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JA, MANGE AV oss ville sikkert ha brukt et så sterkt ord om det å leve med intense og vedva-
rende smerter i flere tiår. Et helt liv med smerte.

Men Turid Loraas fra Elverum, som på en imponerende åpen og generøs måte deler erfa-
ringene sine med Fysioterapeutens lesere, ordlegger seg annerledes. Hun synes hun har et 
godt liv, og beskriver sin egen livskvalitet som meget god. Dette til tross for den enorme 
utfordringen det har vært å leve med Bekhterevs sykdom fra 23 års alder.

– Jeg er mer aktiv enn venninnene mine som er friske, og har familie og venner rundt meg. 
For meg har det alltid vært viktig å være Turid, og ikke Turid med Bekhterevs, sier hun.
For å mestre hverdagen, er hun avhengig av å trene. Trening gir endorfiner og psykisk vel-
være, treningen holder henne oppe.

Ca. 30 prosent av den voksne befolkningen i Norge lever med kroniske smerter. Dette er den 
viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet.  

Hvordan påvirker det hverdagen når alt du kan tenke på, er at du har det vondt? Hvordan 
er det mulig å lindre smerten? Akseptere smerten som en del av livet?
  
Hvert annet år går Turid til kontroll ved Revmatismesykehuset på Lillehammer. 

– Når jeg er til kontroll, får jeg høre at jeg er forbilledlig. Ifølge revmatologen min ville jeg 
ikke ha nådd opp til dørklinka i dag, hadde det ikke vært for den treningsinnsatsen jeg har 
lagt ned de siste 40 årene, sier hun.

Men hva med de som ikke klarer å være forbilledlige? Hva slags hjelp får de kroniske smer-
tepasientene? Det er en kjent sak at behandlingstilbudet varierer sterkt fra kommune til 
kommune. Kroniske smerter har ikke særlig høy status, verken i spesialisthelsetjenesten eller 
i primærhelsetjenesten. 

Da Turid Loraas for et par år siden fikk diagnosen brystkreft, gjorde hun en interessant ob-
servasjon, som forteller en god del om prioritering og status i helsevesenet.

– Plutselig ble jeg mottatt som en dronning. Alt gikk på skinner. Det var samtaler med 
lege, både med og uten partner, alle sider av livet med kreft ble belyst. I de 50 årene jeg har 
slitt med Bekhterevs, er det få som har vist interesse for sykdommen. Det var først da jeg 

kom til Revmatismesykehuset på Lillehammer for fire år si-
den, at noen spurte om hvordan jeg taklet den psykiske be-
lastningen det er å leve med langvarige smerter, sier Loraas.

Flere ganger har hun blitt møtt av leger og fysioterapeuter 
som har uttrykt forskrekkelse over hvor stiv hun er i krop-
pen.

– Jeg synes det er snodig når det første de sier er: Du ver-
den så stiv du er! Ville det ikke være bedre å åpne samtalen 
på denne måten: Jeg ser du er stiv. Hvordan er det å leve 
med denne tilstanden?

Med andre ord – se hele mennesket og livet de lever. Mye, 
men slett ikke alt kan fikses med trening.
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Myndigheter og politikere har 
lagt til rette for at fysiotera-
peuter skal ha sin plass i sko-
lehelsetjenesten. – Da må vi 
våge å ta den, sier regionleder 
Karianne Bruun Haugen. 

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

HUN ER REGIONLEDER i NFF region Oslo-
området.

– Det har vært lagt ned et formidabelt 
arbeid fra forbundets side, spesielt i for-
kant av primærhelsemeldingen. Resultatene 
ser vi nå. Mulighetene for fysioterapeuter i 
skolehelsetjenesten er vidåpne takket være 
den tverrfaglige modellen som er valgt, slår 
Haugen fast.

Her gjelder det altså å komme ned fra 
det berømte gjerdet, og både bevisstgjøre og 
overbevise kommuneadministrasjonen om 

hvor fysioterapeuten hører hjemme. I tillegg 
handler det om å våge å prioritere, ifølge 
Haugen. Hun informerte deltakerne på års-
møteseminaret til Faggruppen for barne- og 
ungdomsfysioterapi i Trondheim 2.-4. mars.

Underdekningen må frem
– Vi strekker oss for langt av hensyn til pasi-
enten og den faglige stoltheten, mener Hau-
gen.

Dermed løper man gjerne fra oppgave 
til oppgave, skriver journaler på kveldstid 

Skolehelsetjenesten:

– Døren er åpen, vi må våge å gå inn

›››
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og spiser lunsj mens man tar seg av 
forefallende arbeid, ifølge regionle-
deren. Hun mener det er avgjørende 
å synliggjøre gapet mellom ressurser 
og behov i skolehelsetjenesten.

– Mange kommunalt ansatte fy-
sioterapeuter opplever å havne i et 
moralsk dilemma. Skal man priorite-
re det multihandikappede barnet, el-
ler benytte tiden til helsefremmende 
arbeid blant friske barn? Her mener 
jeg vi må våge å synliggjøre knapphe-
ten på ressurser, og det må arbeides 
for at helsefremmende arbeid kom-
mer langt høyere på de kommunale 
prioriteringslistene, sier Haugen.

Hun forteller at det mangler cirka 
470 årsverk på landsbasis innen fore-
byggende arbeid, ut fra bemannings-
normen. Som følge av dette har man 
vedtatt å ansette 90 fysioterapeuter i 
Oslo kommune de kommende årene. 

Regionlederen viser også til at det 
er dokumentert at frafallet i skolen 
begynner med frafall i kroppsøving. 

– Dette tok Bjørn Guldvog, direk-
tør i Helsedirektoratet, også opp da 
han presenterte nøkkeltall fra 2015. 
Utenforskap gir store helsemessige 
konsekvenser, og via en tverrfaglig 
skolehelsetjeneste, med fysiotera-
peut, kan man motvirke dette, slår 
Haugen fast.

Det nødvendige sparket
Under årsmøteseminaret i Trond-
heim presenterte Haugen politiske doku-
menter og føringer som bygger opp under 
fysioterapeutens rolle i skolehelsetjenesten.

– Vi er en del av grunnbemanningen, og 
det må vi utnytte på samme måte som an-
dre faggrupper gjør. Det innebærer å gjøre 
kommuneledelsen klar over at de bryter lo-
ven dersom det ikke er fysioterapeut i sko-
lehelsetjenesten. Tjenestevei er rett vei å gå i 
slike tilfeller, og man kan da velge å kontakte 
nærmeste leder eller tillitsvalgt. Etter at jeg 
hadde avsluttet innlegget, kom flere deltakere 
bort til meg og sa at dette var det nødvendige 
sparket bak de trengte for å gå til sin kom-
mune og kreve sin plass, forteller Haugen.

Psykisk og fysisk
Regionlederen er klar over at det på ingen 
måte mangler utfordringer i tjenesten. Det 
er et vidt spenn av saker å ta tak i for fysio-
terapeutene.

– Ta «flink pike»-fenomenet. Presset på 
ungdom har økt formidabelt. En psykiater 
jeg var i kontakt med fortalte at ungdomme-
ne ikke lenger retter opprøret mot foreldre 
eller andre autoriteter, men heller innad mot 
seg selv. Et eksempel er hvordan unge sam-
menlikner seg med andre. Dette har vi alltid 
gjort, men med sosiale medier og online-
kulturen vi har i dag sammenlikner man seg 
ikke bare med klassekamerater, men med så 
å si hele verden, påpeker Haugen.

– Holder man ting lukket inne, vil det 
over tid føre til kroppslige plager. Psykomo-
torikerne opplever dette ved at de får stadig 
flere unge til behandling. Man kan stille seg 
spørsmålet om hvem generasjon prestasjon 
faktisk er, slik noen ungdommer gjorde på 
toppmøtet som ble arrangert i forbindelse 
med Ungdoms-OL i vinter. Er det de unge 
selv, eller er det overambisiøse foreldre som 
skal gjennomføre Birken på både ski, sykkel 

og ved å løpe? spør regionlederen.
Svaret får du ikke her, men det er 

utvilsomt et tankekors. Haugen hev-
der at tverrfaglig samarbeid i skole-
helsetjenesten er avgjørende.

– Mange ønsker seg nok til psyko-
log, som ikke er en del av grunnbe-
manningen i tjenesten, mens andre 
kan få bedre effekt via behandling av 
kroppen. Da må det være fagperso-
nell som kan vurdere den enkeltes 
behov. Flere må se disse barna, det er 
litt endimensjonalt i dag, mener hun.

Barnas bedriftshelsetjeneste
– Skolen er barnas arbeidsplass, og 
da må skolehelsetjenesten være deres 
bedriftshelsetjeneste. Det dreier seg 
om å ta tak i alt fra inne- og utemiljø 
til å arbeide med skoleledelsen for 
å få på plass mer tid til fysisk akti-
vitet. Vi venter spent på resultatene 
fra ASK-prosjektet i Sogndal (Active 
Smarter Kids, journ. anm.), som har 
gitt barna én time fysisk aktivitet per 
dag. Signalene er gode, og vi håper 
på en offentliggjøring i løpet av vå-
ren. Så langt ser det ut til at økt fysisk 
aktivitet i skolen kan føre til mindre 
mobbing og økte skoleprestasjoner, 
sier Haugen.

Hun minner også om at tiltaket 
vil forebygge livsstilssykdommer, og 
at det kan ha positiv effekt på kreft 
og osteoporose.

– Det er tid for å handle. Nå har 
vi etter hvert såpass mye forskning å basere 
dette på at det er på høy tid å komme i gang, 
mener regionlederen.

Hun kan også vise til forsøk i Østfold, 
hvor man har kunnet velge mellom mer 
prestasjonsbasert kroppsøving og en gruppe 
som satser mer på gleden av bevegelse.

– Her bør absolutt fysioterapeuter inn. 
Vi kan se hvem som er i ferd med å falle ut, 
og bidra til å forebygge via tilrettelegging. 
En annen elevgruppe som opplever å havne 
utenfor er unge handikappede. De får ikke 
karakter i kroppsøving fordi faget ikke tilret-
telegges fra skolens side.

Påvirket av media
Synliggjøring er et stikkord i kampen om 
ressursene, og Haugen mener det har vært 
en ensidig fremstilling av virkeligheten i 
media.

– Her snakkes det i all hovedsak om hel-

MYE Å TA TAK I - Skolen er barnas arbeidsplass, og da må skolehel-
setjenesten være deres bedriftshelsetjeneste, sier Karianne Bruun 
Haugen. Foto: Kai Hovden

›››
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sesøstre og psykologer. Skolefysioterapeuten 
er så å si forsvunnet, sier hun.

Vi ber regionlederen spekulere i årsaken 
til denne forsvinningen.

– Stadig flere barn som fødes med utfor-
dringer overlever. Det innebærer at vi får 
flere behandlingstrengende i befolkningen, 
og dermed har denne gruppen blitt priori-
tert fremfor å arbeide forebyggende i sko-
len. Ideelt sett burde begge grupper få den 
oppfølgingen de behøver. Det er også pro-
blematisk at fysioterapeuter ikke møter en 
profesjonsfelle når de skal melde oppover i 
systemet. Helsesøstre har forskriftsfestet at 
de skal ledes av helsesøstre, og slik burde det 

være for fysioterapeuter også. I dag får man 
ofte beskjed om at «jeg vet ikke hvordan du 
jobber, så det må du finne ut av selv».

Haugen er også kritisk til hvordan skole-
helsetjenesten tradisjonelt har vært utviklet 
i kommunene.

– Her har i hovedsak helsesøstre stått for 
arbeidet alene, mens dette er en tjeneste som 
må baseres på tverrfaglighet. Har man kun 
en liten fysioterapiressurs inn i skolehelset-
jenesten er det her den må benyttes, da får 
man synliggjort fysioterapeutkompetansen.

Regionlederen tror etterspørselen etter 
fysioterapeuter vil øke i takt med at de andre 
involverte faggruppene blir kjent med hva 

de kan bidra med.
– Tverrfaglighet gir gjensidig respekt og 

forståelse, som igjen vil føre til bedre flyt i 
tjenesten. Da er det også avgjørende at man 
ikke driver med noen form for henvisnings-
politikk internt i tjenesten. Det er et skille 
mellom å henvise barn til fysioterapeut, og 
det å ha fysioterapeut som en del av skole-
helsetjenesten, understreker hun.

– Vi har aldri vært så nær å få gjennom-
slag i kommunene, og nå er det i all hoved-
sak opp til oss selv, slår Karianne Bruun 
Haugen fast. n

Kristin Snøan, ny leder i Faggrup-
pen for barne- og ungdomsfysiote-
rapi, vil løfte fram faget og jevne ut 
tjenestetilbudet i kommunene. 

HUN overtar som faggruppeleder etter 
Atle Aunaas.  Nærmere 200 deltakere had-
de tatt turen til årsmøteseminaret i Trond-
heim: «Nye utfordringer – nye tilnær-
minger».  På programmet sto blant annet 
nyfødte og spedbarn, skolehelsetjenesten, 
samt barn og fedme.

Snøan er utflyttet trønder, og arbeider i 
Skien kommune med barn mellom null og 
seks år. Fag og fagutvikling står sentralt for 
henne. Den nyvalgte lederen er også opp-
tatt av å dele:

– Slik jeg opplever det, er det for vann-
tette skott mellom tjenestene i kommune-
ne. Det betyr at det er mye fagutviklings-
arbeid som ikke deles. I kommunal sektor 
er det også store forskjeller på ressursene 
i fysioterapitjenesten. I små kommuner 
har man ofte nok med å holde tritt med 
arbeidsoppgavene, mens det i større kom-
muner drives fagutvikling i stor stil, slik 
som her i Trondheim, sier Kristin Snøan.

– Helsefremmende og forebyggende 
arbeid står høyt om dagen. Dette arbei-
des det allerede med i faggruppen, og det 
må implementeres i påvirkningsarbeidet i 
den enkelte kommune. Skolehelse er også 
i vinden, og jeg har jo en toårig handlings-

plan jeg og styret skal arbeide med, påpe-
ker Snøan.

For Atle Aunaas har skolehelsetjenes-
ten vært et hjertebarn. Han mener at man 
må ta i bruk de verktøyene som finnes for 
å styrke fysioterapeuters posisjon på dette 
området.

Den avtroppende lederen ønsker også 

at NFF sentralt skal utarbeide tydeligere 
og bedre påvirkningsverktøy for medlem-
mene. 

– I løpet av mine to år som leder har jeg 
hatt et godt samarbeid med fagseksjonen 
i NFF, mens jeg har opplevd det som van-
skeligere å manøvrere på den fagpolitiske 
siden, sier Aunaas. n

Utjevning og deling av kunnskap

›››

BARN OG UNGE Atle Aunaas (tv), avtroppende leder i Faggruppen for barne- og ungdomsfysio-
terapi, og Kristin Snøan, som har overtatt stafettpinnen. Foto: Kai Hovden
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NFFs faggruppe for nålebe-
handling ønsker strengere 
regulering av fysioterapeuters 
adgang til å bedrive nålebe-
handling. 

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

FAGGRUPPELEDER Bozidar Gardasevic 
understreker at dette ikke er en ufarlig be-
handlingsform. Han etterlyser formell kom-
petanse, godkjenning og takster for nålebe-
handling.

– Som offentlig godkjent helsepersonell 
plikter man å følge de gjeldende retningslin-
jene, og det innebærer blant annet at man 
som fysioterapeut ikke kan behandle ut fra 
en klassisk tradisjonell behandlingsmodell, 
altså klassisk akupunktur, understreker Gar-
dasevic.

På årsmøtet som ble holdt i forbindelse 
med seminaret helgen 12. – 13. mars, ble 
Gardasevic gjenvalgt som leder i Faggrup-
pen for nålebehandling i fysioterapi.

Manglende kompetanse
Gardasevic forklarer at nålebehandling 
innen fysioterapi er en modalitet av aku-
punktur, men at forskjellene likevel er store.

– Det er viktig å vite hvilket kunnskaps-
grunnlag behandlingsformen hviler på, og 
hvordan virkningsmekanismen forklares, 
sier han.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) me-
ner at forbundets medlemmer skal tilby 
kvalitetssikret nålepraksis, noe som innebæ-
rer at fysioterapeuter som ønsker å benytte 
behandlingsformen må ha nødvendig kom-
petanse.

– Dette fremgår også av hvem vi godkjen-
ner i Faggruppen for nålebehandling. Her 
må man ha fullført NFFs opplæringsmodell, 
og minimumskravet er 100 kurstimer i regi 
av forbundet, minner Gardasevic om.

– Andre som har gått på såkalt medisinsk 
akupunktur eller klassisk akupunktur må 
ta to dagers kurs i regi av faggruppen for å 
få godkjent minimumskompetanse av NFF, 
legger han til.

Faggruppelederen ser med bekymring på 

fysioterapeuter som velger en annen tilnær-
ming til nålebehandling.

– Dessverre er dagens praksis at alle 
fysioterapeuter kan gå på helgekurs eller 
workshops, for deretter å ta i bruk nåler. 
Dermed har de ikke tilstrekkelig kunnskap 
etter NFFs anbefalinger. Det arbeides med å 
få endret dette, slik at alvorlig pasientskade 
kan forebygges. Beklageligvis finnes det per 
i dag ikke takster som regulerer hvem som 
kan bruke nåler i behandling, men dette hå-
per vi å få på plass, sier Gardasevic.

Alvorlige bivirkninger 
Han understreker at potensialet for pasient-
skade absolutt er til stede ved feil bruk av 
nålebehandling.

– Svelgparese, pneumothorax, hjertetam-
ponade og parastesier er blant de alvorlige 
bivirkningene som kan oppstå. For oss er det 
alvorlig når en pasient havner på legevakten 
med sterke smerter etter nålebehandling hos 
fysioterapeut. Enda mer alvorlig er det når 
resultatet er pneumothorax, noe som skjer 
jevnlig. Sannsynligheten er stor for at dette 
er toppen av et isfjell, fordi mange pasient-
skader ikke rapporteres. Mørketallene er 

store, hevder faggruppelederen.  
For Gardasevic er det viktig at fysiotera-

peuter ikke bruker nålebehandling uten å ha 
den nødvendige kompetansen.

– Det er en myte at nålebehandling er 
harmløst. Som alle invasive metoder, kan 
den ha til dels alvorlige bivirkninger. Dette 
er metoden som gir de mest alvorlige bivirk-
ninger innen fysioterapi.  Dersom fysiote-
rapeuten ikke har tilstrekkelig kompetanse, 
må han eller hun enten skaffe seg den kom-
petansen eller bruke andre behandlingsme-
toder. Det er ikke slik at en fysioterapeut må 
tilby nålebehandling, understreker han.

Faggruppelederen minner også om 
at triggerpunktbehandling, og kurs eller 
workshops innenfor dette, ikke godkjennes 
av NFF.

– Grunnen er at det ikke finnes tilstrek-
kelig evidens for at behandlingen virker 
mot smerter. I tillegg rettes mye av mar-
kedsføringen av disse kursene direkte mot 
studenter. Dette er stikk i strid med NFFs 
anbefalinger. Studenter og fysioterapeuter i 
turnustjeneste har gått flere år på skole for 
å lære trygge gode behandlingsmetoder, sier 
Bozidar Gardasevic. n

– Nålebehandling er ikke ufarlig

SPENNENDE PROGRAM Årsmøteseminaret til Faggruppen for nålebehandling i fysioterapi bød på et 
kritisk blikk på akupunktur. Til tider var det også god temperatur i debatten, som for øvrig holdt seg 
på den saklige og faglige siden av streken. F.v.: Leder av faggruppen Bozidar Gardasevic, Bjørg Vada, 
tidligere styremedlem og nestleder, professor Kristian Gundersen, professor Edzard Ernst, doktor Hugo 
Pinto, Ivar Stedjan, styremedlem og kursansvarlig, og Anne Grethe Osbak, kasserer og sekretær.  

mailto:kh@fysio.no


10     FYSIOTERAPEUTEN  5/16

AKTUELT

Faggruppen for nålebehand-
ling i fysioterapi inviterte 
løven inn i sin egen hule da 
Edzard Ernst gjestet årsmøte-
seminaret i Oslo. Professoren 
er blant annet kjent for sin 
konflikt med prins Charles om 
homeopati. 

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

EDZARD ERNST er professor i komplemen-
tærmedisin fra University of Exeter, Eng-
land, og den første i verden som har hatt 
en slik akademisk stilling. Ernst har hatt le-
dende stillinger ved Universitetet i Wien og 
Peninsula Medical School, og vært mangeå-
rig spaltist i avisen The Guardian. 

Gjennom sin forskning har han påvist 
svakheter ved en rekke former for alterna-
tiv behandling. Hos nålebehandlerne skulle 
professoren belyse det han mener er fakta og 
feiloppfatninger knyttet til akupunktur. 

Alternativ bakgrunn
Gjennom vitenskapelige metoder har Ernst 
gjort et levebrød av å plukke fra hverandre 
alternative behandlingsformer. Hans egen 
karriere startet imidlertid nettopp i denne 
bransjen.

– Tidlig arbeidet jeg på et sykehus som 
i hovedsak var bygget opp rundt alternativ 
medisin. Det var før jeg ble «vanlig» lege. 
Jeg har også vært leder for et stort team av 
fysioterapeuter, og der var det virkelig noen 
kamper, fortalte han.

Ernst lærte selv om akupunktur som stu-
dent på 1970-tallet.

– På den tiden var det veldig anti-etablis-
sement å drive med akupunktur. Siden den 
gang har jeg forsket på behandlingsformen, 
og blant annet hatt prominente akupunktø-
rer fra hele verden med på teamet. Resulta-
tet er 200 artikler som er registrert i Med-
line, sa Ernst.

Som et ledd i forskningsarbeidet har han 
også bidratt til utviklingen av en nål som 
ikke penetrerer huden, altså en form for 
teaterdolk. Målet er at forsøkspersonen ikke 

skal kunne se ut fra produktet om det er en 
ordinær nål eller ikke.

Argumenter og deres gyldighet
Edzard Ernst gikk så løs på ulike påstander 
om effekten av akupunktur. Han ville vise at 
det er stor forskjell på hvordan folk oppfatter 
behandlingsformen og hva som faktisk kan 
dokumenteres.

– Påstander som at «mange pasienter el-
ler kjente personer bruker det, og mange 
betaler av egen lomme for å få behandlin-

gen», er kjente argumenter. Her tenker man 
at akupunktur er populært, og at det dermed 
må være bra og følgelig bør være tilgjengelig 
for alle. Denne typen holdninger står også 
prins Charles for, også når det gjelder ho-
meopati hvor han har økonomiske interes-
ser, hevdet Ernst.

Hans konflikt med den britiske tronfølge-

ren lar vi ligge. Vi nøyer oss med å si at det 
har vært en belastning for professoren.

«Det funker for meg» er kjent fra annen 
markedsføring her hjemme, og dette argu-
mentet viet også professoren oppmerksom-
het.

– Folk hevder at de opplever effekt av 
akupunktur, og mener derfor at de ikke 
trenger å lytte til forskere som forsøker å for-
telle dem noe annet. Men kan man basere 
seg på en eller flere pasienter eller klinikeres 
erfaring?

For en forsker som Ernst var dette ute-
lukket, og han viste til begrepet preceived 
therapeutic effect. Dette er knyttet til at man 
oppsøker behandling når symptomene er 
sterke, og får en behandling som varer over 
en viss tid. Ting kan jo gå over av seg selv, 
påpekte han.

En del av studiene var så dårlige at de 
grenset til vitenskapelig uredelighet.

Fakta og feilslutninger om akupunktur

ETTERLYSER KVALITETSFORSKNING Professor Edzard Ernst mener det skusles bort forskningsmidler 
på dårlige studier knyttet til akupunktur, og at for mye av forskningen er knyttet til økonomiske  
interesser.

mailto:kh@fysio.no
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Akupunktur og Paracet
Når det gjelder klinikernes egne erfaringer minnet professoren 
om at pasienter ofte bedriver egenbehandling som klinikeren ikke 
kjenner til.

– Hva med pasienter som får akupunktur, og glemmer at de 
samtidig har tatt Paracet?

Placeboeffekt, pasientens oppfatning av behandleren, Hawt-
horneeffekten, altså at enhver endring skaper økt effekt, og at for-
bedring etter intervensjon ikke er det samme som forbedring på 
grunn av intervensjon, var blant faktorene Ernst var innom.

– Påstanden om at akupunktur frigir endorfiner, og dermed får 
pasienten til å føle seg bedre bør vi også se på. Å spise sjokolade, ha 
sex eller ta et varmt bad frigir også endorfiner, minnet professoren 
om.

Ernst gikk videre igjennom argumentasjon om at akupunktur 
overgår forskning, og at historikk benyttes som argument.

Dårlige studier
Professoren har også sett nærmere på akupunkturforskningen som 
er publisert, og mener dette er lite imponerende lesning.

– I 2010 ble det publisert 1.194 Medline-listede artikler om aku-
punktur. En del av disse var så dårlige at de grenset til vitenskapelig 
uredelighet. Det er håpløst at slikt publiseres, og det er liten tvil om 
at det er flere tidsskrifter som ikke holder vitenskapelig standard, 
slo Ernst fast.

Han la til at han ikke er så bekymret for hva dette gjør med aku-
punktur, men for hva det gjør med forskningen.

Mye av forskningen foregår også på akupunkturens hjemme-
bane, nemlig i Kina. 

– Dermed spiller også kulturforskjeller inn. I kinesisk tenkning 
er man opptatt av å ikke utføre forskning som vil stille sine overord-
nede i et dårlig lys. Det er brutalt, men slik det ser ut i dag, mener 
jeg at vi må se bort fra kinesisk forskning. Dette er forhåpentligvis i 
endring, sa Ernst, og utdypet:

– Forskning skal brukes til å teste hypoteser. Det gjør man ved å 
søke etter feil, ikke ved å se etter positive resultater som støtter opp 
om hypotesen.

Han er forbauset over hvor mye forskning det er på akupunktur, 
og mener det er mange andre og bedre prosjekter man heller kunne 
brukt disse forskningsmidlene på. 

– En rekke av disse studiene kan like gjerne oppfattes som mar-
kedsføringsstrategier, sa professoren. 

Ikke risikofritt
Avslutningsvis var Ernst inne på temaet akupunkturbehandling 
og risiko. Via en rekke eksempler, som skåret relativt høyt på 
skrekkskalaen, viste han hvor galt det kan gå når man legger seg 
under nålen.

– Man bør i det minste være bevisst på risikoen når man velger 
å benytte akupunktur. En akupunktør vil nok si at det er så å si risi-
kofritt. Men her er det viktig å huske at behandlere står i en interes-
sekonflikt. De tjener penger på akupunktur, hevdet Edzard Ernst. n

Ønsker du å 
OPPGRADERE INSTITUTTET DITT?
Som ledende leverandør av utstyr til 
svømme- og idrettshaller, trenings- 
senter, skoler, barnehager, institusjoner, 
idrettslag og privatpersoner har vi mulig- 
heten til å gi deg et unikt tilbud på et bredt 
spekter av produkter.   

klubben.no/rehabilitering

Lurer du på -Hva? -Hvordan? -Hvorfor? 
Med oss på laget har vi fysioterapeut:
ragnhild@klubben.no / 62 95 06 10 

http://www.klubben.no/
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– Det er nå eller aldri, sier 
Merete Tønder, nyvalgt leder 
i Faggruppen for psykomoto-
risk fysioterapi. Hun maner til 
innsats for økt synlighet og 
politisk gjennomslag.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

MERETE TØNDER er nyvalgt leder i Fag-
gruppen for psykomotorisk fysioterapi, etter 
Gro Marit Hellesø, som har ledet faggrup-
pen siden 2012. 

– Hva er din viktigste ambisjon som fag-
gruppeleder?

– Det aller viktigste er å bidra til økt syn-
liggjøring av vår kompetanse, både utad i 
samfunnet og i NFF. Etter min mening er 
ikke psykomotoriske fysioterapeuter i NFF 
synlige nok. Det er 13 faggrupper i forbun-
det, og de fleste jobber kanskje mest ut fra 
en biomedisinsk tenkning som har lite med 
psykososiale forhold og emosjonelle kon-
flikter å gjøre. Manuellterapeutenes tiårige 
kamp for å få autorisasjon har også tatt mye 
plass. Det har tatt fokuset bort fra viktige 
problemstillinger, både innad i NFF og i hel-
sevesenet. Gjennom dette har manuelltera-
peutene også blitt svært synlige, sier Tønder. 

Psykomotorikerne legger, ifølge faggrup-
pelederen, større vekt på det biopsykososiale 
perspektivet, der relasjoner spiller en viktig 
rolle:  

– Vi er opptatt av å se pasientens plager, 
symptomer og funksjonssvikt ikke bare som 
en følge av kroppslige forandringer, men 
også i lys av den enkeltes personlighet, hel-
seatferd, livssituasjon og relasjoner til andre.

Tar selvkritikk
– Har ikke faggruppen og spesialistene i psy-
komotorisk fysioterapi selv et ansvar for tin-
genes tilstand?

– Ja, vi har helt klart et ansvar, og vi må ta 
selvkritikk på at vår spesialitet ikke er synlig 
nok. Det må vi gjøre noe med. Vi er nok en 
gruppe innen fysioterapien som ikke har likt 
å være så frampå og synlige. Men dette er 
viktig. Det er nå vi håper å oppnå en offent-
lig spesialistgodkjenning. Dersom vi ikke 

– Vi er klare for morgendagens utfordringer

60 MINUTTER – Vi ønsker ikke at psykomotorisk fysioterapi skal bli enda en kvikk fiks. Det har jeg ingen 
tro på, sier nyvalgt faggruppeleder Merete Tønder. 

mailto:dl@fysio.no
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klarer å utnytte mulighetene som er åpnet 
opp gjennom blant annet Stortingsmeldin-
gen om primærhelsetjenesten, departemen-
tets uttalelser om offentlig spesialistgod-
kjenning og det sterke fokuset på psykisk 
helse i samfunnet, så kommer vi aldri noen 
vei. Det er faktisk så alvorlig, sier Merete 
Tønder engasjert.

Den nye faggruppelederen understreker 
at både faggruppens styre og alle spesialis-
tene i psykomotorisk fysioterapi rundt om i 
landet må være mer på, ta mer ansvar.

– Det innebærer å ta initiativ, sette dags-
orden, melde oss på debatter om psykisk 
helse, fremme våre synspunkter og kom-
petanse, og delta i tverrfaglige møter med 
andre profesjoner. Dette gjelder også utdan-
ningene i psykomotorisk fysioterapi i Oslo 
og Tromsø.

 
«Jeg mot meg»
– Psykisk helse er nær sagt «over alt» om da-
gen, særlig når det gjelder unge mennesker. 
Hva syns du om NRKs serie «Jeg mot meg»?

– Etter min mening er åpenheten om 
psykisk helse flott, som i NRK-serien. Det er 
imponerende at disse unge menneskene stil-
ler opp, spesielt de mannlige deltakerne. De 
kommer til å bli kjempeviktige rollemodeller 
for andre som sliter med psykiske plager. De 
snakker for de andre – de tause. Gjennom å 
dele personlige erfaringer, følelser og tanker 
avdekkes gradvis problemene den enkelte 
sliter med. Prinsippene er de samme som i 

en psykomotorisk behandling.  Problemstil-
lingen må først avdekkes og avklares for å få 
til en endringsprosess, ikke bare i kroppen 
men i hele personen og i deres omgivelser. 
Denne serien vil gi temaet psykisk helse et 
stort løft, nesten på linje med da Kjell Magne 
Bondevik som statsminister fortalte at han 
var sykmeldt på grunn av depresjon. NRK 
speiler her tiden vi lever i, og kan bidra til 
å normalisere følelser som unge mennesker 
ofte har. 

Tåler lite
– Hva med unge pasienter du møter i din egen 
praksis?

– Det slår meg ofte at en del ungdommer 
jeg møter virker skjøre. De tåler så lite. Da 
må vi våge å spørre oss selv om vi som for-
eldre har overbeskyttet dem. Har de hatt det 

altfor bra? Har vi bidratt til at de ikke kla-
rer å fortolke kroppens signaler på en god 
måte? Foreldre må tåle at barna ikke alltid 
har det bra. I tillegg kommer selvsagt det 
faktum at unge mennesker i dag er utsatt for 
større press og har så mange valgmuligheter. 
De unge har bekymret meg veldig lenge, sier 
Tønder.

Hun forteller at mange 15-16-åringer i 
hennes praksis ikke har noen kontakt med 
sitt indre. De har ikke noe språk for å snak-
ke om det de opplever inni seg. Det meste 
handler om ytre forhold.

– De har ofte problemer med å snakke 
om innholdet i livene sine. De snakker som 
regel bare om hva de har prestert eller hva de 
ikke har prestert.

Dokumentasjon
– Psykomotorisk fysioterapi blir ofte beskyldt 
for å være udokumentert, at det er forsket for 
lite og for dårlig på området. Hva tenker du 

om det?
– Både og. Det har blitt reist kritikk fra re-

presentanter for konvensjonell medisin, der 
norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF) 
blir vurdert som en alternativ eller komple-
mentær behandlingsform, med lite viten-
skapelig dokumentasjon i form av kvanti-
tative effektstudier (Gundersen, 2013). Men 
ny forskning vil forhåpentligvis kunne mot-
bevise dette.  Professor Astrid Bergland og 
førstelektor Kirsten Ekerholt ved Høgsko-
len i Oslo og Akershus (HiOA) har allerede 
varslet om gode resultater i en randomisert 
kontrollert studie de har gjennomført. Stu-
dien vil  trolig bli publisert innen utgangen 
av året. Ellers har vi fra tidligere en del forsk-
ning som er knyttet opp mot opplevelse av 
psykomotorisk behandling og undersøkelse.

60 minutter
– Det er ofte lange ventelister for å komme 
til psykomotorisk behandling. Er det rom for 
endringer når det gjelder behandlingstid og 
lengden på behandlingsforløpet?

– Vi ønsker å beholde en behandlingstid 
på 60 minutter. Med oppdeling av takstene 
kan det imidlertid bli mer fleksibelt når det 
gjelder tidsbruk for undersøkelse, utred-
ning og behandling, slik at vi kan ta inn flere 
pasienter. Det kan tenkes at pasienter med 
lettere psykiske lidelser kan hjelpes med et 
kortere behandlingsforløp, for eksempel 4-5 
behandlinger/timer. Bedre takster for psy-
komotorisk fysioterapi i grupper kan føre 
til at flere pasienter får hjelp, og at ventelis-
tene reduseres. Vi er opptatt av å bruke vår 
kompetanse på en best mulig måte slik at 
flest mulig kommer til vår behandling. Men 
vi ønsker ikke at psykomotorisk fysioterapi 
skal bli enda en kvikk fiks. Det har jeg ingen 
tro på, sier Merete Tønder. n

n Merete Tønder har i 18 år job-
bet som psykomotorisk fysioterapeut 
og gruppeterapeut ved Avdeling for 
personlighetspsykiatri, Oslo universitets-
sykehus, Ullevål. De siste tre årene har 
hun vært selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeut ved Nesbru Psykomoto-
riske Fysioterapi og kursleder i NFF for 
«Fysioterapi og traumer». I tillegg er hun 
nestleder i rådet for Muskelskjeletthelse 
og styremedlem i Fag- og utdanningspo-
litisk utvalg i NFF.

Det slår meg ofte at en del ungdommer 
jeg møter virker skjøre. De tåler så lite.

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi
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Resultatet av hovedoppgjøret 
mellom Unio kommune og KS 
er historisk. Det ble gjennom-
slag for at kompetanse skal 
lønne seg.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

OPPGJØRET ble også fullført uten mekling. 
Med trange økonomiske rammer har 

man fått et akseptabelt resultat. 
– For første gang har vi fått vår del av den 

økonomiske rammen. Dermed har vi brutt 
trenden med lavlønnsprofil i kommune-
oppgjøret, sier fungerende forhandlingssjef 
Thea Wessel Jørgensen i NFF. 

Rammen for oppgjøret er på 2,4 prosent. 
Partene er også enige om en fordeling for 
2017 på 2,2 prosent. 

NFFs seniorrådgiver Kirsti Glad har 
kjempet lenge og hardt for at kompetanse 
skal lønne seg. Som ansvarlig for forbundets 

forhandlinger med KS kan hun nå krone 
kampen med seier.

– Vi har oppnådd mye i KS-oppgjøret, 
og det mest sentrale er nok at vi nå får en 
lønnsstige som har 16 års ansiennitetstrinn, 
og at alle stillinger med høyere utdanning 
blir samlet i én gruppe, påpeker Jørgensen.

Tallenes tale
Rammen i KS-oppgjøret er på linje med 
frontfaget, eller mer presist på 2,4 prosent. 
Ifølge Jørgensen har KS og Unio kommune 
arbeidet lenge med å finne en nøkkel gir ge-
vinst for kompetanse. Nå er man altså i mål.

– Det innebærer en harmonisering mel-
lom høgskole- og universitetsgruppene, som 
betyr at fysioterapeutene får et betydelig løft. 
En spesialfysioterapeut med åtte års ansien-
nitet får et tillegg på 32.200 kroner per 1. 
mai, mens tilsvarende for seks års ansienni-
tet er 36.600 kroner. I neste års oppgjør blir 
det kun lokale forhandlinger for de av våre 
medlemmer som omfattes av dette, forklarer 
forhandlingssjefen.

Uttelling for masterstudier er en fjær i 

hatten for NFF og Kirsti Glad.
– En mastergrad belønnes med 46.300 

kroner etter dette oppgjøret. Økningen av 
ansiennitetsstigen er også viktig. Med 16 års 
ansiennitet får man et tillegg på 13.800 kro-
ner. Begge disse tilleggene er en stor seier for 
oss, understreker Jørgensen.

Løsning i Oslo
Oslo kommune forhandler for seg, og også 
her har man kommet frem til en ramme som 
er på linje med frontfaget, ifølge forhand-
lingssjefen.

– Det er enighet om et generelt tillegg på 
2 prosent i Oslo kommune. I praksis betyr 
dette at de av våre medlemmer som har en 
årslønn på mer enn 425.000 får et tillegg 
på 2 prosent, og de som har årslønn lavere 
enn dette får et kronetillegg. I tillegg skal 
det gjennomføres justeringer til høsten, og 
da håper vi på ytterligere gjennomslag, sier 
Jørgensen.

Hun viser også til at det politiske skiftet 
som har vært i hovedstaden har hatt inn-
virkning på oppgjøret. n

Tariff 2016:

Kompetanse skal lønne seg

SVÆRT FORNØYDE Fungerende forhandlingssjef Thea Wessel Jørgensen og seniorrådgiver Kirsti Glad. 

mailto:kh@fysio.no
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Vi har
studiene
som øker din 
kompetanse.

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

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

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

Med fullført treåring fysioterapiutdanning står stadig 
flere i fare for å få en ufrivillig pause fra faget på grunn 
av manglende turnusplasser.

BERGENS TIDENDE skrev 14. april at ni elever fra Høgskolen i Ber-
gen står i fare for å bli gående et helt år uten å komme i gang med 
yrket de har satset på. 

Studentorganisasjonen FYSIO og ledelsen i Norsk Fysioterape-
utforbund (NFF) hadde møte med Helsedirektoratet om problemet 
den 18. april. Da manglet det totalt 23 turnusplasser for kullet som 
skal ut i turnustjeneste i august, opplyser fysio.no.

– Antallet på venteliste er urovekkende høyt. Vi deler FYSIOs 
sterke bekymring for at mange studenter i årets avgangskull ved 
høyskolene risikerer å måtte vente et helt år på å få begynne på sin 
turnustjeneste, sa NFF-leder Fred Hatlebrekke etter møtet med di-
rektoratet, ifølge fysio.no.  

Studenter som kommer på venteliste etter turnusplassvalgene i 
vår, bør følge med på informasjonen som legges ut på www.fylkes-
mannen.no/Troms. n

Les mer: www.fysio.no

Vil kreve politiattest 

n For å gi økt sikkerhet til brukere, pasienter og pårørende, 
foreslår regjeringen å innføre krav om politiattest for ansatte i 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Med kravet om politiattest gir vi en utsatt og sårbar gruppe 
bedre beskyttelse mot overgrep, skader og tyverier, sier helse- 
og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Kravet om politiattest skal gjelde alle som skal yte helse- og 
omsorgstjenester i kommunen, uavhengig av hvilke pasient- eller 
brukergrupper man arbeider med. Ifølge regjeringen bør samme 
type attest gjelde for alt personell.

Stadig lengre turnusventeliste

BEKYMRET FOR TURNUS Fra venstre: Øystein Aas, Tiril Heimdal, Hanne Vet-
testad, Andreas Øksendal, Katrine Vindenes, Guro Henriksen og Martin Akse. 
Foto: Rune Nielsen, Bergens Tidende

http://www.vid.no/
http://www.fylkesmannen.no/Troms
http://www.fylkesmannen.no/Troms
http://www.fysio.no/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/krav-om-politiattest-i-den-kommunale-helse--og-omsorgstjenesten/id2483546/
http://fysio.no/
http://fysio.no/
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Det er enighet om at tverrfag-
lige tilbud er rett medisin for 
pasienter med langvarige mus-
kelsmerter. Hva med innhold 
og sammensetning?

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

AKTØRENE i Raskere tilbake, et tilbud om 
arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hin-
dre langvarig sykefravær, var samlet i Oslo 
16. – 17. mars for å dele sine erfaringer med 
prosjektet. Seksjonsoverlege og forsker Ran-
di Brendbekken ved Sykehuset Innlandet 
orienterte om en studie knyttet til langvarige 
muskelsmertetilstander og yrkesdeltakelse. 

– Det er store variasjoner og ingen kon-
sensus om innholdet i det tverrfaglige til-
budet som gis til pasienter med langvarige 
muskelsmerter. Dette er også dyre interven-
sjoner, påpekte Brendbekken.

Studerte utvidet tilbud
Kunnskapsoppsummeringer fra Cochrane 
på dette området var blandet lesning, ifølge 
Brendbekken. Etter hennes syn er det ikke 
mulig å konkludere ut fra de studiene som 
er gjennomført.

– Vi har mye å vinne på mer kunnskap. 
Da kan vi skreddersy tiltak for den norske 
populasjonen, og her er Raskere tilbake vik-
tig. Jeg håper dette er et tiltak som får fort-
sette, sa hun.

Randi Brendbekken har sett nærmere på 
effekten av å utvide det tverrfaglige teamet 
som pasienter med muskel- og skjelettsmer-
ter møter. Dette ble kombinert med et ekstra 
oppfølgingsmøte for intervensjonsgruppen. 
Det ble gjennomført en randomisert kon-
trollert studie, med ett års oppfølgingstid 
som delmål og to års oppfølging som hoved-
mål. Studien ble gjennomført som et sam-
arbeid mellom Sykehuset Innlandet HF og 
Uni Helse ved Universitet i Bergen.

Med sosionom på laget
Intervensjonsgruppen i studien fikk tverr-
faglig konsultasjon av lege, fysioterapeut og 

sosionom ved oppstart, i motsetning til kon-
trollgruppen som fikk ordinær konsultasjon 
av lege og fysioterapeut. 

Begge grupper ble fulgt opp av fysiotera-
peut etter to uker, mens intervensjonsgrup-
pen i tillegg fikk en ytterligere oppfølging av 
hele teamet etter tre måneder.

– Forskjellen utgjør kun to timer i tids-
bruk, men det er avgjørende at teamet er 
spesialisert på samtalen om arbeid og helse, 
understreket Brendbekken.

Som verktøy benyttes et visuelt skjema 
som angir areal for de ulike parameterne 
man er innom i samtalen med pasienten.

Bedring, heldigvis
Begge grupper viste signifikant bedring ved 
oppfølging etter tolv måneder, noe Brend-
bekken var glad for.

– Det ville vært trist om kontrollgruppen, 
som får det ordinære tilbudet til denne pa-
sientgruppen, ikke skulle blitt bedre. Sam-
tidig fant vi at intervensjonsgruppen viste 
bedring allerede etter tre måneder, og at 
bedringen holdt seg over tid, forklarte hun.

Intervensjonsgruppen hadde brukt min-
dre helsetjenester, men begge gruppene 
hadde benyttet like mye fysioterapi. 

Så hvilken effekt har innlemming av so-
sionom og ekstra oppfølging på yrkesdelta-
kelsen?

– Trenden er at intervensjonsgruppen i 
høyere grad er tilbake i arbeid enn kontroll-
gruppen, men den signifikante forskjellen 
viser seg kun i løpet av de første syv måne-
dene. Mange i intervensjonsgruppen har latt 
seg friskmelde i løpet av de første syv måne-
dene, så her ligger forskjellen, sa Brendbek-
ken. n

Langvarig sykefravær: 

Økt tverrfaglighet gir resultater

Raskere tilbake

•	 er et tilbud om arbeidsrettede tiltak 
til sykmeldte for å hindre unødig 
langvarig sykefravær. 

•	 ble besluttet av Sykefraværsutvalget 
høsten 2006.

•	 er en del av IA-samarbeidet mellom 
myndighetene og partene i arbeids-
livet.

•	 er en egen post på statsbudsjettet, 
og videreføring blir vurdert fra år til 
år.
Kilde: www.nav.no

BLANDET LESNING Det er ikke mulig å si noe sikkert om effekt ut fra kunnskapsoppsummeringene fra 
Cochrane, ifølge Randi Brendbekken, seksjonsoverlege ved Sykehuset Innlandet. Hun håper at tiltaket 
Raskere tilbake får fortsette. 

mailto:kh@fysio.no
http://www.nav.no/
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Ved å sørge for at aktørene rundt 
den sykmeldte danner et godt nett-
verk, og at terskelen inn i arbeids-
livet holdes på et minimum, mener 
Hege Norøm man kan oppnå gode 
resultater.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

UNDER første dag av Raskere tilbake-
konferansen hadde Norøm en innføring 
i hvordan det praktiske arbeidet med den 
sykmeldte utføres. Selv er hun seksjonssjef 
for anbudstjenester ved attføringsbedriften 
Fønix Vestfold, og har dermed beina solid 
plantet i hverdagen for de som har falt ut av 
arbeidslivet. 

Må kobles på
– Vi bygger nettverk rundt den sykmeldte, 
og her kobles de ulike aktørene på, som Nav, 
fastlege og arbeidsgiver. Dermed kan Fønix 
kobles ut, sa Norøm.

For å forankre forsamlingen i nuet viste 
hun til at akkurat i dag velger ni av ti å gjøre 

akkurat som deltakerne på konferansen, 
nemlig å gni søvnen ut av øynene og gå på 
jobb. 

– Mange av disse er kronisk syke eller har 
andre sykdomstilstander. Allikevel velger de 
å møte på jobb, og de har en strategi for å få 
til dette. Hvorfor velger noen å gå på jobb, 
mens andre velger å være hjemme? spurte 
Norøm.

Selv mener hun at helsefremming står 
sentralt.

Glidende overgang
– Jeg mener det er riktig å se overgangen 
mellom syk og frisk som en glidende over-
gang, ikke noe enten eller, sa Norøm.

Erfaringen fra arbeidet i Fønix har lært 
henne at det ofte er et misforhold mellom 
hva som står på sykmeldingen, og hva som 
faktisk er årsak til at man er borte fra jobb.

– Vi gjorde en gjennomgang av dette, og 
fant stort avvik i en tredel av sakene. Psyko-
sosiale utfordringer, både privat og på jobb, 
og manglende konflikthåndtering var sterkt 
representert, fortalte hun.

I slike situasjoner mener Norøm det er 
avgjørende å ha en nøytral tredjepart med i 

arbeidet. Dette gir en helt annen mulighet til 
å avdekke hva som feiler pasienten.

Terskelen
Norøm var interessert i å vite hvorfor folk 
ikke velger å gå tilbake til jobb når de er 
friske nok. 

– Det bygges opp en terskel som må for-
seres, og det viser at arbeidsplassen er den 
viktigste arenaen for sykefraværsoppfølging, 
sa hun.

Men skal man få den ønskede effekten 
må arbeidsgiver settes i stand til å utføre 
dette arbeidet.

– Det er nok ikke mange som har valgt 
å bli ledere for å få jobbe med sykefravær. 
Kompetansen er ofte fraværende, og man 
opplever samtidig at det er dårlig kobling 
mellom de tilgjengelige virkemidlene og den 
sykmeldte, påpekte Norøm.

Det er mye snakk om ansvarliggjøring av 
den sykmeldte, men ifølge Norøm må også 
andre parter kjenne på dette ansvaret.

– Jeg blir stadig mer opptatt av å ansvar-
liggjøre apparatet rundt den sykmeldte, sa 
Hege Norøm. n

Bygger nettverk rundt den sykmeldte

TILBAKE PÅ JOBB – Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for sykefraværsoppfølging, sa Hege Norøm, seksjonssjef ved attføringsbedriften Fønix.

mailto:kh@fysio.no
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Personer med lav utdanning og 
manuelt arbeid har mindre sann-
synlighet for å komme tilbake i jobb 
etter arbeidsrettet rehabilitering, 
ifølge forsker og fysioterapeut Irene 
Øyeflaten.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

PÅ Raskere tilbake-konferansen fortalte Øye- 
flaten om prognostiske faktorer, og hvilken 
rolle de spiller på veien tilbake i jobb etter 
arbeidsrettet rehabilitering.  Dette er temaet 
i doktorgradsarbeidet til Øyeflaten ved Uni-
versitetet i Bergen

– En prognostisk faktor er en tilstand el-
ler egenskap ved pasienten som kan brukes 
til å beregne sannsynligheten for ulike utfall 
etter sykdom, inkludert tilbakevending av 
sykdom eller ny sykdom, sa Øyeflaten, som 
er tilknyttet UNI Research.

I avhandlingen har hun begrenset seg til 
følgende individfaktorer:

•	 Alder, kjønn, utdanning, yrke
•	 Helse og funksjonsevne

•	 Mestring, sykdomsforståelse og smer-
terelatert frykt

Smerterelatert frykt
Øyeflatens forskning viser at smerterelatert 
frykt er den viktigste prediktoren for ikke å 
være tilbake i arbeid tre og tolv måneder et-
ter arbeidsrettet rehabilitering. 

– Den høye frykten var forklart av lav 
utdanning, mye helseplager og lav sykdoms-

forståelse, fortalte hun.
Muskel- og skjelettplager samt psykiske 

plager er hva som topper statistikken over 
årsaker til at man faller ut av arbeidslivet. 
Øyeflaten har sett på hvordan ulike faktorer 
spiller inn på hvorvidt man kommer tilbake 
i arbeid etter slike helseplager.

For muskel- og skjelettplager viste forsk-
ningen at både fysisk funksjonsevne og 
smerterelatert frykt for arbeid var avgjøren-
de for om man returnerte til arbeid, mens 
disse faktorene ikke hadde innvirkning ved 
psykiske plager.

Lang og komplisert prosess
Funnene viser at det kan være en lang og 
komplisert vei tilbake til arbeid for de som 
har vært lenge ute av arbeidslivet. 

– Prosessen tilbake i arbeid er ikke kun 
påvirket av helseplagene, men av funksjons-
evne, sykdomsforståelse og egne tanker om 
retur til arbeid. Personer med lav utdanning 
og manuelt arbeid har mindre sannsynlighet 
for å komme tilbake til arbeid etter arbeids-
rettet rehabilitering, oppsummerte Øyefla-
ten. n

Veien tilbake etter arbeidsrettet rehabilitering

FRYKT OG SMERTE En svært viktig prediktor for 
sykefravær, ifølge fysioterapeut Randi Øyeflaten.

Korsryggsmerter topper statistik-
ken over tapt livskvalitet i en ny 
undersøkelse av samfunnskostna-
den ved skader, ulykker og dødsfall 
i arbeidslivet.

TEKST Kai Hovden  
kh@fysio.no 

DET er Sintef som har gjennomført under-
søkelsen på oppdrag fra Arbeidstilsynet, 
og rapporten inneholder beregninger på 
hva dødsfall, skader, behandlinger ved 
legevakter og i spesialisthelsetjenesten, sy-
kefravær, uførepensjon og tapt livskvalitet 
koster samfunnet årlig, ifølge gemini.no.

Undersøkelsen viser at korsryggskader 
er den største bidragsyteren til tap av livs-
kvalitet som følge av arbeidsrelatert skade 
og/eller sykdom.

Kostbart
Tretti milliarder kroner er den stipulerte 
summen Sintef har kommet frem til. Kost-
nadene fordeles mellom tapte leveår og 
tapt livskvalitet som følge av sykdom og 
skader (63 prosent) og direkte kostnader 
til behandling, uførepensjon og tapt pro-
duksjon (37 prosent).

– Beregningen vår ligger lavere enn 
tilsvarende studier fra andre land vi har 
studert, sier Sintef-forsker Tarald Rohde 
til forskning.no.

Arbeidstilsynet har ønsket seg basis-
kunnskap om hvor de store samfunns-
kostnadene ligger for å kunne planlegge 
og prioritere forebyggende arbeid frem-
over. Man har også ønsket en inndeling av 
kostnadene etter risikofaktorer i arbeids-
miljøet.

Usikkerhet og indikasjoner
Sintef-forskerne presiserer at funnene i 
rapporten er beheftet med en viss usikker-
het. Dette kommer av at man på mange 
områder mangler god primærstatistikk.

«Usikkerheten i estimatene skyldes 
også at det ikke finnes noen eksakt defini-
sjon på hva «arbeidsrelatert» er.   Når det 
gjelder sykefravær, spiller for eksempel 
psykososiale forhold på jobb inn, men 
dette forholdet mangler pålitelige data», 
skriver Gemini. n

Kostbare korsrygger

mailto:kh@fysio.no
mailto:kh@fysio.no
http://gemini.no/2016/04/sykdom-og-skader-pa-jobb-koster-norge-30-milliarder-arlig/
http://forskning.no/sikkerhet-samfunnsokonomi/2016/04/sykdom-og-skader-pa-jobb-koster-norge-30-milliarder-arlig
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Vekta har økt, men ikke kolesterolnivået 

n Tromsøværingene blir stadig tjukkere, men vektøkningen ser 
ikke ut til å påvirke blodtrykk eller kolesterol, viser foreløpige 
tall fra den siste Tromsøundersøkelsen.

Dette er Norges mest omfattende befolkningsundersøkelse. 
Forskerne er overrasket over resultatene, skriver uit.no.

– I våre naboland ser man en klar trend til mer overvekt og 
høyere kolesterolnivåer. Men foreløpige tall tyder på at utvik-
lingen er annerledes i Norge, sa prodekan for forskning ved 
Det helsevitenskapelige fakultet, Sameline Grimsgaard, på et 
folkehelseseminar i Tromsø i april.

Les mer: www.tromsoundersokelsen.no

Fysisk aktivitet er blitt en nøkkel til psykisk helse for 
flere som har slitt lenge, skriver Bergens Tidende.

– JEG HAR gått i terapi og fått behandling i mange år, men det var 
ikke før jeg begynte å trene regelmessig at jeg virkelig opplevde 
framgang, forteller Erik Thevik til bt.no.

Han er deltaker på det kommunale dagtjenestetilbudet Skansen 
Aktivitet i Ålesund, og har funnet en formel som fungerer. Tilbudet 
er rettet mot personer med psykiske lidelser, og målet er at de skal få 
det bedre gjennom fysisk aktivitet.

Professor i psykiatri, Egil Martinsen, ved Universitetet i Oslo, for-
teller at Theviks erfaringer ikke er unike. Han har vært tilhenger av å 
benytte fysisk aktivitet mot psykiske plager lenge, og understreker at 
medisiner, terapi og fysisk aktivitet ofte fungerer i samspill.

– Fysisk aktivitet er veldig viktig, rett og slett fordi vi er hele men-
nesker, og kropp og sjel henger sammen. Det vi ser er at aktivitet i 
kroppen også fører til bevegelse i tankene. Ved å være fysisk aktive 
kan vi stoppe, eller i beste fall snu, uheldige tankemønstre, sier Mar-
tinsen til avisen. n

Trening som terapi

http://www.medinorway.no/
https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=367276
http://www.tromsoundersokelsen.no/
http://www.bt.no/100Sport/sprek/Erik-41-fikk-behandling-for-angst-og-depresjon-Forst-da-han-begynte-a-trene-ble-han-bedre-733648_1.snd
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fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Sammendrag 

n Bakgrunn: For å øke barns fysiske aktivitetsnivå er skolen en viktig arena. Hensikten 
med studien var å evaluere implementeringsprosessen av aktiv læring, dvs. bruken 
av fysisk aktivitet i kombinasjon med skolefag, samt å kartlegge erfaringer knyttet til 
denne intervensjonen.   

n  Materiale og metode: Det ble gjennomført en case-studie på en barneskole i 
Stavanger som skoleåret 2013-2014 innførte tre x 45 min med ukentlig aktiv læring 
i matte, norsk og musikk. Aktiv læring inkluderte fysisk aktive spill/leker, stafetter 
og quizer. Det ble gjennomført intervjuer av rektor, lærere og elever, samt 30 ukers 
aktivitetsregistrering av gjennomført aktivitet.

n  Resultat: Gjennomføringsgraden på antall økter og tid med aktiv læring var hen-
holdsvis 87% og 58%. Elever og lærere ga i stor grad uttrykk for positive erfaringer 
med aktiv læring. Barrierer for implementering var tid til planlegging, passiv leder-
rolle, værforhold og mangelfull tilrettelegging for deling av undervisningsmateriell. 
Fasilitatorer var skolens villighet, lærernes individuelle motivasjon og mestringsfor-
ventning, ekstern støtte, positiv elevrespons, og timeplanfesting av aktivitetene.

n  Konklusjon: Ifølge lærere og elever skapte aktiv læring en mer variert, meningsfull 
og aktiv skoledag. Kortere økter med aktiv læring kan være lettere for lærere å gjen-
nomføre, og det synes viktig at både lærerne og ledelsen tar aktiv del i implemente-
ringsprosessen. 

n Nøkkelord: Implementering, fysisk aktivitet, skole, barn, læring.

Ingrid Skage, fysiotera-
peut og MSc., Fysio- og 
ergoterapitjenesten, 
Stavanger kommune. 
ingrid.skage@stavanger.
kommune.no.

Sindre M. Dyrstad, professor og Dr. Scient., 
Institutt for grunnskolelærerutdanning, 
idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i 
Stavanger.

Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, og ble akseptert 12.2.2016. 
Studien er godkjent av Norsk samfunns-
vitenskapelig datatjeneste (NSD), ref. nr. 
35441. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Innledning
Det er veldokumentert at fysisk aktivitet er 
assosiert med lavere risiko for hjerte-kar 
sykdommer (1, 2) og bedre mental helse hos 
barn og unge (3). I et folkehelseperspektiv er 
derfor inaktivitet blitt en av de største utfor-
dringene i det 21. århundre (4). For barn og 
unge er inaktivitet spesielt bekymringsfullt, 
fordi fysisk aktivitetsnivå i ung alder henger 
sammen med hvor fysisk aktiv en blir som 
voksen (5, 6). Gjennom de senere år er det 
også funnet at inaktivitet og dårlig kondi-
sjon kan ha negative effekter på hjernens 

struktur og funksjon (7), og at økt fysisk 
aktivitet hos barn kan gi forbedringer i sko-
leprestasjoner (8-10).

At økt fysisk aktivitetsnivå i skolen også 
ser ut til å stimulere til bedre læring, i til-
legg til bedre helse og trivsel, har ført til økt 
interesse for mer aktivitet i skolen. For å 
kunne øke det fysiske aktivitetsnivået i sko-
len uten å tilføre ekstra timeressurser, er det 
gjort noen få studier hvor fysisk aktivitet er 
brukt som en pedagogisk innlæringsmetode 
i tradisjonelle teorifag som matematikk, 
språk og naturfag. Ulike program som Te-

xas I-CAN (11) og TAKE 10! (12), har vist 
gode resultater med å inkludere fysisk akti-
vitet som læringsmetode i skolefag. Kjerne-
faktoren i intervensjonene var aktiv læring 
(physically active academic lessons), dvs. at 
læreren brukte fysisk aktivitet som meto-
devalg i fagformidlingen. Norris et al. (13) 
gjennomgikk 11 studier innen emnet og 
oppsummerte at denne læringsmetoden har 
resultert i både økt fysisk aktivitetsnivå og 
økt læringsutbytte sammenlignet med mer 
tradisjonell teoriundervisning.

Til tross for at et stort antall studier viser 

Fysisk aktivitet som pedagogisk 
læringsmetode i skolen

http://kommune.no/
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Støtte og opplæring i praksisfeltet er avgjørende 
for en vellykket implementering.

Kort sagt

•	 For å sikre stor oppslutning om imple-
mentering av aktiv læring vil det være 
viktig med kollektive beslutningsproses-
ser i personalgruppen.

•	 For å styrke lærernes ferdigheter i meto-
den med å kombinere fysisk aktivitet og 
fag, er det viktig med tett veiledning og 
støtte i praksisfeltet.

•	 At aktiv læring blir timeplanfestet og 
tilpasset den enkelte lærer og klasse 
med tanke på fag, lengde og hyppighet 
vil anbefales ut fra erfaringer i dette 
prosjektet.

positive effekter av skolebasert fysisk aktivi-
tet (14,15), er det manglende kunnskap om 
hvordan økt fysisk aktivitet kan implemen-
teres i skolens arbeid når intervensjonspe-
rioden er over. Det er anbefalt at fremtidige 
studier fokuserer på gode implementerings-
strategier som kan bidra til at det skapes 
varige endringer i aktivitetsadferd i skolen 
(15,16).

Høsten 2013 startet derfor prosjektet 
«Aktiv skole» som har til hensikt å skape 
en mer fysisk aktiv skolehverdag for å bedre 
barns helse- og læringsmiljø. Kjernefakto-
ren i intervensjonen er aktiv læring. Pro-
sjektet pågår fortsatt og er et samarbeid 
mellom Fysio-og ergoterapitjenesten, sko-
ler i Stavanger kommune og Universitetet i 
Stavanger. Gjennom intervju og aktivitets-
registreringer var denne studiens hensikt å 
evaluere implementeringsprosessen av aktiv 
læring gjennom prosjektets første skoleår, 
samt undersøke hvilke erfaringer rektor, 
lærere og elever hadde med intervensjonen. 
Gjennom prosjektet ønsker en å bidra til å 
øke kunnskapen om hensiktsmessige strate-
gier for implementering av fysisk aktivitet i 
skolen. 

Teoretisk perspektiv
Implementering kan oppfattes som proses-
sen ved å sette et program, aktivitet eller en 
struktur ut i praksis, hvor ideen er ny for de 
som er forventet å ta det i bruk (17). I denne 
studien dreier det seg om implementering 
av aktiv læring i skolen. En suksessfull im-
plementering forutsetter endring på mange 
plan, både når det gjelder struktur, adferd, 
forståelse, kunnskap og evnen til å tilegne 
seg «det nye» (17-19). For lærerne som del-
tok i prosjektet innebar dette endring i må-
ten å planlegge, organisere og gjennomføre 
undervisningen på. Hvordan skolen forhol-
der seg til endringsprosessen vil være avgjø-
rende for en vellykket implementering (17).

Prosessevalueringen i denne studien har 
tatt utgangspunkt i begrepene til Saunders 
et al. (20). Gjennomføringsgrad er et kvanti-
tativt mål som her beskriver mengden eller 
frekvensen av aktiv læring som faktisk ble 
formidlet til deltakerne. Dette var avhengig 
av lærerne. Med elevenes tilfredshet menes 

i hvilken grad deltakerne likte aktiv læring. 
Dette er et kvalitativt mål fordi det beskriver 
deltakernes tilfredshet med intervensjonen. 
Barrierer og fasilitatorer refererer til forhold 
som hemmet eller fremmet implementering 
av fysisk fagaktivitet.

Metode 
Design og utvalg
Forskningsdesignet var en case-studie av en 
barneskole i Stavanger, som skoleåret 2013-
2014 var første skole til å implementere ak-
tiv læring i «Aktiv skole»-prosjektet. Skolen 
besluttet at aktiv læring skulle implemente-
res på alle klassetrinn, men hovedfokuset i 
denne studien omfattet implementeringen 
hos 40 elever fordelt på to klasser på tredje 

AKTIV LÆRING I aktiv læring kombineres fysisk aktivitet med faglige spørsmål fra teoretiske fag.  
Foto: Elisabeth Tønnesen
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trinn. Skolen utgjør selve casen, men feno-
menet som studeres er hvordan lærere, rek-
tor og elever erfarte implementering av aktiv 
læring. Datamaterialet bestod av intervjuer 
av rektor, lærere og elever, samt en aktivi-
tetslogg. Skolen ble valgt som studieobjekt 
på bakgrunn av at skolen hadde fysisk ak-
tivitet som et overordnet satsningsområde, 
og at det var motivasjon for prosjektet hos 
skolens ledelse og tilsatte. Skriftlig samtykke 
informert ble innhentet fra alle involverte, i 
tillegg til samtykke fra barnas foresatte. Pro-
sjektet er godkjent av Norsk samfunnsviten-
skapelig datatjeneste.

Intervensjonen
Fysisk aktivitet ble integrert i norsk, matte 
og musikk, slik at elevene hadde en time-
planfestet skoleøkt (45 min) med aktiv læ-
ring de tre dagene i uken elevene ikke hadde 
kroppsøving. Aktiv læring var hovedsakelig 
utendørs undervisning og inkluderte fysisk 
aktive spill/leker, stafetter og quizer med 
faglige spørsmål fra teoretiske fag. Viktige 
prinsipper var at aktivitetene skulle være en-
kle å organisere, lite fokus på konkurranse, 
og gi mestringsopplevelser og positive erfa-
ringer. Det ble opprettet en intern ressurs-
gruppe på skolen bestående av en lærer fra 
intervensjonstrinnet, avdelingsleder, tre læ-
rere som underviste på andre klassetrinn og 
tre fysioterapeuter ansatt i Fysio-og ergote-
rapitjenesten i Stavanger kommune. Fysio-
terapeutene var til stede som støttespillere i 
gjennomføringen av aktivitetstimene ukent-
lig gjennom hele året.

Datainnsamling og analyser
Det ble gjennomført et semistrukturert 
gruppeintervju med fire lærere, et indivi-
duelt intervju med skolens rektor, samt to 
gruppeintervju med tre elever i hver gruppe. 
Elevene, to gutter og fire jenter, med ulik 
kondisjon og normale språklige ferdigheter, 
dvs. de hadde en god evne til å uttrykke seg 
verbalt, ble valgt ut i samråd med lærer. Alle 
intervjuene ble gjennomført våren 2014. 
For intervjuer med lærere og rektor ble det 
utarbeidet en halvstrukturet intervjuguide 
med overordnede temaer relatert til imple-
menteringsprosessen og erfarte barrierer og 
fasilitatorer. Hovedtemaene for elevintervju-
ene omhandlet erfaringer med aktiv læring, 
knyttet til mestring og trivsel. 

Intervjuene ble tatt opp (Iphone 5, Apple 
inc, CA) og transkribert. De meningsbæren-

de enheter ble identifisert og fortettet. Me-
ningsenhetene ble videre kodet, og plassert 
under kategorier og subkategorier basert på 
temaer og begreper beskrevet i innledning, 
og er oppsummert i figur 2. Tid på hver 
økt samt antall økter med aktiv læring og 
kroppsøving ble gjennom 30 uker rappor-
tert av lærer. I analysene av aktivitetsloggen 
ble fridager trukket fra det totale antallet 
skoledager intervensjonen skulle vært gjen-
nomført. 

Resultater
Fysisk aktivitet
Månedlig gjennomført mengde aktiv læring 
er vist i Figur 1.

Gjennomføringsgraden for antall økter 
med aktiv læring var 87%, tre prosentpoeng 
lavere enn for kroppsøving. Tid brukt på ak-
tiv læring var 58% av planlagt tid, 24% lave-
re sammenlignet med kroppsøving. Høyest 
frekvens og antall minutter er registret i ja-
nuar, februar og mars. Figuren viser også at 
både frekvens og tid synker frem mot ferier 
og høytider. 

Elevenes mottagelse av interven-
sjonen
Sosiale faktorer
For elevene var opplevelsen av vennskap og 
et støttende læringsmiljø viktig for trivsel i 
timene med fagaktiviteter. Elevene hadde 
positive erfaringer med å jobbe i grupper, de 
hjalp hverandre når oppgaver skulle løses og 
ulik kompetanse ble verdsatt innad i grup-

pen. Flere av elevene fortalte også at de har 
fått flere venner gjennom prosjektet. En av 
elevene sa:

«Jeg synes det har forandret seg etter at vi 
begynte med fysisk aktivitet, vi har blitt mer 
venner, for vi har vært i flere grupper, så de 
som ikke har vært så mye med hverandre har 
blitt bedre venner».

Autonomi 
Analysen viste at elevenes opplevelse av 
glede og mestring knyttet til aktiv læring var 
knyttet til ulike faktorer. En elev fremhevet 
at det var gøy å bli sliten, en annen likte at 
fysisk aktivitet ga muligheten for å få ut-
løp for energi, mens en tredje var aktiv læ-
ring forbundet med positive opplevelser og 
bedre kondisjon. Selvstendighet, samt at det 
faglige innholdet motiverte for aktiviteten 
ble også påpekt:

«Det var en gang vi skulle finne ord med 
grønnsaker, det var morsomt. Vi løp oppover, 
nedover og bortover finne ord og springe til-
bake og lage sånn kryssord, det likte jeg godt».

Barrierer og fasilitatorer i implemen-
teringen
Behov
Analysen viste at lærerne og rektor hadde 
positive forventninger til intervensjonen. 
Videre ble daglig fysisk aktivitet oppfattet 
som en sentral oppgave for skolen og viktig 
for elevenes helse, trivsel og skoleprestasjo-
ner. Erfaringene lærerne gjorde i løpet av 
prosjektperioden viste at intervensjonen i 

FIGUR 1 Gjennomsnittlige minutter og økter per uke brukt til aktiv læring gjennom intervensjons-
perioden. 
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stor grad ble opplevd som meningsfull. Det 
å gi elevene positive erfaringer med fysisk 
aktivitet ble spesielt trukket frem. En erfa-
ring var at elevene lærte av hverandre, og at 
dette hadde virket motiverende for de minst 
aktive elevene. En annen lærer mente at 
elevene konsentrerte seg bedre, virket mer 
opplagte, og at aktiv læring hadde styrket 
selvfølelsen til faglig svake elever. 

Klarhet
Selv om lærerne opplevde informasjon 
og opplæring i forkant som nyttig og rele-
vant, viser analysen at lærerne hadde ulike 
oppfatninger av hva intervensjonen ville 
komme til å innebære for den enkelte lærer. 
Noen oppfattet at intervensjonen skulle im-
plementeres likt på hele skolen, mens andre 
oppfattet at det var frivillig å gjennomføre 
aktiv læring. En lærer følte seg presset til 
endring og gav uttrykk for motstand knyttet 
til ekstra arbeid og manglende motivasjon.

Kompleksitet
Analysen viser at lærerne tilpasset seg end-
ringen på ulikt vis. En av lærerne oppfattet 
aktiv læring som et forbigående fenomen 
som hadde krevd mye ekstraarbeid, mens 
en annen lærer erfarte at det var mye ekstra-
arbeid i starten, men at gode metoder for 
organisering og gjennomføring ble utviklet 
gjennom erfaring:

«Det ble jo litt mer arbeid i starten med å 
lage opplegg, før du kom inn i tankegangen, ja 
så det tok litt tid før vi fant et godt system og 
organisering».

Kvalitet
Lærerne etterlyste at noen hadde ansvaret 
for organisering og tilrettelegging for deling 
av utstyr og erfaringer: 

«Vi burde hatt en base til å samle mate-
riell, en fysisk base med materiell og gjerne 
en perm der vi legger de ulike oppleggene, det 
kunne jo stått en plass så alle kunne brukt det 
og lånt det».

Lærerne på intervensjonstrinnet opp-
levde at timeplanfestingen forpliktet og le-
gitimerte intervensjonen. For lærerne som 
ikke hadde klasser på intervensjonstrinnet 
og ikke hadde aktiv læring på timeplanen, 
ble dette oppfattet som en barriere for gjen-
nomføring:

«Hadde det stått på timeplanen, så hadde 
det hjulpet, ja for ofte så passer det ikke i dag, 
vi tar den neste gang, så blir det ikke noe av».

Skolen
Både lærerne og rektor fremhevet skolens 
ildsjeler som viktige for gjennomføringen, 
selv om rektor hadde en klar oppfatning av 
at intervensjonen hadde bred støtte i perso-
nalet. Rektors motivasjon for å starte opp 
med prosjektet var å stimulere til en mer 
samarbeidende skolekultur. Analysen viser 
at skolens lærere har hatt liten tradisjon for 
samarbeid. 

Opplevd støtte
Lærerne opplevde ledelsen som positiv til 
prosjektet, men at ledelsen hadde vært lite 
synlige i implementeringsprosessen. Lærer-
ne har savnet praktisk og emosjonell støtte i 
den daglige gjennomføringen. Det ble også 
etterlyst organisering av formaliserte sam-
arbeidsrutiner for kunnskapsutvikling og 
deling av erfaringer.

Lærerne mente at støtten fra fysiote-
rapeutene var avgjørende for gjennomfø-
ringen, da dette skapte motivasjon og for-
pliktelse. Den interne ressursgruppen som 
hadde ansvar for å støtte lærerne og spre 
intervensjonen utover hele skolen, ble i liten 
grad etterspurt da denne gruppen inntok en 
passiv rolle. Både rektor og lærerne opplev-
de positiv støtte fra foreldre som viktig for 
gjennomføringen.

Lærerne
Lærerne oppfattet egen motivasjon som den 
mest avgjørende faktoren for implemente-
ring av aktiv læring. En av lærerne utrykker 
det på denne måten:

«Den største hindringen vil kunne være de 
voksne som ikke er motivert, ja får du ikke 
med de voksne, så er det jo dødfødt».

Flere av lærerne fortalte at elevenes glede, 
forventninger og mestring gjennom fysisk 
aktivitet var viktige motiverende faktorer 
for gjennomføring. Elevene etterlyste aktiv 
læring og ga utrykk for misnøye dersom 
timene ikke ble gjennomført som planlagt, 
uavhengig av værforhold. Rollen som inspi-
rator for elevene ble også knyttet opp mot 
opplevelse av egen kompetanse på området. 
For en av lærerne har værforhold betydning 
for motivasjon, mens en annen lærer opp-
levde dårlig vær mer som en praktisk utfor-
dring.

Diskusjon
Hensikten med studien var å undersøke 
hvordan aktiv læring ble implementert og 

hvilke opplevelser rektor, lærere og elever 
hadde med intervensjonen. Hovedresulta-
tene viser at aktiv læring ble godt mottatt og 
implementert og at støtte, timeplanfesting 
av aktiviteten, opplevd nytteverdi og lærer-
nes individuelle motivasjon var de viktigste 
punktene for at at lærerne forpliktet seg til 
intervensjonen.

Antall økter med aktiv læring hadde en 
implementeringsgrad på hele 87%. Dette er 
høyt, da få skolebaserte studier knyttet til 
fysisk aktivitet og helse har rapportert høy-
ere implementeringsgrad enn 80% (21), og 
tyder på at lærerne har vært motivert og følt 
forpliktelse til å gjennomføre intervensjo-
nen. En årsak var tett oppfølging og veiled-
ning fra fysioterapeutene i prosjektgruppen. 
Betydningen av ekstern støtte er også på-
pekt i andre studier, blant andre Dadaczyn-
ski (22). Fixsen et al. (18) viser i sin modell 
hvordan de ulike implementeringsfaktorene 
kan kompensere for hverandre. Når inter-
vensjonen i stor grad ble gjennomført som 
planlagt, kan dette delvis forklares med at 
ekstern støttefunksjon (fysioterapeutene), 
har kompensert for en lite deltagende ledel-
se. Ved oppstart av intervensjonen var det 
usikkerhet knyttet til hvor klart interven-
sjonsinnholdet var formidlet. Resultatene 
tyder på at oppfølgingen av lærerne økte 
klarheten gjennom implementeringspro-
sessen. Fixsen m.fl. (18) sier at det å støtte 
lærerne i den praktiske gjennomføringen 
har større innvirkning på implementerings-
kvaliteten enn teoretisk undervisning og 
opplæring. Veiledning i implementerings-
prosessen kan derfor ha virket kompense-
rende for uklarhet knyttet til opplæring og 
informasjon i forkant. Veiledning og støtte i 
praksisfeltet styrket lærernes ferdigheter og 
mestringsforventning. 

Tid til gjennomføring og planlegging er 
rapportert å være den vanligste barrieren 
ved implementering av fysisk aktivitet i sko-
len (23). Resultatene fra denne studien viste 
at lærerne opplevde denne tidsbarrieren 
størst i oppstartsfasen. Dette tyder på at etter 
hvert som lærerne mestret den nye måten å 
organisere undervisningen på, opplevde de i 
mindre grad tidsbarrierer. Fullan (17) påpe-
ker også at å mestre nye rutiner tar tid slik at 
det vil kunne være viktig i en intervensjons-
oppstart å forberede lærerne på at tålmodig-
het er viktig i starten og at tidsbarrieren vil 
avta etter hvert som intervensjonen mestres. 

Lærerne oppga værforhold som en barri-

http://m.fl/
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ere for gjennomføring av aktiv læring. Dette 
er i overenskomst med andre studier som 
også har funnet at været gir begrensninger, 
og at dette er en spesifikk barriere knyttet til 
implementering av fysisk aktivitet i skolen 
(23). Vintermånedene i Stavanger medfører 
mye vind, regn, slaps. Likevel viste lærernes 
logg at gjennomføringen av intervensjonen 
var høyest i vintermånedene. Dette kan 
tyde på at været virket inn på opplevelsen 
av motivasjonen. Høy gjennomføringsgrad 
på tross av dårlig vær kan forklares med at 
lærerne i stor grad opplevde seg forplik-
tet til intervensjonen. Det er flere forskere 
som fremhever lærernes forpliktelse som 
viktig for implementeringskvalitet, men 
det har vært relativt lite forskning på hvilke 
faktorer som øker lærernes forpliktelse ved 
implementering (24, 25).  De nevnte barri-
erene ser ut til å ha påvirket at tiden brukt 
til fysisk fagaktivitet var 58% av planlagt tid. 
Dette tyder på at å innføre kortere økter på 
f.eks. 20 min. aktiv læring kan være lettere å 
gjennomføre for lærerne. 

Intervensjonens kritiske faser var opp-
startsfasen, før ferier og i forbindelse med 
høytider. Grad av gjennomføring viste en 
svak stigende kurve, noe som tydet på at 
intervensjonen delvis ble integrert som ved-
varende praksis på intervensjonstrinnet. 
Resultat fra intervjuene viste at lokal tilpas-
ning og fleksibilitet var viktige faktorer som 
hadde styrket implementeringskvaliteten. 
Durlak og DuPre (26) fremhever også at lo-
kaltilpasning og fleksibilitet er viktige faktor 
som påvirker implementeringsprosessen.

Elevenes mottagelse og respons av in-

tervensjonen virket positivt på lærernes 
motivasjon for å implementere aktiv læring. 
Dette støttes også av Durlak og DuPre (26) 
som påpeker at deltagernes respons er en 
viktig implementeringsfaktor. Både for læ-
rer som gjennomfører og elever som mottar 
intervensjonen, er det viktig med opplevelse 
av kompetanse og troen på egen mestring. 
Elevenes motivasjon for fysisk aktivitet var 
sammensatt og forskjellig. For elevene var 
sosiale faktorer, opplevelse av glede, mest-
ring og meningsfulle fagaktiviteter viktig 
for opplevelsen av trivsel i timene med ak-
tiv læring. Da det er funnet at sosial læring, 
motivasjon og selvoppfatning er sentrale be-
greper for å forklare hva som ligger til grunn 
for fysisk aktivitet hos barn (27), kan uttalel-
sene fra elevene tyde på at denne typen in-
tervensjon også styrker motivasjonen for å 
være fysisk aktiv også utenom disse timene. 
Opplevelsen av mestring er spesielt viktig,  
da selvoppfatning inkluderer forventning 
om mestring av bestemte aktiviteter og har 
stor betydning for deltagelse og engasjement 
(28).

Skolen som deltok i studien har en visjon 
som inkluderer en fysisk aktiv skolehverdag. 
Funn fra studien viste også at skolen hadde 
en stor grad av endringsvilje til implemen-
tering av aktiv læring. Fullan (17) sier at for 
en vellykket implementering er det viktig at 
intervensjonen treffer et opplevd behov og 
at lærerne ser nytteverdien, noe som støttes 
av Larsen et al. (29), som fremhever betyd-
ningen av å integrere fysisk aktivitet i sko-
lens overordnede planer for en vellykket im-
plementering. En oppsummering av hvilke 

faktorer som påvirket kvaliteten på imple-
menteringen av aktiv læring er gitt i figur 2.

Styrker og svakheter ved studien 
En styrke ved studien er at intervensjonen 
går over et helt skoleår, og ved å intervjue 
deltagere på ulikt nivå (rektor, lærere og 
elever) får en frem ulike sider i implemen-
teringsprosessen. Studien har også svakhe-
ter som en bør vurdere resultatene i forhold 
til. For det første er kun en skole inkludert. 
Dette gjør at data ikke kan generaliseres, 
men kan ha relevans for praksisfeltet fordi 
den representerer en innsikt i feltet som er 
studert (30). For det andre ble det kun sam-
let inn intervjudata ved slutten av prosjektet, 
og det ble ikke utført individuelle intervjuer 
med lærerne og elevene. 

IS (førsteforfatter) har vært delaktig både 
i gjennomføring og evaluering av interven-
sjonen. Dette kan ha påvirket informantene 
slik at de har vektlagt prosjektets positive si-
der, og forfatterens forforståelse kan ha vært 
en hindring for å se funnene fra et annet 
ståsted (31). Samtidig ble avstanden mel-
lom informantene og forsker redusert, og 
forsker kunne spørre om tema som en har 
fått kjennskap til gjennom å være delaktig i 
prosessen. Medforfatter SMD har ikke hatt 
tett kontakt med informantene, noe som bi-
dro til nødvendig distanse i forskningspro-
sessen.

For at intervensjonen skal videreføres til 
andre skoler og klassetrinn, vil det være be-
hov for å utvikle timeopplegg for flere fag og 
klassetrinn, samt kunnskap om hvordan en 
best mulig kan legge til rette for å løse bar-
rierer og fremme fasilitatorer i implemente-
ringsarbeidet.

Konklusjon og implikasjoner 
for praksis
Bruk av fysisk aktivitet i innlæringen av 
teoretiske emner skapte en mer variert, 
meningsfull og aktiv skoledag. Intervensjo-
nen ble derfor godt mottatt av både lærere 
og elever. Kollektive beslutningsprosesser i 
personalgruppen ble ansett som viktig for 
å sikre stor oppslutning om implemente-
ringen av aktiv læring. I oppstartsfasen var 
tett veiledning og støtte i praksisfeltet av stor 
betydning for å styrke lærernes ferdigheter 
i metoden med å kombinere fysisk aktivitet 
og fag. At aktiv læring blir timeplanfestet 
og tilpasset den enkelte lærer og klasse med 
tanke på fag, lengde og hyppighet, vil anbe-
fales ut fra erfaringene fra prosjektet. En ty-

FIGUR 2 Implementeringen ble påvirket av både av prosess, individ og organisasjonsfaktorer. Figuren 
viser en oppsummering av hvilke faktorer som påvirket kvaliteten på implementeringen av aktiv læring, 
og dermed implementeringsresultatet.
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delig rolleavklaring mellom skolens ledelse 
og eksterne veiledere vil også være viktig for 
en vellykket implementering.
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Title: The implementation of physically active academic lessons: A case study 
Abstract 

n Background: Schools are an ideal location to increase children’s physical activity level.  
n  Aims: The purpose of the study was to evaluate the implementation of physically 

active academic lessons and to study the effects of the intervention on teachers and 
children.

n  Materials and methods: This case study was carried out in one primary school in 
Stavanger, Norway. The school introduced three physically active sessions of 45 min 
per week in maths, Norwegian and music. These lessons included active games, relays 
and quizzes. Interviews of the principal, four teachers and six children were conducted. 
Teachers also registered the number and duration of activities for 30 weeks. 

n  Results: The completion rate for the number of physically active sessions and time 
used was 87% and 58%, respectively. Children and teachers expressed positive experi-
ences with the intervention. Barriers for implementation were time, passive leadership, 
poor weather and inadequate facilitation of sharing teaching materials. Enablers were 
school readiness, teachers’ motivation, perceived external support, children’s positive 
response, and scheduled activity.

n Conclusion: Physically active academic lessons contributed to a more diverse, mea-
ningful and physically active school day. Shorter sessions may facilitate implementation 
and it seems important that both the teachers and principal take an active part in the 
implementation process.

n Keywords: Implementation, physical activity, children, primary school, learning.
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Studier viser at 26–30 prosent av den norske 
befolkningen oppgir at de lider av smerter 
som har vart over tre-seks måneder. Kost-
nadene for muskel/skjelettlidelser og skader 
ligger mellom 67–73 milliarder per år.

Tilbudene for behandling av langvarige 
smertetilstander er mange, både i og utenfor 
det etablerte helsevesenet. Det er ikke rart 
mange blir frustrerte når fysioterapeuten 
sier: «fint at du kom hit, denne ryggsmerten 
din skal jeg fikse nokså raskt», mens fast-
legen sier: «denne ryggen din, den må du 
faktisk bare leve med». Ulikt budskap, stor 
frustrasjon.

Kasteballer
Mange blir henvist til røntgen, MR, spesia-
list på sykehus, ulike rygg- og nakkeskoler, 
offentlige og private behandlings- og rehabi-
literingsinstitusjoner. De opplever å bli kas-
teballer i en runddans hvor det for så vidt 
skjer noe i form av henvisninger, utrednin-
ger og behandlinger, men hvor mange pasi-
enter opplever at ingen egentlig tar ansvar.

Sykehistorien skal gjenfortelles til nye be-
handlere, ulike tiltak gjennomføres og tiden 
går. Så er man tilbake i primærhelsetjenes-
ten, i første rekke hos fastlegen, uten at det 
nødvendigvis er skjedd noen endring i pa-
sientens smerteopplevelse og livsfunksjon. 
Kan vi håndtere dette på en annen måte?

Smerteopplevelsen er en opplevelse i 
skjæringspunktet mellom biologi, psykologi 

og samfunn. Råd, veiledning og behandling 
må derfor tilpasses individuelt og ta ut-
gangspunkt i den sammenhengen du lever 
ditt liv.

Som fastleger og fysioterapeuter/manu-
ellterapeuter i primærhelsetjenesten har vi 
en unik mulighet til å se og erfare våre pa-
sienter i en slik sammenheng. Det er god 
dokumentasjon på effekt av en mestringso-
rientert behandling i primærhelsetjenesten 
for pasienter med et mindre komplekst pro-
blembilde.

En behandling der tanker, adferd og 
omgivelser kombinert med fysisk aktivitet/
trening og manuelle/fysikalske metoder in-
tegreres i rehabiliteringen.

En slik behandling, med fokus på hjelp 
til selvhjelp, synes å styrke tiltroen til egen 
funksjonsevne i hverdagen. Det vil øke 
det fysiske aktivitetsnivået og gjøre at man 
bedre håndterer sin egen smerte. Et struk-

turert og godt samarbeid mellom fastlege, 
fysioterapeut/manuellterapeut og pasient 
kan være en nøkkel for en bedre og mer ef-
fektiv primærhelsetjeneste. Vi ønsker ikke 
mer behandling, men å utnytte de eksiste-
rende ressurser i primærhelsetjenesten på 
en bedre måte.

Besparende for samfunnet
Det vil være besparende for samfunnet at 
tiltak prøves ut i primærhelsetjenesten før 
det henvises til spesialisthelsetjenesten. Det 
vil også være bra for deg som pasient å bli 
fulgt opp av en lege og en fysioterapeut som 
ikke lover kvikk-fiks og smertefrihet, men 
som har god kunnskap om håndtering av 
langvarige smertetilstander.

En behandler som ser deg som et helt 
menneske som opererer på livets ulike are-
naer, som kommuniserer godt og samhand-
ler med deg og andre faggrupper. n

Stopp runddansen
Flere pasienter med langvarige og sammensatte smerte- og 
symptomlidelser bør håndteres i primærhelsetjenesten.

FRUSTRASJON Det er ikke rart mange blir frustrerte når fysioterapeuten sier: «fint at du kom hit, 
denne ryggsmerten din skal jeg fikse nokså raskt», mens fastlegen sier: «denne ryggen din, den må du 
faktisk bare leve med». Ulikt budskap, stor frustrasjon.
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Kakeksi er en hyppig forekommende til-
stand hos kreftpasienter, og har alvorlige 
konsekvenser for funksjonsnivå, livskvalitet 
og overlevelsesevne. Kakeksi kjennetegnes 
ved et ufrivillig vekttap som følges av appe-
tittløshet og redusert matinntak, metabolske 
endringer og lav muskelmasse (sarkopeni). 
Blant klinikere og forskere har det vært liten 
enighet om hvordan kakeksi skal defineres 
og klassifiseres. Behandlingen av kakeksi 
hos kreftpasienter har vært mangelfull. I de 
senere år har økt kunnskap om underliggen-
de sykdomsmekanismer bedret forståelsen 
av kakeksi som et flerdimensjonalt syndrom. 
Det er behov for objektive og presise meto-
der for å måle ulike dimensjoner av kakeksi, 
og mer kunnskap om hvilke behandlings-
tiltak som har effekt. Denne avhandlingen 
har som overordnet mål å bidra til forbedret 
klassifisering og måling av kakeksi samt gi 
økt kunnskap om behandling av kakeksi hos 
kreftpasienter.

Avhandlingen inkluderer to tverrsnitt-
studier; en prospektiv kohortstudie og en 
systematisk oversiktsstudie, og har følgende 
målsetninger:

1) Å evaluere to klassifiseringsmodeller 
for kakeksi basert på informasjon om vekt-
tap, KMI, og andre viktige diagnostiske kri-
terier (sykdomsprogresjon, ernæringsstatus, 
funksjon) i en internasjonal pasientpopula-
sjon av kreftpasienter med ikke-kurerbar 
sykdom.

2) Å evaluere nøyaktigheten til en 
kroppsbåren aktivitetsmåler til å gjenkjenne 
stillinger (ligge, sitte og stå), forflytninger 
(reise og sette seg), steg (antall skritt) og 
energiforbruk, hos kreftpasienter med ikke-
kurerbar sykdom og ulikt funksjonsnivå.

3) Å undersøke endring i muskelmasse 
under kjemoterapibehandling hos pasienter 
med ikke-kurerbar lungekreft for å under-
søke hvordan endring i muskelmasse er re-
latert til behandlingsrespons og overlevelse.

4) Å få en systematisk oversikt over vi-
tenskapelig litteratur for å undersøke effekt 
av ulike typer fysisk trening (utholdenhet, 
styrke eller kombinasjonstrening) på mus-
kelmasse og muskelstyrke hos kreftpasienter 
som er i risiko for å utvikle kakeksi.

Denne avhandlingen gir ny kunnskap 
med tanke på klassifisering, måling og be-
handling av kakeksi hos pasienter med ikke-
kurerbar kreftsykdom. Vekttap og KMI er 
etablerte diagnostiske kriterier for kakeksi, 
og avhandlingen bekrefter at disse er valide 
kriterier for å skille pasienter med kakeksi fra 
de som ikke har kakeksi. Videre vises det at 
måling av andre diagnostiske kriterier som 
tap av muskelmasse, appetittløshet og økt 
inflammasjon er nødvendig for å klassifisere 
kakeksi i flere stadier innen sykdomsutvik-
lingen.

Måling av diagnostiske kriterier som 
muskelmasse og fysisk aktivitet kan bidra 
med viktig informasjon i et klassifiserings-
system for kakeksi. Validering av en kropps-
båren aktivitetsmåler i denne avhandlingen 
viste at den måler nøyaktig tid i oppreist stil-
ling og antall forflytninger mellom sittende 
og stående, men ikke antall steg og energi-
forbruk. Videre viser måling av muskelmas-
se ved bruk av CT-basert analyse at pasien-
ter med ikke-kurerbar lungekreft kan ivareta 
og øke muskelmasse under kreftbehandling. 
Dette til tross for at flere av pasientene var 
sarkopeniske før de startet kjemoterapi 
og uten at de fikk noen tilleggsbehandling 
for kakeksi. Det ble videre vist at endring i 
muskelmasse, og ikke sarkopeni målt før 
behandling, var en signifikant predikator for 
overlevelse.

Fysisk trening er i denne avhandlingen 
vist å være effektivt for å øke muskelstyrke, 
men ikke muskelmasse under kreftbehand-

ling. Måling av muskelmasse var kun gjen-
nomført i noen få studier. Det er en mangel 
på randomiserte kontrollerte studier som er 
gjennomført på pasienter som er i tidlig fase 
av kakeksi eller som har kakeksi til å kunne 
konkludere om fysisk trening kan anbefales 
som en integrert del av behandling for ka-
keksi. Fysisk trening er imidlertid trygt og 
gjennomførbart for de fleste kreftpasienter 
og bør anbefales som en del av multimodale 
intervensjoner for å forebygge eller forsinke 
utviklingen av kakeksi.
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Evidence-based practice involves physiothe-
rapists incorporating high-quality clinical 
research on treatment efficacy into their cli-
nical decision-making [1]. However, if clini-
cal interventions are not adequately repor-
ted in the literature, physiotherapists face an 
important barrier to using effective inter-
ventions for their patients. Previous studies 
have reported that incomplete description 
of interventions is a problem in reports of 
randomised controlled trials in many health 
areas [2-4]. One of these studies [4] exami-
ned 133 trials of non-pharmacological in-
terventions. The experimental intervention 
was inadequately described in over 60% of 
the trials and descriptions of the control in-
terventions were even worse.

A recent study [5] evaluated the comple-
teness of descriptions of the physiotherapy 
interventions in a sample of 200 randomised 
controlled trials published in 2013. Overall, 
the interventions were poorly described. For 
the intervention groups, about one-quarter 
of the trials did not fulfil at least half of the 
criteria. Reporting for the control groups 
was even worse, with around three-quarters 
of trials not fulfilling at least half of the cri-
teria. In other words, for the majority of the 
physiotherapy trials, clinicians and resear-
chers would be unable to replicate the inter-
ventions that were tested.

Describing a treatment may seem like a 
simple task but physiotherapy interventions 
can be very complex. Some interventions are 
multi-modal, involving the use of manual 
techniques, consumable materials, equip-
ment, education, training and feedback. 
Some interventions are tailored to each 
patient’s specific health state, including the 
patient’s immediate response to the applica-
tion of the treatment. When the intervention 
involves a course of treatments, the intensity 
or dose may be progressed over time. The 
descriptions of physiotherapy interventions 
in trial reports often do not capture all these 
components of the interventions or detail 
their complexity.

If researchers fail to comprehensively 

report all aspects of the interventions, the 
trial results cannot be incorporated into 
clinical practice or the intervention could 
be implemented incorrectly. Incorrect im-
plementation may make the treatment inef-
fective, wasting the clinician’s and patient’s 
time and healthcare resources. Inadequate 
reporting of interventions also poses a bar-
rier to incorporating a trial’s results into se-
condary research such as systematic reviews 
and clinical practice guidelines, as well as 
the usability of these resources. This means 
that the resources that were invested in un-
dertaking the trial have been wasted. Such 
resources are extensive, including direct 
trial costs (e.g., payment of researchers, con-
sumables), use of infrastructure (e.g., clinic 
space, equipment), human resources (e.g., 
ethics committee review, granting body re-
view) and the goodwill of patients who agree 
to participate. Currently, there is a growing 
realisation that we need strategies to reduce 
waste in clinical research [6]. When the list 
of resources involved in a single study is 
considered, improving the reproducibility 
of interventions through better reporting 
could markedly reduce waste in research [7].

The TIDieR checklist and guide were de-
veloped to improve the reporting of inter-
ventions in any evaluative study, including 
randomised trials [8]. The checklist contains 
12 items and was developed as an extension 
to the CONSORT 2010 [9] and SPIRIT 2013 
[10] statements to provide further guidance 
for authors on the key information to in-
clude in trial reports. TIDieR items include: 
name of the intervention; intervention ratio-
nale for essential elements; intervention ma-
terials and details about how to access them; 
description of the intervention procedures; 
details of intervention providers; mode of 
delivery of intervention; location of inter-
vention delivery and key infrastructure; de-
tails about the number, duration, intensity 
and dose of intervention sessions; details of 
any intervention tailoring; any intervention 
modifications throughout the study; and 
details of intervention fidelity assessment, 

The TIDieR checklist will benefit the 
physiotherapy profession

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__dx.doi.org_10.1016_j.jphys.2016.02.015&d=CwMFAg&c=z4vlxFg302Kzizd2vlT_VEPVguFLXmhFCOQ4GP8RFxI&r=s1JBVLFm9iKZa_mom-gPiO6TNjlmw1f-ETK4qBQBJUM&m=k8bX5dXtbbvdBUcahAAQ7ryiPJ8cRAD9XGEmZkTidKE&s=-P8bLyBDcY_gbCOWFKv-QCsJzPOKvH_5_TTrDmlNvVg&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__dx.doi.org_10.1016_j.jphys.2016.02.015&d=CwMFAg&c=z4vlxFg302Kzizd2vlT_VEPVguFLXmhFCOQ4GP8RFxI&r=s1JBVLFm9iKZa_mom-gPiO6TNjlmw1f-ETK4qBQBJUM&m=k8bX5dXtbbvdBUcahAAQ7ryiPJ8cRAD9XGEmZkTidKE&s=-P8bLyBDcY_gbCOWFKv-QCsJzPOKvH_5_TTrDmlNvVg&e=
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monitoring and level achieved. The TIDieR 
checklist will help improve the quality of in-
tervention reporting more if it is used not 
only by study authors, but also journal edi-
tors, peer reviewers, ethics committees, and 
funding agencies. A copy of the checklist is 
available at: http://www.equator-network.
org/reporting-guidelines/tidier/.

In summary, incomplete reporting of 
interventions in physiotherapy studies is 
an important problem and we endorse the 
use of the TIDieR checklist as a potential 
solution. The responsibility for improving 
intervention reporting extends beyond the 
authors of individual trials to journal editors 
and others who can mandate the use of the 
TIDieR checklist to combat this problem. 
Mandating the use of the TIDieR checklist 
would guide authors to describe their in-
terventions better and, consequently, help 
clinicians to use the interventions and rese-
archers to synthesise and replicate the evi-
dence.

At Fysioterapeuten, the TIDieR state-
ment will be incorporated into manuscript 

processing workflow from 01.01.2017. Sub-
mitting authors are encouraged to use the 
TIDieR checklist to ensure that any inter-
ventions described in their manuscript are 
fully reported. However, submitting authors 
will not be required to submit the checklist. 
The editor will make an initial decision abo-
ut the suitability of the manuscript for peer 
review. For manuscripts that are suitable for 
review, the editor will check the manuscript 
against the checklist to ensure that all items 
are fully reported. Manuscripts that do not 
report all relevant aspects of the interventi-
on will be returned to the authors to address 
the gaps in reporting before the manuscript 
will progress to peer review. Submitting 
authors with questions about the checklist 
are invited to contact the journal’s editorial 
team at fagredaktor@fysio.no. 
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Omtalt av Giske L og Dalsbø TK
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet

Personer med CFS /ME blir trolig mindre utmattet og opplever bedring i helse etter tilpasset trening sam-
menliknet med avspenning eller passive behandlingsformer. Fysisk funksjon og søvnkvalitet blir muligens 
også bedret. Forskerne fant ingen påviselig forskjell i resultater når trening ble sammenliknet med annen aktiv 
behandling som kognitiv terapi. Det viser en oppdatering av en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet. 

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

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

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

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

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

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

(Jmmm). Jo høyere kvalitet, jo sikrere kan vi være på at effekten av et tiltak er presist anslått. 

Tilpasset trening kan redusere utmattelsessymptomer hos 
personer med kronisk utmattelsessyndrom, CFS /ME

Bakgrunn
Personer med kronisk utmattelsessyn-
drom CFS/ME har vedvarende symptomer 
på utmattelse, i tillegg til andre symptomer 
som smerter, hodepine, søvnforstyrrelser, 
konsentrasjonssvikt og hukommelsespro-
blemer. Plagene hindrer dem i vanlige ak-
tiviteter og reduserer livskvaliteten. Det er 
vanlig å benytte behandlingsformer som 
individuelt tilpasset og lystbetont trening, 
kognitiv atferdsterapi eller medikamentell 
behandling. 

Hva sier forskningen?
I denne systematiske oversikten har forfat-
terne vurdert effekt av trening for personer 
med CFS/ME. Trening er her angitt som 
individuelt tilpasset trening av fysiotera-
peut eller annet helsepersonell. Sammen-
likningsgruppene fikk 1) «passiv kontroll» 
som for eksempel avspenning eller 2) an-
nen aktiv behandling som ulike kognitive 
terapier, støttende samtale eller medika-
mentell behandling. 

Sammenliknet med «passiv kontroll» 
viste oversikten at: 
•	 Trening reduserer trolig utmattelses-

symptomer (JJJm) 
•	 Trening bedrer muligens fysisk funk-

sjon rett etter at behandlingen er avslut-
tet (JJmm)

•	 Trening bedrer muligens søvnkvalitet 
(JJmm)

•	 Flere opplever trolig at helsa bedres 
med trening (JJJm)

Sammenliknet med annen aktiv behand-
ling, som kognitiv terapi, viste oversikten at:
•	 Trening reduserer muligens ikke ut-

mattelsessymptomer mer enn annen 
aktiv behandling (JJmm) 

•	 Trening bedrer muligens ikke fysisk 
funksjon eller søvnkvalitet mer enn an-
nen aktiv behandling (JJmm) 

•	 Trening gir trolig ikke større bedring 
i helse enn annen aktiv behandling 
(JJJm) 

For begge sammenlikninger:
•	 Det er uklart om trening påvirker de-

presjon (Jmmm) 
•	 Trening utgjør trolig ingen forskjell 

i antall som opplever bivirkninger 
(JJJm)

•	 Ingen forskjell i «drop outs» mellom 
gruppene

Forskere har vurdert kvaliteten på doku-
mentasjonen som lav og moderat blant an-
net på grunn av manglede blinding (som 
ikke var mulig), selvrapporterte utfallsmål, 
heterogenitet eller vide konfidensintervall.
  
Hva er denne informasjonen 
basert på?
Forfatterne inkluderte åtte randomiserte 
kontrollert studier med til sammen 1.518 
deltakere i oversikten. Studiene hadde flere 
sammenlikninger. Alle åtte hadde data for 
sammenlikningen av trening versus pas-
siv kontroll, og fem hadde data for sam-
menlikningen av trening versus annen 
aktiv behandling. Diagnosen CFS/ME ble 

satt ved bruk av Center for Disease Con-
trol-kriteriene (tre studier) og Oxford-
kriteriene (fem studier). Det var relativt 
mange deltakere som også hadde andre 
plager, hovedsakelig depresjonssympto-
mer. Behandlingen varte fra 12 til 26 uker, 
med varierende oppfølgingstid. Trening 
omfattet gange, svømming, sykling eller 
dansing. Én studie benyttet anaerob tre-
ning. Intensiteten varierte fra lav til ganske 
høy. Utfallsmålene ble målt ved egenrap-
portering i spørreskjema. Tre ulike spørre-
skjema, Fatigue Scale (FS), ble benyttet ved 
vurdering av utmattelse. Gjennomsnittlig 
skår på FS (range 0-33) og FS (range 0-48) 
var henholdsvis 2,82 poeng (95 % CI fra 
1,57 til 4,07 lavere) og 6,80 poeng (95 % 
CI fra 3,28 til 10,31 lavere) lavere (bedre) 
i treningsgruppen enn i passiv kontroll 
gruppen rett etter behandlingen var av-
sluttet. Endring i opplevd helse ble vurdert 
med Global Impression Change Scale der 
skåringene går fra 1 (veldig mye bedre) 
til 7 (veldig mye verre). Nesten dobbelt så 
mange i treningsgruppen (40 per 100) enn 
i passiv kontrollgruppen (22 per 100) anga 
bedring i helse (relativ risiko, RR: 1,83 (95 
% CI fra 1,29 til 2,40). 

Kilde 
Larun L, Brurberg KG, Odgaard-Jensen J, Price JR. Exer-
cise therapy for chronic fatigue syndrome. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: 
CD003200. DOI: 10.1002/14651858.CD003200.pub4. 
Les hele oversikten i Cochrane Library: http://onlineli-
brary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003200.
pub4/full 
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Bengt Karlsson (red.):
Det går for sakte…
…i arbeidet med psykisk helse og rus
Gyldendal Akademisk 
261 sider
399 kroner
ISBN: 9788205491120

Bokens redaktør og medforfatter, Bengt Karls-
son, inviterte 14 personer med ulik erfaring fra 
det psykiske helsefeltet til å skrive om psykisk 
helse og rus. Noen av dem underviser på uni-
versiteter og høyskoler, mens andre arbeider 
innen det psykiske helsefeltet. De har ulik 
bakgrunn som blant annet psykiatrisk syke-
pleier, psykolog og psykiater. De 15 essayene 
retter et kritisk blikk på hvordan helsevesenet 
behandler personer med psykiske vansker. 

Tittelen på boken, «det går for sakte», 
impliserer at forfatterne ønsker raskere end-
ringer på en rekke forhold innen det psykiske 
helsefeltet. De er opptatt av at brukeren, med 
psykiske lidelser, i større grad må få innflytelse 
over behandlingssituasjonen. Ordet bruker 
nyttes konsekvent i stedet for betegnelsen 
pasient. Maktutøvelse fra helsevesenet svek-
ker personens autonomi. 

«Recovery» som tilnærming anbefales 
av bidragsyterne. Dette er forskningsbasert 
kunnskap utviklet av personer med erfaring 
fra psykiske helse- og/eller rusproblemer. Re-
covery skal hjelpe mennesker å bli rehabilitert 
til en vanlig hverdag etter langvarig psykiske 
problemer. Sentralt i Recovery er at personens 
egen historie, språk og hverdag trekkes inn 
i behandling. Brukerne får hjelp i hverdagen 

med blant annet 
å finne bolig, 
kontakte lege og 
offentlige konto-
rer, men at de på 
sikt skal bli stadig 
mer selvhjulpne. 

Trond Aarre er 
opptatt av hvor-
dan en, i mange 
tilfeller unødig og 
altfor omfattende, 
standardisert 

medisinsk undersøkelse av bruker innen 
psykiatrien, kan hindre personen i å komme til 
orde med sin beskrivelse av problemene han/
hun søker hjelp for. Brukeren kan i for stor grad 
bli definert med sin medisinske diagnose og 
behandlet etter en biomedisinsk tilnærming. 
Samtidig blir personens egen forståelse av 
problemet undertrykket. Et standardisert 
behandlingsopplegg kan bli resultatet, og ikke 
en nødvendig individuell tilnærming. Aarre 
mener myndighetene taler med to tunger. 
De vil oppmuntre til individuelle behandlin-
ger i samarbeid med brukerorganisasjonene, 
men samtidig ønsker de flere standardiserte 
behandlingsforløp. Disse ulike krav kan være 
vanskelig å forene, hevder Aarre. Alle forfat-
terne er enige om at brukernes egen historie, 
så langt det er mulig, må danne utgangspunkt 
for hvordan den enkelte skal få hjelp. Sammen-
hengen mellom personens lidelse, forhisto-
rie og livssituasjon må trekkes aktivt inn i 
behandlingene, og pasientene må gjennom 
samtalen utvikle egne ord for hva som er pro-

blemet i livet. Flere av forfatterne er opptatt 
av at bruken av psykofarmaka er for omfatten-
de og hindrer/passiviserer brukeren i å delta 
i behandlingsprosessen. Kan evidensbasert 
kunnskap tilpasses tilstrekkelig en individuell 
tilnærming i rehabiliteringen. Dette er et annet 
spørsmål som går igjen hos forfatterne. 

Et viktig kapittel drøfter forholdet mellom 
teori og praksis i treårige helseutdanninger. 
Forfatteren, Trond Hatling, mener at teoretisk 
kunnskap i for stor grad vektlegges på bekost-
ning av undervisning i praktisk profesjonsutø-
velse. Han stiller seg kritisk til at vitenskapelig 
produksjon og teoretisk kompetanse gis 
forrang fremfor relevant klinisk kompetanse 
ved ansettelse av lærere. Noe av hans argu-
mentasjon er at praktisk opplæring i utøvelse 
av yrket må være en viktig del av studiet. 
Det trengs lærere med relevant erfaring fra 
praksisfeltet for at studentene skal bli dyktige 
praktikere. 

Jeg har så vidt streifet noen av problemstil-
lingene i boken, og mange av essayene kunne 
fortjent mer omtale. Noen navn er nevnt, men 
det kunne like gjerne være trukket frem andre 
bidragsytere. Dette er en rikholdig bok, som 
kan anbefales alle fysioterapeuter. Forfat-
terne er opptatt av hvordan vi kommuniserer 
med brukerne, hvordan vi bruker vår makt og 
innflytelse og hvordan vi tar med brukerne på 
beslutninger når det gjelder behandlingsopp-
legg. Svært aktuelle problemstillinger for alle 
fysioterapeuter i deres hverdag.

Einar Hafsahl, spesialist i psykomotorisk 
fysioterapi

Kritisk blikk på den psykiske helsetjenesten

Fortellinger om doping og kroppskultur

Forfatter: Bjørn Barland
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
ISBN: 978-82-02-38492-0

Mange forbinder doping med juks i idretten. Denne boka handler om 
doping i fitness- og kroppsbyggermiljøet. Forfatteren viser hvordan 
doping er knyttet til en prestasjonskultur og fungerer som et middel 
i en moderne kroppskultur. For mange unge mennesker inngår do-
pingen i et «kroppsbyggerprosjekt» – eller kanskje i enda større grad 
handler det om å bygge seg selv; en identitet. I mer enn 25 år har 

forfatteren forsket på dopingbruk i noen treningsmiljøer. Gjennom 
observasjoner, intervjuer og feltarbeid inviterer Bjørn Barland leserne 
med inn i noen miljøer hvor trening og systematisk bruk av hormoner 
er en sentral og meningsfull praksis i livene til en god del mennesker.

Barland er også opptatt av dopingens mange omkostninger og ser 
på doping som en del av et rusproblem. Han problematiserer samfun-
nets bestrebelser på å løse dopingproblemet gjennom lovregulerin-
ger, og diskuterer blant annet sammenligningen mellom en tradisjo-
nell kamp mot narkotika og en gryende kamp mot doping. Barland 
gir også et tilbakeblikk på forskningen gjennom ferske intervjuer av 
informanter han intervjuet for mer en tjue år siden. Hva fant egentlig 
forskningen ut, og hva har den vært opptatt av i denne perioden?
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TEKST Tone Elise Eng Galåen
FOTO Paal Audestad 

ÅRET ER 1970. Turid Loraas er 23 år gam-
mel, og gravid med sitt første barn. Smerten 
begynner i hoftene. Legen sier det er bek-
kenløsning. 

Seks uker etter at datteren Cathrine er 
født, kjenner hun for første gang en dyp ver-
king i korsryggen. Den slipper ikke taket. 
Smerten er konstant.

– Jeg fikk problemer med å flytte beina, 
og kunne verken løfte eller bære Cathrine. 
Da jeg kom til revmatolog for første gang 
stilte han raskt diagnosen: Bekhterevs syk-
dom. Den samme sykdommen som hadde 
rammet både min mor og morfar, forteller 
Loraas.

Smertene var så ille at hun ble innlagt på 
sykehus i to måneder. Her fikk hun tradi-
sjonell behandling i form av fysioterapi og 
trening i varmtvannsbasseng. Dessuten gikk 
hun på ski. Hun ble bedre og kom hjem til 
Elverum. Men fra nå av skulle smerten følge 
henne hvor enn hun gikk. 

– Smertene jeg opplevde kan best beskri-
ves som en intens tannpine i korsryggen, 
oppover ryggsøylen, i nakken og i bryst-
beinet. Verkingen var der hele tiden. Jeg 
var plaget av fatigue, og ble gradvis stivere 
i kroppen. Det var nesten umulig å komme 
seg ut av sengen om morgenen. Hver uke 
gikk jeg til fysioterapeut og trente i varmt-
vannsbasseng. Det ble satt i gang utprøving 
av ulike medisiner. Jeg måtte lære å leve med 
smertene, sier Loraas. 

Sammen med andre bekhterevpasienter, 

dro Loraas i 1979 på sin første behandlings-
tur til det daværende Jugoslavia. Loraas var 
rammet uvanlig hardt til å være kvinne. Et 
trekk ved tilstanden er at ryggraden krum-
mer seg og får nakken til å falle frem. 

– For meg ble turen til Jugoslavia en vek-
ker. Jeg la merke til at mange av mennene 
var fremoverbøyde, ute av stand til å rette 
seg opp. Til tross for behandling hos fysiote-
rapeut og egentrening på matte hjemme, var 
også jeg i ferd med å bli krum i nakken. Da 
var jeg 32 år gammel, forteller Loraas.

Strakk seg to ganger daglig
For å bremse denne utviklingen, begynte 
hun å legge seg på sofaen to ganger om da-
gen – uten pute. Målet var å få hodet ned i 
underlaget. Etter gradvis å ha presset hodet 
helt ned, var hun i timen etterpå enda stivere 
i rygg og nakke enn normalt, en tilstand dat-
teren Cathrine beskrev som «nylagt». 

– Fra 1979 til 2000 la jeg meg to ganger 
om dagen for å strekke ut ryggraden – ho-
det skulle ned! Jeg sto opp klokken seks og 
trente en time på benken for å være «nylagt» 
på jobb. Jeg var lærer, og ville være i stand 
til å stå i klasserommet uten å lute fremover, 
sier Loraas.

I 2000 brakk den midterste hvirvelen i 
ryggsøylen. Belastningen av å bli strukket ut 
to ganger daglig gjennom en årrekke, ble for 
stor. Loraas ble operert, og det ble satt inn en 
metallplate med åtte skruer. Ryggsøylen ble 
totalt avstivet. 

– Det hjalp litt på ryggen, men nakken 
ble verre. Jeg kunne ikke lenger være «ny-
lagt», det var ikke mer å knekke opp og 

strekke ut, sier Loraas. 
Før operasjonen sto hun i 50 prosent stil-

ling som lærer. Da hun ble lagt inn på Dia-
konhjemmet i Oslo, sa en av revmatologene: 
Vi kan ikke tvinge deg til å slutte å jobbe. 
Men du kan jo reflektere over om det kan-
skje hadde vært litt godt.

Loraas var innlagt ved sykehuset i tre 
uker.

– Jeg gikk gjennom en sorgprosess. Jeg 
var 53 år og elsket å undervise.  Elevene vis-
ste ingenting, de trodde jeg skulle på syke-
huset for å bli bedre. Da jeg fortalte dem at 
jeg skulle slutte, følte de seg sveket. De gråt. 
Mentalt ville jeg fortsette. Det var jo jeg som 
skulle styre sykdommen, og ikke omvendt. 
Det har vært mottoet fra første stund, sier 
Loraas.

I jobben som lærer følte hun mestring. 
Hun dro hjem fra skolen, la seg for å bli 
«nylagt», og gikk så i gang med å planlegge 
neste dag. Hun fikk gode tilbakemeldinger 
fra elever og foreldre. Hva nå, da hun ikke 
lenger hadde noe å gå til? For Loraas ble 
lydbøker, filmer, trening og barnebarn red-
ningen.

Fortregning
– For å kunne mestre smerte, er fortreng-
ning svært viktig. Hodet må være engasjert 
i noe annet enn at du har vondt. Siden jeg 
sluttet som lærer, har jeg vært gjennom mer 
enn 200 lydbøker. Da glemmer jeg meg selv 
en stund, og smerten er ikke lengre så på-
trengende. Det samme gjelder når jeg trener.

I løpet av 15 år stivnet alle de sju halsvirv-
lene en etter en, den siste i 2009. Hodet er nå 

Ubetinget smerte

Rundt 30 prosent av den voksne befolkningen lever med langvarige smerter. 
Hvordan påvirker det hverdagen når alt du kan tenke på, er at du har det vondt? 

Hvilke tiltak kan gi deg smertelindring? Noen finner svaret selv. 
Andre må ha hjelp til å akseptere smerten som en del av livet.
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sementert til kroppen; hun kan verken nikke 
eller vri på hodet, og derfor ikke lenger kjøre 
bil. 

– Den sjuende halsvirvelen brukte fem 
år på å stivne. Smertene jeg hadde mens 
dette pågikk, var enorme. Hver sjette uke 
reiste jeg til Kongsvinger sykehus hvor en 
anestesilege ga meg en sprøyte med kortison 
direkte i hodet. Jeg gråt i bilen fra Elverum 
og tilbake igjen. Smertene kan best beskrives 
som hysteriske, sier Loraas. 

De første 35-40 årene av sykdommen var 
det den intense verkingen i leddene og ryg-
gen som var verst, i tillegg til smertene i nak-
ken. Nå som sykdommen er utbrent, er den 
dype smerten i ryggen nesten borte. Det hun 
sliter mest med i dag, er senskader i form av 
stivhet. Hun bærer vekten av hodet, sju og 
en halv kilo, i vinkel ut fra kroppen. 

– Det er veldig tungt å holde hodet oppe 
på denne måten. Det er som å ha et barn på 

nakken som blir tyngre og tyngre utover da-
gen. Mens barnet forsøker å dytte hodet mitt 
nedover, kjemper jeg imot for å få hodet opp 
og blikket frem. Det er intenst strevsomt. Jeg 
har en dragende smerte i nesebeinet og i ga-
nen, og hodebunnen er så øm at jeg ikke kan 
ta på den, forteller Loraas.

– Treninga holder meg oppe
For å mestre hverdagen, er hun avhengig av 
å trene. I snitt går og sykler hun fem mil hver 
uke. Hjemme trener hun på ergometersyk-
kel, benk og med slynge, i tillegg deltar hun 
på gruppetreninger både i sal og basseng. 
Dessuten klør det konstant i turfoten. Lor-
aas har faste runder av ulik lengde som hun 
velger mellom etter vær- og føreforhold. 15 
timer i uka går med til trening. I 2015 syklet 
hun til sammen 270 mil. Hver eneste kilo-
meter hun tilbakelegger, blir ført i trenings-
dagboka.

– Trening gir meg endorfiner og psy-
kisk velvære, treninga holder meg oppe. Jeg 
greier å gå fem kilometer, men da må jeg 
ligge en times tid når jeg kommer hjem. Det 
er herlig å gå for rygg, bein og hofter, men 
det blir verre og verre for nakken. Jeg gle-
der meg over det som gjør godt, og tar den 
vonde nakken med på kjøpet, sier Loraas.

På mandager trener hun aerobics i sal 
sammen med 15 damer med ulike plager. 
Onsdag er det stavgang i gruppe, og hver 
tirsdag er det varmtvannstrening i Anker-
skogen svømmehall på Hamar. 

– Bassengtreningen er ukas høydare! 
Klassen blir ledet av en mannlig fysiotera-
peut, Torger, med halvlangt, krøllete hår 
og pannebånd. Han har skjønt hva dette 
dreier seg om. Alle øvelsene er ledsaget av 
kul musikk som gamle damer liker. Jeg får 
sånn kick! I vannet kan jeg hoppe og twiste. 
Nakken er like vond og stiv, men kroppen – 

LEVE MED SMERTER – For meg har det alltid vært viktig å være Turid. Ikke Turid med Bekhterevs, sier Turid Loraas. Hun er mer aktiv enn sine friske  
venninner, og har familie og venner rundt seg.
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jeg er som en ballerina! I bassenget husker 
jeg hvordan det var å kunne bevege seg uten 
restriksjoner. Det er en fantastisk følelse, sier 
Loraas.

Tåler mer i vann
Til Ankerskogen svømmehall har mennes-
ker med revmatiske lidelser kommet for 
organisert trening siden 1990-tallet. Fysio-
terapeut Torger Heitmann leder åtte bas-
sengtreninger i uka, fire av dem i regi av 
Norsk Revmatikerforbund. 15 prosent av 
driftstilskuddet han har i Hamar kommune, 
er forbeholdt gruppetrening i basseng.

– De fleste som kommer, har en smerte-
problematikk i bunnen. Jeg ser revmatiske 
lidelser som revmatoid artritt, psoriasisart-
ritt og Bekhterevs, men også mer generelle 
smertetilstander i kategorien muskel/skje-
lettlidelser. Deltakerne varierer, både med 
hensyn til diagnoser og alderssammenset-
ning, forteller Heitmann.

Timene starter med lette øvelser for å 
myke opp leddene, før tempo og intensitet 
trappes opp. 

– Jeg kjører store muskelgrupper slik at 
pulsen øker. Vi jobber også med bevegelse 
i leddene og prøver å fange opp ulik mus-
kulatur. Deltakerne velger selv hvor hardt 
de vil ta i. På den måten kan jeg trene folk 
som ønsker en intens treningsøkt, sammen 
med de som må å ta det litt mer med ro, sier 
Heitmann.

Får bedre funksjon
I en spørreundersøkelse foretatt av Heit-
mann, oppgir de fleste av deltakerne at de 
har mindre smerter og bedre funksjon etter 
at de startet å trene i basseng. I vannet er det 
andre fysiske lover som gjelder. Deltakere 
som må ta seg fram til bassengkanten ved 
hjelp av ganghjelpemidler, kan vise stor be-
vegelsesglede i vannet.

– For revmatismepasienter og andre med 
muskel/skjelettplager oppleves smerten som 
veldig begrensende med hensyn til fysisk 
aktivitet. De går til fysioterapeut og får høre 
hvor viktig det er å trene. Men så snart de 
skrur opp tempoet, får de vondt. I bassenget 
kan de bevege seg med høy intensitet og bli 
slitne uten å kjenne smerte på samme måte. 
At mestringsfølelsen øker, har også en posi-
tiv mental effekt, sier Heitmann.

Med ca. 15 deltakere i hver gruppe, gir 
Heitmann et tilbud til rundt 120 personer i 
løpet av ei uke.

– Samfunnsøkonomisk er det svært ef-

fektivt å drive gruppetrening. Trening i bas-
senggrupper kan fungere som et supplement 
til vanlig fysioterapi, det kan være et godt til-
tak for de som venter på fysioterapi, og for 
mange vil det være tilstrekkelig trening for 
å opprettholde god funksjon, sier Heitmann.

Smerte – en kompleks tilstand
– Pasientene som kommer til oss, har ofte 
en forventning om at de skal få hjelp til å bli 
kvitt smertene for godt. Men en langvarig 

smertetilstand er vanligvis mer kompleks og 
sammensatt enn som så, sier Reidun Hjelle-
flat, fysioterapeut ved smertepoliklinikken, 
Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Avdeling for smertebehandling utreder 
og behandler henviste pasienter med lang-
varige smertetilstander av ulik karakter. Et 
akutt smerteteam er tilknyttet avdelingen, 
og et kompetanseteam er ansvarlig for fag-
utvikling og forskning på området. På smer-
tepoliklinikken er målet at pasientene skal 
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lære å mestre smertene på en mer hensikts-
messig måte.

– Ved langvarige smertetilstander er som 
regel ikke smerten lenger relatert til vevs-
skade. Derfor vurderer vi ikke bare den 
smertefulle kroppsdelen, men mennesket i 
sin helhet. Slik prøver vi å finne flere inn-
ganger som gradvis kan føre til reduksjon 
i smerteintensiteten, sier Hjelleflat, som er 
videreutdannet innen kognitiv atferdsterapi 
og tverrfaglig smertebehandling. 

De tverrfaglige teamene ved poliklinik-
ken består av leger, psykologer, sykepleiere, 
fysioterapeuter og ergoterapeut, i tillegg til 
spesialist i nevrologi. 

Kognitiv tilnærming
Smerte kommer fra hjernen og kan påvir-
kes. Pasientene ved smerteklinikken, har 
ofte kommet inn i en ond sirkel og trenger 
hjelp til å bryte mønsteret. 

– Vi jobber mye med sekundære kon-

sekvenser.  Mange har bevegelsesfrykt og 
får ofte et avstivet gangmønster eller andre 
ugunstige måter å bevege seg på, sier Hjel-
leflat. 

Hun er en av to av fysioterapeuter ved 
smerteavdelingen som benytter seg av so-
matokognitiv fysioterapi. Målet for denne 
behandlingen er å gi pasienten en ny kropps-
lig erkjennelse, hvor det også etter hvert kan 
åpnes opp for undertrykte følelser. Viktigst 
er det likevel å flytte tankene fra smerte over 

UKAS HØYDARE! Turid Loraas er ikke i tvil. Fysio-
terapeut Torger Heitmann i aksjon på basseng-
kanten. Han leder åtte treninger hver uke  
i Ankerskogen svømmehall.
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til funksjon og restrukturering. 
– Somatokognitiv fysioterapi er en av 

få tilnærminger som er evidensbasert i be-
handlingen av pasienter med smerter i bek-
kenregionen. Ved å gjøre pasienten bevisst 
på hvordan de står, går, sitter, ligger og koor-
dinerer bevegelsene sine, kan uheldige beve-
gelsesmønster unngås og mer gunstige beve-
gelser læres. Etter at jeg ble kjent med denne 
behandlingsmetoden, bruker jeg blant annet 
ganganalyse på en helt annen måte enn før, 
sier Hjelleflat.

Må ha et mål
En stor del av pasientene utredes i løpet 
av en dag. De får konsultasjon hos lege, og 
deretter hos fysioterapeut og psykolog. Ofte 
er dette tilstrekkelig, før teamet kommer 
sammen med pasienten og sender et forslag 
om tiltak til fastlegen. Det hender også at 
pasienter kan få prøvebehandlinger og opp-
følging ved smerteavdelingen. 

Det er viktig å få frem hva pasienten selv 
tror er årsak til smertene. Ofte kan de ha 
misforstått medisinske termer, noe som ska-
per usikkerhet og frykt. 

– Pasientene er ferdig utredet når de kom-
mer til oss. De må lære å slå seg til ro med at 
det ikke er noe alvorlig galt med kroppen, til 
tross for smertene. Jeg foretar relevante un-
dersøkelser, og kommer med forslag til tiltak 
som forhåpentligvis kan bedre smertesitua-
sjonen til den enkelte pasient, sier Hjelleflat.

Flere barn og unge
I løpet av 2015 ble det gjennomført ca. 9200 
konsultasjoner ved smertepoliklinikken. En 
pasientgruppe som øker i antall, er barn og 
unge.

– De kommer ofte med magesmerter, 
hodepine eller Komplekst regionalt smer-
tesyndrom (CRPS). Ved CRPS kan et enkelt 
traume gå over til en unormal, vedvarende 
smertereaksjon som setter barnet/ungdom-
men ut av funksjon over lengre tid. Vi prø-
ver å vurdere og behandle barnets smerte-
tilstand i samarbeid med foreldre og skole, 
helsesøster, og andre instanser som er invol-
vert i barnet, forteller Hjelleflat. 

Av og til avdekkes det som kan være un-
derliggende årsak til smertene.

– Vi hadde en ung jente som ble behand-
let for CRPS i foten. Hun hadde et gang- og 
bevegelsesmønster som  hos et eldre men-
neske. Da jeg spurte om hvilket forhold hun 
hadde til bena og kroppen sin, kom det frem 
at hun hadde hatt en skjult spiseforstyrrelse 

fra tenårene av.  Når vi avdekker annen al-
vorlig sykdom henviser vi pasienten videre. I 
enkelte tilfeller avventer vi våre tiltak for å se 
om behandlingen kan ha innvirkning også 
på smertetilstanden, sier Hjelleflat.

Lærer stressmestring
En stor andel av pasientene på smerteav-
delingen er mennesker som er sykmeldte 
og som står utenfor arbeidslivet. De kan ha 
utfordringer med å opprettholde fritidsinte-
resser og kontakten med venner. Ofte har de 
problemer med søvn. Livet stopper opp. 

– Vi jobber mye med stressmestring. 

Mange av pasientene tror at stress er noe 
som kommer når det er travelt på jobb og i 
livet forøvrig. Men det å leve med langvarige 
smerter er også stressende for kroppen, sier 
Hjelleflat. 

En del av pasientene har gått til fysiotera-
pi kontinuerlig over flere år, og bruker som 
regel mye tid, krefter og penger på å gå til 
behandling hos flere helseinstanser. 

– En pasient gråt av lettelse da jeg foreslo 
at hun skulle slutte å gå til fysioterapeut for 
en periode. Hun hadde vegret seg for selv 
å foreslå dette, da hennes inntrykk var at 
smertetilstanden da ville forverre seg. Dette 

REPORTASJE

OND SIRKEL – Pasientene våre har ofte kommet inn i en ond sirkel og trenger hjelp til å bryte mønste-
ret, forteller Reidun Hjelleflat, fysioterapeut ved Smerteklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
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Somatokognitiv fysioterapi bygger 
på fysioterapeutiske prinsipper 
fra mensendiecktradisjonen i Oslo, 
kombinert med psykoterapeutiske 
prinsipper fra kognitiv terapi.

TILNÆRMINGEN er en terapeutisk inn-
fallsvinkel til langvarige smertelidelser, 
utviklet ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus (HiOA), Institutt for fysioterapi. Sen-
tralt i dette arbeidet står førsteamanuensis 
Gro Killi Haugstad. 

– Da jeg startet mitt doktorarbeid tid-
lig på 2000-tallet, jobbet jeg med lang-
varige bekkensmerter på psykosomatisk 
avdeling ved Rikshospitalet. Tradisjonell 
fysioterapi hjalp disse pasientene kun i 
begrenset grad, og flere hadde angst el-
ler depresjon i tillegg. Jeg så behovet for å 
finne en ny tilnærming til pasienter med 
langvarige smerter, utover fysiske øvelser 
og massasje, forteller Haugstad.

Hun var fra før kjent med kognitiv 
teori, og fant at i arbeidet med smertepa-
sienter var den kognitive tilnærmingen et 
viktig supplement til fysioterapien.

– Jeg så at fysioterapi og kognitiv terapi 
ville være en god kombinasjon med tanke 
på å øke bevisstheten rundt egen kropp og 
tankemønstre, sier Haugstad.

Ny kroppslig bevissthet
Ved hjelp av utforskende kroppslige er-
faringer i kombinasjon med integrerte 
og reflekterende samtaler, er målet med 
somatokognitiv fysioterapi å oppnå ny 
kroppslig erkjennelse og bevissthet. 

– Hovedfokus er å gi pasienten nye 
erfaringer gjennom kroppen. Vi flytter 
fokus fra smerte, depressive tanker og be-
vegelsesfrykt, over til funksjon i dagligli-
vet og restrukturering av dysfunksjonelle, 
automatiske tankemønstre, sier Haugstad.

I møtet med pasienter med langvarige 
smerter, understreker hun viktigheten av 
å sette seg grundig inn i anamnesen.

– Det har alt å si hvordan de lever sine 
liv, hvordan smertene påvirker tankene 
og emosjonene, og hvordan de har det i 
forhold til sine omgivelser. For fysiotera-
peuten er det også viktig å utvikle en god 
allianse med smertepasienten, for å oppnå 
tillit og et godt samarbeid. Pasientene har 
ofte gitt opp hjelpeapparatet, og møter 
nye behandlere med en viss skepsis, sier 
Haugstad.

Energisluk
Smerte påvirker alle deler av livet. Mange 
er helt eller delvis sykmeldte og det sosiale 
livet begrenses. Å være smertepasient er 
et energisluk, og med langvarig smerte 
kommer ofte også angst, depresjon og lav 

selvtillit. 
– I dag vet vi at pasientens mentale 

tolkning av langvarig smerte påvirker 
både smertens varighet og intensitet, og 
muligens også hvorvidt den sementeres. 
Fysioterapien må endre seg i takt med 
denne nye kunnskapen. Smerteadferd 
er ofte innlært over mange år, og det tar 
tid for pasienten å endre forståelse og ad-
ferd. Derfor bør terapien gi rom for dette. 
Tradisjonelt har det blitt lagt stor vekt på 
biomekanikk og trening innen fysiotera-
pifaget, men vi ser ofte at vi ikke kommer 
i mål ved hjelp av øvelser alene, sier Haug-
stad.

Behandlingen har et integrerende fo-
kus, hvor tanker, følelser og bevegelse for-
stås som en helhet. Kvalitative intervjuer 
av pasienter som har gjennomgått soma-
tokognitiv fysioterapi, viser at de har fått 
en ny erkjennelse av sin egen kropp, og 
at de fungerer bedre på jobb og i sosiale 
sammenhenger. 

– Det er veldig viktig at fysioterapeuter 
utvikler seg faglig i takt med forskningen. 
Langvarige muskel- og skjelettplager er et 
stadig økende problem for samfunnet, og 
er et område hvor fysioterapeuter kan ut-
gjøre en enda større forskjell i fremtiden, 
sier Haugstad. n

- Kognitiv tilnærming et viktig supplement

kan kanskje være til ettertanke for oss fysio-
terapeuter, sier Hjelleflat. 

– Vil ikke være Turid med Bekhterevs 
Hvert annet år går Turid Loraas til kontroll 
ved Revmatismesykehuset på Lillehammer. 
Loraas går ikke lenger på medisiner, og slut-
tet med kortison for fem år siden. 

– Når jeg er til kontroll, får jeg høre at 
jeg er forbilledlig. Ifølge revmatologen min 
ville jeg ikke ha nådd opp til dørklinka i 
dag, hadde det ikke vært for den trenings-
innsatsen jeg har lagt ned de siste 40 årene. 
For meg er det en jobb å være fysisk aktiv. 
Også motløsheten avtar når jeg har vært i 
bevegelse. Det er viktig å legge all aktivite-
ten innenfor rammene, hvis ikke er jeg helt 

ferdig dagen etter. Nok søvn og hvile er livs-
viktig, sier hun.

Til tross for alle utfordringene hun har på 
grunn av sykdommen, beskriver Loraas sin 
egen livskvalitet som meget god. 

– Jeg er mer aktiv enn venninnene mine 
som er friske, og har familie og venner rundt 
meg. For meg har det alltid vært viktig å 
være Turid, og ikke Turid med Bekhterevs, 
sier hun.

Da Loraas for et par år siden fikk diag-
nosen brystkreft, gjorde hun en interessant 
observasjon.

– Plutselig ble jeg mottatt som en dron-
ning i helsevesenet. Alt gikk på skinner. 
Det var samtaler med lege, både med og 
uten partner, alle sider av livet med kreft ble 

belyst. I de 50 årene jeg har slitt med Bek-
hterevs, er det få som har vist interesse for 
sykdommen. Det var først da jeg kom til 
Revmatismesykehuset på Lillehammer for 
fire år siden, at noen spurte om hvordan 
jeg taklet den psykiske belastningen det er 
å leve med langvarige smerter, sier Loraas.

Flere ganger har hun blitt møtt av leger 
og fysioterapeuter som har uttrykt forskrek-
kelse over hvor stiv hun er i kroppen.

– Jeg synes det er snodig når det første de 
sier er: Du verden så stiv du er! Ville det ikke 
være bedre å åpne samtalen på denne måten: 
Jeg ser du er stiv. Hvordan er det å leve med 
denne tilstanden? n
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Brått døde du, med avtaleboken full av planer 
for de neste dagene og ukene.  Alltid på vei vi-
dere til nye opplevelser og ny kunnskap.

Din nysgjerrighet var stor, særlig på det 
som angikk mennesker og alt som påvirker 
menneskers liv, følelser og handlinger. Med 
stor kjærlighet og omtenksomhet møtte du alle 
med åpent sinn og uten å dømme noen.

Du livnærte deg som fysioterapeut, sa du, 
og ble utdannet i Oslo i 1953. Spesialist i psy-
komotorisk fysioterapi 1989. Alltid faglig opp-
datert, alltid på søken etter siste nytt i faget.

På møter, kurs og seminarer var du snar 
med å stille adekvate og relevante spørsmål. 
Ingen «synsing», takk, bare klare fakta og vi-
tenskap.

Rettferdighet var også viktig for deg. 
Den eneste urettferdighet og skuffelse i yr-

ket ditt, opplevde du da du fikk beskjed om at 

du i en alder av 75 år, ikke lenger fikk refusjon 
fra folketrygden for arbeidet med pasientene 
dine. Du fortsatte likevel til du var nesten 80 år. 

Spreke Ingebjørg var på ski senest uken før 
hun døde.  Plukke bær, sanke sopp og lange tu-
rer på fjellet for å nyte, var også en del av hen-
nes aktive liv. 

Vi takker deg Ingebjørg for alt du ga, for alle 
gode samtaler, for all omtanke og all kjærlighet 
du så rikelig spredde rundt deg, for din humo-
ristiske replikk som ga oss mang en god latter.

Ingebjørg døde 18. mars. Vi lyser fred over 
ditt minne.

Wibecke Krohn, Unni Moan, Grethe Breunech, 
Lise Mølmen, Ellen Houmb og Bibba Benum
Kollegaer 

Minneord over Ingebjørg Romulslie Johansen, 1931–2016
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Det har vært mye spenning rundt hovedtariffoppgjøret i offentlig sektor i 2016, blant 
annet på grunn av økende arbeidsledighet, sviktende skatteinntekter og trange øko-
nomiske rammer. 

Det er derfor svært gledelig at vi for første gang i Unios historie har kommet frem 
til en forhandlingsløsning for KS-området med en ramme på 2,4 prosent, på nivå 
med frontfaget. I KS innebærer resultatet blant annet at alle stillinger med høyere 
utdanning er samlet i en felles gruppe, fysioterapeuter får endelig 16-års lønnstrinn. 
Denne samlingen innebærer at vår lønn harmoniserer med lærernes. Derfor har vi 
nå fått et stort løft for enkelte grupper, for eksempel fysioterapeuter med mastergrad 
og spesialfysioterapeuter. Det er også vedtatt at pensjon, som det har vært mye spen-
ning rundt, kan gjøres til et forhandlingstema. Dette har vært et viktig krav for NFF. 

Det er også gledelig at en har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i Oslo. For-
handlingsleder for Unio Oslo kommune sier at vi har fått til et godt resultat, gitt de 
økonomiske forutsetningene som lå til grunn for oppgjøret. Løsningen innebærer 
at alle får et generelt tillegg på to prosent, minimum 8.500 kroner, og at det avsettes 
midler til lønnsmessige justeringer for grupper som det skal forhandles om til høs-
ten. Dermed er det mulig at NFF får ytterligere uttelling til høsten. 

I Spekter-området ble forhandlingene i A1 mellom Spekter og NFF avsluttet den 
22. april med enighet. A2-forhandlingene starter den 13. mai. 

Virke er alltid senere ute, så hvordan oppgjøret utvikler seg i dette området, er 
usikkert ennå. 

På tross av enighet i KS og Oslo kommune ble det likevel ikke enighet i forhand-
lingene med Staten. Og Unio gikk til brudd i forhandlingene natt til 1. mai. Unio 
mente at tilbudet var uakseptabelt, blant annet når det gjaldt manglende forhand-
lingsrett med hensyn til pensjon. 

Unio har i år lansert en app for å kunne gi best mulig informasjon til medlem-
mene. Her finnes nyttig informasjon for de forskjellige tariffområdene. Den heter 
Unio Tariff, og du kan laste den ned gratis på App Store og Google Play. 

Vi har i den siste tiden sett en utfordring for mange medlemmer i forbindelse med 
at arbeidsgiver melder seg ut av en hovedorganisasjon og inn i en annen på grunn av 
pensjonsspørsmålet. I disse tilfellene ser vi at medlemmer får en dårligere pensjons-
ordning enn de har hatt tidligere. 

Denne tendensen til tariffshopping bekymrer oss. Tariffavtale er viktigere enn 
noensinne! 
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Det er alltid et mål for Unio å unn-
gå streik, men god beredskap er 
uansett nødvendig. En viktig del 
av den er at medlemmene er godt 
kjent med konsekvenser og plik-
ter knyttet til en streik.

Streikeplikt
En Unio-streik medfører streikeplikt for dem 
som er tatt ut i streik. Under hele streiken 
suspenderes de streikendes arbeidsforhold, 
og disse står til disposisjon for lokal streikeko-
mité. De streikende har ikke adgang til egen 
arbeidsplass under en streik. Disse skal normalt 
ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge 
de er i streik. Det er Unio som gir melding om 

når arbeidet skal gjenopptas. Det er viktig at 
medlemmer som blir varslet om at de skal tas 
ut i streik, gir informasjon til lokal streikeko-
mité om forhold som er viktige, for eksempel 
spørsmål rundt sykdom, ferie, permisjon o.a. (se 
nedenfor). Streikende kan ikke ta annet arbeid 
eller reise bort så lenge streiken pågår. Dersom 
uforutsette hendelser oppstår, må du søke lokal 
streikekomité om permisjon fra streikearbeidet.

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

Streik – konsekvenser og plikter
Kirsti Glad, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon
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Hvordan iverksettes en Unio-streik?
Streik iverksettes ikke før lokal streikekomité 
har fått varsel fra sentral streikekomité. Lokal 
streikekomité vil gi nærmere beskjed om hvor-
dan enkeltmedlemmer varsles. Beslutning om 
å iverksette og avslutte streik kan gjøres på en 
tid av døgnet da det er vanskelig å gi medlem-
mer umiddelbar beskjed. Bruk hjemmesidene til 
Unio: www.unio.no og hjemmesidene til NFF.

Plikter under en Unio-streik
Så lenge streiken pågår, er de streikende for-
pliktet til å påta seg oppgaver som blir bestemt 
av lokal streikekomité, for eksempel streikevakt, 
være med på felles arrangementer eller stå 
på felles stand. De streikende står til streike-
komiteens disposisjon istedenfor å være på 
jobb. Under streiken skal de streikende derfor 
forholde seg til den daglige informasjonen 
som blir gitt av lokal streikekomité. Alle Unio-
medlemmer i et streikerammet tariffområde er 
omfattet av konflikten, selv om ikke alle er tatt 
ut i streik. De som ikke er tatt ut i streik, plikter 
lojalt å stille opp for de streikende.

Individuell oppsigelse
Individuell oppsigelse under streik er det for-
melt ikke anledning til for den som omfattes av 
den kollektive oppsigelsen.

Lønn/streikebidrag
Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen 
godtgjørelse faller bort. Arbeidstakeren har 
imidlertid krav på å få utbetalt opptjent lønn, 
feriepenger m.v. Medlemsorganisasjonene 
utbetaler streikebidrag, og har som hovedprin-
sipp at medlemmer som streiker, skal være 
tilnærmet økonomisk skadesløse.

Forsikringer
Unio har ansvar for forsikringsordninger for 
medlemmer som er i streik. Dette er forsikrings-
ordninger som tidligere har vært dekket av 
arbeidsgiver. De streikende skal gis tilnærmet 
samme dekning som man ville ha hatt i sitt 
ordinære arbeidsforhold.

Sykdom
Er arbeidstaker sykemeldt av lege før streiken 
iverksettes, skal ikke arbeidstaker tas ut i streik 
før friskmelding foreligger. Arbeidsgiver utbeta-
ler lønn så lenge vedkommende er sykemeldt. 
Foreligger det arbeidsuførhet etter at streiken 
er satt i verk, har vedkommende ikke rett til 
sykepenger så lenge streiken varer, men mottar 
streikebidrag fra sin medlemsorganisasjon.

Ferie
Fastsatt og avtalt ferie før den kollektive 
oppsigelsen foreligger, vil vanligvis kunne av-
vikles. Feriegodtgjørelse skal utbetales. Ferie 
som allerede er under avvikling ved streikens 
oppstart, kan gjennomføres. Dersom ferien ikke 
er fastsatt før plassoppsigelsen, kan arbeids-
takerne ikke regne med å få avviklet denne så 
lenge streiken varer.

Permisjoner
Medlemmer som er i permisjon ved kon-
fliktstart, vil vanligvis ikke bli tatt ut i streik 
før eventuelt ved permisjonens slutt. Avtalte 
permisjoner bortfaller dersom man blir tatt ut 
i streik.

Avspasering
Avspasering som er avtalt før streiken tar til, 
er i utgangspunktet tapt tid, dersom streik 
blir iverksatt. For øvrig har ingen av dem som 
omfattes av streiken, rett til avspasering under 
streiken.

Tjenestereiser/kurs
De arbeidstakere som det er varslet plassfra-
tredelse for, og som er på tjenestereise, kurs 
o.l., har ikke krav på godtgjørelse for kost og/
eller husrom og i utgangspunktet heller ikke 
reisepenger til returreise fra det tidspunkt de er 
i streik. Det kan inngås avtale mellom sentrale 
parter om annen ordning. Planlagte reiser eller 
kurs i streikeperioden bortfaller. Arbeidstakere 
som er på kurs, anses å utføre ordinær tjeneste 
så lenge som kurset varer, og kan ikke på grunn 
av streiken beordres hjem for å gjøre tjeneste.

Nøkler, redskap o.l.
Dersom arbeidsgiver krever det, skal den 
streikende tilbakelevere nøkler som tilhører 
arbeidsplassen. Tilsvarende gjelder også for an-
net utstyr mv. som tilhører arbeidsgiver, og som 
er nødvendig for virksomhetens drift.
 
Tilgang til arbeidsplassen
En streikende arbeidstaker skal som hovedregel 
ikke oppholde seg på arbeidsplassen. Arbeidsgi-
ver kan nekte adgang til arbeidsplassen. Fore-
ligger arbeidsgivers samtykke, har streikevakter 
adgang til arbeidsplassen.

Dispensasjon
Arbeidsgiver har anledning til å søke om 
fritak for personer til bestemte oppgaver og/
eller funksjoner. Hovedgrunnlaget for å få 
innvilget dispensasjon er fare for liv og helse. 
Som arbeidstaker kan du ikke selv søke om 
dispensasjon. Det er arbeidsgiver som søker, og 

det er lokal (og sentral) streikekomité som har 
ansvaret for behandlingen av dispensasjons-
søknader. Hvis denne innvilges, utbetales lønn 
på vanlig måte.
 
Nye medlemmer
En kollektiv oppsigelse av arbeidsplassene om-
fatter ikke andre enn de arbeidstakere som var 
medlemmer av organisasjonen på det tidspunkt 
oppsigelsen ble meddelt. Uorganiserte kan 
melde seg inn og bli omfattet av nytt plassfra-
tredelsesvarsel. Den enkelte medlemsorganisa-
sjon avgjør spørsmålet om streikebidrag i slike 
situasjoner.

Utmeldinger
Medlemmer som måtte melde seg ut av organi-
sasjonen i forbindelse med streik, er ikke fritatt 
fra sine forpliktelser dersom utmeldingene skjer 
etter at plassoppsigelsesvarselet er sendt. Det 
vil si at de må fortsatt betale kontingent og 
delta i streiken.

Streikebryteri
Det er den sentrale streikekomité som i det 
enkelte konkrete tilfellet vurderer og definerer 
hva som er å betrakte som streikebryteri. Gene-
relt er det streikebryteri når:

•	 arbeidstakere som er tatt ut i streik, likevel 
utfører sitt arbeid.

•	 andre, enten i eller utenfor streikerammede 
arbeidsplasser, utfører arbeid som den 
streikende ellers ville ha gjort. 

Hovedregelen er at streiken verken innskrenker 
eller utvider arbeidsplikten til de arbeidsta-
kerne som ikke omfattes av streiken. Disse skal 
fortsette med sitt ordinære arbeid, men skal 
ikke gjøre annet arbeid enn det de til vanlig 
gjør, og skal ikke settes til å utføre det arbeid 
de streikende skulle ha gjort. Så lenge de holder 
seg til dette, gjør de seg ikke skyldig i solidari-
tetskrenkelse eller lojalitetsbrudd. Når man er 
i streik, er det for eksempel ikke akseptabelt å 
påta seg overtid for å gjøre oppgaver utover det 
som er normalt i arbeidssituasjonen. Spesielt 
ikke for å kompensere for arbeid som ikke blir 
utført som en følge av streiken. Det er kun den 
øverste leder av virksomheten som kan utføre 
den streikendes oppgaver. Hvem dette er, fast-
settes innen det enkelte uttaksområde. Unio 
og medlemsorganisasjonene ser meget alvorlig 
på – og vil reagere sterkt på – streikebryteri ved 
en lovlig streik. Medlemmer på streikerammede 
arbeidsplasser som selv ikke er tatt ut i streik, 
har et spesielt ansvar for å forhindre at streike-
brytersituasjoner oppstår. n

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
http://www.unio.no/
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PÅ ET MØTE 12. april i Göteborg mellom de nor-
diske fysioterapeutforbundene ble det vedtatt at 
ordningen med gjestemedlemskap i andre nordiske 
fysioterapeutforbund fortsetter. Det er ikke mange 
som har benyttet seg av ordningen, men vi mener 
likevel at dette er en viktig medlemsfordel for dem 
det gjelder. Gjestemedlemskapet gir rett til å motta 
fagbladet til forbundet i vertslandet. I tillegg kan et 
gjestemedlem også ta kontakt med og få informasjon 
og veiledning fra forbundet i vertslandet, med unntak 
av juridisk hjelp og andre tjenester som har økono-
miske konsekvenser.  n

Du kan lese mer om gjestemedlemskapet på for-
bundsnettsidene, se «fysio.no/Forbundsforsiden/
Medlemsfordeler».

Gjestemedlemskap

Ny kursplattform
I DISSE DAGER forbereder NFF en overgang fra Fronter til en annen, nyutviklet læringsplatt-
form for vår kursvirksomhet. Mer informasjon om dette blir gitt i neste nummer av Fysiotera-
peuten og på forbundsnettsidene. nMEDLEMMER kan selv fremlegge bekref-

telse på medlemskap i NFF direkte til den 
som ber om det. Via «Min side» («Mine 
fakturakopier») kan du dokumentere 
medlemskapet ditt overfor andre ved å 
laste ned og fremvise en kopi av din sist 
betalte medlemskontingent. Du kan også 
fremlegge kvittering for betalt kontingent 
fra banken din. I tillegg kan du ta utskrift 
av medlemsprofilen din på «Min side».

Etter personopplysningsloven kan 
NFF ikke bekrefte medlemskap på vegne 
av medlemmene, fordi medlemskap i 
en fagorganisasjon er personsensitiv 
informasjon. En bekreftelse på medlem-
skap krever individuelt samtykke. Når 
tredjeparter (selskaper, arbeidsgivere o.a.) 
henvender seg til NFFs sekretariat om en 
navngitt person, vil vi derfor be dem ta 
kontakt med vedkommende direkte for å 
få dokumentert NFF-medlemskap. n

Bekreftelse på 
medlemskap i NFF

Kampanjerabatt i mai
VIA UNIO har NFF en medlemsfordelsavtale med 
Esso som gjelder drivstoffkortet Esso MasterCard. 
Esso opplyser at alle kortholdere får økt sin rabatt 
til 60 øre per liter drivstoff på alle Esso-stasjoner 
i Norge i hele mai.

Er du medlem av NFF, men har ikke Esso 
MasterCard? Søker du om og får innvilget et 
Esso MasterCard-kort i perioden 1.–31. mai 
2016, får du kampanjerabatten også i juni. n

Les mer om dette medlemsproduktet og søk om kort her: 
http://www.essomastercard.no/unio

http://www.essomastercard.no/unio
http://fysio.no/Forbundsforsiden/
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NFF INVITERTE en representant fra hvert 
helseforetak og Lovisenberg Diakonale Syke-
hus til samling i Oslo 4. og 5. april. Utgangs-
punkt for denne temasamlingen var gjeldende 
lokale avtaler, såkalte B-delsavtaler, og deres 
innhold: Hva er B-delsforhandlinger? Hva kan 
det forhandles om? I tillegg kom opplæring i 
bruk av regneark som kan benyttes i forhand-
lingene. 

Målet for samlingen var å forberede de 
tillitsvalgte på mulige lokale forhandlinger, 

blant annet med sikte på å få utvikling i B-
delsavtalene.

Kurset ble arrangert i samarbeid med 
Ergoterapeutene. Kursdeltakerne arbeidet i 
grupper sammensatt av fysioterapeuter og er-
goterapeuter fra samme virksomhet innad i de 
regionale helseforetakene. Det ble utvekslet 
kunnskap om innholdet i de enkeltes avtaler 
og erfaringer fra de ulike forhandlingene. Del-
takerne ga uttrykk for at kurset hadde vært 
både nyttig og praktisk. n

Lokale avtaler – Spekter Helse

UNN Tromsø. Foto: Jan Fredrik Franzen

Fornying av spesialitet
HUSK Å FORNYE din spesialitet, og pass på at du oppfyller vilkårene for fornying. 
Manglende fornying innebærer at du må søke ny spesialistgodkjenning, etter nytt regel-
verk, der det er krav om mastergrad. Søknadsfristen er 1. mai hvis du skal søke fornyet 

godkjenning fra 1. juli, og 1. november dersom du skal 
ha fornying fra 1. januar.

Må du fornye fra 1. juli 2016, men har oppdaget at 1. 
mai-søknadsfristen glapp for deg? Ta kontakt umiddel-
bart med Bente Øfjord i NFFs sekretariat, bo@fysio.no.

Ikke rekommandert!
Vi ber om at søknader og andre brevsendinger sendes 
som vanlig brevpost, ikke som rekommandert post.  n 

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

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
folkehelseperspektiv

29. august - 2. september Oslo 29. mai

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

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

Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og 
behandling av cervicalcolumna

12.-13. september  Oslo 12. juni

Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk 
aktivitet

14.-16. september Oslo 13. juni

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

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

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

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

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjons-
svikt og fall

26.-28. oktober Trondheim 19. juni

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

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

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

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

18.-19. november Oslo 15. august

2017

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

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

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

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

Det tas forbehold om endringer
Kursoversikt 2016

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

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

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

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

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

Ta kontakt for grupper andre steder, as@fysio.no
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En fin uke, med høy og bratt læringskurve, veldig 
inspirerende med gruppeaktivitet helt fra starten 
av kurset. Kursdeltaker

l Kurs i ridefysioterapi
•	 Fagseksjonen tilbyr kurs i ridefysioterapi, trinn 1, uke 6  

(6. – 10. februar 2017). 
•	 Trinn 2 blir tilbudt i mai 2017.

For påmelding og mer informasjon: www.fysio.no/kurs.
Du kan allerede nå melde deg på kurset, men du garanteres ikke 
plass før følgende opptakskrav er oppfylt og dokumentasjon er 
sendt til NFF.

Opptakskrav som må være oppfylt før trinn 1:
1) gjennomført Grunnleggende kurs i hestehold (ved Norsk Heste-
senter) og bestått eksamen.
2) godkjente rideferdigheter (godkjennes ved Norsk Hestesenter i 
samme uke som grunnkurset holdes).

For påmelding til Grunnleggende kurs i hestehold se https://issuu.
com/karihustad/docs/nhs_kurskatalog_2016/1
Påmeldingsfrist: 14. oktober.

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

l Videreutdanning i arbeids- og  
 folkehelse for fysioterapeuter

Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid for fysioterapeuter

Tidspunkt for kurs i 2016 - 2017 - 2018
•	 Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø, 

18.-22. april, Oslo
•	 Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelse-

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

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

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

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

16.-20. april 2018, Oslo

Påmelding: www.fysio.no/kurs

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

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

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

med en flyktning
Forelesninger

Praktisk  
workshop

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

KONTOR TIL LEIE VED MAJORSTUHUSET 
LEGEGRUPPE I OSLO
Velfungerende gruppepraksis med fire fastleger og en kardiolog. 
Svært sentral beliggenhet, lyst og romslig kontor som kan passe 
godt for fysioterapeut, men andre interesserte kan også gjerne ta 
kontakt med dr Tord Østberg tlf 905 45 996 eller dr Torunn Bjerve 
Eide, tlf 951 32 959.

Behandlingsrom til leie sentralt 
på Majorstuen

Rimelig leie, gode parkeringsmuligheter. 
Kontakt: Dybwad Fysioterapi og Akupunktur, mob. 922 20 284.

ACT-kurs for fysioterapeuter

Vil du lære effektiv behandling og utvikle 
deg som fysioterapeut?

Delta på ACT-kurs!

Unicare Psykolog lanserer ACT-kurs 
for fysioterapeuter

Hensikten med kurset er å komme i gang med, eller videreutvikle 
ferdigheter for, å praktisere hvordan man som fysioterapeut kan 

jobbe med ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

I løpet av kurset vil du lære hvordan vi kan hjelpe pasienten med å 
finne motivasjon for langsiktige og holdbare forandringer. 

Du vil også lære hvordan vi jobber med verdiskapende 
målsettinger og tilbakefallsforebygging.

Kurset er erfaringsbasert og knytter teori til praktiske øvelser.
Det kreves ingen forkunnskap om ACT for å delta.

For mer info se: http://unicare.no/psykolog/utdanning/

Tid og sted:
Onsdag 15.06.16. kl. 09-16 i Unicare Psykolog sine lokaler 

i Pilestredet 56 i Oslo.          
Pris: Kr 3500,- inkludert kaffe og lunsj

Meld deg på nå ved å sende en mail til act@unicare.no

Påmeldingsfrist: 08.06.16.             

Gratis fagdager
Neurac kurs

Øk ditt potensiale som 
behandler med oss!

www.redcord.no

 37 05 97 70

redcord@redcord.com

Fysioterapeuten_Nr.5.indd   1 4/19/2016   9:45:25 AM

http://www.redcord.no/
http://unicare.no/psykolog/utdanning/
mailto:act@unicare.no
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http://www.alfacare.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
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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
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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
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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:

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

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

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

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

VO2 testing

Kroppsanalyse

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

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

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

35 05 79 10T:

Stor modul
n Kontakt Henriette, 971 98 747

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

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

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

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

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

FRISTER 2011

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

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

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

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

Vi trenger tips til kalenderen

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

MAI
23. Oslo
Personer med hjerneslag – 
behandling og rehabilitering 
etter akuttfasen
Arr.: Aldring og helse
Info: http://www.aldringoghelse.
no/kurs-og-konferanser 

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

27. Oslo
Eldretrening – fagseminar
Arr.: NFFs faggruppe fysioterapi 
for eldre og HUR helse
Info: https://www.deltager.
no/seminar_eldretrening_
kampen__27052016

JUNI
8. Oslo
Når kroppen sier fra
Arr.: Utdanningsforbundets 
spesialiseringsutdanning 
i pedagogisk-psykologisk 
rådgivning i samarbeid med 
Seksjon for psykosomatikk 
og CL- Barnepsykiatri, Ous/
Rikshospitalet.
Info: http://www.udf.no/kurs

9. Oslo
Hvordan lage mini-
metodevurderinger og 
fagprosedyrer?

Arr.: Kunnskapssenteret
Info: http://www.
kunnskapssenteret.no/

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

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

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

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

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

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 

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
6  13/5 10/6
7   1/8 26/8

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
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Følg Fysioterapeuten 
på Facebook!

Alle nyheter og 

fagartikler som legges 

ut på Fysioterapeuten.no 

publiseres også på 

Facebook. 

Her får du aktuelt stoff 

fra fag og forskning og 

andre nyheter som angår 

fysioterapeuter.

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

https://www.facebook.com/Tidsskriftet-Fysioterapeuten-533855456644534/


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