alfa og omega
En ting er å være på rehabiliteringsopphold 
hvor man har tid til trening, fokus på seg selv 
og blir fulgt opp av dyktig helsepersonell. 
Men tiden etter oppholdet, når man kom-
mer hjem til vanlige rutiner, er viktig for å 
fortsette den gode utviklingen. Som deltaker 
i BRO-prosjektet skal Berntsen hver fjerde 
måned besvare spørsmål for å måle utvik-
ling i symptomer og funksjonsnivå. 

Dette kalles «Kjernesett for evaluering av 
rehabilitering ved muskel- og skjelettsyk-
dommer, skader og plager» (MUSS Kjerne-
sett). Kjernesettet består av en praktisk test 
og ulike spørreskjemaer hvor pasienten sva-
rer på spørsmål om funksjon i hverdagen. 
Berntsen er klar på hvor viktig egeninnsats 
er:

– Det er alfa og omega. Har du ikke posi-
tiv innstilling til egeninnsats har du ikke noe 
på rehabilitering å gjøre. Jeg har lært veldig 
mye, og sitter ofte og gjør øvelser for hen-
dene og bena. To ganger i uken går jeg på 
treningssenter, og til sammen skal jeg trene 
tre dager i uken, avslutter Reidun Berntsen.

Store utfordringer
Muskel- og skjelettskader, sykdommer og 
plager er de sykdommene som rammer flest 
og koster mest i Helse-Norge, ifølge MUSS-
rapporten som ble lagt fram i 2013. Reha-
bilitering av god kvalitet vil derfor kunne gi 
store gevinster som bedret helse, funksjon 
og livskvalitet for pasientene, samt reduserte 
samfunnskostnader. 

Ergoterapeutene og forskerne Ingvild Kje-
ken og Mari Klokkerud ved NKRR står bak 
BRO-prosjektet. De viser til Riksrevisjonens 
rapport om rehabiliteringsfeltet fra 2012 som 
konstaterer store utfordringer knyttet til uav-
klarte rehabiliteringsforløp mellom spesia-
listhelsetjenesten og primærhelsetjenesten, 
med brudd i forløp, manglende samhandling 
og mangel på helhetlig tilnærming. Samme 
rapport viser også at det er stor variasjon i til-
budet pasientene mottar, og lite systematisk 
dokumentasjon av og kunnskap om nytten 
av rehabilitering over tid (1). 

Ingvild Kjeken forteller at det finnes lite 
kunnskap om hva pasienter trenger og får av 
oppfølging i kommunehelsetjenesten etter 
endt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
(2).  

– Det er uklart om planlegging av slik 
oppfølging gjøres rutinemessig, og om de 
planlagte tiltakene følges opp. Videre vet 
vi lite om hva pasientene selv planlegger å 
gjøre av egeninnsats for å vedlikeholde eller 
bedre rehabiliteringsutbyttet. Det er heller 
ikke dokumentert hvorvidt de innarbeider 
og gjennomfører nye rutiner og helsevaner 
etter rehabilitering, sier hun.

Artikkelen er skrevet av Martine Frich, 
kommunikasjonsrådgiver ved NKRR, i 
samarbeid med Ingvild Kjeken og Mari 
Klokkerud. Både Kjeken og Klokkerud 
er forskere og ergoterapeuter ved NKRR. 
Ingvild Kjeken er også professor ved 
HiOA. 

BRObygging i rehabilitering

Prosjektorganisering
•	 Studien ledes av professor Ingvild Kjeken og forsker Mari Klokke-

rud ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabili-
tering (NKRR).  NKRR er organisert som en del av Revmatologisk 
avdeling på Diakonhjemmet Sykehus.

•	 Prosjektet er et samarbeid med Jeløy kurbad, Meråker kurbad, 
Sørlandet sykehus (Arendal), Vikersund kurbad, Betanien hospital, 
Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger, Rehabilitering Vest, Hauge-
sund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, og Rehabiliterings-
senteret Nord-Norges Kurbad. 

•	 To brukerrepresentanter fra Norsk Revmatikerforbund er med i 
styringsgruppen og deltar aktivt i utforming av studien.  FORSKER Mari Klokkerud PROFESSOR Ingvild Kjeken

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering
http://www.vikersund-kurbad.no/
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/klinisk-verkt%C3%B8yer/alfabetisk-liste/_1737%7C4082
http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/klinisk-verkt%C3%B8yer/alfabetisk-liste/_1737%7C4082
http://www.formi.no/hovedside/mer/et_muskel_og_skjelettregnskap/
http://www.formi.no/hovedside/mer/et_muskel_og_skjelettregnskap/
file:///Volumes/felles/02_2016/Aktuelt/Riksrevisjonen.%20Riksrevisjonens%20unders%C3%B8kelse%20om%20rehabilitering%20innen%20helsetjenesten.%20%20Dokument%203:11.%202011-2012
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Følger pasienten over tid
Hovedmålet med BRO-prosjektet er å stude-
re samhandling mellom spesialist- og kom-
munehelsetjenesten i rehabiliteringsforløp 
for personer med skader, sykdommer og 
plager i muskel- og skjelettsystemet. Studien 
inkluderer personer som mottar døgn- eller 
dagrehabilitering ved fire sykehusavdelinger 
og fem rehabiliteringsinstitusjoner. 

Pasientene som er med i prosjektet eva-
luerer egen funksjon og livskvalitet (MUSS 
Kjernesett) ved ankomst, avreise og deret-
ter ved fjerde, åttende og tolvte måned etter 
endt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
(3). Deltakeren vil ved disse måletidspunk-
tene selv kunne se og skrive ut en oppsum-
mering av egne registrerte data, visualisert 

ved diagrammer i en samlerapport. 
Ved avreise beskriver pasientene den opp- 

følgingen og egeninnsatsen som er planlagt. 
Hva som faktisk gjennomføres etter rehabi-
litering registrerer pasientene ved de påføl-
gende måletidspunktene. All rapportering 
skjer elektronisk via en lenke som deltaker-
ne får tilsendt på e-post. 

Styrket rehabilitering
– Målet er at deltakerne i studien skal få et 
bedre rehabiliteringstilbud, fordi den syste-
matiske vurderingen ved oppstart av rehabi-
literingen kan brukes til å målrette og skred-
dersy tilbudet, sier Mari Klokkerud. 

Forskerne tror deltakerne kan få et sterke-
re eierskap til rehabiliteringsprosessen ved at 

de får mulighet til å følge sin egen utvikling 
i funksjon og livskvalitet gjennom samlerap-
portene. De oppfordres til å skrive ut og ta 
med rapportene til behandlere som skal følge 
dem opp. Behandlerne kan da få et overblikk 
over rehabiliteringsprosessen og resultatene, 
noe som kan gi bedre kontinuitet i forløpet.

Studien vil videre gi kunnskap om hvor-
dan egeninnsats og oppfølging etter rehabi-
litering i spesialisthelsetjenesten planlegges 
og gjennomføres, og om det er sammenheng 
mellom dette og endring i funksjon og livs-
kvalitet det første året etter rehabilitering. 

Lykkes man i å identifisere gode rehabili-
teringsforløp, kan det bidra til bedre utnyt-
telse av pasientenes og helsetjenestens res-
surser, mener forskerne ved NKRR.

GODT I GANG Fysioterapeut Helene Lindtvedt Hansen er fagansvarlig for revmatologi ved Vikersund kurbad. Hennes erfaring er at pasientene som deltar i 
prosjektet får eierskap til sin egen rehabilitering. Foto: Eli Torild Bondlid
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Godt i gang  
Over hele landet er nå institusjonene som deltar i gang med å 
inkludere pasienter til studien. Det gjelder også Vikersund kurbad, 
der fysioterapeut Helene Lindtvedt Hansen er fagansvarlig for 
revmatologi. Hun er godt kjent med BRO-prosjektet, og var med i 
ekspertgruppen som valgte ut testene til MUSS-kjernesettet. Lind-
tvedt Hansen er det lokale bindeleddet mellom NKRR og Viker-
sund kurbad. 

– BRO-prosjektet fremstår som et godt gjennomarbeidet pro-
sjekt, og vi vil gjerne være med og vise at rehabilitering har effekt. 
Det er behov for mer forskning på hvilken effekt rehabilitering har 
på lang sikt. Det at man her tester mange pasienter nasjonalt og over 
et helt år, gjør at det samles inn mye data. På lengre sikt kan dette 
styrke rehabiliteringen, både på spesialist- og primærhelsetjeneste-
nivå, sier Lindtvedt Hansen.

Ansvarliggjør pasientene
Hennes erfaring er at pasientene blir ansvarliggjort med tanke på sin 
egen rehabilitering. 

– Pasienten setter sine egne mål. Det gjør nok at de føler ekstra 
ansvar, i tillegg til at det kan gi økt motivasjon. De får eierskap til 
egen rehabilitering, eller egen helse for den saks skyld.  Pasientene 
må lære seg å leve med sykdommen sin og mestre hverdagen. Vi ser 
at når det jobbes med kjernesettet får pasientene et mer biopsykoso-
sialt syn på situasjonen sin. Hva gjør det for eksempel med meg der-

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 som jeg ikke drar på jobb, eller møter andre mennesker? Hva skjer 
hvis jeg ikke er i aktivitet? Vi opplever at pasientene kan se seg selv 
med en ny forståelse, sier Lindtvedt Hansen.

All rapportering i BRO-prosjektet foregår elektronisk. Lindtvedt 
Hansen ser store fordeler ved dette, og tror at det kan bidra til bedre 
samarbeid mellom institusjoner, og mellom spesialist- og kommu-
nehelsetjenesten. Hun påpeker at noen av fordelene med prosjektet 
er at man får et godt mål på hva som skjer når pasientene er ferdig 
med rehabiliteringsoppholdet, fordi de vurderes og følges opp flere 
ganger det påfølgende året. 

– Da er det lettere å følge med og måle om pasientene får den 
oppfølgingen de trenger, og hvorvidt pasientene følger opp seg selv. 
Er utviklingen hos pasientene positiv, viser jo det at oppfølgingen de 
får har effekt på lengre sikt, sier Helene Lindtvedt Hansen. n

I TRENINGSROMMET Fysioterapeut Helene Lindtvedt Hansen er det lokale 
bindeleddet mellom forskerne ved NKRR og Vikersund kurbad. Foto: Eli Torild 
Bondlid

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/rehabilitering.aspx
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/rehabilitering.aspx
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http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Kjernesett-for-rehabilitering-ved-muskel-og-skjelettsykdommer-skader-og-plager
http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Kjernesett-for-rehabilitering-ved-muskel-og-skjelettsykdommer-skader-og-plager
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Ny pris til Kari Bø

n Kari Bø, fysioterapeut og rektor ved 
Norges Idrettshøgskole, har fått en 
internasjonal pris for sitt mangeårige 
forsknings- og formidlingsarbeid på bek-
kenbunnsproblemer og inkontinens hos 
kvinner.

«The International Continence Soci-
ety Lifetime Achievement Award» deles 
ut av International Continence Society 
(ICS). Prisen deles ut på en ICS-kongress i 
Tokyo i september. 

Kari Bø har tidligere fått WCPTs høy-
este pris, Mildred Elson Award, for sitt 
arbeid med kvinnehelse og bekkenbunns-
problemer. Prisen ble delt ut på verdens-
kongressen i Singapore våren 2015.

Les mer: www.ics.org

Dødeligheten blant brystkreftramme-
de kan reduseres kraftig med fysisk 
aktivitet. Det viser en studie ledet 
av fysioterapeut Kristin B. Borch ved 
UiT Norges arktiske universitet.

KVINNER som rapporterte lavt aktivitets-
nivå etter brystkreftdiagnosen, hadde tre 
ganger så høy dødelighet som kvinnene som 
meldte om moderat fysisk aktivitet, skriver 
Forskning.no.

Ifølge Borch er målet på moderat fysisk 
aktivitet satt til om lag 30 minutter med ak-
tivitet som fører til at man puster litt tyngre 
enn normalt.

Borch er post.doc. ved Det helseviten-
skapelige fakultet i Tromsø, og hun har fulgt 

totalt 1.327 kvinner i studien. Samtlige var 
friske ved oppstart, og de har gjennom årene 
jevnlig besvart spørsmål om fysisk aktivitet 
knyttet til fritid, arbeid, transport og i hjem-
met.

Kvinnene er følgelig spurt om aktivitets-
nivå både før og etter kreftdiagnosen, og 
man har via dette undersøkt i hvilken grad 
aktivitetsnivået påvirker risikoen for å dø for 
tidlig. 

Borch mener studien er svært viktig, et-
tersom den viser at kreftpasienter må holde 
seg i aktivitet. Tidligere forskning har funnet 
minimal sammenheng mellom fysisk aktivi-
tet og utvikling av brystkreft, mens Borchs 
studie viser at kvinner kan vinne mye via 
fysisk aktivitet etter at diagnosen er satt. n

Les studien her.

Brystkreftrammede har god effekt 
av fysisk aktivitet

Suksess for kjeve- 
utredning 
n Et prøveprosjekt med tverrfaglig 
utredning av pasienter med temporo-
mandibulær dysfunksjon (TMD) viser god 
effekt, ifølge en evaluering Rambøll har 
utført for Helsedirektoratet. Målgruppen 
som trenger denne typen utredning er 
trolig større enn antatt.

TMD er en samlebetegnelse for 
dysfunksjon og smerte relatert til tyg-
gemuskulatur og /eller kjeveledd med 
omliggende strukturer.  Prøveprosjek-
tet (Strakstiltaket) ble igangsatt ved 
Haukeland Universitetssjukehus i 2013, 
og utredningsteamet har bestått av 
kjevekirurg, kjeveortoped, bittfysiolog, 
smertelege, fysioterapeut og psykolog-
spesialist.

  

– Samarbeidet mellom VitaePro og 
Revmatikerforbundet er underlig, 
synes lege og klinisk farmakolog Kari 
Kjeldstadli ved Oslo universitetssy-
kehus. 

HUN viser til produsentens uttalelser om 
at de lager et produkt for friske mennesker, 
men likevel inngår et samarbeid med en pa-
sientorganisasjon. 

– Det hadde vært interessant å vite hvilke 
vurderinger som er gjort før dette samarbei-
det ble inngått, sier Kjeldstadli til VG.

Flere medier har den siste tiden rettet sø-
kelys mot VitaePro, både på grunn av mel-
dinger om mulige bivirkninger, og på grunn 
av en nært forestående rettssak i Sverige, der 
selskapet er anklaget for villedende reklame. 

Samarbeidet mellom Revmatikerforbun-
det og Vitaelab, selskapet bak VitaePro, lig-
ger ifølge VG an til å fortsette. Dette til tross 
for at Relis Sør-Øst – et uavhengig, offentlig 
legemiddelorgan,  advarer folk som går på 
visse typer medisiner mot å ta kosttilskud-
det. Gravide og kvinner som prøver å bli 
gravide, frarådes også å ta kosttilskuddet.

Fysioterapeuten har tidligere i år vært 
i kontakt med Revmatikerforbundet på 
grunn av deres anbefaling av VitaePro. Ge-
neralsekretær Tove Granaas. Hun under-
streker at forbundets beste råd og absolutte 
anbefaling, er at pasienten alltid rådfører seg 
med lege.

– Vi følger nøye med på alle forhold som 
berører våre samarbeidspartnere, så også 
VitaePro, sier Tone Granaas. n

Kritikk for VitaePro-samarbeid

http://www.follo-futura.no/
http://www.ics.org/
http://forskning.no/kreft-trening/2016/01/fysisk-aktivitet-reduserer-dodsrisiko
http://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-015-1971-9
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Airstacking med bag til barn og unge 
med nevromuskulær sykdom
Med eller uten ventil?

Sammendrag 

n Bakgrunn: Airstacking med bag benyttes for å øke lungevolum, hosteevne og beve-
gelighet i thorax hos barn og unge med nevromuskulær sykdom. Hvilke trykk som er 
nødvendig for å oppnå effekt hos barn er ukjent.  

n  Hensikt: Å undersøke hvordan airstacking med bag med og uten en pop-up ventil 
(løser ut trykk >35 cmH2O) påvirket lungevolum og hosteevne umiddelbart og i løpet 
av 10 uker. 

n  Metode og materiale: Single subjekt eksperimental design ble brukt for å under-
søke hvordan maskimal insufflasjonskapasitet og peak cough flow ble påvirket hos to 
gutter med Duchenne muskeldystrofi.   

n  Resultater: Airstacking medførte klinisk relevante endringer i lungevolum og hoste-
evne. 

n  Konklusjon: For de to deltagerne ansees det ikke som hensiktsmessig eller nød-
vendig å bruke en pop-up ventil. Deltagerne rapporterte airstacking med bag som en 
enkel, lite tidkrevende og trygg teknikk uten registrerte alvorlige hendelser.

n Nøkkelord: Nevromuskulære sykdommer, fysioterapi, respirasjonsbehandling, air-
stacking, respiratoriske funksjonstester, hoste. 

Brit Hov, spesialfysio-
terapeut (spesialist 
barne- og ungdomsfy-
sioterapi, hjerte- og lun-
gefysioterapi, MNFF), 
MSc, Oslo universitets-
sykehus, Barnemedi-
sinsk avdeling.  
brit.hov@ous-hf.no

Elisabet Hellem, fysioterapeut og første-
lektor. Hovedfag i spesialpedagogikk, 
Fakultet for helsefag, Institutt for fysiote-
rapi, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Birgitta Blakstad Nilsson, fysioterapeut 
og postdoktor, Institutt for helse og sam-
funn, Avdeling for helsefag, Universitetet 
i Oslo.

Denne vitenskapelige originalartikkelen 
er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, og ble akseptert 24.11.2015. 

Studien er godkjent av Regional komié for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 
(REK) (REK nr. 2011/116). Studien er 
registrert hos Personvernombudet ved Oslo 
universitetssykehus (2011/3287). Det er 
innhentet informert skriftlig samtykke fra 
både barn og foreldre. Ingen interessekon-
flikter oppgitt. 

Bakgrunn
Barn og unge med progredierende nevro-
muskulære sykdommer (NMD), som for 
eksempel Duchenne muskeldystrofi (DMD) 
og Spinal muskelatrofi (SMA), taper gradvis 
muskelkraft, noe som påvirker lungefunk-
sjonen negativt (1). 

Svak inspirasjonsmuskulatur reduserer 
muligheten til å fylle lungene helt med luft 
og til å sukke dypt ved hjelp av egen mus-
kelkraft. Redusert kraft i ekspirasjonsmusk-
lene medfører problemer med å generere 
tilstrekkelig luftstrøm, noe som er nødven-
dig for en effektiv hoste. Respirasjonsinsuf-

fisiens og sekretstagnasjon kan utvikles til 
residiverende infeksjoner og lungebeten-
nelser. Personene er i utgangspunktet lun-
gefriske, men vil etter hvert få et restriktivt 
mønster med nedsatt funksjon i lunger og 
thorax, med påfølgende økt pustearbeid 
og kronisk respirasjonsinsuffisiens (1, 2).  

fag

mailto:brit.hov@ous-hf.no
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Airstacking med bag var en effektiv teknikk for å 
øke lungevolumer og hosteevne for de to guttene 
inkludert i studien.

Kort sagt

Implikasjoner for praksis:
•	 Artikkelen introduserer og beskriver en 

klinisk relevant og internasjonalt benyt-
tet behandlingsteknikk som hittil er lite 
benyttet nasjonalt.

•	 Studien anvender to validerte utfallsmål 
som kan være nyttig for fysioterapeuter 
som i sin praksis skal vurdere lunge- og 
hostefunksjon hos personer med nevro-
musklulær sykdom.

•	 Studien gir eksempel på hvordan Single 
subjekt eksperimental design kan være 
en nyttig forskningsmetode i fysioterapi 
i sammenheng med forskning på små 
grupper og spesielle intervensjoner. 

Lungekomplikasjoner og respirasjonssvikt 
er hyppigste årsak til dødelighet hos barn 
med NMD (3).

Lungefysioterapi er en viktig interven-
sjon for å forebygge lungekomplikasjoner 
(4). Ved etablert sekretproblematikk har 
tiltakene tradisjonelt bestått av manuelle 
teknikker, drenasjestillinger og stillingsend-
ringer, positivt luftveistrykk (PEP/CPAP) 
og manuell hostestøtte (5, 6). Etter 2001 
har mekanisk hostestøtte vært tilgjengelig i 
Norge og anbefales ved svak hostekraft (4). 

Det har i Norge vært mindre fokus på til-
tak som kompenserer for personers gradvis 
fallende vitalkapasitet (VC), et uttrykk for at 
man ikke kan fylle lungene godt ved hjelp 
av egen muskelkraft. Faglige internasjonale 
retningslinjer og konsensusartikler anbe-
faler oppstart av forebyggende tiltak for å 
opprettholde:

•	 aldersadekvate lungevolumer 
•	 ettergivelighet (compliance) i lunger 

og thorax
•	 evnen til å hoste (7).
Teknikken «Airstacking med bag» har 

til hensikt å øke lungevolum, hosteevne og 
bevegelighet i thorax, og det er vist at den 
kan forsinke fall i VC (8). Teknikken utfø-
res ved at personen først puster dypt inn 
til sin VC. Ved hjelp av en ventilasjonsbag 
gis deretter gjentatte porsjoner med luft via 
munnstykke1. Larynx fungerer som en ven-
til ved at personen ikke puster ut, men sten-
ger glottis og holder luften inne mellom hver 
porsjon med luft. De leverte volumene med 
luft stables på hverandre til man oppnår den 
maksimale mengde luft som kan holdes inne 
med glottis lukket. Dette lungevolumet kal-
les maksimal insufflasjonskapasitet (MIC) 
(9). (Figur 1). 

I 1980 beskrives en forløper av teknikken 
der en pumpe benyttes for å fylle lungene 
med luft i behandlingen av unge voksne 
med tverrsnittskade (10). I 1997 foreslås air-
stacking som en del av en protokoll for per-
soner med NMD med VC på < 1,1 liter (11). 
Teknikken beskrives nærmere i 2000, der 

det spesifiseres at bag uten trykkbegrens-
ning benyttes (9, 12) og at trykk >30 cmH2O 
anbefales (13). I 2007 hevdes det at effekt 
ikke kan forventes ved trykk <40 cmH2O og 
det anbefales bruk av trykk mellom 40–80 
cmH2O (14). Det er imidlertid knyttet skep-
sis til bruk av høye trykk hos barn. Ved 
kontinuerlig ventilasjonsstøtte er medisinsk 
personell opplært til å begrense trykkene til 
<35-40 cmH2O (15). En pop-up ventil som 
løser ut ved trykk >35 cmH2O kan anven-
des, men det er ukjent hvorvidt de ønskede 
effekter da kan oppnås.

Hensikten med denne studien var å un-
dersøke hvordan airstacking med bag med 
og uten en pop-up ventil som løser ut ved 35 
cmH2O påvirker lungevolum og hosteevne 
umiddelbart og i løpet av ti uker hos barn og 
unge med NMD. 

Materiale og metode 
Studien benyttet single subjekt eksperimen-
tal design (SSED), med alternerende be-
handling med to intervensjonsfaser og en 
utvaskingsfase mellom intervensjonene. De-
signet krever ikke gjentatte baselinemålinger 
og egner seg ved tiltak hvor man forventer 
umiddelbar effekt på den avhengige variabe-

len, for å sammenligne relative fordeler ved 
to versjoner av samme behandling (16). 
Inklusjonskriterier: 
•	 Alder fra 6 til 20 år, med progredierende 

nevromuskulær sykdom
•	 Selvpustende med vitalkapasitet <70% av 

forventet 

FIGUR 1 Framstilling av lungevolumene tidevolum (Vt), vitalkapasitet (VC) med blå linje og maksimal 
insufflasjonskapasitet (MIC) med rød linje på en tide/volumkurve. Vt er volumet vi puster i hvile, VC 
er den mengden luft som, ved egen kraft, pustes ut fra maksimal inspirasjon til maksimal ekspirasjon 
og påvirkes av styrken i respirasjonsmuskulaturen. MIC er den mengden luft som etter airstacking kan 
pustes ut. 

MIC

VCVt
Volum

Tid

	

	

1 Maske eller munnstykke med lipseal kan og bør 
benyttes ved svake ansiktsmuskler hvor det er van-
skelig å holde tett rundt et vanlig munnstykke. 
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•	 Evne til å ta instruksjon 
Eksklusjonskriterier:
•	 Kroniske lungeforandringer eller akutt 

respirasjonsproblematikk (SpO2 <95%) 
•	 Bronkopulmonal dysplasi, emfysembul-

lae, historie med barotraume
•	 Tracheostomi 
•	 Hjertesvikt 
•	 Mental retardasjon 

Intervensjonen
Airstacking ble gjennomført sittende, ved 
hjelp av en The Bag IITM (Laerdal Medical 
AS, Stavanger) med eller uten pop-up ventil, 
som var koblet til en tett maske (Lærdal) el-
ler munnstykke (system 22, Philips Respiro-
nics, Oslo) via korrugert slange (22 mm Ø 
og 15 cm lang). 

Valg av tilkobling, hhv. maske eller 
munnstykke, ble holdt konstant gjennom 
hele prosjektet. Deltagerne ble instruert i å 
stable posjoner med luft til MIC og holde 
pusten to-tre sekunder og repetere dette 
15 serier, tre ganger daglig. I den ene inter-
vensjonsperioden på ti uker ble airstacking 
gjennomført med pop-up ventil som slip-
per ut trykk >35 (± 5) cmH2O. I den andre 
benyttet de bag uten ventil. Deltagerne ble 
randomisert ved oppstart med eller uten 
ventil. Det var en ti ukers utvaskingsperiode 
mellom intervensjonene (Figur 2).

Utfallsmål
VC, MIC og Peak Cough Flow (PCF) ble 
målt fire ganger i hver periode (ved start, et-
ter tre, sju og ti uker). 

VC og MIC ble målt med tett maske 
eller munnstykke med neseklype på et 
Wright spirometer (modell Mark 14; Fer-
raris Development and Engineering Co Ltd, 
UK) i henhold til ATS/ERS standard (17)2. 
Maksimalt fire forsøk ble gjennomført for 
å forhindre tretthet. Spirometeret ble ka-
libreringstestet mot SensorMedics Wmax 
(AkuMed AS, Oslo). Benyttet kalibrerings-
grense var ± 3%. Intrarater-reliabilitet for 
VC på pasientgruppen er meget god med 
en signifikant intraclass correlasjons coef-
fecient (ICC) på 0,98 (18). 

VC <1,1 liter er et sensitivt og spesifikt 
mål på om alvorlige luftveisinfeksjoner kan 
forventes (2).

PCF ble gjennom-
ført ved at deltagerene 
hostet gjennom en 
bærbar portabel infra-
rød flow sensor (Mi-
croloop; Micromedical 
Ltd, UK) fra to ulike 
lungevolum:

PCFVC – etter en 
maksimal voluntær in-
spirasjon. 

PCFMIC – etter en 
voluntær inspirasjon 
og airstacking til MIC.

PCF måler den 
maksimale luftstrøm-
men som genereres 
ved ett host og angis i l/
min. PCF er et valid og 
klinisk relevant mål på 
hosteevne (19). Intra-
raterreliabilitet for PCF 
ved NMD er meget god 
med en ICC på 0,94 
(18). Hos barn benyttes 
persentiler for normal-
verdier (20). 

PCF <160 l/min 
regnes som et sensitivt 
og spesifikt mål på om 
hosten er effektiv, mens 
<270 l/min brukes som 
obs-grense (2). 

Effektmålene for å 
kartlegge endringer i de avhengige variable-
ne er benyttet i tilsvarende studier (9, 14, 21). 

Prosjektleder gjennomførte alle målin-
ger med deltagerne sittende i egen rullestol. 
Tidligere målinger var ikke tilgjengelig, og 
deltagerene var blindet fra egne resultater 
gjennom hele studien. Valg av tilkobling ble 
registrert og holdt konstant. Ved hver da-
tainnsamling registrerte prosjektleder om 
ventilen ble utløst, antall stablinger i hver 
serie og deltagerenes opplevelse av strekk i 
brystet på Borgs CR-10 skala (22). Deltage-
rene registrerte antallet stablinger, serier og 
runder samt opplevelse av ubehag, smerte 
eller andre fenomener i dagbok. Målingene 
ble tilstrebet gjennomført på samme tid på 
dagen og avvik ble registrert. 

Testleder, uten tilknytning til studien, 
gjennomførte spirometri før inklusjon ved 
hjelp av SensorMedics Vmax (AkuMed AS, 
Oslo). Maksimalt inspiratorisk og ekspira-
torisk trykk (MIP/MEP) ble utført av pro-
sjektleder etter inklusjon ved hjelp av Micro 

RPM (Respiratory Pessure Meter) fra Care 
Fusion, Germany 234 GmbH, Höchberg. 

Analyse av data
Deltagerene var sine egne kontroller og da-
taene fra intervensjonsperiodene ble satt 
opp i diagram ved hjelp av Excel for Win-
dows og sammenlignet via visuell analyse av 
nivå, trend, helningsgrad og variabilitet.

Etikk
Studien er godkjent av Regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 
(REK-nord) (2011/116). Samtykkeskjema 
ble signert av barn og foreldre.

Resultater
Fem gutter med DMD i alderen 8 til 19 år 
tok kontakt for inklusjon etter å ha blitt re-
kruttert gjennom rutinemessig kontroll hos 
egne behandlere i perioden mars-april 2011 
(Figur 3). 

MIC>VC

Uten ventil,15 repetisjoner, 
3 x dag i 10 uker

Med ventil, 15 repetisjoner, 
3 x dag i 10 uker

Med ventil,15 repetisjoner, 
3 x dag i 10 uker

Utvask
10 uker

Utvask
10 uker

Uten ventil,15 repetisjoner, 
3 x dag i 10 uker

FIGUR 2 Oversikt over intervensjon- og utvaskingsfaser.

MIC>VC
n=4

Drop-out før start pga 
praktiske forhold

n=1

Rutineundersøkelse egen behandler

Tok kontakt for inklusjon
n=5

Til screening
n=5

MIC=VC
n=1

Tilgjengelig for analyse
n=3

Drop out pga eksamen
n=1

Gjennomført
n=2

FIGUR 3 Flytskjema som viser inklusjonsprosessen.

2 Forsert vitalkapasitet (FVC) er vanlig å måle på en 
lungelab. For personer med nevromuskulære sykdom-
mer kan det være vanskelig å måle vitalkapasiteten 
forsert slik at vitalkapasitet (slow) heller benyttes.
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Screening
MIC på 10% > VC ble benyttet for å skille på om de mestret tenik-
ken3. Den yngste gutten på åtte år hadde MIC=VC og ble ikke in-
kludert. En mestret teknikken, men kunne på grunn av familiære 
grunner likevel ikke delta. Tre gutter med progredierende NMD ble 
inkludert etter screening. En gutt droppet ut grunnet eksamens-
stress. To gutter på henholdsvis 10 og 16 år med DMD gjennomførte 
intervensjonen. Se tabell 1.

Deltager A
Gutt på 16 år (FVC 30%) gjennomførte intervensjonen via maske 15 
repetisjoner, tre ganger daglig, startet forsiktig og benyttet to stab-
linger i starten, men gikk snart over til tre. Strekk i brystkassen via 
Borg (22) ble først angitt til fem, men økte til sju/åtte ved alle senere 
målinger. Mor assisterte ved alle målinger. Han anga stor nytte av in-
tervensjonen og uttrykte bekymring over ikke å ha denne tilgjenge-
lig i utvaskingsperioden. Han ønsket å fortsette med teknikken ved 
prosjektslutt. I første intervensjonsperiode benyttet han bag uten 
ventil og i andre periode bag med ventil (figur 4).

Lungevolum
VC var stabil i begge faser, og gjennomsnittet er litt høyere i første 
intervensjonsperiode (0,7 l) sammenlignet med siste (0,64 l). Abso-
lutt MIC var høyere ved tre av fire målinger og i gjennomsnitt høyere 
i første fase uten ventil (1,25 l) sammenlignet med siste hvor ventil 
ble benyttet (1,14 l) (Figur 4). Høyere volum (Δ VC-MIC) ble stablet 
ved tre av fire målinger i fasen uten ventil, sammenlignet med fasen 
hvor bagen hadde ventil. Trenden for absolutt MIC var lett stigende 
i fasen uten ventil, mens nivået lå lavere og var nøytral til lett syn-
kende når ventil ble benyttet. Gjennomsnittlig Δ VC-MIC i % i de to 
fasene var lik med 77,5%. Trenden for Δ VC-MIC i % var økende i 
fasen uten og synkende i fasen med ventil.

Hosteevne 
Absolutt PCFMIC var høyere ved tre av fire målinger uten ventil og 
gjennomsnittlig høyere uten ventil (157 l/min) ved sammenligning 
med ventil (150 l/min) (Figur 4). Høyeste PCFMIC ble målt i første 
fase uten ventil, laveste ved fjerde måling i andre fase med ventil. 
Trenden var lett økende i fasen uten og fallende i fasen med ven-
til. Økning i PCF (Δ PCFVC-PCFMIC) var gjennomsnittlig større uten 
ventil (71 l/min) enn med ventil (61 l/min). Økning i Δ PCFVC-PCF-
MIC i % var høyere i fasen uten ventil (82%) enn med (79%). 

Deltager B 
Gutt på 10 år (FVC 56%) gjennomførte intervensjonen via munn-
stykke i gjennomsnitt to ganger daglig i første- og 1,6 ganger daglig i 
andre periode. Han behersket teknikken umiddelbart og benyttet tre 
stablinger og 15 repetisjoner hver gang. Assistent bisto med teknik-
ken ved alle måletidspunkt bortsett fra tredje måling i første periode 
hvor mor hjalp, og fjerde måling i første periode hvor ukjent assis-
tent var hjelper. Han oppga god nytte av bagen og ønsket å fortsette 
med teknikken etter endt prosjektperiode. I første intervensjonspe-
riode benyttet han bag med og i andre bag uten ventil (figur 5).

3 For å mestre teknikken må man ha tilstrekkelig kontroll i larynx til å holde leverte 
volum med luft inne i lungene før neste posjon luft kommer.

TABELL 1 Presentasjon av deltagerne.

Variabel

Deltager A B

Kjønn Gutt Gutt

Alder 16 10

Diagnose Duchenne MD Duchenne MD

FVC i liter 0,68 1,07

FVC i % av forventet 30% 56%

PEF l/min 88 144

MIP cmH2O 27

MEP cmH2O 44

Steroidebehandling Nei (tidligere) Ja (½ dose)

Ryggoperert Ja Nei

Mobilitet Rullestol Rullestol

Nattlig ventilasjonsstøtte Bilevel PAP Nei

MIC>VC Ja Ja

Alder angitt i år ved inklusjonstidspunkt. FVC = forsert vitalkapasitet. PEF = 
peak ekspiratory flow. MIP = maksimalt inspiratorisk trykk. MEP = maksimalt 
ekspiratorisk trykk. MIC>VC – angir om forsøkspersonen behersker teknikken. 
Knudson 1997 (24) er benyttet som referansemateriale ved utregning av FVC 
i % av forventet.

FIGUR 4 Deltager A. Lungevolumene VC (blå) og MIC (rød) i liter øverst og 
hosteevne med PCF i l/min målt fra VC (grønn) og MIC (lilla). Numeriske 
verdier er vist i tabeller under. 
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Lungevolum
VC hadde stor variasjon men var i gjennomsnitt lik med 1,23 liter i 
begge intervensjonsperiodene. Absolutt MIC var høyest uten ventil 
ved tre av fire måletidspunkt, men i gjennomsnitt tilnærmet lik med 
1,67 liter i første fase med ventil og 1,7 liter i andre fase uten ventil 
(Figur 5). Trenden for absolutt MIC var lett stigende i fasen uten 
ventil og nøytral med ventil. Gjennomsnittlig Δ VC-MIC i % i de to 
fasene var lik med 38% og 39%. 

Hosteevne
Absolutt PCFMIC var høyere ved tre av fire målinger med ventil og 
gjennomsnittlig høyere med ventil (204 l/min) sammenlignet med 
uten ventil (181 l/min) (Figur 5). Høyeste PCFMIC ble målt i første 
fase med ventil, og laveste PCFMIC ved tredje måling i andre fase. 
Trenden var nøytral til lett stigende i begge faser. Økning i PCF (Δ 
PCFVC-PCFMIC) var gjennomsnittlig større med ventil (49 l/min) enn 
uten ventil (35 l/min). Økning i Δ PCFVC-PCFMIC i % var høyere i 
fasen med ventil (32%) sammenlignet med uten ventil (25%). 

Diskusjon
Airstacking med bag var en effektiv teknikk for å øke lungevolumer og 
hosteevne for de to guttene inkludert i studien. Teknikken ble oppfat-
tet som trygg og beskrevet som effektiv og nyttig i hverdagen. Den var 
enkel hostehjelp under fly- og biltur. Ingen alvorlige hendelser ble re-
gistrert. Både munnstykke og maske var hensiktsmessig. Deltagernes 
opplevelser av forskjellen mellom intervensjonene ble ikke undersøkt. 

Klinisk relevante endringer i volum og hosteevne
Til tross for at reduksjon i lungefunksjon er forventet ved naturlig 
sykdomsprogresjon, var trenden for VC og PCFVC stigende i begge fa-
ser hos deltager A. Lignende funn er vist i en senere studie (8). Vi har 
ikke gjort gjentatte baselinemålinger, fordi utfallsmålene forutsatte 
intenvensjonen, og kan derfor ikke si at dette skyldes intervensjonen. 

Hos samme deltaker øker MIC i fasen uten ventil. Stigende trend 
kan skyldes at airstacking førte til mykere brystkasse ved bruk av 
tilstrekkelig trykk. Funnene støttes i en nylig publisert studie som 
anvendte bag uten trykkbegrensning hos barn med NMD (21). Der-
som intervensjonen kan påvirke ettergivelighet i thorax og lunger 
slik at svake muskler lettere kan oppnå høyere lungevolum, vil dette 
være gunstig for å forsinke lungekomplikasjoner (2). Deltager A 
oppnådde en klinisk viktig endring da MIC var >1,1 liter ved tre av 
fire målinger i begge faser. 

Deltager B med bedre lungefunksjon i utgangspunktet hadde 
mindre forskjeller i stablet volum ved sammenligning av interven-
sjonene. MIC var høyere uten ventil ved tre av fire målinger også hos 
ham, men på grunn av en svært høy MIC målt ved et måletidstids-
punkt når mor gjennomførte intervensjonen og en lav når ukjent 
hjelper assisterte i fasen med ventil, er det knyttet stor usikkerhet til 
resultatene i perioden med ventil. 

PCF må være >160 l/min for å hoste effektivt (2). Deltager A opp-
nådde PCFMIC >160 l/min kun ved bruk av bag uten ventil. Deltager 
B hadde høyere utgangspunkt, men til tross for at PCFVC ligger under 
160 l/min i flere av målingene spesielt i fase 2, gjør teknikken likevel 
at han kommer over og kan hoste effektivt. 

Bag med eller uten ventil?
Resultatene fra deltager A støtter at det er behov for trykk >35 cm-
H2O. Han pakket mer luft (Δ VC-MIC), målte høyere MIC, økte 
luftstrømshastigheten mer og målte høyere PCF uten enn med ven-
til. Dette gjaldt både gjennomsnittsverdier og verdier ved alle må-
linger, bortsett fra i den første målingen i første fase som var ca 50% 
lavere enn andre målinger i samme fase. Forsiktig start og læringsef-
fekt kan være årsaken. Lengre tid til innlæring før målingene startet 
ville i så fall gitt enda større forskjell i gjennomsnittsverdier i favør 
av å bruke bag uten ventil. Bag uten ventil førte til PCFMIC >160 l/
min og effektiv hoste. 

MIC økte gjennom ti uker ved bruk av bag uten ventil, mens den 
ble redusert i perioden med ventil. For å øke og opprettholde lunge-
volumer og begrense restriktiv utvikling av lunger og thorax ser det 
ut som deltager A er best tjent med å benytte bag uten ventil. 

Deltager B oppnådde relevant påvirkning av lungefunksjon både 
med og uten ventil. Med lavere alder og bedre bevart lungefunk-
sjon med bedre funksjon i thorax, kan vi anta at trykk <35 cm H2O 
lettere kan utnyttes og være tilstrekkelig for å øke lungevolum og 
hosteevne. 

Hvordan teknikken har påvirket lungevolumer og hosteevnen ut 
over intervensjonsperiodene kan vi imidlertid ikke si noe om, fordi 
vi uten baselinemålinger ikke kan kontrollere hva som er naturlig 
variasjon i sykdommens forløp, og hva som eventuelt kan tilskrives 
intervensjonen. Dette er en svakhet ved studien. 

Dosering og starttidspunkt 
Riktig dosering for å opprettholde og eventuelt øke lungevolumer og 
hosteevne for barn og unge med NMD er ukjent. Begge deltagerne 

FIGUR 5 Deltager B. Lungevolumene VC (blå) og MIC (rød) i liter øverst og 
hosteevne med PCF i l/min målt fra VC (grønn) og MIC (lilla). Numeriske 
verdier er vist i tabeller under.
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i denne studien benyttet tre stablinger med 
endeinspiratorisk pause på to-tre sekunder, 
som ble repetert; 15 serier hver gang. Åtte 
sekunder endeekspiratorisk pause er tidli-
gere benyttet (21), men er noe som hos barn 
vil gi en svært lav respirasjonsfrekvens og 
sannsynlig opplevelse av åndenød. Dosering 
med 10-15 serier to-tre ganger daglig benyt-
tes av flere (9, 12, 21) og synes hensiktsmes-
sig. VC 1,1 liter og PCF 160 l/min er brukt 
som absolutt nedre grense, mens PCF <270 
l/min er brukt som obs-grense for å forebyg-
ge komplikasjoner (2, 11). Hos barn hvor 
verdiene er avhengig av alder og størrelse 
på personen, kan VC i % av forventet eller 
persentilskjema være et bedre mål (20, 23). 

Studiens design gir begrensninger ved at 
resultatene kun gjelder for deltagerne i stu-
dien og må tolkes deretter. Begge deltagere, 
som hadde VC <56%, oppnådde klinisk 
relevante endringer i lungevolum og hos-
teevne. Nylig publiserte studier antyder at 
oppstart av airstacking på barn med NMD 
bør inkluderes allerede ved VC på 80-90% 
av forventet for å stimulere til normal vekst 
og utvikling av lunger og brystkasse (7, 21). 
Studien bør gjentas med flere deltagere for 
blant annet å validere riktig cut-off verdi. 
Ytterligere forskning på tematikken er nød-
vendig. 

Konklusjon 
Airstacking med bag medførte klinisk rele-
vante endringer i lungevolum og hosteevne 
for de to guttene med NMD i studien. End-
ringene var størst for den eldste gutten med 
lavest lungefunksjon. For de to ansees det 
ikke som hensiktsmessig eller nødvendig 
å bruke ventil som løser ut ved 35 cmH20. 
Begge rapporterte airstacking med bag som 
en enkel, lite tidkrevende og trygg teknikk 
uten noen registrerte alvorlige hendelser. 
De valgte på eget initiativ å fortsette med 
teknikken etter endt prosjektperiode. Funn 
fra studien må verifiseres i større studier. 
Optimal dosering og tidspunkt for å starte 
med intervensjonen gjenstår i tillegg som 
ubesvarte spørsmål.

Takk
Takk til Fond til etter- og videreutdanning 
av fysioterapeuter for utdannings- og for-
midlingsstipend. 
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Title: Airstacking with ambu bag in children with neuromuscular disease. With or without 
a pressure release valve?  
Abstract 

n Background: Airstacking with ambu bag is used in the treatment of patients with neu-
romuscular disorders (NMD) to help maintain sufficient lung volume and cough ability. 
The necessary pressure for optimal efficacy in children is not known.  

n  Aim: The aim was to assess the impact of adding a pressure release valve (35 cmH2O), 
during airstacking, on lung volume and cough ability in children with NMD immediately 
and after 10 weeks.

n  Method and material: Single subject experimental design was used to measure ma-
ximal insufflationcapacity and peak cough flow in two boys with Duchenne muscular 
dystrophy in Norway. 

n  Results: Both boys showed clinically relevant changes in lung volume and cough flow. 
Adding a pressure release valve to the ambu bag was not appropriate or necessary. 
Both boys reported the technique as simple, safe and feasible with no recorded adverse 
events.

n Keywords: Neuromuscular diseases, physical therapy modalities, respiratory therapy, 
airstacking, respiratory function tests, cough.
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VED kronisk utmattelsessyndrom/myal-
gisk encefalopati (CFS/ME) er det uav-
klarte underliggende sykdomsmekanismer 
og faglig uenighet om diagnosekriterier og 
behandlingsmetoder. Her gjennomgår vi 
forskningslitteraturen og kommenterer også 
debatten omkring tilstanden.

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati (CFS/ME) er en alminnelig – 

og alvorlig – tilstand karakterisert av gjen-
nomgripende utmattelse (spesielt i etterkant 
av bagatellmessige anstrengelser) og kronis-
ke smerter samt konsentrasjons- og hukom-
melsesproblemer (1).

Sykdomsmekanismer
Arv kan predisponere for kronisk utmattel-
sessyndrom/myalgisk encefalopati (2). Det 
samme gjelder bestemte personlighetstrekk, 
som høy grad av perfeksjonisme (3). En 
langvarig infeksjon, for eksempel mononu-
kleose, er en etablert utløsende faktor (4), 
men også kritiske livshendelser kan spille en 
rolle (5).

Vedlikeholdende faktorer omfatter en-
dret kognitiv funksjon, spesielt endrede ek-
sekutive funksjoner (6), økt sympatisk og 
redusert parasympatisk nerveaktivitet, noe 

som påvirker sirku-
lasjonsreguleringen 
(7,  8), samt svekket 
responsivitet i  hypo-
thalamus-hypofyse-
binyreaksen (HPA-
aksen) (9).

I en del studier er 
det også rapportert 
immunologiske end-
ringer karakterisert 
av lett generell be-
tennelse (økning av 
proinflammatoriske 
cytokiner) og svek-
ket NK-cellefunk-
sjon (10), men her 
er det motstridende 
funn. Ett problem er 
at sporadisk positive 
funn blir rapportert 

fordi de er originale og spennende, mens de 
etter en tid viser seg å  være falskt positive 
grunnet publiseringsskjevhet.

Problemet er demonstrert i en nylig pu-
blisert oversiktsartikkel (11). Forfatterne 
gjennomgikk 38 artikler med totalt 77 im-
munologiske markører, hvorav mange var 
rapportert positive i  enkeltstudier. Den 
eneste  reprodusert positive  markøren var 
TGF-β, de øvrige var negative i de aller fleste 
studiene. Hvorvidt TGF-β er en biomarkør 
for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati gjenstår å vise. I flere av enkelt-
studiene som oversiktsartikkelen var basert 
på, ble det anvendt biologisk materiale som 
ikke var optimalt innsamlet og brukt teknik-
ker som i dag er foreldet.

Vi undersøkte et pasientmateriale for 27 
cytokiner i  plasma (TGF-β var ikke inklu-
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Det er bare sannheten som kan 
hjelpe pasientene.

dert) ut fra hypotesen at pasientene hadde 
en lett generell betennelse (12). Det var 
ingen forskjell fra et sammenlignbart kon-
trollmateriale, verken ved hovedanalysen 
eller ved subgruppeanalyser. Våre negative 
funn ble publisert i et høyt rangert tidsskrift 
og bidrar dermed til å justere publiserings-
skjevhetene.

Det er utviklet integrerte modeller der de 
empiriske funnene fra forskningen på kro-
nisk utmattelsessyndrom/myalgisk ence-
falopati ikke ses som motsetningsfylte, men 
som ulike fasetter av et komplekst fenomen 
(13 -15). Et utgangspunkt kan være pasien-
tenes opplevelse av overveldende utmattelse.

Nevrobiologiske studier tilsier at utmat-
telse kan ha fellestrekk med smerte, både 
hva gjelder nevrologisk substrat (delvis 
overlappende nevrale nettverk) og evolu-
sjonær funksjon. Der smerteopplevelse er 
en «alarm» om vevsskade, kan utmattelse 
være en «alarm» om for stort energiforbruk 
(16,  17). Aktivering av «utmattelsesalar-
men» bringer individet til ro, men gir samti-
dig – i likhet med smerte – en stressrespons 
karakterisert av kognitive, nevroendokrine 
og immunologiske justeringer. Evolusjonen 
tilsier at begge «alarmene» må være  plas-
tiske, de må endres av læringsprosesser slik 
at vi ikke gjentar uhensiktsmessig atferd. 
«Alarmene» må også ha høy sensitivitet, 
de må aktiveres ved alle potensielt truende 
situasjoner. Prisen for denne evolusjonære 
tilpasningen vil imidlertid være høy risiko 
for «falsk alarm».

Det er plausibelt at det kan oppstå «falsk 
utmattelsesalarm» ved langvarig infeksjon. 
Initialt vil immunresponsen være direkte 
ansvarlig for utmattelsesfølelsen fordi proin-
flammatoriske cytokiner (som interleukin-
1β) påvirker hjernen (18). Men jo lenger 
immunsvaret varer, desto større er risikoen 
for en assosiasjon til nøytrale stimuli ved 
klassisk betinging (19). Da vil «utmattelses-
alarmen» og den tilhørende stressresponsen 
kunne opprettholdes selv om infeksjonen 
spontanhelbredes og immunreaksjonene 
normaliseres (20).

En vedvarende stressrespons kan i sin tur 
forklare mange vedlikeholdende faktorer 
ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 

encefalopati (13). Stressresponser påvirker 
for eksempel kognitive funksjoner (21), de 
kjennetegnes av økt sympatisk og redusert 
parasympatisk nerveaktivitet (22) og kan 
over lang tid svekke responsiviteten i HPA-
aksen (23) analogt til det som er påvist ved 
kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk ence-
falopati. Dette vil i sin tur ha immunologiske 
konsekvenser: Både økt nivå av katekolami-
ner, redusert parasympatisk nerveaktivitet 
og svekket HPA-responsivitet fremmer be-
tennelsesreaksjonen (24 -26).

De empiriske funnene ved kronisk ut-
mattelsessyndrom/myalgisk encefalopati 
kan altså henge sammen som vist i figur 1. 
Modellen harmonerer med den etablerte 
kunnskapen om behandlingsmetoder: Kog-
nitiv atferdsterapi kan betraktes som en 
metode for «avlæring» av en «falsk utmat-
telsesalarm». Sympatikushemmeren  kloni-
din  normaliserer deler av stressresponsen 
ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati, men bedrer ikke symptomer 
eller funksjon – en nærliggende forklaring 

er at klonidin ikke påvirker selve «utmattel-
sesalarmen» (27).

Vi mener denne modellen er den mest 
plausible for å forstå sykdomsmekanismene 
ved tilstanden, men mer forskning er nød-
vendig for å bekrefte eller avkrefte den. Én 
strategi kan være funksjonelle bildefremstil-
linger av sentralnervesystemet. Foreløpige 
resultater fra vår forskningsgruppe indike-
rer funksjonelle endringer i hjerneavsnitt 
som kontrollerer stressresponser.

Diagnostikk
Det finnes ingen biomarkører for kronisk 
utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati, 
diagnosen må derfor være basert på pasien-
tens symptombeskrivelse. Det mest brukte 
kriteriesettet (fra 1994) krever langvarig 
(6 md.), uforklarlig og funksjonsnedsetten-
de utmattelse, samtidig må minst fire av åtte 
bikriterier være oppfylt (28). Denne defini-
sjonen var basert på en pragmatisk konsen-
sus og er i ettertid blitt kritisert. Kravet om 
fire av åtte bikriterier har for eksempel ingen 

FIGUR 1  Modell av sykdomsmekanismer ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk  
encefalopati (CFS/ME).
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rasjonell begrunnelse og støttes ikke av em-
piriske valideringsstudier (29, 30).

Den videre utviklingen har gått i retning 
av dels mindre, dels mer detaljerte definisjo-
ner. Eksempelvis krever de britiske NICE-
kriteriene (31) langvarig utmattelse og ett 
tilleggssymptom, mens Canada-kriteriene 
(32) og de nær beslektede «internasjonale 
konsensuskriteriene» (33) har omfattende 
symptomkrav. Alt i alt er det lansert 20 for-
skjellige definisjoner, men ingen av dem er 
blitt grundig validert (34).

Basert på foreliggende dokumentasjon 
anbefaler vi en vid diagnostisk definisjon, 
i  både vitenskapelig og klinisk sammen-
heng. Begrunnelsene er flere:

•	 En vid definisjon muliggjør subgruppe-
analyser basert på mer detaljerte kriteri-
esett, noe som bidrar til validering. Med 
en slik strategi har vi vist at Canada-kri-
teriene synes å  mangle diskriminerende 
og prognostisk validitet (35).

•	 De detaljerte definisjonene forutsetter en 
klar sammenheng mellom symptomer 
og underliggende sykdomsmekanismer. 
Empiriske funn indikerer imidlertid at 
denne forutsetningen ikke stemmer: Hos 
ungdommer med kronisk utmattelses-
syndrom/myalgisk encefalopati er det 
for eksempel  ingen  sammenheng mel-
lom symptomer som kunne indikere en 
betennelsesprosess (feberfølelse, ømme 
lymfeknuter osv.) og plasmamarkører for 
betennelse (12).

•	 Personer med langvarig utmattelse tren-
ger helsehjelp – en vid definisjon vil 
i  klinisk sammenheng sikre at vi ikke 
«mister» hjelpetrengende pasienter. 

Behandling
En systematisk oversikt fra 2006 konkluder-
te med at kognitiv atferdsterapi var den best 
dokumenterte behandlingen ved tilstan-
den (36). I ettertid er konklusjonen styrket 
gjennom flere store studier av voksne og 
ungdommer (37-40), og dokumentasjons-
grunnlaget omfatter nå flere tusen pasienter. 
Effektstørrelsen er imidlertid moderat, og 
dokumentasjonen for de sykeste pasientene 
er liten.

Kognitiv atferdsterapi kan gis både indi-
viduelt og i grupper (37). Hos ungdom kan 
internettbaserte konsultasjoner ha god ef-
fekt (39). Individuelt tilpasset aktivitetsøk-
ning er en integrert del av terapien, men kan 
også ha positiv effekt alene (38, 40, 41). Det 

er ingen tegn til økt hyppighet av alvorlige 
bivirkninger etter disse behandlingsformene 
(38, 41, 42).

Med et mulig unntak for det immunmo-
dulerende stoffet rintatolimod er det i  en 
fersk systematisk oversikt ikke vist effekt av 
noen medikamentelle behandlingsformer 
ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati, det være seg immunglobu-
liner,  hydrokortison, selektive serotonin-
reopptakshemmere eller antivirale midler 
(38). I  Norge har behandling med rituksi-
mab fått oppmerksomhet etter at en liten, 
placebokontrollert studie (30 pasienter) in-
dikerte positiv effekt (43). Det var imidlertid 
ingen effekt på primærendepunktet, resul-
tatene er så langt ikke blitt reprodusert og 
bivirkningsrisikoen er uavklart. Rapporterte 
bivirkninger av rituksimab i andre sammen-
henger (som nøytropeni og infeksjoner) gir 
grunn til varsomhet (44).

Vi mener dokumentasjonsgrunnlaget for 
kognitiv atferdsterapi er så solid at alle pa-
sienter med kronisk utmattelsessyndrom/
myalgisk encefalopati bør få tilbud om slik 
behandling. De sykeste pasientene er ofte 
sengeliggende i  mørke rom. Over lang tid 
kan dette ha alvorlige kroppslige og mentale 
konsekvenser (45,  46). Vi mener derfor at 
kognitiv atferdsterapi også må forsøkes hos 
denne undergruppen, selv om dokumenta-
sjonsgrunnlaget er dårligere. Den minimale 
bivirkningsfaren tilsier at å  unnlate å  be-
handle de aller sykeste pasientene er mer 
risikofylt enn å gi slik behandling.

Debatten – dualisme og vitenskapelig 
abdikasjon
Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk en-
cefalopati er et yndet debattema (47, 48). En 
hyppig påstand er at tilstanden må forstås 
som en «biomedisinsk» sykdom og at «psy-
kosomatiske forklaringer» – herunder studi-
er som viser effekt av kognitiv atferdsterapi 
– ikke er troverdige. Innleggene er ofte følel-
sesladede og inneholder bestemte retoriske 
virkemidler, som forsøk på å svekke andres 
faglige troverdighet og meningsberettigelse. 
Debatten i mange andre land følger et tilsva-
rende mønster og kan få et preg som skrem-
mer sentrale fagfolk fra offentlige ytringer 
(49).

Vi vil her peke på to sentrale kjennetegn 
ved debatten. For det første: Mange debat-
tanter synes å mene at kroppslige og mentale 
prosesser er to atskilte størrelser – det for-
utsettes at en sykdom kan klassifiseres som 

enten «fysisk» eller «psykisk». Denne dua-
listiske forståelsen er langt på vei forkastet 
i moderne nevrobiologi (50) og lar seg også 
tilbakevise av tallrike empiriske observasjo-
ner. Noen eksempler: Akutte mentale be-
lastninger (som dødsfall i nær familie) kan 
forårsake stressbetinget kardiomyopati (51). 
Posttraumatisk stressforstyrrelse gir gene-
rell betennelsesaktivering (52). Langvarige 
mentale belastninger er forbundet med re-
dusert NK-cellefunksjon (53).

Når det gjelder kronisk utmattelses-
syndrom/myalgisk encefalopati har dette 
følgende viktige konsekvens: Funn av im-
munologiske endringer kan ikke falsifisere 
hypotesen om at nevrobiologiske proses-
ser har sentral patofysiologisk betydning, 
snarere tvert imot. Gitt tilstedeværelsen av 
en «utmattelsesalarm» ville det være opp-
siktsvekkende om man  ikke  fant endrede 
immunresponser. Tilsvarende kan funn av 
aktivert mikroglia i  hjernen hos pasienter 
med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati (54) ikke tas til inntekt for at 
sykdommen har en «biomedisinsk» årsak 
(48). Mikrogliaaktivering ses også ved syk-
dommer som karakteriseres som psykiske 
samt ved langvarig psykososialt stress (55). 
Ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati vil man altså forvente slik akti-
vering.

For det andre: Debatten følger ikke eta-
blerte normer for faglige meningsutveks-
linger. Alminnelig dokumentasjonskrav til 
behandlingsformer blir tilsidesatt, og det 
iverksettes mediekampanjer (56). Akade-
mikere i vitenskapelige toppstillinger uttaler 
seg med skråsikkerhet om et fagområde de 
verken har klinisk eller vitenskapelig erfa-
ring fra, samtidig som leseren ikke opplyses 
om interessekonflikter (47, 48). Dette inne-
bærer en vitenskapelig abdikasjon. Dersom 
feltet kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati blir en slagmark for ulike opp-
fatninger  – fremmet med retoriske virke-
midler – har man gitt avkall på å finne viten-
skapelige sannheter.

En engasjert og kritisk meningsutveks-
ling inngår i  den vitenskapelige prosessen 
og skal selvsagt ønskes velkommen, men 
den må følge etablerte spilleregler. Dette 
inkluderer en intensjon om faktisk å  søke 
sannheten – ikke å vinne over sin motstan-
der. Det er bare sannheten som kan hjelpe 
pasientene.
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Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er 
en progredierende lungesykdom som om-
trent 300.000 personer lever med i Norge 
i dag. Kols kjennetegnes ved trangere luft-
veier som forårsaker tung pust og redusert 
fysisk kapasitet. Ved forverring av sykdom-
men kan den fysiske yteevnen være så re-
dusert at det blir vanskelig å utføre daglige 
aktiviteter.

Det er begrenset kunnskap om faktorer 
som bidrar til langtidsendringer i arbeids-
kapasitet og pustemønster ved kols. Puste-
mønsteret, som kan beskrives som forholdet 
mellom ventilasjon (VĖ) og tidevolum (VT), 
har betydning for hvordan ventilasjonen 
begrenses ved fysisk kapasitet og opplevel-
sen av tung pust. Avhandlingen består av 
tre delstudier, der hovedmålet var å få økt 
kunnskap om longitudinelle endringer i ar-
beidskapasitet og pustemønster, samt hvilke 
prediktorer som bidrar til eventuell endring.

Den første studien var en treårig pro-
spektiv kohortestudie som inkluderte 389 
pasienter med kols i Global Initiative for 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(GOLD) stadium II-IV. Prediktorer for lon-
gitudinell endring i 6 minutters gangdistan-
se (6MWD) ble undersøkt. Den andre studi-
en var en tverrsnittsstudie hvor 63 pasienter 
med kols gjennomførte progressiv arbeids-
belastningstest på tredemølle etter en mo-
difisert Bruce protokoll. Vi undersøkte om 
en kvadratisk modell (VṪ= a+b∙VĖ +c∙VĖ

2), 
kunne benyttes til å beskrive forholdet mel-
lom VĖ og VT under progressiv maksimal ar-
beidsbelastningstest. Den tredje studien var 
en longitudinell kohortestudie hvor 63 pa-

sienter med kols gjennomførte to progres-
sive arbeidsbelastningstester på tredemølle 
med en gjennomsnittlig tid mellom testene 
på 4,5 år. Longitudinelle endringer i oksy-
genopptak (VȮ2peak) og pustemønster, samt 
potensielle forklaringsvariabler for endring 
ble undersøkt. 

Resultatene fra Studie I viste at 6MWD 
ble redusert signifikant i løpet av observa-
sjonsperioden på tre år i GOLD stadium III 
(B= -36, 95 % konfidensintervall (KI): -51 to 
-7, p=0.009) og IV (B= -79, 95 % KI: -125 
to -20, p=0.007), mens pasienter i GOLD 
stadium II opprettholdt gangdistansen. Pre-
diktorer for longitudinell endring i 6MWD 
var selvrapportert hard fysisk aktivitet og 
forsert ekspiratorisk volum første sekund 
(FEV1). Resultatene viste også at andel pa-
sienter som utførte hard fysisk aktivitet ved 
tre års oppfølging var høyere hos de som 
hadde deltatt på lungerehabilitering i løpet 
av observasjonsperioden, med odds ratio 
2,4 (95 % KI 1.4-4.2, p=0.001).

I Studie II fant vi at en kvadratisk modell 
kunne benyttes til å beskrive forholdet mel-
lom VĖ and VT hos 59 av 63 kols-pasienter 
(p<0.05). Den lineære koeffisienten (b) var 
negativt (p=0.001) og den kvadratiske ko-
effisienten (c) positivt (p<0.001) relatert til 
FEV1.
VȮ2peak og FEV1 ble signifikant redusert 

i løpet av oppfølgingsperioden. Reduksjo-
nen i VȮ2peak var relatert til baseline VȮ2peak 
(p<0.001), endringer i inspiratorisk kapasi-
tet (IC) i hvile (p=0.005), FEV1 (p=0.031), 
alder (p=0.023) og røyking i oppfølgingsti-
den (p=0.021). En høyere baseline VȮ2peak, 
en større reduksjon i IC og FEV1, samt høy-
ere alder var assosiert med en større reduk-
sjon i VȮ2peak. Den kvadratiske modellen ble 
brukt til å se på endringer i pustemønsteret, 
og kunne benyttes til å beskrive forholdet 
mellom VĖ and VT hos 61 av 63 pasienter 
ved den første tredemølletesten og hos 59 
av 63 pasienter ved den andre. Den lineæ-
re koeffisienten (b) økte (p=0.007) og den 
kvadratiske koeffisienten (c) ble signifikant 
redusert (p=0.002) fra første til andre trede-
mølletest som er et uttrykk for at maksimalt 
VT ble nådd ved en lavere VĖ. Endringene i 

kurveparameterne (a, b og c) var alle relatert 
til endring i FEV1. 

Oppsummering
Vi har konkludert med at arbeidskapasiteten 
ble signifikant redusert over tid hos kols-pa-
sienter, og at den longitudinelle endringen 
var relatert til reduksjon i lungefunksjon. 
Vedvarende røyking var assosiert med en 
større reduksjon, mens hard fysisk aktivi-
tet var assosiert med en mindre reduksjon 
i arbeidskapasitet. Longitudinell endring i 
pustemønsteret var assosiert med redusert 
lungefunksjon.
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Forfattarane gir her ei god innføring i det å 
arbeide kunnskapsbasert både for ein nybyrjar 
og meir vidarekomne innan fysioterapifaget. 
Forfattarane påpeikar at å arbeide kunnskaps-
basert vil for fysioterapeuten innebere å 
grunna fagutøvinga balansert og systematisk 
på alle dei tre kunnskapskjeldene innan kunn-
skapsbasert fysioterapi:  Forskings-, erfarings- 
og brukarbasert kunnskap. 

Vidare gir forfattarane ei inngåande 
innføring i temaet forsking og forskingsde-
sign. Såleis er boka lesbar og nyttig både for 
nybyrjarar og vidarekomne, og ein kan velje 
ut dei aktuelle kapitla, som kan lesast kvar for 
seg. Forfattarane brukar eit lettfatteleg språk, 
og boka er lett å lese.

Boka gir såleis ei god innsikt i kunnskaps-
basert fysioterapi, som er aktuelt for alle 
fysioterapeutar uansett fagområde. For-
fattarane visar og både teoretisk og praktisk 
korleis ein kan komme i gang med å arbeide 
forskningsbasert. Boka gir ei god innføring i 
forskningsmetode på fleire nivå, frå nybyrjar 
til ein skal gjennomføre forskningsprosjekt 

sjølv. Ei grundig innføring i korleis ein gjen-
nomfører forskingssøk, konkrete søkje-råd, 
steg for steg, med tips om aktuelle databasar, 
og ikkje minst kritisk lesing, som er nyttig for 
alle fysioterapeutar.

Når boktittelen er sett til å vere ei bok om 
«kunnskapsbasert fysioterapi; metodar og 
arbeidsmåtar», tykkjer eg at forfattarane her 
har ei slagside med mest fokus på den eine 
delen innan det tredelte temaet; altså den 
forskningsbaserte kunnskapen. Dei skriv og i 
innleiinga at deira intensjon med boka er å få 

fleire fysioterapeutar til å fatte interesse for 
og bruke forsking som ein del av sin praksis. 
Dei fIeste kapitla her omhandlar også forsking, 
sjølv om forfattarane i denne nye versjonen 
av denne boka har eit nyskreve kapittel om 
brukarmedverknad. Såleis saknar ein større 
fokus på den erfaringsbaserte og brukarba-
serte kunnskapen. Forfattarane startar i kapit-
tel 1 og avluttar boka med alle delane innan 
kunnskapsbasert fysioterapi, dei fleste kapitla 
handlar likevel mest om forskingsbasert kunn-
skap. I neste versjon ynskjer eg meg ei bok 
som gir alle tre delar innan kunnskapsbasert 
fysioterapi meir fokus, og som syner oss 
korleis vi systematisk kan flette dette saman 
til ein kunnskapsbasert fysioterapipraksis. Men 
kanskje har fysioterapifaget tidlegare hatt 
slagside mot erfaringsbasert kunnskap, og 
treng eit løft på forskingssida?

Boka vert anbefalt som svært nyttig, både 
som lærebok og innføring for nybyrjar i både 
kunnskapsbasert fysioterapi, samt i forskings-
basert fysioterapi. I tillegg kan boka nyttast 
som innføring i  forskingsbasert fysioterapi for 
meir vidarekomne, også dei som skal i gang 
med forskingsprosjekt.

Eldri Kolltveit, fysioterapeut, spesialist NFF 
arbeidshelse, høgskulelektor ved ergotera-
peututdanningen, VID vitenskaplege høgskule, 
avd. Sandnes (tidlegare Diakonhjemmets 
Høgskole)

Kunnskapsbasert fysioterapi – viktig tema for alle!

Fysioterapeutens fagutgivelser:

PSYKISK HELSE i nr. 4/2016

n  Fagkronikker, kommentarer, fagessays, kasusrapporter og norske sammendrag av egne 
 vitenskapelige artikler/pågående studier må være redaksjonen i hende senest 1. mars. 

Veileder for alle nevnte sjangre finner dere på våre nettsider, www.fysioterapeuten.no.

For spørsmål, kontakt fagredaktør på epost js@fysio.no. Bidrag til utgivelsen sendes samme epostadresse. 

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


30     FYSIOTERAPEUTEN  2/16

FAG SAMMENDRAG

Skrevet av fysioterapeut, MSc., Kine Melfald  
Tveten, kine.tveten@uib.no 
Veiledere: Professor, Dr. Philos Liv Inger Strand 
og post-doc Tove Dragesund. 

Høsten 2015 startet prosjektet «Motorisk 
profil hos spedbarn», et samarbeid mellom 
Universitetet i Bergen og Barnas Fysiote-
rapisenter i Bergen. Hovedmålet er å gjøre 
måleredskapet Infant Motor Profile tilgjen-
gelig på norsk, og utføre en reliabilitetsun-
dersøkelse av den norske versjonen.

Bakgrunn
Nedsatt motorisk funksjon er en av ut-
fordringene til barn med cerebral parese, 
mindre nevrologiske dysfunksjoner eller 
Developmental Coordination Disorder 
(DCD). Motoriske vansker hos barn er as-
sosiert med sosiale og emosjonelle vansker, 
overvekt, lavt selvbilde og mobbing (1-5). 
Forskning viser økende evidens for effekten 
av tidlig intervensjon, som tar sikte på å dra 
nytte av hjernens plastisitet de første leveår 
(6, 7). For å kunne identifisere og fange opp 
barn som kan ha behov for slike intervensjo-
ner, er det behov for anvendelige, reliable og 
valide måleinstrumenter.

Måleredskapet Infant Motor Profile 
(IMP)(8) ble utviklet med henblikk på å 
undersøke barns motorikk, med fokus på 
variasjon, variabilitet, flyt og symmetri i be-
vegelsene. Målgruppen er spedbarn fra tre 
måneders alder og inntil barnet har hatt en 
kort periode med selvstendig gange. Skåring 
av testen baserer seg på et 15 minutters vi-
deoopptak hvor barnets spontanmotorikk 
observeres ut fra deres funksjonsnivå i rygg-
leie, mageleie, sittende, stående, gående og 
mens det håndterer leker.

Forskningsspørsmål
1. Kan det oppnås tilstrekkelig konformitet 
mellom den originale engelske versjonen og 
en oversatt norsk versjon av IMP? 
2. Er den norske versjonen av IMP anvende-
lig i klinisk praksis, med god inter-rater og 
og test-retest reliabilitet blant klinkere med 
ulik ansiennitet innenfor barnefysioterapi?

Metode 
Oversettelse av måleredskapet tar utgangs-

punkt i anbefalinger fra Committee for 
Translation and Protocols of the Interna-
tional RDC/TMD Consortium Network (9). 
Det er innhentet samtykke fra utvikleren av 
måleredskapet til oversettelse. Oversettel-
sesprosessen består av ti trinn, med en over-
settelse fra engelsk til norsk, en tilbake-over-
settelse til engelsk, samstilling og vurdering 
fra ekspertpanel med en felttest før endelig 
versjon kan godkjennes. 

Reliabilitetsstudien vurderes i et utvalg 
på 50 spedbarn. Halvparten av barna skal 
ha en kjent risikofaktor for motoriske for-
sinkelser så som prematuritet, lav fødsels-
vekt eller komplikasjoner i forbindelse med 
fødsel. Fysioterapeutene som skårer video-
ene har henholdsvis 3, 15 og 34 års erfaring 
innen barnefysioterapi. Terapeutene kjen-
ner barnets alder og kjønn når de vurderer 
videoene, men er blindet for eventuelle ri-
sikofaktorer. Test-retest undersøkelsen utfø-
res av en fysioterapeut som skårer det sam-
me datamaterialet to ganger med tre ukers 
mellomrom.

Deltakere til studien rekrutteres igjen-
nom helsestasjoner i Telemark og er støttet 
av Fond til etter- og videreutdanning for fy-
sioterapeuter. Ferdigstillelse er ventet i løpet 
av juli 2017.
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Vi holder mange kurs i 2016, her er de neste:

Vi holder en rekke kurs for 
fysioterapeuter, manuellterapeuter, 

kiropraktorer m. fl.
For mer informasjon om våre kurs se:

 www.alfacare.no/kurs
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Oslo  01.-02. april Kinesiotaping Symposium
Oslo  22.-23. april Kinesiotaping trinn 3
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AlfaCare arrangerer for fjerde gang det årlige symposiumet i 
kinesiotaping. Vi har igjen samlet noen av de dyktigste ekspertene
innen faget, både internasjonalt og nasjonalt.

Det er en ære å ønske velkommen til: 
Ruben Ferreira, Konstantinos Diamantopoulos, Gaute Alstad Sunde, Sindre Busk 
Witzøe, Gudrun Collins, Stefano Frassine, Pentii Pitkänen, Kristian Seest, Frank 
Tore Jacobsen, Nina Paulsen og Nina Erga Skjeseth. 

Årets hovedtema: 

Sports medicine and kinesio taping
Day 1: Low back and lower extremities injuries in high level sports.
Day 2: Neck, shoulder and upper extremities injuries in high level sports.

Klikk her for mer informasjon og påmelding
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Sykehuset Vestfold har tatt 
signalene fra styresmaktene 
på alvor. Lungerehabiliterings-
programmet, som ble lagt ned 
i 2012, er på plass igjen. Det 
har blitt en suksess.
TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

SOM for de fleste lignende tilbud rundt om i 
landet, var pasientrekruttering en viktig år-
sak til nedleggelsen.

Det er en gnistrende kald vinterdag når 
vi ruller inn i Tønsberg, med andre ord en 
utfordrende dag for kols- og lungesyke. Vel 
inne i sykehusets varme, på avdeling for fy-
sioterapi og ergoterapi, er det yrende akti-
vitet. Det er trenings- og undervisningsdag 
for deltakerne i lungerehabiliteringspro-
grammet, og her møter vi både brukere og 
behandlere.

Fulgte føringene
Elisabeth Idås er spesialfysioterapeut ved 
lungerehabiliteringen, Sykehuset Vestfold 
(SiV), og forteller hvorfor rehabiliteringstil-
budet ble startet opp igjen.

– Det er gitt klare retningslinjer fra Hel-
sedirektoratet, hvor man formidler anbefa-
linger om etablering av rehabiliteringstilbud 
for kolspasienter i spesialisthelsetjenesten. 
Dette gjelder kolspasienter med Gold grad 
tre og fire, men pasienter med grad to kan 
også inkluderes om de har tilleggslidelser, 
forklarer Idås.

Ifølge retningslinjene bør det gis rehabi-
literingstilbud til dem med lettere grad av 
kols i primærhelsetjenesten.

– Ledelsen ved lungeseksjonen tok opp 
behovet for å ha et rehabiliteringsprogram i 
fjor. Fra 1994 til 2012 var dette et tilbud ved 
SiV, men det ble besluttet nedlagt på grunn 
av manglende ressurser og tilgang på pasi-
enter, sier Idås.

– Hva kan være årsak til at det er vanskelig 
å rekruttere disse pasientene?

– Kolspasienter har ofte dårlig funksjons-
nivå og vet lite om sykdommen sin. Ofte vet 
de ikke hva som finnes av tilbud og at det går 
an å gjøre noe. Fastlegen har en viktig rolle 
her i forhold til informasjon i møte med 
disse pasientene. Pasientene trenger å lære 
mer og bli tryggere. De er ofte lite aktive og 
trenger et puff for å komme i gang.

Samlet i fysio- og ergoterapi
Da den berømte rehabiliteringsballen hadde 
begynt å rulle, hadde man møte ved SiV for 
å finne rammene tilbudet skulle ha.

– Det er lungepoliklinikken som drifter 
kursene, men vi bruker lokalene her på Av-
deling for fysio- og ergoterapi. Her har vi en 
fin gymsal og et rom vi kan ha undervisning 
i, med tilhørende kjøkken. Da kan deltaker-
ne få seg en kaffekopp etter endt trenings-
økt, forteller Idås.

Og, siden våren 2015 har man hatt rul-
lerende opptak av pasienter til programmet.

– Noe vi er alene om i Norge, så vidt jeg 
vet. Denne formen for opptak har man god 
erfaring med fra hjerterehabilitering, og 
man ville derfor prøve det samme for lunge-
syke, sier fysioterapeuten.

Målet er at man skal komme tidlig i gang 
etter innleggelse.

– Her gjør lungeposten en god jobb med 
å gå igjennom pasientene som ligger inne og 
vurdere dem for henvisning, understreker 
Idås.

– Man blir ofte overrasket over hvem som 
faktisk har et rehabiliteringspotensiale, leg-
ger hun til, og støtter dermed opp under at 
det aldri er for sent å trene.

Målsettingen er å ha tolv pasienter i pro-
grammet til enhver tid, men det er fortsatt 
en utfordring å rekruttere kandidater, ifølge 
Idås.

Trening og undervisning
To ganger per uke i seks uker møter pasien-

tene til lungerehabiliteringsprogrammet, og 
på timeplanen står en blanding av fysisk ak-
tivitet og undervisning.

– Vi starter med en time trening, og går 
videre til halvannen time med tverrfaglig 
undervisning. Her lærer deltakerne om syk-
dommen, legemidler, kosthold, pustetek-
nikker, anfallsmestring, slimmobilisering og 
energiøkonomisering. De har samtale med 
lege underveis i kurset og de får utarbeidet 
en egenbehandlingsplan. I tillegg til res-
sursene som er tilknyttet SiV, er også repre-
sentanter fra pasientorganisasjoner med på 
undervisningssiden. Dette gir verdifull inn-
sikt i hvordan andre med tilsvarende lidelser 
mester hverdagen, sier Idås.

Første gang en pasient møter til lunge-
rehabilitering har han eller hun en samtale 
med sykepleier mens de andre pasientene 
trener. CAT-skår (COPD Assessment Test, 
eller Kols-vurderingstest) og styrke i ben-
press blir registrert ved oppstart. Pasientene 
tester også benstyrke ved slutten av kurset.

– Ut over det fyller deltakerne ut et mål-
settingsskjema. Dette tar vi frem når de kom-
mer til oppfølgingssamtale etter tre måneder. 
Som for alle andre er trening ferskvare, også 
for lungepasienter, og målet er derfor at de 
skal ha opprettet kontakt med et trenings-
tilbud i hjemkommunen før rehabiliterings-
programmet er avsluttet, forklarer Idås.

Tremånederskontrollen byr på ny måling 
av CAT-skår og samtale med sykepleier.

– Dette er ofte svært hyggelige møter. 
Mange av pasientene har etablert trenings-
rutiner, de bruker egenbehandlingsplanen 
aktivt, lever tryggere og er fornøyde, fortel-
ler Idås.

Pasientforløp og økonomi
En annen drivkraft bak lungerehabilite-
ringsprogrammet er sykepleier Margrete 
Klemmetsby, som arbeider ved lungeseksjo-
nen på SiV.

– Arbeidet vi gjør her er veldig i tråd med 
samhandlingsreformen. Det handler om 

Gjenoppstandelse og suksess 
for lungerehabilitering
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å satse på forebyggende arbeid og skape et 
bedre pasientforløp, sier hun.

Rehabiliteringsarbeidet slår også positivt 
ut i samfunnsregnskapet.

– Tanken er å forbedre pasientenes mest-
ring av sykdommen, for dermed å få færre 
sykehusinnleggelser og infeksjoner. Her 
kommer også egenmestringsplanen til pasi-
entene inn som et viktig verktøy, understre-
ker Idås.

– Programmet bidrar også til å redusere 
sykdomsutviklingen, minner Klemmetsby 
om.

Livsstilsendring
Blant dagens pasienter på rehabiliterings-
programmet er det ikke mange som fortsatt 
røyker, men røykeslutt og livsstilsendring 
står sentralt i undervisningen.

– Som nevnt er dette en gruppe som er 
vant til å være mye stillesittende. De velger 
ofte passivitet fremfor aktivitet på grunn 
av tung pust. For enkelte er det forbundet 
med ubehag å bevege seg ute blant folk på 
grunn av sykdommen. Tung pust og slim 
gjør at man tiltrekker seg oppmerksomhet, 
og jeg kjenner faktisk til en pasient som kun 
beveget seg ute om natten, supplerer Klem-
metsby.

For å bli tatt opp i programmet kreves 
naturlig nok henvisning, men pasientenes 
motivasjon er også en medvirkende faktor i 
utvelgelsen.

– De må være motiverte og ha fått god in-
formasjon om hva programmet innebærer. 
De må kunne komme seg fra inngangsdøren 
og hit til treningsrommet for egen maskin, 
og de må være villige til å yte en egeninnsats 

for å få en bedre hverdag, sier Klemmetsby 
og Idås.

Her er vi ved noe vesentlig, nemlig infor-
masjonsflyten.

– Alle sier at det er for lite informasjon å 
få om sykdommen, og om hvilke tilbud som 
finnes for lungesyke. Dette er noe vi arbei-
der aktivt med, og som inngår i å skape et 
bedre pasientforløp. Her må vi også ha fast-
legene med oss, og vi forventer en økning 
i henvisningene fra dem ettersom tilbudet 
blir bedre kjent, understreker Klemmetsby.

Noe tidspunkt for evaluering av lunge-
rehabiliteringsprogrammet ved SiV er ikke 
satt, men i den påfølgende saken kan du lese 
mer og hvilke skussmål de som har vært, og 
er, med på programmet gir både opplegget 
og personalet. n ›››

VEILEDET OG TILPASSET TRENING Spesialfysioterapeut Elisabeth Idås ved SiV understreker viktigheten av tilpasset trening for kolspasienter.  
Bjørn Nystuen får oppmuntring og hjelp på romaskinen.
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Wenke Bordevich (65) fikk 
konstatert kols i 2005. Først 
etter en akuttinnleggelse i 
2015 fikk hun tilbud om å 
delta i lungerehabilitering.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

BORDEVICH har tatt turen fra Horten for å 
fortelle Fysioterapeuten om sine erfaringer 
med programmet ved Sykehuset Vestfold 
(SiV). Hun har gode tilbakemeldinger å by på.

– Dette er bare kjempe! Lungerehabilite-
ringsprogrammet er så positivt. Det har gitt 
meg en ny giv, slår hun fast.

Fra syden til sykesengen
En akutt lungebetennelse etter en sydentur i 
2015 ble vendepunktet for Bordevich.

– Jeg ville prøve alt for å bli bedre, etter-
som jeg hadde store problemer med pust, 
lungebetennelse og kols, forteller hun.

Rehabiliteringsprogrammet ved SiV had-
de nylig startet opp igjen, og Bordevich ble 
vurdert som en god kandidat.

– Fra månedsskiftet august/september 
2015 var jeg i gang. Treningen og informa-
sjonen jeg har fått her har gitt meg et nytt syn 
på hvordan jeg kan leve med kolsen, sier hun.

God oppfølging
Tre måneder etter fullført rehabiliterings-
program følges pasientene opp, og Borde-
vich har nylig vært igjennom denne øvelsen.

– Det er veldig all right og viktig å bli 
fulgt opp. Nå trener jeg en gang per uke, og 
det hjelper virkelig, understreker Bordevich.

– I Horten er vi heldige som har Horten 
Roklubb som stiller opp. Der er vi en gjeng 
damer som trener sammen ukentlig. Og her 
er det ikke noe sykdomsprat, kun glede over 
hva vi greier og får til. Ut over det følges jeg 
opp av sykehuset via kontroller, legger hun 
til.

De store forandringene på selve kolsen 
har hun ikke merket, men Bordevich er al-
likevel godt fornøyd.

– Trening og oppfølging gjør at jeg kom-
mer meg videre, og mentalt er det godt å 
kunne møte og snakke med mennesker som 
er i tilsvarende situasjon. Det byr også på 

erfaringsutveksling. Jeg hadde for eksempel 
ikke hørt om vaksine mot lungebetennelse 
tidligere.

Informasjonsproblemet
Der er vi igjen ved et sentralt og ømt punkt, 
nemlig at kolspasienter savner god informa-
sjon.

– Man må gjøre noe med informasjons-
flyten, det er viktig. Både legene og lunge-
avdelingen kan bli bedre på dette området, 
mener Bordevich. 

Hun kjenner ikke til om det finnes noe 

kommunalt tilbud for lungepasienter i Hor-
ten, og viser igjen til mangel på informasjon.

– Folk vet rett og slett ikke hva som tilbys, 
så samlet informasjon ville vært bra, mener 
Bordevich.

For å bøte på dette gjør Bordevich en inn-
sats som «informasjonsmedarbeider».

– Damene som står for kurset her på SiV 
er helt fantastiske, så dette er bare positivt. 
Det er også grunnen til at jeg ville stille opp i 
Fysioterapeuten – dette er et tilbud som for-
tjener skryt, avslutter Wenke Bordevich. n

Akuttinnleggelse førte til rehabiliteringsstart

BEDRE INFORMASJONSFLYT Wenke Bordevich etterlyser bedre informasjon for pasienter med kols. 
Men, tilbudet ved SiV er hun strålende fornøyd med, noe sykepleier Margrete Klemmetsby får klar 
beskjed om.
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Motivasjon til å komme i gang 
med egentrening, og hjelp til 
å bryte dårlige vaner er viktig 
for pasientene på lungerehabi-
literingsprogrammet.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

SIRKELTRENINGEN er i full gang, og blant 
dem som flytter seg fra post til post finner 
vi Bjørn Nystuen (75) fra Andebu i Vestfold. 
Han har flere «opptredener» innen rehabi-
litering i beltet, og er nå på sin andre tre-
ningssamling i regi av lungerehabiliterings-
programmet.

– Jeg har deltatt på et tilsvarende pro-
gram i forbindelse med hjerterehabilitering, 
og har også startet på lungerehabilitering 
tidligere. Det måtte jeg avbryte på grunn av 
infeksjon, forteller vestfoldingen.

Da sjansen bød seg igjen behøvde ikke 
Nystuen betenkningstid.

– Dette er veldig bra, og styrt av seriøse 
folk som gjør en god jobb, slår han fast.

Opplyst pasient
Nystuen forteller at han var til lungekon-
troll, hvor det ble klart at han hadde en 
tredel igjen av lungekapasiteten. Der ligger 
nivået stabilt. Dette er ikke hans første møte 
med organisert opptrening.

– Jeg har vært i Gausdal hos LHL tidli-
gere, og nå planlegger jeg å søke meg til 
Glittre-klinikkene. Ikke spør meg hvorfor, 
jeg har bare lyst, sier han mellom slagene i 
treningsrommet.

– Det er veldig bra å trene her. Man kom-
mer i gang igjen, og er man som jeg og har 
noen dårlige vaner som må brytes, er dette 
programmet løsningen, mener Nystuen.

Bedre egenbehandling
Innsikt i egen situasjon og bedre sykdoms-

forståelse er blant det Nystuen trekker frem 
som spesielt viktig. Han mener det bidrar til 
bedre egenbehandling.

– Teorien har jeg vært igjennom tre gan-
ger tidligere, så for meg er det trimmen som 
er avgjørende. Jeg har også vært hos Elisa-
beth (spesialfysioterapeut Elisabeth Idås, 
journ. anm.) før, og hun er like flink nå som 
da. Dette er ikke skryt, det er sannheten, leg-
ger Nystuen til.

Han er også klar på hva som må til i hans 
eget tilfelle:

– Det er litt for mye her på magen, så jeg 
må ned i vekt for å få litt bedre pusteforhold. 
Og, jeg vet hva jeg bør gjøre, sier han.

Fellesskapet han opplever på treningsøk-
tene ønsker han også å fremheve.

– Trening i et slikt fellesskap er en styrke i 
seg selv. Her er det ikke forbudt å snakke om 
hvilke utfordringer man har, og alle vet hva 
det dreier seg om. Dette gjør at jeg har lyst til 
å gå videre med treningen etter at program-
met er avsluttet, sier Bjørn Nystuen. n

Tok utfordringen og startet rehabiliteringen

BRYTER DÅRLIGE VANER Bjørn Nystuen er en aktiv deltaker på lungerehabiliteringsprogrammet. Målet er å bryte dårlige vaner. Her i samtale med 
Elisabeth Idås.

mailto:kh@fysio.no
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Det vil kreve et løft, både øko-
nomisk og innen kompetanse, 
å skulle ivareta kolspasienter i 
primærhelsetjenesten, mener 
Olav Kåre Refvem i Nasjonalt 
kolsråd.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

KOLSRÅDETS leder savner konkret handling 
fra politisk hold for å løfte pasientgruppen. 

Lungesykdom, og kanskje særlig kols, er 
oppfattet som lavstatuslidelser av mange. 
Pasientgruppen er stor, og følgelig er kost-
nadene til behandling og rehabilitering av 
tilsvarende størrelse. Vi har invitert oss selv 
til Kolsrådets leder for å lære mer om disse 
utfordringene, spesielt med tanke på at sam-
handlingsreformen gir kommunene større 
ansvar for pasientgruppen.

Lite og sakte
Før vi slipper Refvem til lar vi tallene tale. 
Ifølge Helsedirektoratet er det holdepunkter 
for at de direkte behandlingsrelaterte kost-
nadene knyttet til kols i Norge kan beløpe 
seg til mellom én og to milliarder kroner 
årlig. En svensk undersøkelse har stipulert 
kostnadene knyttet til produktivitetstap til å 
være dobbelt så store som behandlingskost-
nadene, da hos broderfolket i øst.

– Akuttilbudet til kolspasienter er bra, 
noe som betyr at man som regel får rask be-
handling om man blir syk med kols. Men, 
noe av problemet med kronikere er at det tar 
lang tid, gjerne fire til seks uker, før de er til-
bake ved normalen etter et slikt akuttilfelle. 
Og de skrives raskt ut av sykehus, gjerne 
bare etter noen dager, forklarer Refvem.

Her skulle altså primærhelsetjenesten stå 
klar med åpne armer etter intensjonene i 
samhandlingsreformen, men det har ifølge 
Refvem skjedd lite og gått svært sakte med 
reformarbeidet.

– De fleste kommuner mangler et tilbud 

til denne pasientgruppen, og lite har skjedd. 
Men det finnes hederlige unntak i form av 
prosjekter og forsøk i enkelte kommuner, 
slår rådslederen fast.

Refvem er også medisinskfaglig rådgiver 
i LHL, og har vært direktør ved Glittrekli-
nikken.

– I min tid som direktør ble det etablert 
et tilbud til pasientene i subakutt fase, hvor 
man blant annet la vekt på fysisk trening 
og kunnskap om hvordan denne kunne 

gjennomføres på best mulig måte. Kolspa-
sienter trenger et tilbud i denne fasen for å 
bli bedre, hvis ikke blir de liggende passive 
hjemme, understreker Refvem.

Trening og rehabilitering skal implemen-
teres i kommunene, men det går altså sakte.

– Det er store strukturer som skal endres, 
men jeg trodde faktisk samhandlingsrefor-
men skulle gå raskere. Når det er sagt, det 
går i riktig retning, selv om farten ikke er 
noe å skryte av, sier han.

Kunnskap og kompetanse
Rådslederen er klar på at det er mye å vinne 
på fysisk trening i fasen etter forverring av 
sykdommen, men da kreves det også kom-
petanse.

– Man må ha kunnskap om sykdommen 
for å kunne tilpasse treningstilbudet på best 
mulig måte. Lungesyke er en svak gruppe, 
og det er avgjørende at både trening og ener-
giøkonomisering tilpasses, mener Refvem.

Med erfaringen fra både LHL-systemet 
og Kolsrådet kan han slå fast at det må klare 
rammer til for at kolspasienter skal benytte 
seg av helse- og rehabiliteringstilbud i det 
daglige.

– Lungesyke med alvorlig redusert lunge-

kapasitet klarer i liten grad å følge opp seg 
selv via lokale tilbud. De er ofte for slitne til å 
komme seg ut, spesielt i den sårbare fasen et-
ter en forverring. Denne delen av sykdoms-
bildet bidrar til å gjøre dem enda dårligere. 
Skal man skape et tilbud lokalt, må man 
også ha kunnskap om hva det innebærer å 
trene denne pasientgruppen, sier Refvem.

Vanlig oppfølging bør i all vesentlighet 
foregå hos allmennlege, men her er det også 
varierende kompetanse, ifølge rådslederen.

– Det kommer stadig nye medisiner og 
behandlingsregimer, og det er følgelig van-
skelig for en allmennlege å følge med. Disse 
pasientene tar mye tid, her er det ikke til-
strekkelig med et sjuminutters møte med 
legen om man eksempelvis skal læres opp 
i inhalasjonsteknikk. På bakgrunn av dette, 
ønsker mange å bli fulgt opp av spesialist, 
men der strekker ikke kapasiteten til, sier 
han.

Refvem har stor tro på fysioterapeuters 
bidrag inn i arbeidet.

– Økt kunnskap hos fysioterapeuter er 
avgjørende. Det er fysioterapeuter som skal 
til, og dette arbeidet kan gjerne gjøres i sam-
arbeid med eksempelvis LHL. Frivilligheten 
er viktig, det er der gløden sitter. Man er av-
hengig av ildsjeler, også blant fysioterapeu-
ter. Der de finnes får man ting til å skje, slår 
han fast.

Ønsker en handlingsplan
For å få det momentet i samhandlingsrefor-
men som Kolsrådet ønsker, har man etter-
spurt en handlingsplan for kols.

– Ønsket er formidlet til både Helse- og 
omsorgsminister Bent Høie og hans de-
partement. I 2012 fikk vi Nasjonal faglig 

Etterlyser konkret handling 
fra politikerne

Det er for passivt å vente til røykerne  
er døde. Man må ta vare på de som  
har kols.

mailto:kh@fysio.no
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols
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retningslinje og veileder for forebygging, di-
agnostisering og oppfølging av kols. Denne 
burde etter vårt syn vært gjennomgått og 
oppdatert, mener Refvem.

En handlingsplan representerer langt 
mer slagkraft, ifølge rådslederen.

– Dette bør på plass som en del av NCD-
strategien (Non-communicable disease, 
eller ikke-smittsomme sykdommer) som 
omhandler forebygging, diagnostisering, 
behandling og rehabilitering av folkesyk-
dommene hjerte- og karsykdommer, dia-
betes, kols og kreft. Pakkeforløpene som er 
utviklet innen kreftbehandling er et godt ek-

sempel, noe tilsvarende burde være på plass 
for kolspasienter. Det vil koste innsats og 
mer penger enn vi bruker på området i dag, 
men jeg tror det vil lønne seg, sier Refvem.

Han understreker: 
– Det er for passivt å vente til røykerne er 

døde. Man må ta vare på de som har kols. Ja, 
det er i all hovedsak en selvpåført sykdom, 
men hvilke sykdommer er ikke det?

En handlingsplan fra øverste politiske 
hold vil også styrke kommunene i deres ar-
beid med å stable på bena et tilbud til pasi-
entgruppen, tror Refvem.

– I dag har man kun en strategi, og det 

blir som å snakke om problemet uten å 
faktisk gjøre noe med det. Intensjonene er 
gode, men det er ikke tilstrekkelig å sende ut 
en melding, understreker han.

– Hva kan man forvente å få til? På de 
fleste steder må man nok basere seg på ge-
nerell behandling, trening og rehabilitering. 
Men, man må også få til et kompetanseløft, 
og det vil koste penger, legger Refvem til.

Bruke for å spare
Erfaringer fra LHL-systemet viser at det er 
mye å hente på lungerehabilitering.

– En gruppe som var inne på Glittrekli-
nikken på et fire ukers trenings- og rehabi-
literingsopphold fikk redusert sitt behov for 
sykehusinnleggelse med 55 prosent året et-
ter. Dette er jo ingen kontrollert vitenskape-
lig studie, men det støtter fullt opp om funn 
gjort i annen forskning. Så, det er ikke tvil 
om at lungerehabilitering gir en gevinst, og 
det er heller aldri for sent å begynne å trene, 
understreker Refvem.

Samtidig vektlegger han behovet for kon-
tinuerlig oppfølging av pasientgruppen.

– Et engangsopphold hos spesialister på 
institusjon er på ingen måte nok. Det er be-
hov for et treningstilbud med gode rammer 
– det er den eneste muligheten for å opprett-
holde effekten, sier han.

Refvem er lite fornøyd med hvordan be-
handlingsbildet ser ut i dag.

– Rehabilitering er formelt et kommunalt 
ansvar. Det er en dødfødt idé, og det har vist 
seg ikke å fungere for lungepasienter. Man 
må vokte seg for ikke å bygge ned den spe-
sialiserte rehabiliteringen, men heller opp-
rette lokale tilbud i kommunene som kan 
følge opp effekten av det som er igangsatt i 
spesialistleddet.

I tillegg får man en samfunnsøkonomisk 
gevinst ved at folk holder seg i form, eller 
kan stå lenger i arbeid.

– Dette innebærer mer enn kroner og øre. 
En lang rekonvalesens etter en forverring av 
sykdommen kan være det som gjør at man 
havner utenfor arbeidslivet. Da mister man 
også det sosiale nettverket og de sosiale mu-
lighetene yrkesdeltakelse innebærer, minner 
Refvem om.

Kolsrådslederen mener man må være 
bevisst på hvordan man velger å sy sammen 
tilbudet til kolspasienter.

– Man må evne å se på vellet av mulig-
heter og tilbud som finnes – da kan man få 
til noe. Er man for firkantet vil det ikke fun-
gere, mener Refvem, og sikter da blant an-

TROR PÅ FYSIOTERAPEUTER Leder av Nasjonalt kolsråd, Olav Kåre Refvem, mener fysioterapeuter har 
en sentral rolle i behandling og rehabilitering av kols. Men, det krever at man oppdaterer seg.

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-og-veileder-for-forebygging-diagnostisering-og-oppfolging-av-personer-med-kols
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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).

net til at kommunene må gis spillerom til å 
utvikle sitt tilbud.

Om Kolsrådet, LHL og Refvem fikk det 
som de ville, skulle man i fremtiden kunne 
diagnostisere så tidlig i sykdomsforløpet at 
spesialisthelsetjenesten ikke er aktuell for 
kolspasienter. Slik blir det neppe, og rådsle-
deren har liten tro på at kols vil forsvinne.

– Nyere forskning viser at astma i barne-
alder kan disponere for kols i voksen alder. 
Det visste man ikke for noen år tilbake, og 
dette bidrar til at man må tenke annerledes 
om kols i fremtiden, avslutter Olav Kåre 
Refvem. n

Les også doktorgradsammendraget på 
side 28.

Kolsrådet

n Nasjonalt Kolsråd har som mål å øke fokus på folkesykdommen kols og bedre diagnose, 
behandling og oppfølging av mennesker med kols.

Rådet skal legge grunnlaget for kolsstrategien som LHL kan bruke i sitt arbeid med 
kolsområdet. Strategien utgjør et vesentlig grunnlag for rådets arbeid. 

Rådet har en selvstendig og uavhengig stilling og kan ved behov spille ut egne stand-
punkter i media.

Kolsrådet skal:
•	 vurdere forhold knyttet til kolsområdet, på eget initiativ og etter innspill.
•	 fremme forslag til tiltak for å sikre et best mulig tilbud til mennesker med kols.
•	 delta i planleggingen av LHLs markering av Verdens kolsdag som arrangeres hvert år i 

november.

Kilde: LHL.no

Følg Fysioterapeuten på Twitter og Facebook
Lik oss gjerne!

http://www.pharmawest.com/
http://www.fjordkraft.no/nff
https://www.facebook.com/Tidsskriftet-Fysioterapeuten-533855456644534/
https://twitter.com/fysioterapeut1
http://lhl.no/
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Et representantforslag om rehabilitering og fysisk trening på sykehjem ble like før 
jul fremmet av stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Heidi Greni fra Senterpar-
tiet. De sier at bevegelse er et grunnleggende behov, også for beboere på sykehjem. 
Forslagsstillerne foreslår blant annet at det innføres forskriftsfestet krav om fysio- og 
ergoterapikompetanse i sykehjem.

I bakgrunnen for forslaget sier Toppe og Greni at bevegelse er et grunnleggende be-
hov for beboere på sykehjem. Forskning underbygger at trening har effekt på funk-
sjon hos sykehjemsbeboere, selv hos de skrøpeligste. Det er dermed ingen grunn til 
å tro at de med størst funksjonssvikt og hjelpebehov har mindre behov for bevegelse 
og fysiske øvelser.

Det er store variasjoner i omfanget av tilbud om fysioterapi i sykehjem i Norge. An-
tall timer per beboer per uke varierte fra tre til null timer i 2014. Det er lite som tyder 
på at forebygging og opptrening i sykehjem er styrket.

Norsk Fysioterapeutforbund har i flere år argumentert for at det er behov for et pa-
radigmeskifte i eldreomsorgen – fra passiv omsorg til aktiv veiledning, behandling 
og rehabilitering. Forskning viser at beboerne bør få en omfattende vurdering av 
funksjonen, slik at de kan få skreddersydde treningsopplegg. Dette krever fagfolk 
med spesiell kompetanse om eldres funksjon, helse og trening.

Annen forskning viser at økt antall sykepleiere på sykehjem alltid fører til bedre ge-
nerell omsorg, men ikke nødvendigvis til mer fysisk og sosial aktivitet blant bebo-
erne. En forklaring kan være manglende tverrfaglighet på sykehjem. Forskerne peker 
blant annet på at for eksempel flere fysioterapeuter og ergoterapeuter vil kunne bidra 
til økt aktivitetsnivå blant beboerne.

I verdighetsgarantien for eldreomsorgen står det blant annet at den eldre skal ha 
mulighet til å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal 
bidra til habilitering og rehabilitering. Vi vet at beboerne og deres pårørende likevel 
opplever store skuffelser over det manglende tilbudet på opptrening. 

Det er stort behov for at politiske målsettinger følges opp med konkrete tiltak. NFF 
mener at det må stilles krav til innholdet og kvaliteten i tilbudene på sykehjem. Det 
må sikres at alle eldre som får tildelt eller vurderes for sykehjemsplass får en vur-
dering av fysisk funksjon og tilrettelagt opptrening og oppfølging.  NFF støtter at 
det innføres krav om fysio- og ergoterapikompetanse, og at det også bør vurderes å 
innføre en bemanningsnorm.
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INNENFOR VISSE RAMMER står du som næ-
ringsdrivende fysioterapeut fritt til å etablere 
din virksomhet i lokaler etter eget valg, og du 
må selv forhandle vilkårene for leieforholdet 
med utleier eller leietaker. Leiekontraktens 
vilkår kan være av avgjørende betydning for om 
du skaper overskudd eller underskudd fremover. 
Her er noen tips til leieforholdet. 

Forhandlinger
Leiekontrakten gjelder som regel slik den sto 
da leieforholdet ble inngått, og det kan være 
krevende å endre vilkår i ettertid. Første bud til 
deg som er ny i privat sektor, er derfor å lese 
husleiekontrakten nøye før du godtar vilkårene. 
Blir du presentert for en kontrakt som velter alt 
av ansvar, kostnader og risiko på én part, kan du 
gjerne foreslå at dere heller bruker NFFs stan-
dardavtaler for husleieforhold. Disse er rimelige 
balanserte og oversiktlige. 

Ofte vil det være et visst rom for for-
handling med utleier, særlig med tanke på 
pris, bindingstid, oppsigelsestid og fordeling 
av ansvar. Her gjelder det å finne balansen 
mellom egeninteressen og løsningsorientert 
kompromissvilje. Det er ingen grunn til å la seg 
overkjøre av motparten, samtidig som en for 
krevende holdning kan føre til at forhandlin-
gene strander. Konferer gjerne med kollegaer 
i bransjen om hva som er vanlige vilkår – det 
gir styrke til argumentasjonen. Det er et sterkt 
forhandlingskort om man har alternative lokaler 
å gå til, eller andre leietakere å tilby til. Her 
stiller tilskuddsmottakere med et handicap i 
forhandlingene, siden tilskuddet er knyttet opp 
mot et bestemt institutt. 

Fastsettelse av leiesum
Det er avtalefrihet ved leieprisfastsettelse, hvil-
ket innebærer at både gunstige og ugunstige 
avtaler er tillatt. Et visst vern har man likevel i 
husleieloven 4-1: «Det kan ikke avtales en leie 
som er urimelig i forhold til det som vanligvis 
oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av 
liknende husrom på liknende avtalevilkår.» En 

god forberedelse til forhandlingene kan derfor 
være å finne ut hva som er gjeldende leiepriser 
for tilsvarende lokaler i området. Offentlig pris-
statistikk, meglere, lokale næringsforeninger og 
ikke minst annet privatpraktiserende helseper-
sonell i området kan gi veiledning her. Det kan 
også være rimelig å be utleier dokumentere 
hva som er dennes faktiske utgifter ved utleie 
av lokale, slik at man kan kontrollere at det er 
balanse i ytelsene. Særlig gjelder dette ved 
fremleie av lokale til vikarer, hvor man iblant ser 
at fysioterapeuter hever usaklig høy husleie av 
egen vikar. 

Med mindre noe annet er fastsatt i leieav-
talen, har utleier krav på leieøkning tilsvarende 
konsumprisindeksøkningen når det har gått 
ett år, jf. § 4-2. Leietakere skal imidlertid merke 
seg at § 4-3 på visse vilkår gir rett til å kreve 
tilpasning til «gjengs leie» for lignende lokaler 
når det har gått to og et halvt år. Dersom du sit-
ter på en dyr leiekontrakt, og kan godtgjøre at 
tilsvarende lokaler vanligvis har lavere leie, kan 
du med loven i hånd kreve reduksjon til et nivå 
som er «gjengs». 

Tilsvarende gjelder for utleier om kontrak-
ten er usedvanlig billig i forhold til markedet 
ellers. Men vær obs på at disse leieregulerings-
rettighetene ikke gjelder provisjonsbasert eller 

omsetningsbasert leie, kun faste leiepriser. 
Muligheten for prisregulering kan dermed også 
være noe å ha i bakhodet når man skal inngå 
ny kontrakt, med hensyn til om leien bør være 
omsetningsbasert eller fastpriset. 

Standard
Lokalene skal naturligvis være i den stand 
som er avtalt, det vil si slik som man har blitt 
forespeilet ved avtaleinngåelsen. I tillegg stiller 
loven noen minstekrav. 

Arbeidsplassforskriften stiller visse vilkår 
for lokaler som skal brukes som arbeidsplass. 
Her gis skjønnsmessige, men viktige standarder 
for alt fra arbeidsstoler til sikkerhet, renhold, 
romhøyde, klima, stråling, tilgang til drikkevann, 
rømningsveier og rekkverk. I § 2-10 står for 
eksempel at «den enkelte arbeidsplass skal ha 
dagslys og utsyn». Å bli henvist til et avlukke 
uten vindu for arbeid i time etter time vil derfor 
være problematisk. 

Det er viktig å få med seg at mange av 
kravene som stilles i arbeidsplassforskriften, 
er utleiers ansvar å oppfylle. Når man leier ut 
lokale som er ment å brukes til arbeidsplass, 
må standarden være på plass, jf. forskriftens 
§ 1-3 fjerde ledd. I den grad du som leietaker 
opplever utilfredsstillende forhold på jobben, 

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

Huskeliste ved leie av lokale
Jan Rino Austdal, advokat, NFFs forhandlingsseksjon
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kan du altså i mange tilfeller kreve utbedring 
fra utleier, selv om det ikke står noe spesielt 
om dette i kontrakten. 

Normalt vil husleiekontrakten avklare 
nærmere hvem som ellers har ansvar for at 
standarden opprettholdes. Om ikke annet er 
avtalt, bestemmer husleieloven at leietaker 
har ansvar for å «vedlikeholde dørlåser, 
kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og 
brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og 
utstyr i husrommet som ikke er en del av den 
faste eiendommen». På den annen side: «Må 
gjenstander som tilhører utleieren skiftes ut, 
påhviler dette utleieren hvis annet ikke er 
avtalt». 

Universell utforming
Lokalene vil normalt brukes for et behand-
lingstilbud rettet mot «allmennheten», enten 
man har tilskudd eller ikke. Lokalene må i så 
fall være «universelt utformede», altså slik at 
bevegelseshemmede og personer med andre 
funksjonsnedsettelser har tilgang til tjenesten. 
Det vil for eksempel være problematisk å ha 
lokaler i andre etasje uten heis, eller å mangle 
tilgang til handicaptoalett. Likestillingsom-
budet har i flere saker uttalt at helseinstitutt 
har plikt til å tilrettelegge ved å installere 
heis, ramper og lignende for å gjøre lokalene 
tilgjengelige for også bevegelseshemmede. 
Helt firkantet er dette likevel ikke. Plikten til å 
bygge om eller treffe andre tiltak gjelder bare 
«så langt det ikke medfører en uforholdsmes-
sig byrde for virksomheten». Her vil det for 
eksempel være forskjell på et større institutt 
med mange behandlere og solid egenkapital 
og en nyoppstartet enmannsbedrift. Les 
gjerne mer om avveininger i konkrete saker  
på Likestillingsombudets hjemmesider,  
www.ldo.no. 

Avslutning av leieforhold
Blant de ufravikelige reglene i husleieloven er 
reglene om formriktig oppsigelse fra utleier. 
Det går på dette punkt ikke an å avtale vilkår 
som er ugunstigere for leietakeren enn det 

som står i loven, jf. husleieloven § 1-2. 
Her kreves blant annet at «Oppsigelsen 

skal begrunnes. Oppsigelsen skal også opp-
lyse om at leieren kan protestere skriftlig til 
utleieren innen én måned etter at oppsigelsen 
er mottatt. Oppsigelsen skal dessuten opplyse 
om at dersom leieren ikke protesterer innen 
fristen, taper leieren sin rett til å påberope seg 
at oppsigelsen er i strid med loven». Dersom 
disse opplysningene ikke er inntatt i den 
skriftlige oppsigelsen fra utleier, kan leietaker 
se bort fra oppsigelsen, jf. § 9-7 tredje ledd: 
«En oppsigelse som ikke fyller kravene i 
første og annet ledd, er ugyldig». Dersom 
leietaker flytter, er det for sent å protestere; 
da anses oppsigelsen for godtatt. Bestem-
melsen er ellers selvforklarende: Oppsigelsen 
må være gitt i korrekte former for at den skal 
være gyldig. 

To andre bestemmelser gir leietakeren 
visse finansielle rettigheter ved en oppsig-
else. Med mindre annet er avtalt, gir § 10-5 
leietaker krav på vederlag for «vesentlige 
forbedringer i husrommet» som man har gjort 
for å klargjøre sin praksis. Dette kan være 
forbedringer i form av innredning, ombyg-
ging eller oppussing av de indre lokalene, for 
eksempel gulv, vegger og dører. Dersom dette 
medfører standardheving som gjør at utleier 
kan ta høyere leie av neste leietaker, vil det 
være rom for et vederlag. 

Av § 10-6 følger at en fysioterapeut som 
har blitt sagt opp etter leie av lokale hos 
en fysioterapivirksomhet som utleier, også 
kan ha krav på «vederlag for kundekrets». 
Den «fordel utleier oppnår som følge av den 
kundekrets leieren har opparbeidet», ofte kalt 
«goodwill», vil ha en økonomisk verdi som 
leietaker kan ha krav på betaling for. Dette må 
ikke forveksles med den rett på goodwill til-
skuddsmottakere har krav på ved overdragelse 
av praksis, hvilket er regulert i ASA 4313. Men 
størrelsen på vederlaget står det ikke noe om i 
loven, så også ved avslutning av leieforholdet 
kan man ende tilbake i en forhandlingssitua-
sjon med utleier/leietaker. n

Fornyet godkjenning fra 1. juli
n Skal du søke fornyet godkjenning av spesialitet fra 1. juli 2016? Søknadsfristen er 1. mai. 
Vær spesielt oppmerksom på at dersom du ikke oppfyller vilkårene knyttet til fornying av 
spesialitet, må du søke ny spesialistgodkjenning, etter nytt regelverk. Fra 1. januar 2016 
betyr det at du må ha mastergrad (120 studiepoeng) og veiledet praksis. Pass derfor på at 
du har oppfylt kravene til fornyet godkjenning innen fristen. Les mer om hva du konkret 
trenger å gjøre i artikkelen om fornyet godkjenning som ble publisert 20. januar på fysio.no

http://www.ldo.no/
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fornyet-godkjenning-av-spesialitet-fra-1.-januar-2016
http://fysio.no/
http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
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NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Smertebehandling for fysioterapeuter 30. mars-1. april Oslo 8. februar

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø 18.-22. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

Onkologi for fysioterapeuter - kreft 3 18.-19. april Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi og psykisk helse 27.-29. april og 25.-26. august Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for eldre – grunnkurs 16.-17. juni og 24.-25. oktober Trondheim 14. mars

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
folkehelseperspektiv

29. august - 2. september Oslo 29. mai

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

Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og 
behandling av cervicalcolumna

12.-13. september  Oslo 12. juni

Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk 
aktivitet

14.-16. september Oslo 13. juni

Balansekoden/læringsorientert fysioterapi 14.-16. september og 17.-18. november Oslo 13. juni

Fysioterapi i palliasjon 17.-19. oktober Bergen 15. august

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

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjons-
svikt og fall

26.-28. oktober Trondheim 19. juni

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

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

Bekkenrelaterte plager 2 14.-17. november Oslo 13. august

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

18.-19. november Oslo 20. juni

Det tas forbehold om endringer
Kursoversikt 2016

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

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

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

l Kollegaveiledning

Grupper med planlagt oppstart vår 2016: 

•	 Ettermiddagsgrupper: Skien, Gjøvik, Molde, Arendal, Oslo,  
Skei i Jølster, Bergen og Trondheim

•	 2x2 dager: Oslo, Tromsø

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

mailto:as@fysio.no
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Det er viktig for oss som yrkesutøvere å få tid til å 
reflektere sammen med andre. Deltaker, kollegaveiledning  

l Kurs i ridefysioterapi
•	 Trinn 1 blir holdt i februar 2017 og Trinn 2 i mai 2017.  

Obligatoriske opptakskrav er Grunnkurs i hestehold samt  
dokumenterte rideferdigheter.  

•	 Grunnkurs i hestehold arrangeres 
på Starum 14. – 18. november 2016. 
Rideferdigheter blir testet i løpet av 
grunnkurset.  
For påmelding til grunnkurset,  
se www.nhest.no.

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo og Akershus om videreut-
danning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter, 15 studiepo-
eng.
 
Målgruppen for videreutdanningen er fysioterapeuter som ønsker å 
utvikle kompetanse i helsefremmende og forebyggende tiltak knyt-
tet til folkehelsearbeid generelt og arbeidshelse spesielt.

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

•	 Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø 
18.-22. april, Oslo

•	 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et  
folkehelseperspektiv 
29. aug.-2. sept., Oslo

Tidspunkt for kurs i 2016

I 2016 arrangeres det kurs i

•	 Fysioterapi for eldre – grunnkurs  
Trondheim, 16. – 17. juni og 24. – 25. oktober.

•	 Fysioterapi for eldre – alderspsykiatri 
Sandefjord,10. – 11. november.

•	 Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjonssvikt og 
fall Trondheim, 26. – 28. oktober. 
 
For påmelding til kursene: Se NFFs kurskalender

l Fysioterapi for eldre

l Fysioterapi for barn og unge innen  psykisk helse
Kurset kommer høsten 2016. For nærmere info og kursdato, se NFFs kurskalender.

«Ofte hører vi at manuellterapeuter er spesialister på skader og 
plager i muskel- og skjelettsystemet og psykomotorisk fysioterapi 
handler om psykisk helse. Utsagnene kan forstås som at bare noen 
fysioterapeuter arbeider med psykisk helse og/eller at bare noen 
fysioterapeuter er spesialister på muskel- og skjelett. Slik vi ser det 
er alle fysioterapeuter spesialister på muskel- og skjelettsystemet, 
og samtidig arbeider alle med psykisk helse – med ulike metodiske 
tilnærminger (...) Med dette innlegget ønsker vi å poentere at fysio-
terapeuters kunnskapsfelt – kropp, bevegelse og funksjon – er knyt-
tet til psykisk helse, og at det bør gjenspeiles i all fysioterapiprak-

sis». Utdrag fra debattinnlegg av Løtveit og Ottesen, spesialister i 
psykomotorisk fysioterapi, Fysioterapeuten 10/15. 

Med kurset «Fysioterapi og psykisk helse» gir NFF et tilbud til fysio-
terapeuter med interesse for fagfeltet slik at de kan få økt trygghet 
og kompetanse i møte med personer med psykiske plager og se 
samtidigheten og sammenhenger mellom fysisk og psykiske plager. 

Påmeldingsfrist 26.02.16. 
Se NFFs kurskalender

l Fysioterapi og psykisk helse

Se NFFs kurskalender

Etterutdanningskurs i onkologisk fysioterapi er med på å opprett-
holde, sikre og videreutvikle en høy faglig standard hos fysiotera-
peuter som skal undersøke, informere, veilede og behandle kreft-
pasienter i fremtiden:

•	 Onkologi for fysioterapeuter – kreft 3 i april  
Læringsmål: relevant medisinsk kunnskap og fysioterapitiltak 
til pasienter med følgende kreftdiagnoser: Lymfomer/myeloma-
tose/leukemi, ben- og bløtvevssvulster (sarkomer), ondartete 
svulster i hud (malignt melanom, hudkreft), svulster i sentral-
nervesystemet og kreft hos barn.

•	 Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk aktivitet  
i september 
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått relevant kunn-
skap om mulighetene for tilpasset fysisk aktivitet for kreftpa-
sienter. Kurset legges opp som teoretiske undervisningstimer 
og praktiske timer.

•	 Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem i oktober 
Deltakerne skal kunne identifisere behov og iverksette aktuelle 
fysioterapitiltak for pasienter med kreftrelatert lymfødem. På 
kurs gjennomgås teorier; det trenes på ferdigheter; ulike hold-
ninger drøftes.   

For påmelding til kursene: Se NFFs kurskalender

l Onkologi

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender
http://fysioterapeuten-eblad.no/dm/fysioterapeuten-10-15/#42
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kurskalender
http://www.nhest.no/
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ANDRE KURS OG MØTERREGIONER OG FAGGRUPPER

NFFs faggruppe for Ridefysioterapi inviterer 
til årsmøteseminar på Økern i Bærum 
4.-6. mars 2016

Tema: Teori og praksis om autisme, ADHD, logopedi og Asess-
ment scale mm. med Lynne Munroe ACPTR fra England. Det blir to 
økter med egenridning.
Følg med på faggruppens hjemmeside på http://fysio.no
Fullstendig annonse på: www.fysioterapeuten.no/ 
Kurs-og-konferanser

NFFs faggruppe for kvinnehelse inviterer til 
årsmøteseminar 2016 på Holmen Fjordhotell 
10.-11. mars

Tema: Lekkasjeplager og seksuell dysfunksjon hos menn/svanger-
skap og fødsel/seksuell dysfunksjon hos kvinner.
Følg med på faggruppens hjemmeside på http://fysio.no.
Fullstendig annonse på: www.fysioterapeuten.no/ 
Kurs-og-konferanser

Faggruppa i onkologi og lymfologi arrangerer 
Årsmøteseminar i Lofoten, Thon Hotell Svolvær, 
10.-11. mars 2016

Tema: «Kommunikasjon og relasjoner».
Følg med på faggruppens hjemmeside på http://fysio.no. 
Fullstendig annonse på: www.fysioterapeuten.no/ 
Kurs-og-konferanser.

NFFs faggrupper NOR og Fysioterapi for eldre 
inviterer til årsmøteseminar i Bergen 
3. og 4. mars 2016 i Bergen

Tema: Teori og praksis hånd i hånd
Vi tilbyr et todagers seminar med oppdatert kunnskap om teori 
og behandling for pasienter med hjerneslag, parkinson og revma-
tisme. 

Sjekk ut faggruppenes nettsider på http://fysio.no
Fullstendig annonse på: www.fysioterapeuten.no/ 
Kurs-og-konferanser.

Faggruppen for ergonomi inviteter til det 
36. fagseminaret på First Hotel Amassadeur 
i Drammen 9.-11. mars

For program og påmelding: http://fysio.no/Forbundsforsiden/
Organisasjon/Faggrupper/Ergonomi/Nyheter/Velkommen-til-et-
spennende-fagseminar-i-Drammen

Velkommen til årsmøteseminar for 
NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi

Bergen 3.-5. mars 2016
Tema: Barn og ungdom med sammensatte lidelser
Mer informasjon og påmelding: 
https://www.eventsforce.net/seminar2016

Trondheim 30-31 januar 
MTT for geriatriske pasienter 
og friske eldre

Lillehammer 
28-29 februar, 
Ålesund 12-13 mars
MTT for rygg og 
nedre ekstremitet

Oslo 17-18 september
MTT for nakke og 
øvre ekstremitet

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

KURS MTT OG KRT  
2016

MEDISINSK TRENINGS TERAPI (MTT)

KOMMUNIKASJON OM SMERTE/
KOGNITIV REHABILITERINGS TERAPI (KRT)
”Kommunikasjon om smerte er kommunikasjon om følelser”

Høylandet 15-16 januar | Trondheim 28-29 januar 
Lillehammer 25-26 februar | Ålesund 10-11 mars 

Bergen 22-23 april | Oslo 15-16 september 
Toskana/Italia 29 september - 1 oktober (3 dager)

Les mer om kursene på www.holteninstitute.com
Ytterligere informasjon kontakt

Tom Arild Torstensen 0046 707344102

  En rød tråd gjennom
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http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Ridefysioterapi/Nyheter/AArsmoeteseminar-2016
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Kvinnehelse/Nyheter/AArsmoeteseminar-2016
http://www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser
http://www.fysioterapeuten.no/Kurs-og-konferanser
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Onkologi-og-lymfologi/Nyheter/AArsmoeteseminaret-i-2016
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Fysioterapi-for-eldre/Nyheter/AArsmoeteseminar-2016-Teori-og-praksis-haand-i-haand
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Ergonomi/Nyheter/Velkommen-til-et-spennende-fagseminar-i-Drammen
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi/AArsmoeteseminar-2016
http://www.holteninstitute.com/
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Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 
14.-16. april 2016 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

Sporene i kroppen etter traumer
Etterutdanning - Introduksjonskurs

Etterutdanningen henvender seg til terapeuter som har interesse 
for en kroppslig forståelses- og behandlingstilnærming av traumer. 
Det er mulig å fortsette med utdanningsforløpet over 4 x 3 dager 
etter dette introduksjonskurset. Neste kull starter i januar 2017. 
Undervisningen består av teoretiske innlegg, nærværstrening, 
kroppsorienterte øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon. 

To muligheter for introduksjonskurs i år:
I Oslo (Grini Mølle): 1.-3. juni. Pris 3.800,-. (3.500,- for påmelding 
før 15.mars) og 22.-24. september. Pris 3.800,- 
(3.500,- for påmelding før 15. juli).

Kursledere: Fysioterapeut og Kroppspsykoterapeut Espen Andli
og Psykolog og Kroppspsykoterapeut Veslemøy Merton
Tlf: 99 51 62 44. Mail: espenandli@hotmail.com

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

Informasjonsdag – Feldenkraismetoden
Haraldsheimen 

Haraldsheimveien 4  Oslo 
Laurdag 5. mars 2016  

 
Foredrag v/Kristin Ruder & Dag Rønnekleiv 
Bevegelseserfaring – gruppeundervisning.

For meir informasjon og påmelding sjå  
www.feldenkraismetoden.no 

FYSIOTERAPEUT

GODT TIPS:
Beregn 5 minutter til 
dokumentasjon etter  
hver behandling.
Da får du en enklere hverdag som 
fysioterapeut! Sørg også for at refusjons-
kravene du sender oss er korrekte, så får 
du ikke merarbeid fra oss i etterkant.

Bruk mer tid på det som er viktig for deg 
– og mindre tid på Helfo-kontorarbeid.

Se film på helfo.no

For mer informasjon: www.helfo.no
Helfo veiledning for helseaktører: 815 70 070

5 min

FYSIOTERAPEUT

http://www.sporeneikroppenettertraumer.com/
http://www.feldenkraismetoden.no/
http://www.feldenkraismetoden.no/
http://www.feldenkraismetoden/
https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-fysioterapeut
http://www.fagakademiet.no/
http://www.acem.no/
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bransjeregisteret

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

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

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

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

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no

Untitled-1   1 24.08.10   15.47

Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80

“Behandlingsutstyr 
og forbruksmatriell”
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Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

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

kr. 355,–

Bestill  
boken - Send  

Eldrebølgen 
til 2030

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

SKANLAB NG PRO
69 35 20 80

info@skanlab.nowww.skanlab.no

 
BEHANDLE OVER 

METALLER
NAVIGASJON PÅ 

HÅNDKONTROLLEN  
TOUCHSCREEN

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

SKANLAB THERAPY

SKANLAB NG PRO
SKANLAB LASER PRO

TRYKKBØLGE
ELEKTROTERAPI

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

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

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

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

Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

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

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

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

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

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

www.solguden.no

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

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

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

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

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

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

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

35 05 79 10T:

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

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

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

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

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

FRISTER 2011

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

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

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

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

Vi trenger tips til kalenderen

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

MARS
3.-4. Bergen
Årsmøteseminar
Arr.: Faggruppe NOR og 
Fysioterapi for eldre

9.-11. Drammen
36. fagseminar
Arr.: Faggruppen for ergonomi

10. Oslo
Hvordan lager vi gode 
fagprosedyrer? 
Arr.: Kunnskapssenteret 
Info: www.kunnskapssenteret.
no

10.-11. Kristiansand
Årsmøteseminar 
Arr: Faggruppen for hjerte- og 
lungefysioterapi

10.-11. Holmen Fjordhotell
Årsmøteseminar
Arr.: Faggruppen for 
kvinnehelse

10.-11. Svolvær
Årsmøteseminar
Arr: Faggruppen for onkologi og 
lymfologi

11.-13. Oslo
Hands on, eller hands off?
Arr.: Manuellterapeutenes 
Servicekontor
Info: www.
muskelskjelettseminar.no

APRIL
14.-16. Halvorsbøle
Stressmestring 
Arr: Fagakademiet, Acem og 
Norsk Yogaskole

Info: www.fagakademiet.no 
eller www.acem.no

MAI
12. Odense, Danmark
The 7th Triennial Nordic 
Shoulder and Elbow Conference
Arr: OUH Odense University 
Hospital
Info: www.skulderalbue.dk

23.-27. Holmsbu
Forskning ved fjæra, kurs i 
kunnskapsbasert praksis og 
helsetjeneste. Fellessamlinger 
og enkelte grupper vil foregå på 
engelsk. 
Arr. Kunnskapssenteret. 
Info: www.kunnskapssenteret.
no

JULI 
6.-9. Wien
ECSS Vienna 2016. Congress of 
the European College of Sport 
Science. 

Info: www.ecss-congress.
eu/2016 

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

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

11. Liverpool
4th European Congress of ER-
WCPT 2016
Arr.: ER-WCPT
Info: www.liverpool2016.com

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

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

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

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

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

FRISTER 2016

Nr. Frist produkt- og kurs- Utgiv.    
 annonser/debatt dato
3   22/2 18/3
4   14/3 15/4

Stillingsannonser kun på nett.

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

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

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

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

OPPLAG 
9.300 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS

http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.ecss-congress.eu/2016
http://www.ecss-congress.eu/2016
http://www.worldcongresslbp.com/
http://www.worldcongresslbp.com/
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:rg@hsmedia.no
mailto:ks@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://muskelskjelettseminar.no/
http://www.fagakademiet.no/
http://www.acem.no/
http://www.skulderalbue.dk/
http://nhlf2016.dk/index
http://www.liverpool2016.com/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:n@fysio.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no


OnlineOnline

Klar for helsenett?

 ProMed®

Tlf. 22 62 72 40

ProMed Online Booking; nå i helt ny drakt!
Opsjon for fri overgang for 
eksisterende brukere av Online Booking!

Med ProMed i helsenett bruker du ditt 
system likt som tidligere, men får 
muligheten til å kommunisere sikkert 
og elektronisk med andre helseforetak, 
HELFO, o.l.

Raskere trygdeoppgjør, enklere 
forsendelser av epikriser, 
røntgenforespørsler, sykemeldinger og 
ikke minst pasientransport gjort enkelt, 
er bare noen av de fordelene som nå 
ligger for dere.

Medlemsavgiften for fysioterapeuter, manuellterapeuter og psykologer 
hos NHN er kun 540kr (pr mnd) pr klinikk! 
Dette er fremforhandlet av deres forbund.

NFF har også fremforhandlet at fysioterapeuter som tilknytter seg 
helsenett innen 1.7.2017 kan utløse refusjonstakst H1 2ggr, og da 
samlet motta kr 20.000.- i støtte.

Fremdeles undrende?
PVF inviterer til helsenett informasjonskveld 17. mars i Oslo

Online / ASP 
Unngå dyre investeringer i utstyr; benytt det du har (også MAC) mot 
anerkjente driftsleverandører med partnerskap til Norsk Helsenett.

Profesjonell drift i institutt
Vi har partnere som sørger for profesjonell drift og riktig maskinvare 
hos dere, også med sikker tilknytning til helsenettet.

Egen drift
Selvfølgelig kan du benytte ProMed fra ditt eget utstyr.
Du kan velge linje selv, eller leie linje gjennom norsk helsenett   

ProMed i Helsenett, på mange måter

Meld deg på her! Se mere av den her

post@pvf.nopvf.no

http://www.pvf.no/
http://www.pvf.no/
https://testonlinebooking.promed.no/demo
mailto:post@pvf.no


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