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MANGE HAR OPP gjennom årene gitt uttrykk for sterk frustrasjon med driftstilskudds-
ordningen (DT). Systemet, nedfelt i ASA 4313, har enkelte svakheter for både fysiotera-
peuter, kommuner og pasienter. Men er det realistisk og ønskelig å få gjort noe med det? 

For noen få fysioterapeuter grenser det til et nesten fundamentalistisk hat, med «1984» 
som året da alt gikk rakt til helvete. Året da privatpraktiserende fysioterapeuter ble inn-
lemmet i kommunehelsetjenesten. Da det ble slutt på fri etablering av privat praksis – 
med tilhørende rett til refusjon fra folketrygden. 

Men 1984 er da veldig lenge siden? De som ble «rammet» den gangen er enten godt 
voksne eller har gått av med pensjon. Vi skriver 2016, og ved utgangen av året går denne 
avtaleperioden for ASA 4313 ut. NFF må snart bestemme seg for om de vil si opp ASA 
4313 og forsøke å reforhandle deler av avtalen.

Dette er bakgrunnen for at Ole Martin Stamland i sommer sendte oss et blogginnlegg 
for publisering på fysioterapeuten.no: «ASA 4313 – på tide å sjekke datostemplingen?» 
(27.7). Han fulgte opp med et nytt innlegg 1.8: «ASA 4313 – utgått på dato – vi må tenke 
nytt!». 

Målet var debatt – og det ble det! Datostemplingen har definitivt ikke gått ut på engasje-
mentet og frustrasjonene rundt DT og andre viktige temaer i ASA 4313. Vi anbefaler dere 
som ikke har fulgt debatten om å lese blogginnleggene og kommentarene på Facebook. 

Noen smaksprøver:
•	 Driftstilskudd hemmer utviklingen av fysioterapiyrket og er med på å gjøre befolknin-

gen sykere. Refusjonen bør følge pasienten!
•	 Hvorfor skal NFF jobbe mot sine egne medlemmer og muligens gjøre det vanskeligere 

å drive privat praksis med driftstilskudd?
•	 Er det noe som tyder på at pasientene lider av DT-ordningen, og at det blir bedre med 

en endring?
•	 Uff, jeg er veldig lei denne debatten. Det er tragisk at mange med DT ikke er oppda-

terte, og utfører det jeg vil si er dårlig praksis. Men jeg er livredd hva som vil skje hvis 
alle pengene fulgte pasienten!

Om NFFs forbundsstyre velger å si opp ASA 4313 eller 
ikke: Sjansen for at det blir noen dyptgripende endringer 
er små. Regjeringen har ikke signalisert noen ønsker om 
endring av selve driftstilskuddsordningen. Helsedirekto-
ratet jobber imidlertid med nye forskrifter, blant annet 
for å gi kommunene bedre styringsmuligheter.

Etter vårt syn er det flere elementer i ASA 4313 som bør 
endres. Dette systemet har for mange negative utslag til 
at det bør få fortsette helt uendret. Samtidig er helt klart 
at slike systemer aldri blir perfekte for alle. 

Pasientene er uansett det viktigste.

4     FYSIOTERAPEUTEN  7/16

1984 er da 
veldig lenge 
siden?

LEDER

Utgått på dato?

http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Blogg/Ole-M.-Stamland/ASA-4313-Paa-tide-aa-sjekke-datostemplingen
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Blogg/Ole-M.-Stamland/ASA-4313-utgaatt-paa-dato-vi-maa-tenke-nytt
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Blogg/Ole-M.-Stamland/ASA-4313-utgaatt-paa-dato-vi-maa-tenke-nytt
https://www.facebook.com/Tidsskriftet-Fysioterapeuten-533855456644534/
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://www.fysioterapeuten.no/
mailto:js@fysio.no
mailto:dl@fysio.no
mailto:ks@fysio.no
http://colourbox.com/
mailto:kh@fysio.no
http://fysioterapeuten.no/


FYSIOTERAPEUTEN  7/16     5

aktuelt

Bekymret for Fondets fremtid
Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) krever vedtekts-
endringer i Fondet. NFF er 
sterkt kritisk til HODs håndte-
ring av saken.

TEKST og FOTO Kai Hovden  
kh@fysio.no

HOD ønsker vedtektsendringer for å sikre 
deltakelse fra Norsk Manuellterapeutfore-
ning (NMF) og Privatpraktiserende Fysio-
terapeuters Forbund (PFF) i fondsstyret. I 
et brev til helse- og omsorgsminister Bent 
Høie datert 31. mai, ba NFFs forbundsleder 

Fred Hatlebrekke om et møte vedrørende 
HODs instruksjon om vedtektsendringer. 

«Kravet fra HOD er muntlig fremsatt, er 
ubegrunnet og innebærer radikale endrin-
ger i Fondets forankring og organisering», 
argumenterer Hatlebrekke.

Møtet NFF ba om ble gjennomført 23. 
august, men ikke med Høie. NFF fikk deri-
mot møte departementsråd Bjørn Inge Lar-
sen. 

Stiller spørsmål ved myndighetsbruk
I brevet stiller NFF spørsmål ved at HOD, 
via sin fremgangsmåte, utøver myndighet 
over forbundets demokratisk valgte styre-
representanter. Det vises videre til at flere 
fagforbund, med medlemmer som utløser 

refusjon fra folketrygden, har tilsvarende 
avtaler.

«En endring av dagens modell for utdan-
ningsfond kan også få konsekvenser for an-
dre forbund», minner Hatlebrekke om.

For NFF er et representativt og forsvarlig 
fondsstyre svært viktig.

«Eventuelle endringer i styring og for-
valtning av Fondet bør som et minimum 
være utredet og sendt på høring», mener 
Hatlebrekke.

Utilbørlig press
Ifølge Hatlebrekke har HODs håndtering 
av prosessen ført til at Fondets styre legger 
frem sak om vedtektsendringer på Norsk 
Fysioterapeutforbunds landsmøte i slutten 

mailto:kh@fysio.no
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av november.
«Forslaget innebærer blant an-

net å plassere Fondet som et organ 
under Helsedirektoratet. Fonds-
styret har arbeidet med sitt saks-
fremlegg under det vi anser som et 
utilbørlig press fra HOD via styrets 
statlige representant», står det å lese 
i forbundslederens brev.

Hatlebrekke peker på at NFF 
ikke på noe tidspunkt er blitt for-
melt involvert og hørt i saken, til 
tross for at NFF er avtalepart for 
ordningen og for avtalen om avset-
ninger til Fondet.

«Ansatte i HOD har derimot 
informert oss muntlig om vidtrek-
kende konsekvenser dersom NFFs 
landsmøte i november 2016 ikke 
vedtar de instruksjoner som er 
gitt», skriver han videre.

Det skal blant annet ha vært gjort klart at 
overføringen til Fondet kan stoppes dersom 
NFF ikke allerede nå gir sin støtte til proses-
sen.

«Det er uakseptabelt at NFF etter et over 

40 års langt samar-
beid med myndighe-
tene ikke er involvert 
i prosessene som 
vi nå har blitt kjent 
med», skriver Hatle-
brekke, som ønsker 
et snarlig møte med 
helseministeren i sa-
kens anledning.

Blir ikke hørt
I sitt svarbrev, datert 
28. juni, understre-
ker helse- og om-
sorgsminister Høie at 
han er enig med NFF 
i at Fondet fortsatt 
skal fremme fysio-
terapifaglig kompe-

tanse, og at han er klar over hva Fondet har 
betydd, og fortsatt betyr, for fagutviklingen 
innen fysioterapi.

«Likevel finner jeg det nødvendig at det 
foretas vedtektsendringer i dette fondet med 
formål å åpne for deltakelse i fondsstyret fra 

Norsk Manuellterapeutforening og Privat-
praktiserende Fysioterapeuters Forbund, da 
medlemmer i disse fagforeningene bidrar 
inn til Fondets kapital», skriver Høie.

Ministeren mener også at NFF har vært 
godt involvert i prosessen, også via egne re-
presentanter i fondsstyret. Her har man hatt 
en egen arbeidsgruppe som har vurdert ved-
tektsendringer.

«Jeg mener at saken håndteres på en god 
måte av fagavdelingen i departementet, og 
finner ikke behov for et møte i sakens anled-
ning», avslutter Bent Høie.

I prosess
Møte ble det allikevel, og Hatlebrekke be-
skriver det som godt og konstruktivt.

– Myndighetene er opptatt av at alle fy-
sioterapeutorganisasjonene skal være re-
presentert i styret. NFF stiller seg positive 
til dette, men det er foreløpig ikke besluttet 
hvordan vedtektene til Fondet skal utfor-
mes. Styret i Fondet har fremmet et forslag, 
men NFF stiller seg ikke bak dette. Det er 
altså en uenighet mellom NFF og fondssty-
ret, sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten. n

FONDETS STYRE OG ADMINISTRASJON Daglig leder Eline Rygh, nestleder Alf Sigurd Solberg, seniorkonsulent Bjørg Wandaas, styreleder Nina Emaus,  
styremedlem Eilin Ekeland, rådgiver Mette Boesen, styremedlem oppnevnt av Helsedirektoratet Kristin Thuve Dahm, suppleant Helga Kristin Kaale og  
styremedlem Kåre Birger Hagen.

ARBEIDER FOR ENDRING 
Forbundsleder Fred Hatlebrekke 
er klar på at NFF ikke kan godta 
vedtektsendringene fondsstyret 
har foreslått.
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Forbundsleder Fred Hatlebrek-
ke karakteriserte utfallet av 
årets takstforhandlinger som 
historisk godt. Men takstend-
ringene utløste likevel stor 
aktivitet i sosiale medier.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no

– DETTE er et historisk godt resultat som vi-
ser at det er politisk vilje til å satse på fysio-
terapi og fysioterapeuter, sa Hatlebrekke til 
Fysioterapeuten da resultatet forelå.

Men denne oppfatningen ble ikke delt 
av professor og fysioterapeut Jan Magnus 
Bjordal. Han valgte å melde seg ut av Norsk 

Fysioterapeutforbund (NFF) i protest mot 
forhandlingsresultatet.

Faglig splittelse
Bjordal er tilknyttet Universitetet i Bergen, 
Høgskolen i Bergen og Leeds Metropolitan 
University. Via et blogginnlegg på fysiote-
rapeuten.no kom han med sterk kritikk av 
NFF for å ha godtatt fjerning av fysikalske 

behandlingsformer fra takstplakaten.
Bjordal har også tidligere advart mot mu-

ligheten for faglig splittelse på bakgrunn av 
for stort sprik i fysioterapeutrollen.

«Det er spesielt overraskende og skuf-
fende at NFF selv skulle være de som frem-
skyndet en slik splittelse av faget», skriver 
Bjordal. 

Professoren mener NFFs forhandlings-

Resultatene oppsummert:

•	 Den fremforhandlede rammen er på 5,04 prosent.
•	 Inntektselementet står for 2,4 prosent, mens kostnadselementet utgjør 2,8 prosent.
•	 Ut over rammen er det satt av 32 millioner kroner til avtalefysioterapeuter som skal 

tilknyttes Norsk Helsenett.
•	 I tillegg kommer 30 millioner kroner i kompensasjon for lav lønnsutvikling.

Takstforhandlingene:

Historisk godt resultat skapte mye debatt

TAKSTENDRINGER A11, som omfatter elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge eller laser, er nå fjernet som egen takst og lagt over på 
tidstakstene A2a – A2f og A2g.

http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Blogg/Jan-Magnus-Bjordal/Naa-er-det-slutt
mailto:kh@fysio.no
http://rapeuten.no/
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delegasjon må ha manglet kjennskap til både kunnskapsgrunnlaget 
for fysikalske behandlingsformer og kompetansen i miljøet han selv 
er en del av.

«Jeg kan heller ikke se at en slik viktig forandring av fagets kjerne 
har vært gjenstand for en bred diskusjon i organisasjonen», skriver 
Bjordal i sin kritikk av forbundet, som han mener har opptrådt ude-
mokratisk.

«Da finnes bare en passende beskrivelse av NFF sin handlemåte, 
og det er at den er udemokratisk og et svik mot fysioterapifagets 
internasjonale identitet og pasienters behov for kunnskapsbaserte 
helsetjenester. Pasientene og den kunnskapsbaserte helsetjenesten 
er taperne», skriver Bjordal.

Engasjement
Diskusjonen lot ikke vente på seg da Bjordals blogginnlegg ble delt 
på Fysioterapeutens facebook-side. Nedenfor er noen eksempler på 
kommentarer: 

«Investering i dyrt utstyr krever at terapeuten får betalt for å bru-
ke dette utstyret. På sikt vil fysioterapeuter nedprioritere investering 
i for eksempel laser på grunn av manglene takst».

Blant de engasjerte fysioterapeutene ble det argumentert både for 
og imot forhandlingsresultatet. Bekymringen over ble raskt besvart:

«Du får betalt, men gjennom en tidstakst – hva med de som tar 
utdanning innen for eksempel kognitiv terapi? Folk tar det fordi det 
er verktøy som funker – ikke fordi det finnes en takst for det. Nå 
kan alle velge det verktøyet som fungerer (og vi ønsker vel en aktiv 
tilnærming) og få betalt i tidstakst.»

Dette sporet følges opp med følgende engasjerte kommentar: 
«Skal en bare investere i dyrt utstyr fordi det utløser en takst? Skal 

en velge type behandling ut i fra hvilken takst det utløser? Hjelpe 
meg! For min del må gjerne takstplakaten forenkles enda mer. Vel-
dig fornøyd med årets resultat. Endelig!»

En del innlegg støtter altså Bjordals syn, mens flertallet uttrykker 
at de er fornøyde med forhandlingsresultatet. Enkelte støtter Bjordal 
i at forbundet har opptrådt udemokratisk, men disse korrigeres av 
andre som viser til medlemsundersøkelsen NFF gjennomførte i for-
kant av forhandlingene.

Les debatten her.

Endring, ikke fjerning
Forbundsleder Fred Hatlebrekke følte behov for å presisere og for-
klare. Han beklaget også at Bjordal så seg nødt til å melde seg ut av 
forbundet.

«Du har betydd mye og betyr mye for NFF, for fysioterapi i Norge 
og for fysioterapi i verden, for ditt engasjement og dine bidrag innen 
forskning», skriver Hatlebrekke, før han går inn på selve resultatet:

«Følgende takster ble fjernet som ordlyd i takstforskriften: A7 
– traksjonsbehandling i benk eller slynge for rygg eller nakke. A11 
– behandling med elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mi-
krobølge eller laser. B20 – medisinske bad. B21 – varme- /kuldepak-
ninger. Dette betyr ikke at refusjonene og egenandelene knyttet til 
disse fire nevnte takstene er fjernet, men de er lagt over på tidstak-
stene A2a – A2f og A2g som kan kombineres med alle tidstakstene», 
fortsetter han.

Forbundslederen viser videre til at staten krevde disse fire tak-
stene fjernet, slik at det lot seg gjøre å forenkle takstmodellen.

«NFF på sin side sørget for at kronene knyttet til disse takstene nå 

er fordelt på tidstakstene og A2g. Det er også gjort en viktig ordlyd-
presisering i takstforskriften. I takstene A2a – A2f er behandlings-
type erstattet med «behandling hos fysioterapeut», altså en endring 
fra metode til hvem som tilbyr og utfører behandlingen. Vår oppfat-
ning er at dette bidrar til å styrke fysioterapeutens autonomi ved at 
fysioterapeuten selv bestemmer hvilken behandling pasienten skal 
få», skriver Hatlebrekke. n

DET spørsmålet stilte Ole Martin Stamland i et 
blogginnlegg som ble publisert den 27. juli. 

Og debatten lot ikke vente på seg. Det er lenge 
siden det har vært så mye engasjement og kom-

mentarer på Fysioterapeutens facebookside. Ordningen med 
driftsavtaler slutter aldri å engasjere og provosere.

Hvis du ikke har fulgt debatten, ta en titt her! 
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Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) ønsker å fjerne 
diagnoselisten for fysioterapi, 
som gir rett til behandling 
uten egenandel for nesten 
100 diagnoser. 

TEKST Dagrun Lindvåg og Kai Hovden 
dl@fysio.no

DET skal legges mer vekt på funksjon og be-
hov enn på hvilke sykdommer som står på 
diagnoselisten.

Dette kommer fram i et høringsnotat 
som HOD sendte ut 20. juni.  Som en del 
av disse endringene foreslår departementet 
å senke egenandelstaket fra 2.670 til 2.000 
kroner, og å innføre en automatisk frikort-
ordning for egenandelstak 2. Barn og unge 
opp til 16 år og pasienter med yrkesskader 
fritas for egenandeler i forbindelse med fy-
sioterapibehandling. 

Frist 20. september
Norsk Revmatikerforbund (NRF) er bekym-
ret for at endringene regjeringen ønsker å 
innføre skal slå negativt ut for medlemmene.

Departementets svarfrist er 20. septem-
ber. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) 
opplyser at høringsnotatet ble sendt ut til 
NFFs organisasjonsledd før sommerferien, 
med svarfrist 1. september. 

Diagnose og behov
Som begrunnelse for forslaget peker depar-
tementet på at det å stå på diagnoselisten gir 
rett til fritak for egenandeler, uten at det er 
tatt hensyn til pasientens funksjonsproblem 
og behovet for fysioterapi. 
Trygderefusjoner for pasienter på diagnose-
listen utgjorde 86 prosent av all utbetalt re-
fusjon til avtalefysioterapeutene i 2015. 

– Det er ikke alltid sammenheng mel-
lom diagnose og behov for fysioterapi. Når 
sykdomslistepasienter kan få gratis behand-
ling, er det en risiko for overbehandling el-
ler unødvendig fysioterapibehandling. Syk-
domslisten kan på denne måten bidra til feil 
prioriteringer og feil bruk av ressurser, heter 
det i høringsnotatet.

Flere må betale egenandel
Når det gjelder konsekvenser for pasientene, 
innebærer forslaget at noen flere brukere må 
betale egenandeler enn i dag. 

– Av de 236.000 som er omfattet av syk-
domslisten, viser anslag at om lag 60 prosent 
vil ha utgifter til fysioterapi som overstiger 
det foreslåtte egenandelstak 2 for 2017, og 
som vil bli skjermet ut over dette. Pasien-
ter med det største behovet for fysioterapi, 
inkludert de som i dag omfattes av syk-
domslisten, vil fortsatt oppleve en betydelig 
skjerming for høye kostnader til fysioterapi 
gjennom egenandelstak 2-ordningen. For 
mange vil skjermingen bli bedre. Forslaget 
bidrar til en mer rettferdig fordeling av tje-
nester og riktigere prioritering i tjenesten, 
mener departementet.

Godt forberedt pasientforening
– For oss er det viktig at kronisk syke med 
behov for fysioterapi ikke skal være nødt 
til å velge bort dette på grunn av egen øko-
nomi. Det vil vi helt klart presisere i vårt 
høringssvar, sier Tone Granaas, generalse-
kretær i NRF.

Dette er ifølge Granaas en høring NRF 
har ventet på, og foreningen er godt forbe-
redt.

– Vi har mange gode innspill til regjerin-
gens forslag fra tillitsvalgte og brukere. Disse 
innspillene tar vi med oss når vi nå går dy-
pere inn i dokumentet for å gi vårt svar til 
høringen, sier Granaas.

Krav til helsepersonell
Omleggingen av systemet for håndtering av 
egenandeler i tak 2-ordningen, innebærer 

også krav om elek-
tronisk innsending 
av egenandelsopp-
lysninger til Helfo. 
Det vil få konse-
kvenser for helse-
personell og andre 
tjenesteytere, med 
blant annet følgen-
de krav:  
•	 Økt frekvens på 

innsending av 
data.

•	 Innsending av 
data må ha til-
strekkelig kvalitet.

•	 Investeringer i nødvendige IT-systemer/
sikkerhetsløsninger.

Ifølge departementet er målet at pasientene 
skal få utlevert frikort tre uker etter at taket 
er nådd. Det betyr at fysioterapeuter må 
sende hyppigere data om egenandeler til 
Helfo, senest 14 dager etter at egenandelen 
er betalt. 

Fysioterapeuter og psykologer
HOD påpeker at det er store variasjoner i 
innsendingshyppighet og innsendingsfor-
mat mellom de ulike tjenesteyterne.  Kravet 
om elektronisk innsending av egenandels-
opplysninger vil gjøre det nødvendig å in-
vestere i IKT-infrastruktur hos enkelte be-
handlergrupper. 

– Dette gjelder særlig fysioterapeuter og 
psykologer, men også for Oslo Universitets-
sykehus HF (behandlingsreiser til utlandet) 
og rehabiliteringsinstitusjoner, skriver de-
partementet i høringsnotatet. n

Vil fjerne diagnoselisten

GODT FORBEREDT – Vi 
har ventet på denne 
høringen, sier Tone 
Granaas, generalsekre-
tær i NRF.

mailto:dl@fysio.no
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Med den beskrivende tittelen 
«Kroppen husker» arrangerer 
NFF temadag om fysiote-
rapeutens rolle i møte med 
flyktninger.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

TEMADAGEN arrangeres den 8. september – 
som også er verdensdagen for fysioterapeu-
ter, World Physiotherapy Day. Programmet 
for temadagen vil bestå av forelesninger og 
workshops. Forbundet understreker at mål-
gruppen er alle fysioterapeuter – både klini-
kere og ledere. 

– Vi har bevisst satt opp et program 
som inneholder både forelesninger og 
workshops, ettersom vi vet at fysioterapeu-
ter er opptatt av undersøkelse og behandling 
i praksis. Dette blir altså en matnyttig dag, 
sier Ingunn Andersen, prosjektleder og råd-
giver i NFF.

Utveksle kunnskap og erfaring
Temadagen er også ment som arena for erfa-
rings- og kunnskapsutveksling fysioterapeu-
ter imellom, ifølge Andersen.

– Her skal fysioterapeuter kunne lære av 
hverandre på tvers av virksomhetsområder. 
Vi har som mål at dagen skal gi faglig påfyll 
og inspirasjon, både for de som allerede ar-
beider med flyktninger og de som er interes-
sert i temaet. 

Mer overordnet ønsker NFF å bidra til 
en bedre helsetjeneste for flyktninger ved å 
inspirere fysioterapeuter til å anvende og ut-
vikle sin kompetanse på dette området. 

– Etter å ha deltatt på temadagen skal den 
enkelte fysioterapeut oppleve større faglig 
trygghet i møte med flyktninger. Deltakerne 
skal få med seg noen verktøy de umiddel-
bart kan benytte seg av i praksishverdagen, 
påpeker Andersen.

Variert program
Det er en bred tilnærming til tematikken 
som presenteres. Her kan deltakerne lære 
mer om migrasjonsfaser, minoritetshelse, 
kommunikasjon, smerte, traumeforståelse 
og traumereaksjoner.

– Vi har fått på plass et variert og interes-
sant program, der workshopen med Karen 
Margrethe Sæbø kanskje er blant de største 
trekkplastrene. Mange fysioterapeuter har 
hatt stor nytte av hennes traumekurs, sier 
Andersen.

Sæbø holder workshopen «Det første 
møtet», som omhandler relasjonskompe-
tanse, kontakt, grenser, trygghet, undersø-

kelse, med mer.
Merete Tønder, leder i Faggruppen for 

psykomotorisk fysioterapi, holder workshop 
med følgende tittel: «Hva gjør fysioterapeu-
ten når det avdekkes traumer – hva skal man 
være observant på?»  

For å sikre at deltakerne får maksimalt ut 
av dagen, holdes begge workshopene to gan-
ger, opplyser Ingunn Andersen. n

Med flyktningehelse på programmet

I ÅR markeres verdens fysioterapidag med 
en felles kampanje fra NFF, med bruk av 
sosiale medier (Instagram). Fokus rettes 
spesielt på fysioterapi for eldre. 

Forbundet markerer ved å gratulere 
alle fysioterapeuter med dagen, og opp-
fordrer alle til å gjøre noe aktivt sammen 
med en eller flere eldre. Del opplevelsen 
på Instagram: #verdensfysioterapidag!

«Healthy ageing and adding life to ye-
ars» er også temaet for fysioterapidagen 
internasjonalt. 

Les mer på fysio.no og WCPT.org

Hva skjer 8. september?

NYTT TIL VERKTØYKASSEN NFF legger opp til både forelesninger og workshops på temadagen. På den 
måten får deltakerne med seg noe matnyttig, ifølge prosjektleder Ingunn Andersen.

mailto:kh@fysio.no
http://www.fysio.no/
http://www.wcpt.org/news/Word-PT-Day-2016-Jun16
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Alle de fem regionlederne i 
NFF ønsker gjenvalg for en ny 
periode på tre år. Men innstil-
lingene fra valgkomiteene er 
ennå ikke offentliggjort.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DETTE er det første valget på regionledere og 
regionstyrer i Norsk Fysioterapeutforbund 
(NFF) etter at den nye organisasjonsmodel-
len ble innført 1. juli 2014. Valgene gjen-
nomføres elektronisk blant medlemmene 
i hver region mellom 15.–25. september. 
Innstillingene fra valgkomiteene skal of-
fentliggjøres minst tre uker i forkant. Valget 
på forbundsleder og andre verv i NFF gjen-
nomføres på Landsmøtet 23.–25. november. 

Men selv om de fem tar gjenvalg, er inn-
stillingene fra valgkomiteene i regionene 
ennå ikke offentliggjort. Fysioterapeuten er 
derfor ikke kjent med om det blir konkur-
ranse om vervene, som er lønnede heltids-
jobber i tre år. Regionlederne sitter også i 
forbundsstyret i NFF. 

I Region Sør-Øst har det på grunn av 
sykdom vært lavere aktivitet enn i de andre 
regionene. Lisette Engh har i en periode 
fungert som regionleder i 40 prosent stilling, 
men Bas van den Beld er nå tilbake på jobb.

Hvorfor har samtlige lyst på en ny pe-
riode, og hvilke tanker har de gjort seg om 
organisasjonsendringene? 

Region Osloområdet
– Vi har bare så vidt har begynt, og jeg har 
satt i gang mange ting som jeg gjerne vil lose 
i havn, sier Karianne Bruun Haugen. Hun er 
stolt over alt regionlederne har fått til i løpet 
av kort tid. 

– Jeg har blant annet fått et stort nettverk 
av politikere og beslutningstakere, og har 
god kontakt med tillitsvalgte og kontaktper-
soner. I tillegg har jeg møtt mange medlem-
mer – og det er det som gir meg energi og 
lyst til å ta fatt på en ny periode.

Ifølge Bruun Haugen er det behov for å 
holde trykket oppe i Oslo:

– Her har vi gode prosesser på gang i flere 

saker. Byråd Inga Marte Thorkhildsen har 
blant annet åpnet for å se på en ny avtale for 
fysioterapeuter med driftstilskudd. Det er 
også utfordringer i sykehjemetaten og knyt-
tet til hverdagsrehabilitering. I tillegg har 
Oslo innført en bemanningsnorm for helse-
stasjon- og skolehelsetjenesten, som vi ennå 
ikke har fått jobbet så mye med. 

Bruun Haugen peker også på spesialist-
helsetjenesten, der det er behov for å syn-
liggjøre fysioterapeuters kompetanse i spe-
sialisthelsetjenesten. Hun er er opptatt av å 
pleie det gode samarbeidet med tillitsvalgte 
og kontaktpersoner i hele regionen. 

– Det er viktig for å klare å påvirke mer 
lokalt, sier Karianne Bruun Haugen. 

Region Midt
Ann-Elin Myklebust stortrives som region-
leder, og ønsker seg en ny periode der or-
ganisasjonsmodellen virkelig er oppe og går. 

– NFFs visjon er «Sterk, Stolt og Synlig».  
Regionmodellen har etter min mening vært 
en suksess nettopp med tanke på denne vi-
sjonen, sier hun.

I neste periode ønsker Myklebust å prio-
ritere politisk påvirkningsarbeid i større 
grad. 

– De første to årene har mye tid gått med 
til å bli kjent med Region Midt. Det gjelder 
politikere og administrasjon i kommunene, 

andre samarbeidspartnere og ikke minst 
medlemmene. Jeg har lagt stor vekt på å 
møte medlemmer, besøke arbeidsplasser og 
å etablere nettverksgrupper og faglige mø-
teplasser. 

Hun legger til at det også har vært enkelte 
frustrasjoner i jobben som regionleder.

– Jeg trodde for eksempel at jeg skulle 
jobbe for å få flere stillinger og hjemler i 
kommunene. Men i realiteten har jeg kjem-
pet hardt for å unngå at stillinger og hjemler 
blir fjernet, sier Ann-Elin Myklebust.

Region Nord
Hans Leo Dagsvik forteller at han har vært 
overbevist om at regionmodellen er den rik-
tige veien å gå for NFF, helt siden han leste 
strategidokumentet som lå til grunn for or-

ganisasjonsendringene. 
– Jeg opplever også at den nye modellen 

er godt mottatt blant medlemmene. Det er 
spennende å jobbe med politisk påvirkning 
og svært tilfredsstillende når vi ser at det 
gir resultater, som vi har mange eksempler 
på. Det jeg opplever som absolutt mest me-
ningsfullt er å samarbeide med lokale til-
litsvalgte og kontaktpersoner om konkrete 
saker, sier Dagsvik. 

Når det gjelder områder med forbe-
dringspotensial, mener han det er behov for 

Regionlederne vil gjerne fortsette

REGION MIDT 
Regionleder Ann Elin Myklebust.

REGION NORD 
Regionleder Hans Leo Dagsvik.

mailto:dl@fysio.no
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Midt
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Midt
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Nord
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Nord
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et enda tettere samarbeid mellom de ulike 
organisasjonsleddene i NFF. 

– Det er mange fag- og interessegrupper 
som fungerer nokså ulikt, og det har vært 
vanskelig å finne en samarbeidsstruktur 
mellom disse og regionene, sier Dagsvik. 

Region Sør-Øst
Bas van den Beld opplyser at han blant annet 
har brukt en del tid på å bistå tillitsvalgte i 
saker hvor arbeidsgiver ikke fulgte regelver-
ket godt nok. 

– Som oftest fikk vi påvirket saken til 
det bedre for våre medlemmer. Ellers har vi 
brukt Arendalsuka til å synliggjøre fysiote-
rapi, påvirke stortings- og lokalpolitikere, og 
til å knytte kontakt med andre organisasjo-
ner og medier. Region Sør-Øst har også fått 
mange positive tilbakemeldinger på semina-
rene våre, forteller han.

Når det gjelder behov for justeringer/
endringer av organisasjonsmodellen, mener 
Van den Beld at NFF bør se på årsmøtene i 
regionene og fag- og interessegruppene.  

– Det brukes mye tid og ressurser på det-
te. Etter mitt syn burde styrene få et treårig 
mandat, med et tilsvarende rammebudsjett. 

Men dette må sees i sammenheng med an-
dre erfaringer og endringsforslag.

Etter hans mening gir regionlederjobben 
veldig gode muligheter til å utvide nettver-
ket av beslutningstakere, media og andre 
organisasjoner. 

– Resultatet merkes ved at media, ledere 
og politikere begynner å kontakte meg for å 
drøfte saker, samarbeide eller for å innhente 
informasjon, sier Bas Van den Beld.

Region Vest
Aslaug Terese Kleiveland forteller at hun har 
fått tilbakemeldinger fra medlemmer som 
merker at fokuset på fysioterapi er større nå 
enn før.

– Vi har fått til ganske mye som må følges 
opp framover, men det er også ting vi ikke 
har kommet så langt med som jeg skulle øn-
ske. I neste periode må vi jobbe mer med ut-
fordringene i spesialisthelsetjenesten. 

Hun mener også det er viktig å være ty-
delig på at NFF er en organisasjon for alle: 
Fysioterapeuter med og uten driftstilskudd, 
ansatte i ulike virksomheter, nyutdannede i 
turnus, studenter og fysioterapeuter som er 
ledere. 

– Vi må snakke sammen på tvers av ar-
beidstilknytning, og vi må snakke hveran-
dre opp! Fysioterapeuter har en tendens til å 
snakke hverandre ned. Dette må vi snu, sier 
Kleiveland. 

Det aller beste i jobben som regionleder 
er ifølge Kleiveland de gangene man klarer å 
øke fysioterapiressursene eller hindrer inn-
dragning av stillinger og tilskudd. 

– Det siste har vi flere eksempler på i vår 
region, og det er veldig stort når det skjer! 

Hun synes det er for tidlig å evaluere 
modellen som helhet etter kun to år, men 
mener bestemt at det er en styrke med fri-
kjøpte regionledere/tillitsvalgte på heltid i 
alle regioner. 

– Vi jobber helt klart mer systematisk 
med politisk påvirkning enn tidligere. I star-
ten gikk mye tid med til å gjøre seg kjent, 
bygge nettverk og få på plass praktiske 
løsninger. Etter hvert er det blitt lettere å 
komme på i media, treffe politikere og andre 
beslutningstagere, og tiden blir brukt mer 
utadrettet. Men – vi er bare så vidt er ute av 
startgropen, sier Kleiveland. n

REGION OSLOOMRÅDET 
Regionleder Karianne Bruun Haugen.

REGION VEST 
Regionleder Aslaug Terese Kleiveland.

REGION SØR-ØST 
Regionleder Bas Van den Beld.

Elektronisk valg i regionene 15.–25. september, følg med på fysio.no.

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Osloomraadet
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Osloomraadet
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Vest
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Vest
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst
http://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst
http://fysio.no/
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Regjeringen anerkjenner behovet for 
tverrfaglighet i skolehelsetjenesten. 
Det understreker helse- og omsorgs-
minister Bent Høie i en pressemel-
ding rett før skolestart.

TEKST Kai Hovden 
kh@fysio.no 

– HELSESØSTRE har en viktig rolle i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten, men mange 
kommuner har også behov for å styrke tje-
nesten med andre yrkesgrupper, for eksem-
pel jordmor, fysioterapeut, psykolog, lege 
og annet personell. Vårt tiltak for å få flere 
psykologer i kommunen, vil også komme 
skolehelsetjenesten til gode, sier Høie, som 
understreker at barn og unges helse og opp-
vekstsvilkår står høyt på regjeringens agenda. 

– Positiv utvikling
– Regjeringen har gjennom flere år satset på 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Nå vi-
ser tallene fra SSB at vår politikk fungerer. 
Den positive utviklingen vi nå ser, vil bidra 
til en mer tilgjengelig tjeneste for barn og 

unge. Dette er viktig for å forebygge både 
psykiske og fysiske helseplager hos barn og 
unge. Nå er det skolestart for mange. Jeg 
håper at skolehelsetjenesten blir mer synlig, 
og at den kan bidra til et bredere tverrfag-
lig samarbeid til det beste for barn og unge i 
skolealder, sier Høie.

Øker årsverk
Det satses fremdeles tungt på helsesøstre 
fra regjeringens side, med en økning i antall 
årsverk på 5,8 prosent fra 2014 til 2015. Til-
svarende tall for hele helsestasjons- og sko-
lehelsetjenesten er 2,7 prosent.

Siden 2014 har regjeringen bevilget 667 
millioner kroner til kommunene for å styrke 
tjenesten, og for å gi et bedre tilbud til barn, 
unge og familier. I tillegg ble det i 2016 be-
vilget 100 millioner kroner til en øremerket 
tilskuddsordning til styrking av helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten. n

Styrker skolehelsetjenesten

Gratis fagdager
Neurac kurs

Øk ditt potensiale som 
behandler med oss!

www.redcord.no

 37 05 97 70

redcord@redcord.com
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Sju departementer står bak 
landets første ungdomshel-
sestrategi. Målet er å hjelpe 
unge til å mestre egne utfor-
dringer og leve gode liv.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ung-
domshelse 2016-2021 dekker aldersgruppen 
13 til 25 år. Viktige temaer er psykisk helse, 
ensomhet, mobbing, frafall fra skolen, sam-
funnets press og utenforskap.  

– Ungdomstiden er kanskje den perioden 
i livet det skjer flest endringer og omveltnin-
ger. Det gjør at ungdomstiden kan oppleves 
som krevende for mange, selv om det som 
skjer kan være helt normalt. Noe av det vik-
tigste vi kan gjøre, er å sørge for at unge blir 
sett og hørt og får tatt i bruk egne ressurser. 
Det forebygger både helseplager og frafall, 
sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Fysisk og psykisk helse
At fysisk aktivitet innvirker på psykisk helse 

er en kjent sak blant flere enn fysiotera-
peuter. Vi ba helseministeren kommentere 
hvordan han vil gripe fatt i dette.

– Veldig mange unge faller fra når det 
gjelder fysisk aktivitet, både innen idretten 
og i skolen. Det som er løftet frem her, er hva 
idretten må gjøre for å holde på ungdomme-
ne lengre, og hvordan man kan legge til rette 
for et tilpasset tilbud, sier ministeren.

Utvikling og forbedring av tilbudet om 
fysisk aktivitet i skolen er en selvsagt del av 
strategien.

– Vi har satt i gang et viktig prøveprosjekt 
hvor antall timer til fysisk aktivitet på ung-
domstrinnet er utvidet ved en rekke skoler, 
via ulike modeller. Det handler ikke bare om 
at vi skal ha inn en time ekstra fysisk aktivi-
tet, men også om kvaliteten på denne timen. 
Der har vi en utfordring på ungdomstrinnet, 
påpeker Høie.

– Hvordan ser du for deg å sikre den nød-
vendige kompetansen i skolen?

– Det er hva blant annet forsøksprosjektet 
skal gi oss svar på, altså hvordan vi får kva-
litet på disse tjenestene. Det vil sikkert bli 
valgt ulike modeller i de ulike kommunene.

Skolehelsetjenesten skal være tverrfaglig, 
men er i dag preget av at helsesøstre styrer 

planleggingen og driften av denne tjenesten 
mange steder. 

Nei til øremerking
– Hvordan vil regjeringen sikre at andre fag-
grupper, deriblant fysioterapeuter, er aktive 
drivere og utviklere av skolehelsetjenesten?

– Kravet om tverrfaglighet er en av grun-
nene til at vi har vært tydelige på å si nei til 
øremerking av midler til helsesøstre, noe det 
har vært politisk krav om i tre år. Vi har av-
vist dette med bakgrunn i at kommunene 
må kunne vurdere hvilke typer tjenester det 
er behov for å styrke inn mot skolehelsetje-
nesten. Noen steder vil det være en fysiote-
rapeut, andre steder en psykolog. Vi jobber 
også med å kartlegge hvilke typer kompe-
tanse kommunene bruker på dette området. 
Fra 2018 vil det være lovfestet krav om at 
kommunene skal ha fysioterapikompetanse, 
minner Bent Høie om.

I inneværende periode har regjeringen 
styrket helsestasjonene og skolehelsetjenes-
ten med til sammen 767 millioner kroner, 
men det understrekes samtidig at forebyg-
gende arbeid må foregå i alle deler av sam-
funnet. Her pekes skolen og frivilligheten 
spesielt ut. n

Bredside for ungdomshelse

KVALITET OG KVANTITET Helse- og omsorgsminister Bent Høie er opptatt av fysisk aktivitet i skolen, og at denne aktiviteten har den nødvendige kvaliteten.

mailto:kh@fysio.no
https://www.regjeringen.no/contentassets/838b18a31b0e4b31bbfa61336560f269/ungdomshelsestrategi_2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/838b18a31b0e4b31bbfa61336560f269/ungdomshelsestrategi_2016.pdf
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Høyere puls – bedre skolegang 

n Forskere er enige om at fysisk aktivitet 
bør være et fast innslag i barns hverdag. De 
mener også at barn får mer ut av skolen og 
er friskere dersom de er fysisk aktive, ifølge 
videnskab.dk.

Forskere fra åtte land har vært samlet til 
konsensuskonferanse i København. Der kom 
de fram til 21 kunnskapsbaserte anbefalinger 
knyttet til daglig fysisk aktivitet i skolen, på 
fritiden eller begge steder. 

En av anbefalingene er at barns puls skal 
opp etter en læringsøkt. Dette fremmer læ-
ring, mener forskerne, som på den annen side 
ikke anbefaler intens trening før undervisnin-
gen.

Les mer her.

Nesten like farlig som røyking

n En unik svensk studie viser at inaktivitet 
og dårlig fysisk form er nesten like farlig som 
å røyke.

Forskere har i 45 år fulgt menn fra de var 
50 år og til de skulle ha fylt 99. Målet har 
vært å finne risikofaktorer for hjerteinfarkt og 
død, skriver forskning.no.

Som ventet var røyking, høyt kolesterol 
og høyt blodtrykk blant faktorene som ga økt 
dødsrisiko. Mer overraskende var det at lav fy-
sisk kapasitet ga høyere dødsrisiko enn både 
høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Kun røyking 
er farligere, ifølge denne studien.

Faren ved stillesitting kan 
elimineres

n Koblingen mellom stillesitting og for tidlig 
død kan langt på vei elimineres gjennom 
fysisk aktivitet, ifølge en internasjonal studie 
med over en million deltakere.

Studien ble ledet av professor Ulf Ekelund 
ved Norges idrettshøgskole (NIH), og publise-
res i The Lancet. Resultatene viser tydelig at 
en høy grad av fysisk aktivitet kan eliminere 
koblingen mellom stillesitting og for tidlig død, 
skriver nih.no.

Deltakerne i en studie fra Høg-
skolen i Sogn og Fjordane hadde 
signifikant bedre livskvalitet ti 
år etter at de gjennomgikk en 
fedmeoperasjon.

50 PASIENTER ved Førde sentralsykehus 
ble inkludert i studien, som er publisert i 
Surgery for obesity and related diseases. 

Fedmeopererte opplever ofte en 
«honeymoon-effekt» det første året, på 
grunn av kraftig vektreduksjon.  For før-
ste gang har man nå langtidsresultater 
over ti år for personer som har gjennom-
gått operasjonstypen duodenal switch 
(BPDDS), skriver Dagens Medisin.

Før operasjonen vurderte deltakerne 
sin livskvalitet til 37,8, og ti år senere til 
46. Gjennomsnittet i befolkningen er 50. 

Selv om de har fått bedre livskvalitet, 
ligger de altså fortsatt noe under gjen-
nomsnittet. Pasientene hadde betydelig 
lavere vekt ti år etter operasjonen, men 
var fortsatt overvektige (KMI 34.3). n

Fedmekirurgi – ti år etter

– Matematikkfaget skal ikke skape 
mangemillionærer. Hvorfor skal 
kroppsøvingsfaget løse alle folke-
helseutfordringer? 

SPØRSMÅLET stilles av Yngvar Ommund-
sen, professor ved Norges idrettshøgskole, 
som nylig kom ut med boka Motorikk i 
didaktisk perspektiv. Han er bekymret for 
fagets utvikling, ifølge forskning.no. 

Læreplanen legger fortsatt vekt på fysis-
ke og motoriske mål, men mye tyder på at 
helse og fitness står sterkt i kroppsøvingsti-
mene, på bekostning av arbeid med utvik-

ling av god motorikk hos elevene.
Ommundsen viser til studier der det 

fremkommer at barn i grunnskolen har 
dårligere motoriske ferdigheter enn før, 
mens førskolebarn skårer dårligere på ba-
lanse- og kasteferdigheter.

Han mener at kroppsøvingsfaget i større 
grad må stå på egne bein. Og «fagets egne 
bein» dreier seg om pedagogisk arbeid med 
motorisk mestring og ferdigheter. 

– God motorikk gir grunnlag for å løse 
ulike bevegelsesoppgaver og må vurderes 
som en sentral livsferdighet, sier Yngvar 
Ommundsen til forskning.no.

Fitness i gymtimene

http://videnskab.dk/krop-sundhed/enige-forskere-alle-boern-boer-faa-pulsen-op-dagligt
http://bjsm.bmj.com/content/early/2016/05/27/bjsports-2016-096325
http://cpr.sagepub.com/content/early/2016/07/13/2047487316655466.full
http://forskning.no/helse-forebyggende-helse-trening/2016/07/darlig-form-nesten-farlig-som-royking
http://www.thelancet.com/
http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/slik-unngar-du-at-stillesitting-blir-livsfarlig/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27425783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27425783
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/28/fedmeopererte-hadde-bedre-livskvalitet-ogsa-etter-ti-ar/?x=MjAxNi0wNy0yOSAxMzoyMzoyMA==
http://forskning.no/trening-skole-og-utdanning/2016/07/mer-fitness-inn-i-kroppsovingsfaget
http://forskning.no/
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Esso Annonse Fysioterapeuten 88x247.indd   1 2016-08-01   10:46

Det er en sterk sammenheng mellom svak gripestyrke og 
økt risiko for tidlig død, spesielt hjerte- og kardødelighet, 
viser en stor studie fra Folkehelseinstituttet.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

GRIPESTYRKE kan enkelt testes ved å klemme en ball så hardt som 
mulig. Et svakt håndgrep har vist seg å være sterkt assosiert med 
sykelighet og høyere risiko for tidlig død, og er derfor en aldrings-
markør, skriver fhi.no.

Studien er gjennomført med data fra Tromsøundersøkelsen, og er 
publisert i Journal of Epidemiology & Community Health.

Mekanismene bak
– Disse spesifikke resultatene gir håp om at vi kan finne ut mer om 
mekanismene bak sammenhengen mellom gripestyrke og for tidlig 
død, sier førsteforfatter Bjørn Heine Strand, seniorforsker i avdeling 
for aldring og helse i Folkehelseinstituttet.

Han understreker at det er viktig å ha god kunnskap om risiko-
faktorer for tidlig død for å sette inn tiltak i tidlige faser av livet.

Enkel metode
Gripestyrke ble objektivt målt på 6.580 personer i alderen 50-80 år, 
hvor deltakerne klemmer en gummiball så hardt de kan og resultatet 
avleses på en tallskive, en god og enkel metode for å måle gripe-
styrke.    

Dette er en observasjonsstudie og forskerne kan derfor ikke vite 
med sikkerhet om det er en årsakssammenheng mellom gripestyrke 
og dødelighetsrisiko, eller om det er andre, ukjente faktorer som vir-
ker inn, understreker Folkehelseinstituttet. n

Svak gripestyrke – tidlig død

http://www.essomastercard.no/unio
https://fhi.no/nyheter/2016/gripestyrke/
https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=367276%20
http://jech.bmj.com/content/early/2016/06/08/jech-2015-206776.full
mailto:dl@fysio.no
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Når den nye, nasjonale kom-
petansetjenesten Trening som 
medisin skal nå ut til Norge 
med budskapet sitt, er kurs, 
forskning og sosiale medier 
viktige elementer.

TEKST og FOTO  
Anne Kristiansen Rønning 
fysioterapeuten@fysio.no 
 

STEMNINGEN er god når Fysioterapeuten 
besøker den nye, nasjonale kompetansetje-
nesten for trening, som er lokalisert ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim. I april fikk de 
statusen nasjonal. Ved åpningen ble det mye 
medieoppmerksomhet, med oppslag både i 
Dagsrevyen, Dagens Næringsliv, Aftenpos-
ten, Adresseavisen og Bergens Tidende.  

– Det er vi glade for. Vi ønsker å bli syn-
lige, slik at folk som er interessert i det vi 
driver med kan ta kontakt, sier leder og fy-
sioterapeut Inger-Lise Aamot. Kompetanse-
tjenesten har jobbet lokalt siden 2013, med 
fokus på hjertelidelser. 

– Nå handler det om hjerte-, kar- og lun-
gelidelser. Og vi jobber mot hele Norge. Det 
er en spennende tid, og vi har mange ideer, 
stadfester Aamot.

Det spesielle kompetansemiljøet ble eta-
blert gjennom et samarbeid mellom Cardiac 
Exercise Research Group (CERG), som for-
sker på treningens effekt på helse, og fem 
klinikker ved St. Olavs Hospital. Seks per-
soner jobber i dag ved kompetansetjenesten, 
på deltid. Tre fysioterapeuter, to leger og en 
forsker i treningsfysiologi. 

– Vi er alle travle personer. Alle de an-
satte forsker eller jobber klinisk, så det har 
ennå ikke skjedd at alle har vært samlet på 
kontoret, smiler Aamot, som har en post 
doc stilling ved CERG, i tillegg til jobben i 
kompetansetjenesten. Hun har master i be-
vegelsesvitenskap og doktorgrad i klinisk 
medisin. 

I doktorgraden så hun på hvilken effekt 
det hadde å trene hjemme for personer med 
hjerte- og karsykdommer. Forskningen hen-

nes handler fortsatt om trening for pasienter 
med hjertelidelser.

Forsker, kurser og underviser
Stine Riksfjord, også fysioterapeut, har an-
svar for nettsidene til tjenesten.

– Det er en spennende jobb. Et mål er å 
sammenfatte viktig, ny forskning i kort tekst 
og gjøre det tilgjengelig for målgruppen, sier 
hun.

Målet til den nye nasjonale kompetanse-
tjenesten er å heve kompetansen til helse-
personell på hvordan trening kan fungere 
som medisin for pasienter med hjerte-, kar- 
og lungelidelser. De ønsker å nå helseperso-
nell både i spesialist- og kommunehelsetje-
nesten.

Når de skal spre kunnskapen, er det nyt-
tig å være del av et miljø med variert fag-
kunnskap. 

– Vi samarbeider godt med kommuni-

kasjonsrådgiverne ved CERG og St. Olavs 
Hospital, og har flere planer for hvordan vi 
skal gjøre oss kjent. Blant annet tenker vi 
etter hvert å bruke sosiale medier for å få 
spredt aktuelt stoff, sier Riksfjord.

– Egentlig står vi bare og tripper. Det er 
så mye å ta tak i, og vi har mange ideer. Det 
er kjempeartig å gå på jobb for tida, det gir 
mye å jobbe tverrfaglig og vi lærer mye av 
hverandre. Vi har blant annet planer om å 
kjøre noen nasjonale kampanjer, slår Aamot 
fast.

De forsker, kurser og underviser. Frem til 
nå har de avholdt kurs for leger og fysiote-
rapeuter. 

– Vi har også planer om å arrangere kurs 
for sykepleiere i løpet av året. Når det gjelder 
forskning, er vi i gang med flere søknader, 
og satsningsområdet er treningsintervensjo-
ner til pasientgrupper som har mangelfulle 
tilbud i dag. Vi ønsker å undersøke hvordan 

Skal lære helsepersonell at trening 
er god medisin

Trening som medisin, en nasjonal kompetansetjeneste 

•	 Serviceenhet for helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten som jobber 
med hjerte-, kar- og/eller lungesykdom. 

•	 Samarbeidspartnere: Klinikk for kliniske servicefunksjoner, Klinikk for hjertemedisin, 
Klinikk for thoraxkirurgi, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, Kirurgisk klinikk, Insti-
tutt for sirkulasjon og bildediagnostikk og Cardiac Exercise Research Group (CERG), 
NTNU. 

•	 Driver formidling, forskning og fagutvikling, og underviser ved grunn-, etter- og 
videreutdanninger. 

•	 Målsetningen er å bygge opp kompetanse og spre kompetanse innenfor feltet tre-
ning som medisin.

•	 Administrativt underlagt Klinikk for kliniske servicefunksjoner.

KILDE: St. Olavs hospital

Vi holder allerede årlige kurs for 
leger. Det handler om å øke bevisst-
heten deres om at trening er like 
viktig som reseptblokka.

https://stolav.no/Sider/Kompetansetjenesten-Trening-som-medisin.aspx
https://stolav.no/avdelinger/klinikk-for-kliniske-servicefunksjoner
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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telemedisinske løsninger på treningsveiled-
ning kan benyttes, og om aktivitetsmålere og 
treningsapper påvirker aktivitetsnivået. 

Vil nå ulike typer helsepersonell
Fastlegene er en viktig målgruppe for kom-
petansetjenesten. 

– Vi vil skape større bevissthet hos legene 
om at trening hjelper ved etablert sykdom. 
Jeg tror ikke fastlegene kan nok om trening 
til at de henviser til de relevante tjenestetil-
budene, sier Aamot. Hun tror at mange leger 
råder pasientene sine til å bli mer fysisk ak-
tive, men det blir liksom med det.

– Det blir ikke konkret nok.  Det er 
vanskelig for noen som aldri har gått tur å 
plutselig begynne med det. De aller fleste 
trenger drahjelp for å lykkes. Vi håper vi kan 
bidra til at fastleger blir mer bevisste på hvil-

ke treningstilbud som finnes i deres kom-
mune. Og at de får som fast rutine å henvise 
personer med hjerte-, kar- og lungelidelser 
til trening, slår hun fast.

Leger og sykepleiere i spesialisthelsetje-
nesten er også en målgruppe. 

– Kardiologer og hjertekirurger trenger å 
vite hvor viktig trening kan være etter ope-
rasjonen, slik at de kan kommunisere det til 
pasientene. At trening kan bli en viktig del 
av den nye livsstilen.

– Ellers har vi sykepleierne, som er den 
faggruppen med mest pasientkontakt. Når 
de møter pasientene poliklinisk, er det viktig 
at de kan å kartlegge det fysiske aktivitetsni-
vået, og at de kommuniserer til pasienten at 
trening vil være en viktig del av veien videre, 
sier hun.

Et vell av forelesere
Når kompetansetjenesten velger forelesere, 
kan de velge fra øverste hylle. 

– CERG er et av Europas ledende forsk-
ningsmiljøer på trening og hjertehelse, og 
totalt sett har vi et stort, klinisk miljø ved St. 
Olavs hospital.

– Vi graver frem den riktige foreleseren 
til det riktige nivået. Er det sykepleiestuden-
ter som er målgruppen, finner vi en som 
passer dem. Vi er heldige, som har et så stort 
nettverk av gode fagfolk og forelesere, sier 
Aamot. 

Kompetansetjenesten kurser også fysio-
terapeuter. I fjor hadde de et praktisk tre-
ningskurs som varte en dag. 

– Mange meldte seg på for å friske opp 
kunnskapen om trening. Vi fikk tilbakemel-
dinger på at fysioterapeutene ønsket mer 

MOTIVERT – Stas at vi har fått en nasjonal rolle i arbeidet med å spre kunnskap om trening som medisin, sier Inger-Lise Aamot og Stine Riksfjord. Nettsider, 
kurs og undervisning blir viktig for å nå ut til hele landet. 

›››
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Tre av fire med meniskproblemer kan unngå operasjon 
ved hjelp av et nytt treningsopplegg, viser en dansk-
norsk studie. 

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

EFFEKTEN av treningsterapi ved meniskskader er ifølge denne 
studien like god som kirurgi.  Studien er publisert i BMJ: «Exer-
cise therapy versus arthroscopic partial meniscectomy for dege-
nerative meniscal tear in middle aged patients: randomised con-
trolled trial with two year follow-up».

Studien sammenligner for første gang tilfeller der pasienten 
kun har fått treningsterapi eller kun operasjon, skriver Universi-
tetet i Oslo i en artikkel på uio.no. Ansvarlig for studien er ph.d.-
student og ortopedisk kirurg Nina Jullum Kise. Hun er overlege 
ved Ortopedisk avdeling, Martina Hansens Hospital i Bærum.

140 pasienter med meniskskader i Norge og Danmark trakk 
lodd til behandling med enten trening eller operasjon.

– To år senere hadde begge pasientgruppene færre symptomer 
og bedre funksjon. Det var ingen forskjell mellom de to grup-
pene, sier Nina Jullum Kise. De som trente fikk i tillegg sterkere 
muskelkraft.

Pasientene i studien trente hos fysioterapeut to-tre ganger per 

uke i 12 uker. Treningsprogrammet besto av oppvarming og ulike 
typer styrketrening. Det var individuelt tilpasset og utfordringene 
ble større etter hvert som pasientene ble sterkere. n

De fleste meniskoperasjoner er unødvendige
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teori, og har laget et todagers kurs i år, med 
mer plass for det, forteller Aamot.

Klart hovedbudskap
Kompetansetjenesten skal også overvåke 
forskning på feltet, og generere ny forskning 
selv. Nå jobber de blant annet med å formu-
lere nye forskningssøknader

– Det er en spennende tid, og vi håper vi 
vil nå frem med budskapet vårt. Trening kan 
ikke erstatte medisin for denne pasientgrup-
pen, men det er et godt og viktig supple-
ment. Når det først er etablert sykdom, så er 
trening viktigere enn noen gang. Trening er 
viktig i den sekundærforebyggende behand-
lingen. Det kan være det som skal til for at 
sykdommen ikke skal utvikle seg videre, po-
engterer Aamot.

Den nasjonale kompetansetjenesten har 
allerede fått flere henvendelser fra miljøer 
rundt om i Norge som ønsker at de kommer 
og holder kurs. Folk oppsøker også miljøet 
for å hospitere. 

– Vi ønsker at pasienter med hjerte-, kar- 

og lungesykdom i hele Norge skal få et like-
verdig treningstilbud, uavhengig av hvor de 
bor. Det skal være kvalitet på tjenestene som 
leveres, og de som driver tilbudene skal ha 
god kompetanse, sier Aamot.

De glemte pasientene
Hun understreker at det finnes gode grup-
petreningstilbud flere steder rundt om i lan-
det. 

– I mange kommuner står fysioterapeuter 
bak gode tilbud for hjerte, kar- og lungepa-
sienter, og mye bra foregår også for eksem-
pel i regi av LHL. Det drives mye god fysisk 
aktivitet i idrettslag, i likemannsgrupper og 
ved frisklivssentraler. Det kan være akkurat 
dette som skal til for å bremse sykdomsut-
viklingen for mange.

Men det er en pasientgruppe som kanskje 
har kommet litt i skyggen av de andre: De 
som sliter med Claudicatio Intermittens. 

– Claudicatio, også kalt røykeben, er en 
veldig oversett lidelse. En stor andel eldre 
har lidelsen, og vi får stadig flere eldre. Der-

med er det viktig å ta tak i det, for å hin-
dre unødige plager. Det er dokumentert at 
trening har svært god effekt på disse pasi-
entene, men vi vet ikke om det er så kjent, 
påpeker Aamot.

At trening hjelper claudicatio-pasienter 
er ett av temaene de ønsker å løfte frem. Det 
er noe helsepersonell som møter disse pasi-
entene bør ha kunnskap om, og klare strate-
gier for å hjelpe.  

– Ikke alltid fysioterapeuter
Ved kompetansetjenesten er de ikke så opp-
tatt av at det er fysioterapeuter som skal lede 
alle treningsaktivitetene.

– Dersom pasienten er i tidlig forløp, for 
eksempel om han nylig er operert, er rådet 
at treningen ledes av en fagperson med høy 
kompetanse. Men er det en stund siden ope-
rasjonen og pasienten er stabil, kan pasien-
ten egentlig trene hvor som helst og under 
ledelse av hvem som helst, sier Aamot. n

›››

mailto:dl@fysio.no
http://www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/unodvendig-menisk-operasjon.html
http://martinahansen.no/
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David Nicholls har satt en 
støkk i fysioterapimiljøet 
med foredraget «The End of 
Physiotherapy», og en bok 
med samme dystre tittel. Hva 
mener han egentlig?

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

NICHOLLS er professor og førsteamanuensis 
ved Auckland University of Technology, og 
holdt foredraget ved Universitetet i Oslo i 
vår.  Han er glødende opptatt av fysioterapi-
fagets videre utvikling i takt med et helseve-
sen i endring. 

Vi har bedt ham forklare seg, og det byr 
på langt mer optimistisk lesing. 

– Mange har spurt hva som ligger bak tit-
telen «The End of Physiotherapy». Den er 
ment å være provoserende, og samtidig ser 
jeg den som en relevant problemstilling for 
dagens fysioterapeuter, sier Nicholls. 

Den britiskfødte professoren påpeker 
også at tittelen består av to deler:

– Den første peker på hensikten med 
fysioterapi, altså «the end», mens den an-
dre retter seg mer mot noen av problemene 
profesjonen står overfor. Spørsmålet er om 
fysioterapien er godt nok rustet til å tilpasse 
seg de økonomiske endringene vi ser innen 
helsevesenet.

På denne måten mener Nicholls at bo-
ken oppsummerer hvordan fysioterapien er 
kommet dit den er i dag, og samtidig gir pers- 
pektiver på hvordan fagfeltet kan tilpasse seg 
fremover.

– Selv om tittelen på boken kan virke 
pessimistisk, er den faktisk tenkt som opti-
mistisk lesing! Det håper jeg i alle fall, sier 
Nicholls. 

Målet er å argumentere for at fysioterapi-
en må våge å forandre seg og utforske hvor-
dan fagfeltet kan tilpasse seg omveltningene 
i helsevesenet.

For snever tankegang
Under besøket i Oslo var Nicholls tydelig på 
at fysioterapien per i dag har en for snever 
verdensanskuelse. 

– Det er en lang tradisjon innen fysiotera-

pi for å se på kroppen som en maskin. Dette 
har vært avgjørende i etableringen av fysio-
terapien som en helseprofesjon med kredi-
bilitet, det har vært nyttig for å understøtte 
fagligheten i vårt virke, og for å opparbeide 
troverdighet blant folk flest, myndigheter og 
i det medisinske miljøet. Vår biomekaniske 
arv har gitt fagfeltet anledning til å blom-
stre i mer enn hundre år, men den har også 
begrenset vår forståelse for hvordan men-
nesker opplever helse og sykdom på en mer 
kompleks og holistisk måte, mener Nicholls.

Ifølge professoren mangler de fleste fy-
sioterapeuter forståelse for kulturelle, øko-
nomiske, historiske, politiske, filosofiske og 
sosiale årsaker bak folks opplevelse av helse 
og helsevesen.

– Mye av dette skyldes trolig det relativt 
snevre biomekaniske perspektivet som fag-

feltet vektla tidlig, og som har bestått frem til 
i dag. Med dette som bakteppe, mener jeg at 
fysioterapien har en for snever tilnærming.

– Hva skal til for å få den kursendringen 
du mener er nødvendig?

– For det første trenger fysioterapien 
verktøy for å være i stand til å gjennomføre 
en kritisk analyse av seg selv. Vi trenger også 
å utvikle langt bedre forståelse for humani-
ora, filosofi, politikk og sosiale teorier. Væp-
net med dette tror jeg vi blir bedre rustet til 
å forstå hvor vårt fag står i dag, og hvordan 
det kan endres. Jeg er en av dem som mener 
at fysioterapifaget må bli mer inkluderende 
og mangefasettert. I fremtiden må vi tenke 
på tusen ulike former for fysioterapi, ikke 
den ensrettede definisjonen fagfeltet står for 
i dag.
 

Skremmende tittel, optimistisk innhold

TILPASNINGSDYKTIG NOK? Professor David Nicholls stiller spørsmål ved hvorvidt fysioterapien er godt 
nok rustet til å møte de økonomiske endringene helsevesenet står overfor i fremtiden. Han mener en 
kritisk analyse av faget er avgjørende, og at fremtiden er et mangefasettert fagfelt.

mailto:kh@fysio.no
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Helsevesen i endring
Nicholls tar også for seg mulige trusler, el-
ler særskilte utfordringer, fagfeltet vil møte 
i fremtiden.

– Den største trusselen fysioterapien står 
overfor er helsevesenets endrede økonomis-
ke forutsetninger. Jeg tenker da på behovene 
en aldrende og i økende grad kronisk syk 
populasjon vil stå for, folks økende skepsis 
til det offentlige helsevesenet, fremveksten 
av teknomedisin og folks økende bruk av 
komplementære og alternative behandlings-
former, med mer. 

Ved nærmere ettertanke er det én trussel 
professoren rangerer høyere enn dette.

– En om mulig enda større trussel er vel-
ferdsstatens tilbakegang. I de fleste utviklede 
land har man tilbudt fysioterapi med full 
støtte fra staten. Dette har gitt oss tilgang 
til pasienter i det offentlige helsevesenet, 
lovgiving som har beskyttet våre interes-
ser og systemer som har støttet opp om vår 
utdanning og praksis. I tillegg har vi fått en 
rekke fordeler som ikke har vært andre pro-
fesjoner forunt. Alt dette har fysioterapien 
fått fordi den tidligere tok seg av utfordrin-
ger staten følte ansvar for. Jeg tenker blant 
annet på rehabiliteringen av tjenestemenn 
med krigsskader, støtte til barn rammet av 
poliomyelitt og kroniske revmatikere. Men 
over de siste førti årene har myndighetene 
gradvis fjernet seg fra denne tankegangen, 
og oppfordret folk til å ta stadig mer ansvar 
for egen helse og velvære.

Nicholls har merket seg en tilbakegang i 
styresmaktenes støtte til denne typen helse-
tilbud, noe som er bakgrunnen for bekym-
ringen.

– I fremtiden må vi trolig være forberedt 
på i langt større grad å stå på egne ben. Det 
er greit for fysioterapeuter som arbeider 
med mennesker som har råd til å betale for 
behandlingen, men det er lite trolig at vi i 
fremtiden vil være en profesjon som kan 
møte hele befolkningens behov med min-
dre man finner en ny finansieringsmodell. 
En slik utvikling vil ha stor innvirkning på 
hvordan fysioterapi defineres og utøves i 
fremtiden, mener han.

Norge, førti år unna
– Hvordan vurderer du fremtiden for fysiote-
rapifaget i Norge? 

– Først må jeg understreke at jeg ikke har 
noen inngående kunnskap om situasjonen i 
Norge. Men jeg er klar over at de økonomis-

ke forutsetningene skiller seg fra mange an-
dre land på grunn av oljeinntektene. Basert 
på dette tror jeg man også i fremtiden vil se 
fysioterapi nært knyttet til statlige helsein-
teresser. Vi kan kanskje si at fysioterapien i 
Norge er førti år unna problemene fysiote-
rapeuter i mange andre land opplever i dag.

Han viser til endringene som er på vei i 
National Health Service (NHS) i Storbritan-
nia som et bilde på hvordan situasjonen kan 
bli her hjemme med tiden.

–Jeg tror det er uunngåelig at Norge føl-
ger etter, og utvikler en styringskultur tettere 
knyttet til økonomiske og administrative 
prinsipper, ansvarlighet og rasjonalisering 
av tjenestene. Dette vil påvirke fysioterapi-
en, men forhåpentligvis har vi funnet måter 
å møte dette på innen den tid.

David Nicholls har i en del sammenhen-
ger berømmet vidsynet til det norske fysio-
terapimiljøet: 

–Norge har en lang tradisjon for huma-
nistisk fysioterapi, og er på enkelte områder 
unikt i så henseende. Noen av de mest in-
teressante og innovative ideene knyttet til 
fysioterapi i disse dager stammer fra norske 
forskere, som i flere år har utforsket psyko-

dynamikk. De har innlemmet tilnærminger 
til helse og velvære i fagfeltet, og har utvik-
let en sterkt personorientert praksis. Det er 
behov for å dele mye av denne erfaringen 
bredt i fysioterapiverdenen. Vi vet at mange 
fysioterapeuter ønsker å øke sin kunnskap 
om pasientens erfaringsgrunnlag, og norske 
fysioterapeuter har gjort mer på dette feltet 
enn de fleste, understreker han.

Gode råd, gratis
Utfordringene knyttet til et stadig mer kost-
nadskrevende og omfattende helsevesen står 
for døren også i Norge, ifølge Nicholls. Hvil-
ket råd ville han gi helseminister Bent Høie 
om han fikk muligheten?

–Jeg ville be ham vurdere om det er noen 
profesjon som er bedre posisjonert til å 

møte forandringene vi ser i helsevesenet i 
dag enn fysioterapeuter. Leger er diagnosti-
kere, men de er kostbare å utdanne og har 
ikke spesielt stor interesse for fysioterapi. 
Sykepleiere er uunnværlige, men de kan ver-
ken diagnostisere eller utføre behandling. 
Andre helsepersonellgrupper er spesialisert 
på sine deler av kroppen, eller spesielle hel-
seaspekter. Osteopater og kiropraktorer er 
ensrettet opptatt av muskel/skjelett, og har 
følgelig ingen ting å bidra med i et bredere 
helseperspektiv. Når ministeren så skal vur-
dere hva som er den beste investeringen for 
å møte fremtidens utfordringer, vil han se at 
fysioterapeuter er ideelle for oppgaven.

I tillegg til det diagnostiske fortrinnet 
trekker professoren frem evnen til å hånd-
tere komorbiditet, erfaring med å håndtere 
pasienter og at profesjonen har høy tillit i 
befolkningen.

–Og hvilket råd ville du gitt til Norsk Fy-
sioterapeutforbund?

–Se til historien, oppmuntre profesjonen 
til å være mer bevisst på de økonomiske 
endringene helsevesenet står overfor, og vær 
enda mer politisk og sosialt engasjert. Fjern 
dere fra synet på fysioterapi som en handels-

vare og vær opptatt av pasientenes behov, 
selv om det i enkelte tilfeller innebærer å trå 
til siden. 

For Nicholls er det avgjørende at profe-
sjonen er tilpasningsdyktig, noe han også 
understreker i sitt råd til NFF.

–Dersom vi må fjerne oss fra dagens 
tankesett knyttet til fysioterapi, må vi gjøre 
dette uten å nøle. Folk vil alltid ha behov for 
fysioterapi, og de vil ha noen som kan diag-
nostisere, forklare og behandle deres smerte 
og lidelse. Dette må utføres av noen de sto-
ler på, og som kan bruke sine hender hel-
bredende på dem. Derfor er ikke «the end of 
physiotherapy» noe man nødvendigvis be-
høver å frykte, men heller noe vi bør vurdere 
seriøst hvis vi skal forbedre pasientenes vel-
ferd i fremtiden, avslutter David Nicholls. n

Dersom vi må fjerne oss fra dagens 
tankesett knyttet til fysioterapi, må vi 
gjøre dette uten å nøle.
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Lengre pt-utdanning?

n Den største treningssenterkjeden i Norge vil ha dobbelt så 
lang utdannelse for personlige trenere, skriver Dagens Nærings-
liv. Men de som velger å ta lengre utdanning, får likevel ikke mer 
i lønn.

Pt-sjef Atle Arntzen i Sats Elixia ønsker et krav på minst 60 
studiepoeng for personlige trenere. Han sitter i et utvalg nedsatt 
av hovedorganisasjonen Virke Trening, som vurderer fremtidens 
treningsutdannelser. Konklusjonen kommer i løpet av høsten.

Regelmessig og ikke for hardt 

n Risikoen for hjerteflimmer reduseres med regelmessig trening, 
men ikke for de som trener mye og hardt. 

Det opplyser forsker Bente Morseth ved UiT Norges arktiske 
universitet. Hun har med data fra Tromsøundersøkelsen funnet 
at de som driver moderat fysisk aktivitet har lavere risiko for hjer-
teflimmer, enn de som trener mye og hardt. Denne gruppen har 
tvert imot en tendens til økt risiko for hjerteflimmer, skriver uit.no.

Les mer på fysioterapeuten.no. 

– NEVROLOGISKE sykdommer 
koster mer enn kreft, diabetes 
og hjerte- og karsykdommer til 
sammen. Norge trenger en over-
ordnet hjerneplan, skriver Hanne 
Flinstad Harbo og Anne-Grete 
Strøm-Erichsen i en kronikk i 
Dagens Medisin.  

Forfatterne er henholdsvis 
leder og nestleder i Hjernerådet. Flinstad Harbo er professor 
ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (UiO) 
og overlege i nevrologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS). 
Strøm-Erichsen er tidligere helseminister (Ap).

– Rask og korrekt diagnose og behandling er avgjørende for 
å hindre varige skader og forebygge videre sykdomsutvikling. 
Har man først blitt syk, er god opptrening og rehabilitering av-
gjørende. Mange av de nevrologiske sykdommene behandles 
etter de samme prinsippene, og bedre samhandling og orga-
nisering på tvers av diagnoser og helsetjenestenivå vil gi bedre 
behandling og spare ressurser, skriver forfatterne. n

TRENING kan redusere risi-
koen for at gravide med fedme 
utvikler svangerskapsdiabetes, 
ifølge en ny studie fra NTNU og 
St. Olavs Hospital i Trondheim.

Forskerne studerte effekten 
av regelmessig trening hos gra-
vide med fedme. 91 kvinner ble 
tilfeldig fordelt til en trenings-
gruppe og en kontrollgruppe. 

Kun to i treningsgruppen, 
mot ni i kontrollgruppen, utvi-
klet svangerskapsdiabetes. Kvin-
nene i treningsgruppen hadde 

også lavere blodtrykk mot slut-
ten av svangerskapet.

– Vi anbefaler alle kvinner å 
trene under svangerskapet, så 
lenge de ikke har noen medisin-
ske årsaker til ikke å gjøre det. Vi 
vil også understreke at mengden 
trening som ser ut til å redusere 
risikoen for svangerskapsdiabe-
tes hos disse kvinnene ikke var 
spesielt stor, sier forsker Trine 
Moholdt, prosjektlederen for 
studien, til gemini.no. n

– Norge trenger en hjerneplan

Trening mot svangerskaps-
diabetes
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http://gemini.no/2016/07/gravide-som-trener-kan-slippe-diabetes/
http://gemini.no/2016/07/gravide-som-trener-kan-slippe-diabetes/
http://www.camp.no/
mailto:info@camp.no


FYSIOTERAPEUTEN  7/16     25

Funksjon og kvalitet – 
ortoser med kompresjon 
fra medi
post@medinorway.no 
52 84 45 00

www.medinorway.no medi.I feel better

www.banda.no

00000_pmaz_88x247_genumedi_NOR_04_2015.indd   1 02.04.15   14:25

EN AV FEM som rammes av 
akutt hjerneslag, utvikler de-
mens i løpet av ett år. En norsk 
forskergruppe skal nå forsøke 
å finne ut hvorfor, og om det 
er mulig å forebygge, opplyser 
Nasjonalforeningen for folke-
helsen.

– Dette er en stor pasient-
gruppe som lever lenge, og det 
er viktig å finne svar, sier pro-
sjektleder Ingvild Saltvedt, over-
lege ved St. Olavs Hospital og 
førsteamanuensis ved NTNU. 

Opptil 1.000 pasienter fra 
flere norske sykehus skal inklu-
deres i studien, og tanken er å 

følge dem over flere år. Hvert år 
rammes om lag 15.000 personer 
i Norge av hjerneslag. Kostna-
dene – både de menneskelige 
og samfunnsøkonomiske – er 
store.n

Les mer her. 

Demens etter hjerneslag

Kan en app hjelpe overvektig 
ungdom? 

n SINTEF-prosjektet «Ungdom og overvekt» har som mål å finne 
ut hvordan man kan skape bedre kommunikasjon mellom fagfolk og 
overvektige ungdommer, skriver Gemini.no.

Forskerne har også kartlagt ungdommenes behov for å få 
oversikt over «brukerreisen» gjennom hjelpeapparatet, på tvers av 
spesialist- og primærhelsetjenesten. 

Målet er å utvikle et eller flere digitale verktøy som kan hjelpe 
ungdom med å regulere matinntaket og aktivitetsnivået sitt. Om 
det blir en app, en nettside eller kanskje et eget dataprogram er for 
tidlig å si. En mulighet er å bruke elementer fra spillteknologi. Den 
ferdige løsningen skal både motivere, undervise, kommunisere med 
og heve selvbildet til ungdommene.

«Alarm» i Bergen
n Kommunen trekker inn driftsavtaler og ventelistene vokser. Nå 
slår fysioterapeutene alarm, skriver Bergens Tidende (BT).

Det pågår en reell nedbygging av tilbudet. Kommunen inndrar 
driftsavtaler, som er nøkkelen til offentlig refusjon, ifølge BT, 
som har intervjuet regionleder Aslaug Terese Kleiveland i Norsk 
Fysioterapeutforbund (NFF).

Når en 20 prosents avtale blir ledig, velger kommunen å 
fordele denne på andre terapeuter med små avtaler, istedenfor å 
utlyse nye på 50 prosent eller mer. 

Byråd Rebekka Ljosland (KrF) begrunner denne praksisen med 
økonomi, og at det ikke lenger kan lyses ut så små avtaler. 

Les hele artikkelen i BT (betaling).

http://nasjonalforeningen.no/
http://nasjonalforeningen.no/
http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Mange-faar-demens-etter-slag-men-hvorfor
http://www.sintef.no/siste-nytt/hvordan-hjelpe-overvektig-ungdom-best-mulig/
http://forskning.no/forebyggende-helse-overvekt-barn-og-ungdom/2016/08/hvordan-hjelpe-overvektig-ungdom-best-mulig
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Bergen-mister-viktige-fysioterapeuter-3644922.html
mailto:post@medinorway.no
http://www.medinorway.no/
http://www.banda.no/


26     FYSIOTERAPEUTEN  7/16

fag FAGARTIKKEL

Sammendrag 

n Lov om helsepersonell pålegger fysioterapeuter å utøve faglig forsvarlig fysiote-
rapi og å holde seg faglig oppdatert. Imidlertid behandler de fleste fysioterapeuter 
pasienter med en rekke forskjellige diagnoser og tilstander, i alle aldersgrupper og 
med mange ulike behov. Kravet om å holde seg faglig oppdatert på alle områder 
kan derfor være vanskelig å etterkomme. I den sammenheng kan kunnskapsbaserte 
fagprosedyrer være til hjelp for den enkelte kliniker og bidra til å øke kvaliteten i 
fysioterapipraksis. 

n  Hensikten med en kunnskapsbasert fagprosedyre er å sikre at klinisk praksis utføres 
i henhold til best tilgjengelig forskning, klinisk erfaring og pasientens preferanser. 
Det stilles strenge krav til metodisk nøyaktighet og etterprøvbarhet i utviklingen 
av en kunnskapsbasert fagprosedyre. I artikkelen beskrives de ulike trinn i en slik 
utviklingsprosess nærmere. Arbeidet med å utvikle fagprosedyren «Spondyloartritt 
og fysioterapi» benyttes som en illustrasjon på en slik prosess.   

n Nøkkelord: Fagprosedyre, kvalitetskrav, kunnskapsbasert praksis.
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Fysioterapeuter er underlagt Helsepersonell-
loven og er pålagt å utøve faglig forsvarlig 
praksis og å holde seg faglig oppdatert. Fy-
sioterapeutens faglige avgjørelser skal være 
kunnskapsbaserte, det vil si at de skal være 
basert på systematisk innhentet forsknings-
basert kunnskap, erfaringskunnskap (klinisk 
ekspertise) og pasientens behov og ønsker i 

en gitt situasjon (brukerkunnskap) [1]. 
Forskningsbasert kunnskap er altså en 

av tre primærkilder som kunnskapsbasert 
praksis hviler på, men hvordan kan den en-
kelte fysioterapeut holde seg oppdatert på 
denne kunnskapen? De fleste fysioterapeu-
ter behandler et bredt spekter av pasient-
grupper i alle aldre og med mange ulike be-

hov. Kravet om å holde seg faglig oppdatert 
på alle områder kan derfor være vanskelig 
å etterkomme. I denne sammenheng kan 
kunnskapsbaserte fagprosedyrer, rettet mot 
fysioterapeuters virkeområder, være til hjelp 
for den enkelte kliniker og bidra til å øke 
kvaliteten i fysioterapipraksis. 

Men hvordan utvikle kunnskapsbaserte 

Utvikling av en kunnskapsbasert 
fagprosedyre
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Det stilles krav til systematikk og åpenhet 
i utviklingen av en fagprosedyre.

Kort sagt

•	 Kunnskapsbaserte fagprosedyrer kan 
være til hjelp for den enkelte kliniker og 
bidra til å øke kvaliteten i fysioterapi-
praksis. 

•	 Studien skisserer hvordan en kunn-
skapsbasert fagprosedyre kan utvikles 
i samsvar med eksplisitte krav til meto-
disk nøyaktighet.

•	 Brukerrepresentanter har bidratt til at 
anbefalingene blir relevante og anven-
delige for fysioterapeuter og brukere. 

fagprosedyrer for fysioterapeuter? Arbeidet 
med fagprosedyren «Spondyloartritt og fy-
sioterapi» kan tjene som en illustrasjon på 
en slik prosess (Fig.1). 

Krav til kunnskapsbaserte  
fagprosedyrer
På Helsebibliotekets nettsider kan man finne 
oppdaterte, kunnskapsbaserte fagprosedyrer 
som er fritt tilgjengelige for alle. Fagprose-
dyrene er utviklet i samsvar med eksplisitte 
krav til metodisk nøyaktighet og sjekket ut 
fra spesifikke kvalitetskrav før de publiseres. 
Kravene er hentet fra AGREE-instrumentet 
som er et internasjonalt anerkjent verktøy for 
å vurdere kvaliteten på faglige retningslinjer 
og prosedyrer [2]. Sentrale hovedområder 
som AGREE-verktøyet stiller krav til er:
•	 Avgrensning	og	formål	

Er fagprosedyrens overordnede mål-
setting, kliniske spørsmål og målgrup-
pe klart beskrevet?

•	 Involvering	av	interesser 
Består arbeidsgruppen av personer fra 
alle relevante miljøer?  
Er synspunkter og preferanser fra 
målgruppen forsøkt inkludert? 

•	 Metodisk	nøyaktighet 
Er det benyttet systematiske metoder 
for å søke etter kunnskapsgrunnlaget? 
Er kriterier for utvelgelse av kunn-
skapsgrunnlaget klart beskrevet? 
Er styrker og svakheter ved kunn-
skapsgrunnlaget klart beskrevet?  
Er metodene for å utarbeide anbefalin-
gene tydelige?  
Fremgår det tydelig hvordan anbefa-
lingene henger sammen med kunn-
skapsgrunnlaget? 

Sammen med fagprosedyren publiseres en 
metoderapport som dokumenterer hvordan 
de ulike AGREE-kravene er oppfylt. Dette 
sikrer at utarbeidelsen av en fagprosedyre er 
etterprøvbar og dokumentert. 

Arbeidsmetode 
Det stilles krav til systematikk og åpenhet 
i utviklingen av en fagprosedyre, og det er 
anbefalt å bruke en formalisert konsensus-
prosess [3]. Kjennetegn ved formaliserte 

konsensusprosesser er en systematisk til-
nærming med tydelige krav til dokumenta-
sjon av kunnskapsgrunnlaget og kriterier for 
valg av resultat. Ved utvikling av fagprosedy-
rer og retningslinjer er det anbefalt å bruke 
RAND/UCLA-metoden [3]. Hovedprinsip-
pet ved denne metoden er at forskningsba-
sert kunnskap blir koblet med ekspertut-
talelser/meninger for å gi retningslinjer for 
best mulig praksis [4]. Det er av grunnleg-
gende betydning at alle i en prosjektgruppe 
har en omforent forståelse av prosjektet og 
føler eierskap til sluttproduktet. Et kjenne-
tegn ved metoden er derfor at det arrangeres 
fellesmøter slik at prosjektgruppen gis mu-

TRINN 1

Opprette prosjektgruppe
- Fysioterapeuter fra primær- og spesialisthelsetjenesten, alle regioner (9 stk)
- Brukerrepresentanter (2 stk)
- Forskere (2 stk)

TRINN 2

Identifisering av viktige aspekter
- Deltakere: Hele prosjektgruppen
- Hensikt: Finne relevante og presise søkeord
- Metode: RAND/UCLA

TRINN 3

Systematisk litteratursøk
- Deltakere: Bibliotekar, forskere
- Resultat: 59 potensielle artikler, 29 artikler inkludert

TRINN 4

Vurdering av evidens
- Deltakere: Forskere
- Hensikt: Gradering av metodisk kvalitet (evidens)
- Metode: GRADE
- Resultat: Anbefaling med grad av evidens

TRINN 5

Klinisk vurdering
- Deltakere: Klinikere, brukere
- Metode: RAND/UCLA
- Resultat: Anbefaling med ekspertgruppens grad av tilslutning

TRINN 6

Ferdig prosedyre
- Anbefalinger med grad av evidens (forskningsbasert kunnskap) og prosjektgruppens grad av tilslutning (klinisk          
  erfaring og brukererfaring)
- Vedlegg (kortversjon, tabell m. forskningsbasert kunnskap, metoderapport, søkehistorikk)

TRINN 7

Sikring av kvalitet
- Høring og kvalitetsvurdering (Kunnskapssenteret)

TRINN 8

Publisering
- Godkjent prosedyre med vedlegg publisert på Helsebibliotekets nettsider

FIGUR 1 Arbeidsprosessen i utviklingen av fagprosedyren «Spondyloartritt og fysioterapi».
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lighet til å utveksle informasjon og diskutere 
relevante forhold underveis i arbeidsproses-
sen.  

RAND/UCLA-metoden innebærer en 
to-trinns prosess for rangering av anbefa-
linger. I første trinn rangerer hver prosjekt-
deltaker de aktuelle anbefalingene ut fra 
grad av viktighet, f.eks. rangering av hvor 
viktig de synes termoterapi er ved behand-
ling av smerte. Deretter får hver deltaker 
tilbakemelding på egne resultater og grup-
pens resultater (f.eks. gjennomsnittsskår og 
spredning). I neste trinn skal prosjektdelta-
kerne igjen rangere anbefalingene, sett i lys 
av gruppens skåringer. Basert på siste ran-
geringsrunde velges anbefalinger etter gitte 
kriterier, f.eks. at de som får < 25 % oppslut-
ning ekskluderes. Formålet er ikke å fram-
tvinge konsensus, men å identifiserte hvilke 
anbefalinger som kan velges, og hvilke som 
kan utelukkes.

Utvikling av fagprosedyren
Hensikten med en kunnskapsbasert fagpro-
sedyre er å sikre at klinisk praksis utføres i 
henhold til best tilgjengelig forskning, kli-
nisk erfaring og pasientens preferanser. Sam-
mensetningen av prosjektgruppen er derfor 
viktig for prosedyrens relevans og legitimitet 
(figur 1, trinn 1). Da vår fagprosedyre skulle 
omhandle fysioterapi ved spondyloartritt 
inviterte vi fysioterapeuter som hadde stor 
klinisk erfaring med pasientgruppen, som 
representerte både primær- og spesialist-
helsetjenesten, samt alle helseregioner for å 
ta høyde for ulike behov og betingelser for 
praksis. Til sammen deltok ni fysioterapeu-
ter i prosjektgruppen. 

Fysioterapeutens faglige avgjørelser skal 
også ta hensyn til pasientens ønsker og be-
hov i behandlingssituasjonen. Brukerkunn-
skapen kan ivaretas på flere måter, f.eks. ved 
å inkludere pasienter i prosjektgruppen el-
ler gjøre pasientintervjuer. Når det gjelder 
fagprosedyrer, er det anbefalt at brukerne 
er representert i alle stadier i utviklingspro-
sessen [5]. Brukerrepresentanter kan bidra 
til at anbefalingene blir mer relevante og at 
fagprosedyren blir mer anvendelig for fy-
sioterapeuter og brukere. I vårt arbeid med 
fagprosedyren deltok to brukerrepresentan-
ter, en mann og en kvinne, i hele utviklings-
prosessen fram til ferdig fagprosedyre.

Utarbeiding av en kunnskapsbasert fag-
prosedyre krever også kunnskap om me-
tode, og det er anbefalt at prosjektgruppen 
har en veileder som gir metodestøtte [5]. 

Vår prosjektgruppe ble ledet av to forskere 
fra Nasjonal kompetansetjeneste for revma-
tologisk rehabilitering (NKRR).  

Ved oppstart ble prosjektgruppen samlet 
til et dagsseminar (figur 1, trinn 2). Hensik-
ten med dagsseminaret var å starte proses-
sen med å finne fram til et forskningsba-
sert kunnskapsgrunnlag for fagprosedyren. 
Systematisk søk etter det forskningsbaserte 
kunnskapsgrunnlaget for fagprosedyren 
krever et grundig forarbeid med å finne 
fram til relevante og presise søkeord. Me-
toden som benyttes skal være systematisk, 
transparent og reproduserbar [5].

Arbeidsformen varierte mellom ar-
beid i grupper og arbeid i plenum. Med 
utgangspunkt i pasientgruppens typiske 
sykdomsmanifestasjoner, ga prosjektgrup-
pen innspill til hva som er relevante og vik-
tige fysioterapitiltak. Ved spondyloartritt er 
smerte, tretthet, stivhet og redusert fysisk 
form typiske sykdomsmanifestasjoner, og 
eksempler på aktuelle fysioterapitiltak kan 
være kondisjonstrening, bevegelighetstre-
ning, bassengbehandling osv. I denne run-
den var det viktig å ikke «miste» noen tiltak 
for å få et bredest mulig utgangspunkt for 
litteratursøket. 

I etterkant av dagsseminaret ble alle for-

slag til tiltak oppsummert og sendt til pro-
sjektdeltakere per e-post for gradering av 
viktighet (RAND/UCLA-metode). Delta-
kerne ble bedt om å angi, på en skala fra 0 – 
10, hvor viktig de mente det enkelte tiltaket 
var i fysioterapeutens behandling av pasien-
ter med spondyloartritt.   

Basert på innspillene fra prosjektgrup-
pen ble relevante søkeord og søkestrategi 
utformet av en bibliotekar og forskerne i 
samarbeid, f.eks. «physical therapy modali-
ties», «electric* nerve stimulation», «trans-
cutaneous nerve stimulation, «manual the-
rap*». Systematiske litteratursøk resulterer 
vanligvis i mange treff, så også for vårt søk. 
Vi innhentet 59 potensielt aktuelle artikler 
i fulltekst. Av disse ble 34 artikler vurdert 
som ikke-relevante fordi de f.eks. inkluderte 
barn, omhandlet medikamentell behandling 
eller andre sykdommer enn spondyloartritt. 
Til slutt endte vi med 25 artikler som ble in-
kludert i fagprosedyren (figur 1, trinn 3). 

Men forskningsresultater kan ikke bru-
kes ukritisk. Selv om artikler er publisert i 
velrenommerte tidsskrifter, er det likevel 
viktig å vurdere artikkelens gyldighet, me-
todiske kvalitet, resultater og overførbarhet. 
Helsedirektoratet anbefaler at man benyt-
ter graderingsystemet Grading of Recom-

FAGPROSEDYRER På helsebiblioteket.no finner du alle godkjente fagprosedyrer. Klikk på bildet og gå 
rett til fagprosedyrer.no.

http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer
http://helsebiblioteket.no/
http://fagprosedyrer.no/
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mendations Assessment, Developement 
and Evaluation (GRADE) for vurdering av 
kvalitet på forskningsbasert dokumentasjon 
[5]. Dette sikrer en systematisk og transpa-
rent prosess i vurdering av kvaliteten på do-
kumentasjon og i prosessen fra dokumenta-
sjon til utvikling av anbefalinger.

Kritisk vurdering av studiene krever 
kunnskap om metode og er arbeidskreven-
de. Forskerne summerte opp studienes inn-
hold og metodiske kvalitet i tabeller sortert 
etter ulike fysioterapitiltak (eks. «termotera-
pi»). I tillegg ble det utformet et første utkast 
til anbefalinger basert på innspill fra dags- 
seminaret, e-post med graderinger og kri-
tisk vurdering av forskningsbasert kunn-
skap. Under hver anbefaling ble kvaliteten 
på den forskningsbaserte kunnskapen pre-
sentert (grad av evidens) som vist i dette ek-
sempelet (figur 1, trinn 4):

Termoterapi kan vurderes for smerte-
lindring, avspenning og for å redusere 
stivhet, fortrinnsvis i kombinasjon 
med øvelsesbehandling. 
Grad av evidens: Lav evidens

 
Kunnskapsbasert praksis forutsetter at forsk- 
ningsbasert kunnskap integreres med erfa-
ringsbasert kunnskap (klinisk ekspertise) 
og pasientens ønsker og behov i en gitt si-
tuasjon (brukerkunnskap). Prosjektgruppen 
ble derfor samlet til et nytt dagsseminar for 
gjennomgang og diskusjon av det tilsendte 
utkastet til fagprosedyre (figur 1, trinn 5). 
Vi erfarte at vi brukte mye mer tid enn vi 
hadde forutsatt, men at tidsbruken medførte 
mange gode diskusjoner og viktige innspill 
som var nødvendige i det videre arbeidet. 

I et nytt dagsseminar og e-post i etterkant 
anga prosjektdeltakerne grad av tilslutning 
til hver anbefaling på en skala fra 0 – 10 (0 = 
helt uenig, 10 = helt enig) (RAND UCLA).
Et viktig innspill fra prosjektgruppen var å 
skille mellom kvalitet på den forsknings-
baserte kunnskapen (grad av evidens) og 
prosjektgruppens tilslutning til anbefalin-
gen (klinisk ekspertise og brukerkunnskap). 
Eksemplet nedenfor viser at til tross for at 
et tiltak har lite forskningsmessig støtte (lav 
evidens) er tilslutningen til tiltaket relativt 
stor i prosjektgruppen (7.8).  

Termoterapi kan vurderes for smerte-
lindring, avspenning og for å redusere 
stivhet, fortrinnsvis i kombinasjon med 
øvelsesbehandling. 

Grad av evidens: Lav evidens
Ekspertgruppens tilslutning: 7.8 (2.2)

Ferdig fagprosedyre
Ferdig fagprosedyre skal oversendes til Na-
sjonalt nettverk for fagprosedyrer for kva-
litetssikring og godkjenning før den kan 
publiseres på Helsebibliotekets nettsider 
(www.fagprosedyrer.no) (figur 1, trinn 6). 
Før publisering blir fagprosedyren sendt til 
relevante høringsinstanser (figur 1, trinn 
7). Sammen med fagprosedyren publiseres 
metoderapport som dokumenterer hvordan 
metodekravene er tilfredsstilt, søkehisto-
rikk, samt tabeller over inkluderte artikler. 
Dette sikrer at utarbeidelsen av fagprosedy-
ren er etterprøvbar og dokumentert (Figur 
1, trinn 8). 

Fagprosedyren «Spondyloartritt og fysio-
terapi» utgjør til sammen 12 sider. Det ble 
derfor også utformet en kortversjon med 
alle anbefalingene (A-4 format) slik at fysio-
terapeuter lettere skal kunne bruke fagpro-
sedyren i sin kliniske hverdag. 

I tillegg til å presentere anbefalinger for 
ulike enkelttiltak, omhandler fagprosedyren 
noen overordnete prinsipper, illustrert ved 
dette eksempelet: 

Konkrete behandlingsmål utarbeides og 
nedtegnes av fysioterapeut og pasient i 
fellesskap. Målene tar utgangspunkt 
i pasientens sykdomsaktivitet, funk-
sjonsnivå, motivasjon og prioriteringer. 
Anerkjente instrumenter og metoder 
anvendes for å vurdere sykdomsaktivi-
tet, fysisk form og funksjon.

Fagprosedyren inneholder også tre punkter 
under overskriften «Vær forsiktig», her ett 
av punktene: 

Ved økt sykdomsaktivitet (hovne ledd, 
sterke smerter) skal pasienten henvises 
til fastlege eller revmatolog.

Takk
Takk til bibliotekar Annika Bysveen, Medi-
sinsk bibliotek v/Diakonhjemmet sykehus, 
for hjelp med litteratursøk og anskaffelse av 
kunnskapsgrunnlag.  

Takk til Fysiofondet for økonomisk støtte 
til utvikling av fagprosedyren «Spondyloart-
ritt og fysioterapi». 
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Title: Development of a knowledge-based clinical procedure
Abstract 

n Physiotherapists are imposed to deliver proper physiotherapy and to keep professio-
nally updated. However, a majority of physiotherapists treat patients with a variety of 
diagnoses and conditions, of all ages and with many different needs. Thus, keeping 
updated in all areas is challenging. In this context knowledge-based clinical guidelines 
may be effective in guiding the individual clinician. 

n The purpose of a knowledge-based clinical guideline is to ensure clinical practice 
according to best available research, clinical judgment and patient preferences. Strict 
requirements for methodical accuracy and transparency are laid on the development of 
a knowledge-based clinical guideline. In this article the different stages in a develop-
ment process are described. The development of a clinical guideline; «Spondyloarthritis 
and physiotherapy» is used as an illustration of a development process. 

n Keywords: Evidence based practice, guideline development, AGREE-instrument.

http://www.fagprosedyrer.no/
http://tidsskriftet.no/article/2129760
http://www.bmj.com/content/352/bmj.i1152.long
http://www.bmj.com/content/352/bmj.i1152.long
http://www.bmj.com/content/352/bmj.i1152.long
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/formaliserte-konsensusprosesser-veiledning-ved-vanskelige-valg
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/formaliserte-konsensusprosesser-veiledning-ved-vanskelige-valg
http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/konsensusbaserte-prosesser-i-arbeidet-med-kvalitetsindikatorer.en-praktisk-veileder-for-avdeling-for-kvalitetsmaling-og-pasientsikkerhet
http://www.kunnskapssenteret.no/verktoy/konsensusbaserte-prosesser-i-arbeidet-med-kvalitetsindikatorer.en-praktisk-veileder-for-avdeling-for-kvalitetsmaling-og-pasientsikkerhet
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/184/Veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer-IS-1870.pdf
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/184/Veileder-for-utvikling-av-kunnskapsbaserte-retningslinjer-IS-1870.pdf


30     FYSIOTERAPEUTEN  7/16

FAG

Hilde Tinderholt Myrhaug, forsker, PhD. 
Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for 
fysioterapi og Universitetet i Oslo, Institutt for 
Helse og samfunn.

Veiledere: Fysioterapeut og førsteamanuensis 
Reidun Jahnsen (hovedveileder) og professor 
Nina K. Vøllestad.

Originaltittel: Characteristics and effects 
of intensive training in young children with 
cerebral palsy and parents’ experiences of 
family-centred services investigated in a 
survey, a systematic review and a randomised 
controlled trial.

Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med 
finansiering fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Disputas fant sted 21. august 2015 ved 
Universitetet i Oslo.

Førskolebarn med cerebral parese (CP) får 
ulike trenings- og habiliteringstiltak, deri-
blant intensive treningstilbud. I Norge har vi 
liten oversikt over disse tiltakene og foreldre-
nes erfaringer med tjenesteytingen. Forsk- 
ningen er uklar når det gjelder effekten av 
intensiv trening. 

Hensikten med prosjektet var å undersø-
ke karakteristika og effekt av intensiv trening 
til førskolebarn med CP, og foreldrenes erfa-
ring med barnets trening og familiesentrerte 
tjenester i primærhelsetjenesten. Dette ble 
undersøkt i en systematisk oversikt (SR), en 
randomisert kontrollert studie (RCT) og en 
spørreskjemaundersøkelse. 

Intensiv trening ble identifisert som tre-
ningssesjoner mer enn to ganger per uke, 
daglig praktisering av hverdagsferdigheter 
(som å gå, sitte, spise og leke) eller som en 
kombinasjon. 

Den systematiske oversikten viste at 
studier som evaluerte effekten av intensiv 
grovmotorisk trening var karakterisert med 
færre treningssesjoner per uke over en len-
gre periode og med mindre hjemmetrening 
enn intensiv finmotorisk trening. Tre me-

taanalyser viste effekt av Constraint induced 
movement therapy (CIMT) på håndfunk-
sjon og funksjonelle ferdigheter. Ellers viste 
oversikten liten eller ingen forskjell mellom 
intensiv trening sammenliknet med vanlig 
trening, eller sammenliknet med en annen 
intensiv trening. 

RCTen viste at intensiv trening på et 
PTØ-kurs over tre uker syntes å gi liten til-
leggseffekt til vanlig trening etter fire måne-
der, sammenliknet med venteliste og vanlig 
trening hos barn tre til seks år med CP. Dette 
ble målt på grovmotorisk funksjon, funksjo-
nelle ferdigheter, livskvalitet hos barnet og 
foreldrene, samt foreldrenes erfaring med 
familiesentrete tjenester. I en webbasert logg 
rapporterte foreldrene at barna trente ofte 
hjemme og i barnehagen. Mangelen på for-
skjell mellom gruppene kan skyldes at barna 
trente ofte hjemme mens de stod på ventelis-
te, eller etter at de hadde vært på PTØ-kurs. 

Majoriteten av foreldre rapporterte i 
spørreskjemaundersøkelsen at treningen 
foregikk minst tre ganger i uken. Treningen 
var målrettet, inkorporert i daglige aktivite-
ter, og foreldrene deltok aktivt i treningen.  
Vi fant en assosiasjon mellom målrettet tre-
ning og der foreldre rapporterte stor nytte 
av treningen for barnet. Videre rapporterte 
foreldrene at de i liten grad fikk generell 
informasjon om CP-diagnosen og behand-
lingsalternativer av terapeuter i primærhel-
setjenesten. Men foreldrene rapporterte at 
de i stor grad ble møtt med respekt og fikk 
støttende omsorg fra terapeutene. 

Avhandlingen viste at daglig målrettet 
praktisering av hverdagsferdigheter i bar-
nets hjemmemiljø sammen med foreldrene 
økte frekvensen av trening og bidro til økt 
læring av hverdagsferdigheter. Dette frem-
kom spesielt i studiene som omhandlet ef-
fekten av CIMT. Basert på inkluderte studier 
og diskusjonen i avhandlingen, kan to til tre 
treningssesjoner per uke neppe defineres 
som intensiv trening. Frekvens, varighet, 
kontekst, måten treningen blir organisert på 

og karakteristika ved barnet kan bidra til å 
forklare utfall av intensiv trening. Derimot 
er det lite trolig at kun intensiteten ved tre-
ningen kan forklare utfallet, siden barn med 
CP er en heterogen gruppe og treningspro-
grammene ofte er komplekse. Avhandlingen 
viste at primærhelsetjenesten har et forbed-
ringspotensial med tanke på å møte famili-
ens behov om informasjon og deltakelse i 
beslutninger som er sentralt i en kunnskaps-
basert habiliteringstjeneste. 
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Rehabilitering har en vid definisjon, jmf. de-
finisjon fra Stortingsmelding nr. 21 1998-99, 
som omtaler begrepet som «tidsavgrensede, 
planlagte prosesser med klare mål og virke-
midler, hvor flere aktører samarbeider om 
å gi nødvendig bistand til brukerens egen 
innsats for å oppnå best mulig funksjons- og 
mestringsevne, selvstendighet og deltakelse 
sosialt og i samfunnet.» Det at rehabilite-
ring innehar mange elementer gjør området 
mangfoldig og omfangsrikt. I Nasjonal stra-
tegi for habilitering og rehabilitering (2008-
2011) [1] omtales feltet som forskningssvakt 
med lav status, svak rekruttering og fagut-
vikling. Kunnskapsgrunnlaget for rehabi-
litering er mangelfullt, og Nasjonalt kunn-
skapssenter for helsetjenesten publiserte i 
2009 en rapport [2] hvor det ikke kan trek-
kes sikre konklusjoner om rehabilitering bi-
drar til at pasientene blir mer aktive sosialt 
og i samfunnet. 

Forskningen som foregår i rehabilite-
ringsfeltet er ofte diagnoseavhengig med et 
utvalg av eksklusjonskriterier, og omfatter i 
enkelte tilfeller ikke definisjonen i sin helhet. 
Dette medfører at det er en stor gruppe re-
habiliteringspasienter som det er lite kunn-
skap om. Kun opplysninger om alder, kjønn 
og diagnose til denne gruppen rapporteres 
innad i helseforetakene. Karakteristika av 
blant annet helse og funksjon, samt endring 
i disse variablene etter opphold ved rehabi-
literingsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, 
er det lite kunnskap om.  

Regionalt Kompetansesenter for Habi-

litering og Rehabilitering i Helse Vest har 
initiert to Ph.D.-prosjekter med formål å 
kartlegge pasienter i Helse Vest som får til-
bud om somatisk rehabilitering i spesialist-
helsetjenesten. 

Det første prosjektet ønsker å belyse end-
ring i hovedutfallsmålene helse og funksjon, 
med fokus på aktivitet og deltakelse, samt 
livskvalitet. I denne delen har måleegenska-
pene til måleinstrumentet World Health Or-
ganization Disability Assessment Schedule 
(WHODAS 2.0), norsk versjon, blitt testet 
og er nylig publisert i tidsskriftet Quality of 
Life Research.

Det andre prosjektet undersøker relasjon, 
kommunikasjon og kontinuitet i tverrfaglige 
team i rehabiliterings- og helsetjenesten. Vide-
re knyttes tverrfaglig samarbeid, målt ved re-
lasjonell koordinering i tverrfaglige team, opp 
mot eventuell endring av hovedutfallsmålene. 
Data fra de ansattes erfaringer, samt pasiente-
nes opplevelser om behandlerens samarbeid, 
er hovedelementene i denne delen. 

Metode
De to prosjektene bruker delvis de samme 
pasientrapporterte dataene. Første datainn-
samling pågikk fra januar 2015 til juni 2015 
og omfattet alle pasienter i Helse Vest som 
fikk tilbud om somatisk rehabilitering ved 
en privat rehabiliteringsinstitusjon som har 
ytelsesavtale i perioden januar 2015 til juni 
2015. Invitasjon til deltagelse ble gitt ved 
rehabiliteringsinstitusjonene i Helse Vest, 
samt for pasienter som ble innvilget reha-
bilitering gjennom Regional Vurderingsei-
ning for Rehabilitering. Sistnevnte vurderer 
alle søknader om rehabilitering fra primær-
helsetjenesten i Helse Vest.  Pasientrap-
porterte data har blitt samlet inn gjennom 
spørreskjema, herunder helse og funksjon, 
og videre hvordan pasienten opplever kon-
tinuitet i rehabiliteringen/helsetjenesten. 
Måleinstrumenter som har blitt benyttet 
er WHODAS 2.0, Medical Outcome Study 
Short form (MOS SF-36), Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS), Sense of Co-
herence (SOC), Euroqol EQ-5D og Nijme-
gen Continuity Questionnaire.

Oppfølgingsdata etter ett år er nylig av-
sluttet, og en ny datainnsamling etter tre år 
er også planlagt. I overkant av 1.000 pasien-
ter deltar i studien

Pasientrapporterte data vil kobles med 
sosiodemografiske og sosioøkonomiske re-
gisterdata og data om bruk av helsetjenester, 
arbeidslivsdeltakelse og sykemelding. Kob-
lingene bidrar til økt perspektiv av pasien-
tene med objektive data.

I det andre prosjektet ble alle ansatte med 
pasientkontakt ved rehabiliteringsinstitusjo-
nene invitert til å delta i en spørreundersø-
kelse som undersøker grad av kommunika-
sjon og relasjon i tverrfaglige team.

Måleinstrumentet som har blitt benyttet 
er Relational Coordination.  Innsamling av 
disse dataene ble avsluttet medio februar 
2016 og er nå under analyse.

Prosjektets relevans for fysioterapi
Resultatene for studien vil gi større kunn-
skap om personer som får tilbud om so-
matisk rehabilitering ved en privat reha-
biliteringsinstitusjon. Dette kan bidra til 
økt kunnskapsgrunnlag ved planlegging 
av rehabiliteringstjenester. Videre vil slike 
data også kunne sammenlignes med andre 
helseregioner og eventuelt andre lands data 
ettersom det benyttes internasjonale måle-
instrumenter. Det å knytte relasjonell koor-
dinering i tverrfaglige team og pasientenes 
opplevelser av samarbeid og koordinering er 
helt unikt og vil kunne bidra til å sette fokus 
på hvilken betydning teamene har for utfall 
av rehabilitering.

Videre vil oppfølgingen av en stor hetero-
gen gruppe rehabiliteringspasienter bidra til 
økt kunnskap om effekter av rehabilitering 
gjennom endring i hovedutfallsmålene.
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BAKGRUNN: Temporomandibulær dys-
funksjon (TMD) er en samlebetegnelse på 
dysfunksjon i kjeveledd og tyggemuskula-
tur. De vanligste symptomene ved TMD er 
smerter, forandring av bevegelsesmønster, 
nedsatt gapeevne, leddlyd samt låsning og 
luksasjon av leddet. Rapporter fra Sosial- 
og Helsedirektoratet i 2008 og fra Nasjonalt 
kunnskapssenter i juni 2013 viser til at fire 
til sju prosent av den norske befolkningen 
søker behandling for TMD i løpet av livet, 
men at langt flere har plager. Kliniske tester 
som brukes ved undersøkelse av pasienter 
med TMD bør kunne skille hvorvidt en 
nedsatt gapeevne skyldes stram muskulatur, 
kapsulære forandringer og/eller en «anterior 
diskus dislosering uten tilbakegang» (AD-
DWOR). Dette vil være viktig å avklare før 
en eventuell intervensjon, da behandlingen 
bør være forskjellig for muskulære og artro-
gene tilstander. Vi har funnet få studier som 
har undersøkt metodiske egenskaper for 
kliniske tester som benyttes ved TMD. «The 
Diagnostic Criteria for TMD» (DC/TMD) 
(2014) har anbefalinger vedrørende tester 
for å identifisere ADDWOR, men mangler 
enkelte leddprovokasjonstester, og sier in-
genting om kluster av tester. Det er så vidt 
vi vet ikke gjort studier som sammenligner 
respons på kliniske tester brukt av fysiote-
rapeuter og funn på magnetresonanstomo-
grafi (MR). Hensikten med denne studien 
var å undersøke hvor sensitive og spesifikke 
kliniske tester er til å diskriminere mellom 
positiv og negativ ADDWOR.  

METODE: Kvinner og menn i alderen 18 
til 70 år med smerte i eller rundt ett eller 
begge kjeveledd og nedsatt gapefunksjon 
ble inkludert i denne tverrsnittstudien. De 
ble rekruttert blant pasienter fra ulike helse-
profesjoner i Oslo i 2012. Deltagerne ble un-
dersøkt av samme manuellterapeut (EHJ), 
med over 20 års erfaring med behandling av 

kjevepasienter. Ulike provokasjons-, funk-
sjons- og palpasjonstester, samt leddlydtes-
ter ble inkludert for å undersøke hvor gode 
testene er til å påvise ADDWOR. Testene ble 
utført på både høyre og venstre side, og re-
sponsen ble notert. Testene er standardisert 
i henhold til klinisk praksis og brukes daglig 
i klinikken. MR ble benyttet som referanse-
standard. Alle MR-bildene (coronal- og sa-
gital plan) ble tatt på samme radiologisen-
ter. Åtti prosent av deltagerne ble undersøkt 
klinisk samme dag som MR-undersøkelsen, 
10% dagen før og 10% dagen etter. Alle MR-
bildene ble vurdert og beskrevet av profes-
sor i kjeveansiktsradiologi ved Universitetet 
i Oslo, Odontologisk fakultet. Han var blin-
det for all annen informasjon om deltager-
ne. Manuellterapeuten var blindet for MR-
resultatene, til alle deltagerne var undersøkt. 
Sensitivitet, spesifisitet, falske positive, falske 
negative og likelihood-ratios med 95% kon-
fidensintervall ble kalkulert for enkelttester 
og for kluster av tester. Receiver operating 
characteristic (ROC) analyse ble brukt for 
å undersøke provokasjonstestenes evne til å 
diskriminere mellom positiv og negativ AD-
DWOR. 

RESULTATER: Trettifem deltagere med 
58 symptomatiske kjeveledd (29 høyre/ 29 
venstre) ble inkludert. De var i gjennomsnitt 
(SD) 44 (13) år og 31 (89%) var kvinner. 
Gjennomsnittlig (SD) aktiv gapeevne på un-
dersøkelsesdagen var 35 (5) millimeter. MR 
påviste ADDWOR i 15 av 58 ledd (7 høyre/ 8 
venstre). Syv av testene med best sensitivitet 
og spesifisitet ble inkludert i et kluster: Spa-

teltest, isometrisk test, leddprovokasjonstest, 
leddlydtest, deviasjonstest, laterotrusjonstest 
og leddmobilitetstest. Når fem av disse syv 
testene er positive kan vi med 71% nøyak-
tighet si at ADDWOR foreligger. Sannsyn-
ligheten for at det foreligger ADDWOR når 
alle disse testene er negative, er lav (9%). 
Spateltesten var den beste enkelttesten til 
å diskriminere mellom positiv og negativ 
ADDWOR med tilsvarende sensitivitet som 
klusteret, men med lavere spesifisitet. 

KONKLUSJON: For å påvise ADDWOR 
med over 70% nøyaktighet hos pasienter 
med langvarige kjevesmerter og nedsatt ga-
peevne anbefaler vi å bruke et kluster av de 
sju testene nevnt ovenfor hvor fem av tes-
tene må være positive. Ved hjelp av kluste-
ret kan vi i tillegg utelukke ADDWOR med 
91% nøyaktighet når alle testene er negative. 
En konsekvens av dette er at vi da kan be-
nytte både tøyning og mobiliseringsteknik-
ker uten at vi provoserer skadede strukturer. 
Testene er enkle å utføre, egner seg godt i 
klinikken og kan bidra til at terapeuten stil-
ler riktig diagnose og dermed kan unngå 
feilbehandling av personer med ADDWOR. 
Ut fra resultatene i denne studien kan kli-
nikere starte behandling basert på kliniske 
tester. MR vil kunne bekrefte resultatene av 
de kliniske testene.
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Trening fører trolig til mindre utmattelse, muligens noe bedre selvrapportert fysisk funksjon, bedre 
livskvalitet, og mindre symptomer på angst. Det er usikkert om trening påvirker symptomer på 
depresjon, smerte og søvn for personer som har gjennomgått behandling for kreft. Dette viser 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. 
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Trening gir trolig mindre utmattelse og bedre livskvalitet for personer 
som er behandlet for kreft

Bakgrunn
Det var omlag 31.651 nordmenn som fikk 
kreft i 2014. Det er nå litt under 30.000 
nye tilfeller hvert år, mot vel 14.000 i 1980. 
Økningen i antall krefttilfeller skyldes at vi 
i Norge lever lengre, at kreft rammer flest 
eldre, og enkelte kreftsykdommer er langt 
vanligere enn tidligere. Imidlertid blir 
stadig flere friske som resultat av bedre 
kreftbehandling og flere lever lengere med 
sin sykdom. Ved utgangen av 2014 var det 
242.398 personer som har overlevd eller 
lever med kreftsykdom.

Enkelte typer kreftbehandling kan 
føre til forbigående eller kroniske plager 
som smerte, utmattelse (fatigue), redu-
sert fysisk funksjon, dårligere livskvalitet 
og nedsatt immunforsvar. Personer med 
kreft reduserer ofte sitt aktivitetsnivå og 
for mange kan det være vanskelig å gjen-
vinne tidligere aktivitetsnivå.

I Norge er det etablert lavterskeltilbud 
med aktivitet og trening for kreftpasienter 
ved flere sykehus. Tilbudene er kalt «pus-
terom» og er opprettet i samarbeid med 
stiftelsen Aktiv mot kreft.

Hva sier forskningen?
Denne systematiske oversikten oppsum-
merer funn fra studier som har undersøkt 
effekten av ulike former for trening for 
personer som har gjennomgått behand-
ling for kreft. Nedenfor vises resultatene 
for trening sammenlignet med en kon-
trollgruppe. Kontrollgruppen fikk ingen 

trening. De fulgte vanlig behandlingsre-
gime og fikk eventuelt undervisning, fy-
sioterapi, gruppetrening eller samtale med 
onkolog i tillegg.

Studiene viste at:
•	 Trening fører trolig til en stor reduksjon 

av symptomer på utmattelse (JJJm).
•	 Trening fører muligens til noe bedre 

selvrapportert fysisk funksjon, men det 
er usikkert hvor stor effekten er (JJmm).

•	 Trening fører muligens til bedre livs-
kvalitet og noe mindre symptomer på 
angst (JJmm).

•	 Det er usikkert om trening påvirker 
symptomer på depresjon (JJmm).

•	 Det er usikkert om trening påvirker 
smerte og søvnproblemer (Jmmm).

Tilliten til resultatene ble vurdert til å være 
middels, lav og svært lav. Det ble trukket 
for manglede blidning av utfallsmål (sub-
jektiv rapportering), heterogenitet (ulik-
het) mellom studiene, få studier med få 
deltakere i noen av sammenligningene, 
uklarhet rundt randomiseringsprosedy-
ren og skjult allokering. 

Hva er denne informasjonen 
basert på? 
Totalt inngikk 40 randomiserte kontrol-
lerte studier med 3694 deltakere i over-
sikten. Tretti studier inkluderte deltakere 
som hadde avsluttet behandling, mens 10 
studier inkluderte deltakere både under 
og etter avsluttet behandling. Deltakerne 
hadde ulike kreftdiagnoser som bryst-

kreft, tarmkreft, underlivskreft, lymfe-
kreft, lungekreft og prostatakreft. De fleste 
deltakerne hadde brystkreft, 20 studier 
inkluderte bare deltakere med brystkreft. 
Deltakerne var mellom 39 og 68 år. Opp-
start av treningen varierte fra rett etter 
behandling til to år etter avsluttet behand-
ling (oppgitt i 23 studier). Tid siden diag-
nose varierte fra rett etter operasjon til 15 
år (oppgitt i 17 studier).

Treningen var sammensatt av flere 
aktiviteter slik som styrketrening, ulike 
former for utholdenhetstrening og tøy-
ning. Fire studier undersøkte kun effekt 
av gangtrening, tre effekt av sykling, fire 
effekt av yoga og tre studier undersøkte 
effekt av Qigong. De fleste tiltakene varte 
i ca. 12 uker, men varierte fra tre uker til 
ett år. Frekvens og varighet av den enkelte 
treningssesjonen varierte fra en gang i 
uken til daglig trening, med varighet fra 
20 til 90 minutter. Det det var stor varia-
sjon når det gjaldt intensitet. Treningen 
foregikk på treningssenter, helsesenter og 
sykehus, og noen ble oppfordret til å trene 
hjemme. Målingene ble gjort rett etter at 
tiltaket var avsluttet. 

Kilde:
Mishra SI, Scherer RW, Geigle PM, Berlanstein DR, Topa-
loglu O, Gotay CC, et al. Exercise interventions 
on health-related quality of life for cancer survivors. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 
2012;8:CD007566. 
Les hele Cochrane oversikten.
Les hele rapporten fra Kunnskapssenteret.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007566.pub2/epdf
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Mental disorders impose an enormous 
disease burden on societies throughout the 
world. More than 450 million people across 
the globe suffer from mental illness (1). In a 
survey done in Australia by National Survey 
of Mental Health and Wellbeing of Adults 
in 2007, 1 in 5 adults were reported to have 
had mental disorders within 12 months of 
the survey being undertaken (2). 

Mental disorders comprise a broad range 
of problems. They are generally characteri-
zed by a combination of abnormal thoughts, 
emotions, behavior and relationships with 
others. Some examples: schizophrenia, de-
pression, intellectual disabilities and dis-
orders due to drug abuse (1). People with 
mental illness, like depression, schizophre-
nia and bipolar disorder, often have poor 
physical health and experience significant 
psychiatric, social and cognitive disability. 
Good mental health is fundamental to the 
well-being of individuals, families and com-
munities (2). Poor mental health is identi-
fied as one of the biggest causes of disability, 
poor quality of life and reduced productivi-
ty. There is also a strong association between 
mental health conditions and people repor-
ting multiple pain sites (2). 

It has also been documented that phy-

sical activity can improve quality of life for 
people with serious mental illness. Impro-
ved physical health can alleviate psychiatric 
and social disability (3). A notable number 
of longitudinal and cross-sectional studies 
have proven the usefulness of physical ac-
tivity as a preventative strategy and as ad-
junct treatment for mental illness. Several 
physiotherapy interventions are potentially 
effective in improving physical and mental 
health and health related quality of life. The 
most commonly used forms of exercise are 
aerobic- and strength exercises (4). Aerobic 
exercises, such as walking, jogging, cycling, 
swimming, have been proven to reduce anx-
iety and depression (5).

Health factors affected by exercise
Mood: Exercises  improve mood by increas-
ing blood circulation to the brain. It can also 
influence the hypothalamic pituitary adre-
nal axis, and thus influence the physiological 
reaction to stress. In addition to this, exerci-
ses can counteract negative mood by impro-
ving self-esteem and cognitive function (5).

Sleep pattern: Moderate exercise may pre-
sent a non-pharmacological treatment alter-
native for sleep and metabolic disorders (6).

Cognitive function: One of the possible 
mechanisms by which physical activity im-
proves cognition in older people at increased 
risk of dementia is an alteration in cerebral 
vascular functioning and brain perfusion 
(7). Cassilhas et al. observed that resistance 
training for elderly people resulted in im-
provement of cognitive function and mood. 
This was due to improved blood flow facilita-
ting transportation of nutrients and oxygen 
to critical CNS structures related to learning, 
thus improving cognitive function (8).

Self esteem: Exercise alleviate symptoms 
such as low self esteem and social withdra-

wal (9). A 20 week exercise program was 
found to improve self-esteem at all levels of 
global esteem, physical self-worth and per-
ception of physical condition (10). People 
engaged in physical exercise are likely to 
have fewer stress symptoms and more psy-
chological wellbeing than those who do not 
(11).

Quality of life (QOL): Physical exercise 
performed by patients with schizophrenia: 
10 weeks, 40 min per day, had a positive ef-
fect on the QOL of these patients (12).

Improved coping to stress: Coping re-
fers to a behavioral or cognitive response or 
strategy to prevent or alleviate stress. Phy-
sical exercise contribute to effective coping 
by enhancing the improved problem focus 
derived from positive emotion (11).

Exercise improves cardio vascular fitness 
(3).

Exercise also reduce tiredness that can 
increase mental alertness (3).

Exercise improve endurance, energy and 
stamina (3). 

Physical exercise and specific 
conditions
Effects of exercise in substance abuse 
disorders
Alcohol misuse results in psychological 
and cognitive changes with impaired brain 
function, leading to impairment of memory, 
judgment, abstract thinking, disturbances of 
balance and coordination. It also results in 
skeletal myopathy, reduced muscle strength, 
mass and function (13-15). Exercise help 
drug dependent patients to experience po-
sitive mood states without the use of drugs. 
This is due to an increase in the concentra-
tion of dopamine and dopamine receptor 
binding (16,17). Various forms of exercises 
also reduce the risk of relapse, as they alle-
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Numerous physiotherapy interventions are poten-
tially effective in improving physical and mental 
health and health related quality of life.

viate sleep disturbances and improve cogni-
tive functioning (13,16).

Effect of exercise on anxiety, depression 
and mood disorders
Depression alone affects 400 million people 
globally (17). Segar ML et al (1998) obser-
ved that mild to moderate aerobic exercise 
might be of therapeutic value to breast can-
cer  survivors, with depressive and  anxie-
ty symptoms (18). Bartholomew et al. (2005) 
observed that a single session of moderate 
intensity treadmill exercise was sufficient 
to improve the mood and well-being of pa-
tients with moderate depressive disorder. 
They also observed that regular exercise co-
uld protect against relapse to previous levels 
of depression (19). Exercise prescribed in 
cases of major depression includes aerobic 
training and strength training (3).

Post trauma stress disorder (PTSD) is an 
anxiety disorder characterized by intrusive 

re-experiencing of trauma, hyper arousal, 
numbing and avoidance. Often individuals 
with PTSD have problems identifying and 
controlling their emotions, physical states 
or sensations, which can lead to difficulty 
in self-care and ability to care for others.The  
Basic Body Awareness Therapy approach to 
trauma treatment focus on accessing and 
accepting sensory and emotional awareness 
in the body, treatment of physical pain. This 
is an important foundation for self-aware-
ness and self-regulation in the treatment of  
PTSD (20).

Guszkowska et al stated that changes in 
anxiety, mood and depression after exercise 
are due to endorphin and monoamine hy-
potheses. It also improves self-efficacy, dis-
traction and cognitive dissonance (3). 

Effect of exercise on mental health in 
gynaecological disorders
Menopause often result in hot flashes, 

weight gain, fatigue, aches and pains, uri-
nary tract infections, depressed mood and 
sleep disorders. Exercise has been shown 
to reduce anxiety, depression and negative 
mood. This effect is caused by an  increased 
presence of hypothalamic and peripheral 
endorphin production, acting as hormone 
replacement therapy (9). 

Polycystic Ovary syndrome (PCOS) has 
reproductive, psychological and cardio me-
tabolic features. Obesity is also associated 
with PCOS. PCOS may lead to anxiety, de-
pression, reduced quality of life, eating disor-
ders, social withdrawal and sleep disorders. 
Reduction in depression and improvement 
in quality of life was observed by combining 
physical activity and dietary intervention in 
PCOS (21). Six months of brisk walking was 
found to reduce total plasma homocysteine 
concentration in overweight young women 
with PCOS. Homocysteine promotes athe-
rosclerosis. Regular exercise improve en-

http://europepmc.org/abstract/med/9460778/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22cancer%22
http://europepmc.org/abstract/med/9460778/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22cancer%22
http://europepmc.org/abstract/med/9460778/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22anxiety%22
http://europepmc.org/abstract/med/9460778/?whatizit_url=http://europepmc.org/search/?page=1&query=%22anxiety%22


36     FYSIOTERAPEUTEN  7/16

FAG FAGKRONIKK

dothelial function by increasing production 
of nitric oxide and thus improve vascular 
shear stress (22).

Effect of exercises on mental health in 
neurological conditions
Alzheimer’s disease is the most common 
cause of dementia. Physical therapy for 
Alzheimer’s disease can provide interven-
tions for secondary problems such as loss 
of strength, range of movement, ADL’s, 
posture, balance and co-ordination (23). 
Exercises have proven to improve cognition, 
ADL and quality of life in patients with early 
onset of dementia (24).

Schizophrenia is one of the most debili-
tating psychiatric disorders (4). Schizophre-
nic people may have poorer quality of life 
than other people in the community. Acil A 
A et al. examined the effects of a 10 weeks 
physical exercise program on mental states 
and QOL of individuals with schizophrenia. 
They found that mild to moderate aerobic 
exercise is an effective program for decreas-
ing psychiatric symptoms and for increasing 
QOL in patients with schizophrenia (12).

Parkinson’s disease: Exercise might pre-
vent the disease, as well as an adjunctive tre-
atment. Exercise can also improve physical 
functioning, strength, balance, gait speed 
and health related quality of life in people 
with Parkinson’s disease (3). Reuter et al. 
observed that 20-week of intensive sports 
activity resulted in improvement of mood, 
motor disability and subjective well-being 
in early to medium stage Parkinson’s disease 
patients (25). 

Physiotherapy intervention
Physical activity plays an important role in 
recovery of mental health. Physiotherapists 
are effective members of multidisciplinary 
teams of doctors, nurses, dietitians, thera-
pists and social workers. Physiotherapy ma-
nagement can compliment medication and 
psychotherapy within the multidisciplinary 
team.  The role and tasks of physiotherapists 
in these teams will vary, from management 
of pain, increasing joint mobility, relaxation 
exercises, improvement of strength, endu-
rance and balance, gait training and to de-
vice exercise programs tailored to patient 
needs.  

Interventions include:
Relaxation and deep breathing exercises 

(3).
Various stretching exercises, calisthenics, 

walking, running, aerobic exercises and 
swimming can be performed either indo-
ors or outdoors, for patients with substance 
abuse disorder (13), gynecological disorders 
and other conditions.

Range of motion, strength and enduran-
ce exercises.

Coordination exercises: Important for 
impaired level of coordination in substan-
ce abuse and for patients with Alzheimer’s 
disease.

Postural management: Regular chan-
ges in body positions are essential for pre-
vention of poor posture, muscle tightness, 
spasms and decreased joint movement (23). 

Balance, equilibrium and gait training: 
balance and gait training is important in 
Alzheimer’s- and Parkinson’s disease. Trans-
fers, reaching and grasping, posture balance 
and gait training are core areas of physiothe-
rapy in Parkinson’s disease.

Ergonomic advice: Includes adaptations 
at home and equipment to make patient in-
dependent (23).

Conclusion
The burden of depression, anxiety and other 
mental disorders call for concerted, inter-
sectoral response. Not only to  raise public 
awareness, but also to provide treatment 
and prevention strategies that can reduce 
this large and growing health problem, in-
cluding the economic losses attributable to 
them (1). The correlations between poor 
mental health and an increased prevalence 
of musculoskeletal conditions, multiple are-
as of pain, chronic and preventable diseases, 
emphasizes the need for an effective and ho-
listic multidisciplinary approach to the ma-
nagement of these conditions (2).

References:
1. WHO report on mental illness 2014.
2. Mental Health and Physiotherapy, Australian 
Physiotherapy association - position and statement, 
1-4, 2011.
3. Kaur J, Mason M, Bhatia M, Role of Physiotherapy in 
mental health disorders, Delhi Psychiatry Journal, Vol. 
16, No.2, October 2013, 404-408.
4. Vancampfort Davy, Probat Michel, Skjaerven Liv, 
Helvik , Physical Therapy, Systematic Review of the 
benefits of Physical Therapy with in a multidisciplinary 
care approach for people with schizophrenia, Jan 2012, 
Vol.92, No.1, 11-21.
5. Sharma A, Madan V, Exercise for mental health, 
Letter to editor, Prim Care Companion J Clin Psychia-
try;2006;8(2);106.
6. Fábio S Lira, Gustavo D Pimentel, Ronaldo VT Santos, 
Exercise training improves sleep pattern and metabolic 
profile in elderly people in a time-dependent manner, 
Lipids in Health and Disease2011,110-113.
7. Nicola T. Lautenschlager,  Kay L. Cox, ; Leon Flicker,  

Jonathan K. Foster, DPhil; Frank M. van Bockxmeer, Ef-
fect of Physical Activity on Cognitive Function in Older 
Adults at Risk for Alzheimer Disease - A randomized 
Trial, JAMA. 2008;300(9):1027-1037.
8. Cassilhas R.C, Viana V.A.R, GrassmannV , The impact 
of resistance exercises on the cognitive function of the 
eldely, Medicine and Science in Sports and Exercise, 
2007, 1401-1407.
9. Sachdev M, Kaur J, Mason M, Enhanching mental 
wellbeing and health of post menopausal women, Delhi 
Psychiatry, Journal, Vol.17, No.1, April 2014, 125-129.
10. McAuley E, Mihalko SL, Bane SM, Exercise and 
self esteem in middle aged adults – Multidimensional 
Relationships and physical fitness and self efficacy 
influences, Journal of Behavioral Medicine, Feb 1997, 
Vol.20, Issue 1, 67-83.
11. Kim JH, Mckenzie LA, The impact of physical 
exercise on stress coping and well being in university 
students in the context of leisure, Health 2014, 2570-
2580.
12. Acil  AA, Dogan S,  Dogan O. ,The effects of physical 
exercises to mental state and quality of life in patients 
with schizophrenia, Journal of Psychiatric and Mental 
Health Nursing, December 2008, Volume 15, Issue 10, 
808-815.
13. Kaur J, Garnawat D, Bhatia M, Rehabilitation for 
Substance abuse disorders, October 2013, Vol.16, 
No.2, 400-403.
14. Herbsleb M, Schulz S, Ostwrmanna S et al, The 
Relation of Autonomic function to physical Fitness 
in patients suffering from alcohol dependency, Drug 
Alcohol Dependence, 2013, 132, 505-512.
15. www.mdguidelines.com/alcoholism.
16. Brown RA, Abrantis AM, Read JM et al, A pilot study 
of aerobic exercise as an adjunctive treatment for 
Drug Dependence, Mental Health Physical Activity 
2010;3:27-34.
17. Brown RA, Abrantis AM, Read JM et al, Aerobic 
exercises for Alcohol recovery: Rationale, Program 
description and preliminary findings ,BehavModif, 
2009;33(2), 220-249.
18. Segar ML, Catch VL, Roth Rs, Gracia WS, The effect 
of aerobic exercise on self-esteem and depressive and 
anxiety symptoms among breast cancer survivors, 
Oncology Nursing Forum 1998 ;25(1) 107-113.
19. Bartholomew John B , Morrison, D, Joseph T Cicco-
colo, Effects of Acute Exercise on Mood and Well-Being 
in Patients with Major Depressive Disorder,  Medicine & 
Science In Sports & Exercise, 2032-2037, 2005.
20. Kaur J, Garnawat D, Shweta S, Bhatia M, Body 
Awareness Therapy:  An Approach to Treat Various 
Disorders,  Delhi Psychiatry Journal, October 2015, 
Vol.18, No.2, .
21. Sachdeva M, Kaur J, Garnawat D, Psycho-physiothe-
rapeutic treatment of Polycystic Ovary Syndrome, Delhi 
Psychiatry Journal, April 2015, Vol. 18, No.1, 151-154.
22. Randeva HS, Lewandowski ,Drzewoski J, Exercises 
decreases Plasma total Homocysteine in overweight 
young women with Polycystic Ovary Syndrome , J 
ClinEndocrinolMretab 2002; 87(10): 4496-4501.
23. Kaur J, Garnawat D, Bhatia M, Rehabilitation in 
Alzheimer’s Disease,  Delhi Psychiatry Journal, April 
2013, Vol.16, No.1, 166-170.
24. Hooghemstra AM, Eggermont LHP, Scheltns P, Van 
der Flier WM, Study Protocol- Exercise and Cognition in 
sedentary adults with early onset dementia ( Exercise 
on), BMC Neurol, 2012, 12, 75.
25. Reuter I  Engelhardt M, Stecker, Baas H,Therapeutic 
value of exercise training in Parkinson’s disease, 
Medicine and Science in Sports and Exercise 1999, 
31(11):1544-1549.

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/mental_health_atlas_2014/en/
https://www.physiotherapy.asn.au/documentsfolder/advocacy_position_mental_health_2011.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22052946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22052946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22052946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1470658/
https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-511X-10-113
https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476-511X-10-113
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=182502
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=182502
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=182502
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=182502
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17762374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9058180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9058180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9058180
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9058180
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=51245
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=51245
http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=51245
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19012672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19012672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19012672
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23664500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23664500
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23664500
http://www.mdguidelines.com/alcoholism
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2889694/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2889694/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2889694/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829243/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829243/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2829243/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9460778
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9460778
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9460778
http://www.medscape.com/viewarticle/519399
http://www.medscape.com/viewarticle/519399
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12364425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12364425
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12364425
http://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-12-75
http://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-12-75
http://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-12-75
http://europepmc.org/search;jsessionid=o6EsE5LmUaBVLrQX7FCu.3?page=1&query=AUTH:%22Reuter+I%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=o6EsE5LmUaBVLrQX7FCu.3?page=1&query=AUTH:%22Engelhardt+M%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=o6EsE5LmUaBVLrQX7FCu.3?page=1&query=AUTH:%22Stecker+K%22
http://europepmc.org/search;jsessionid=o6EsE5LmUaBVLrQX7FCu.3?page=1&query=AUTH:%22Baas+H%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10589855
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10589855
http://europepmc.org/search;jsessionid=o6EsE5LmUaBVLrQX7FCu.3?page=1&query=JOURNAL:%22Med+Sci+Sports+Exerc%22


FYSIOTERAPEUTEN  7/16     37

Aksel Tjora og Lisbeth Elvira Levang (red.): 
ADHD og det disiplinerte samfunn
Fagbokforlaget 2016
123 sider
Kr 279
ISBN: 9788245020199

Det har vært en formidabel økning i antall barn 
i Norge som blir diagnostisert med ADHD de 
siste tjue årene. Bruken av medikamenter i 
behandling av ADHD har også økt tilsvarende. 
Forfatterne ønsker å sette et kritisk søkelys på 
fenomenet ADHD; hvordan diagnosen stilles, 
hvilke forhold i samfunnet som spiller inn, 
og hvordan barna, foreldrene og samfunnet 
forholder seg til ADHD.

Boken har seks kapitler. Forfatterne har ulik 
yrkesbakgrunn, men de fleste av kapitlene er 
skrevet av sosiologer. I tillegg er en psykolog 
og to lektorer i samfunnsfag blant bidrags-
yterne. 

Diagnosen stilles gjennom observasjon av 
atferd. Ingen blodprøver eller andre medisin-
ske undersøkelser kan påvise ADHD. Folkehel-
seinstituttet definerer det som en nevrologisk 
forstyrrelse som innebærer økt uro og kon-
sentrasjonsvansker. Denne problematferden 
blir som regel først fanget opp av foresatt, 
barnehageansatt eller lærer. Diagnosen blir 
sjelden stilt før barna begynner på skolen. 

Barna blir så henvist til PPT-tjenesten eller 
fastleger for en medisinskfaglig vurdering. Så 
henvises det eventuelt videre til spesialisthel-
setjenesten. Legespesialister innen barne- og 
ungdomspsykiatrien og psykologer er blant de 
som kan stille diagnosen. For å stille diagno-
sen gjennomgås barnets helsehistorikk, det 
innhentes relevante opplysninger fra ulike 
miljøer barnet er i kontakt med, og det gjen-
nomføres en del tester. 

Det er i hovedsak to ulike syn på ADHD, 
men den ene tilnærmingen dominerer i forstå-
elsen av diagnosen. Her blir det hevdet at noe 
er defekt eller forstyrret i hjernen. Gjennom 
denne biomedisinske forklaringen er sen-
tralstimulerende midler, blant annet Ritalin, en 
av løsningene. Flere foreldre forteller i boken 
at barnet ble roligere og mer konsentrert med 
bruk av medisiner, og de overtar ofte den bio-
medisinske forståelsen. Andre foreldre er mer 
kritiske til medisinering. Boken omtaler også 
mulige bivirkninger av medisinene på kortere 
eller lengre sikt.                                                                                                                                      

Det andre synet på ADHD kalles en sosial-

konstruktivistisk tilnærming. Dette innebærer 
å inkludere samfunnsmessige forhold med 
betydning for barnets uro og konsentrasjons-
vansker. I denne sammenheng omtales normal 
eller avvikende atferd i stedet for å beskrive 
barnet som syk eller frisk. Normalitetsbegrepet 
vil være avhengig av samfunnets vurdering av 
hva som oppfattes som normalt til enhver tid. 

I et eget kapittel vurderes det om skole-
reformer i nyere tid har ført til flere tapere 
i skolen, noe som igjen har medført uro og 
konsentrasjonsvansker hos disse barna, og at 
dette igjen er noe av forklaringen på at flere 
har fått diagnosen ADHD.

Foreldre reagerer ofte med lettelse på at 
barnet får diagnosen. Barnet får mer hjelp. 
Samtidig kan det frita både foreldrenes og 
lærernes ansvar for barnets oppførsel siden 
problemet med atferden er en følge av ADHD. 

Mange barn, ifølge boken, reagerer derimot 
negativt på å få diagnosen, fordi det betyr at 
de oppfatter seg som annerledes enn de an-
dre. Noen ønsker å skjule overfor medelever at 
de har fått diagnosen. Flere identifiserer seg 
med diagnosen og tilskriver sine egenskaper 
og væremåte som en følge av ADHD. Atter an-
dre bruker diagnosen til å fraskrive seg ansvar 
for egne handlinger. Det er diagnosen som gjør 
at de har handlet slik.

Det er grunn til å være kritisk til hvor hyp-
pig diagnosen blir stilt. I norske fylker varierer 
det betydelig hvor mange som blir diagnosti-
sert med ADHD. USA ligger på verdenstoppen, 
og Norge har også en høy andel barn med 
denne diagnosen i forhold til andre europeiske 

land. Barn som er utsatt for fysisk og/eller 
psykisk vold kan ha de samme symptomer som 
kjennetegner barn med diagnosen ADHD; de 
kan være hyperaktive og å ha konsentrasjons-
vansker. 

Hvordan skilles disse barna fra hverandre; 
de med ekte ADHD og de som er utsatt for 
omsorgssvikt?  Det refereres i boken til at 
enkelte lærere har uttalt at de synes det ofte 
kan være vanskelig å skille mellom det ene el-
ler det andre. Eline Thornquist problematiserer 
diagnosen i et innlegg om gutten Christoffer 
som ble mishandlet til døde uten at noen grep 
inn. Var han feildiagnostisert? (1)

Det er mange grunner til at fysioterapeuter 
bør lese denne boken. Mange fysioterapeuter 
har sannsynligvis hatt pasienter med ADHD. Å 
være foreldre til barn med atferd karakteristisk 
for ADHD kan være en stor psykisk påkjenning. 
Dette kan føre til anspenthet og muskulære 
plager, med behov for fysioterapibehandling. 

Denne boken gir en fin og kortfattet innfø-
ring i fenomenet ADHD. 

1) Thornquist, Eline. Gutten som ble oversett. Fysiotera-
peuten. 2013; 4; 36.

Einar Hafsahl
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Kritisk blikk på diagnosen ADHD

Aksel Tjora 
Lisbeth Elvira Levang (red.)
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TEKST Kristina Karlberg FOTO Joakim Roos

Reportasjen har tidligere stått på trykk i det 
svenske tidsskriftet Fysioterapi, nr. 3/2016.

FYSIOTERAPEUT Kerstin Hagberg loser 
ham fram til et liv med større bebevegelses-
frihet.

Tyveåringen fra Uppsala tar et par nye 
hvite joggesko opp av bagen. Han skal snart 
lære seg å gå med sin nye benprotese. Den 
er forankret i skjelettet, til forskjell fra van-
lige hylseproteser, som festes rundt det am-
puterte benet. Det siste halvåret har Mårten 
Berg gjennomgått to operasjoner for å sette 
inn et implantat av titan, som skal vokse 
sammen med benvevet og fungere som feste 
for protesen.

– Har du vondt noe sted? Skal vi justere 
høyden?

Før Mårten får lov til å ta sine første skritt 
i treningsrommet ved ortopedisk avdeling, 
sjekker fysioterapeut Kerstin Hagberg og 
ortopediingeniør Eva Häggström at prote-
sen sitter som den skal. Han må også lære 
seg å sette protesen inn i festet som stikker 

noen centimeter ut 
fra det amputerte 
benet.

– Da beveger vi 
oss ut på vårt eget 
«Göteborgsvarv», 
sier Kerstin spøke-
fullt.

Først skal han 
gå i gangbarren 
i  treningssalen. 
Med stor konsen-
trasjon tar Mårten 
skritt for skritt, og 
han blir fort sik-
rere og mer stødig.  

– Wow, det går 
kjempebra, utbryter mamma Catharina, 
som er med som tilskuer og støtte, sammen 
med lillebror Filip og Mårtens kjæreste Ali-
ce.

Bena i kors!
Etter en kort pause og noen små justeringer 
av protesen, venter nye utfordringer. 

– Nå skal vi gå en tur i korridoren og 
teste ut mer hverdagslige situasjoner. Når du 

kommer tilbake til Uppsala kan du gå rundt 
og oppdage hjemmet ditt helt på nytt, sier 
Kerstin.

Med et klikk setter Mårten på seg ben-
protesen uten hjelp. På to krykker følger han 
etter fysioterapeuten – ut av treningssalen. 
Han skal blant annet prøve å sitte på toalet-
tet med protesen på, sitte med bena i kors 
og gå i trapper. Men dagens høydepunkt er 
utvilsomt når han slapper av på en hard tre-
benk, med ryggen mot veggen og bena truk-
ket opp mot kroppen. 

– Det er så deilig! Jeg har aldri trodd at 
jeg skulle kunne sitte sånn igjen, sier Mår-
ten, med stor glede i stemmen.

Kerstin forteller at mange av hennes pa-
sienter opplever slike «hallelujah moments», 
når de oppdager hvor stor frihet den skje-
lettforankrede protesen kan gi dem.

En tøff reise
Mårten Berg beskriver de siste årene av 
sitt liv som en tøff reise. I september 2012 
forsøkte han å ta sitt eget liv og ble påkjørt 
av toget. Han mistet høyre ben og den ene 
halvdelen av bakenden. På sykehuset hjem-
me i Uppsala ble han informert om metoden 

-Jeg vil gå dit jeg vil

n På 1950-tallet oppdaget professor Per-Ingvar Brånemark at 
implantater av titan som ble operert inn i skjelettet etter hvert ble 
endel av benvevet. 

Dette fenomenet kalte han osseointegrasjon. Først ble metoden 
brukt til å feste tannimplantat. Deretter ble samme teknikk utviklet 
til å feste blant annet ben- og armproteser. I 1990 fikk en lårbensam-

putert pasient for første gang innoperert et titanimplantat. 
Siden den gang er behandlingen utført ved Sahlgrenska Universi-

tetssjukhuset i Gøteborg. Brånemark døde i 2014, sønnen og legen 
Rickard Brånemark, har fortsatt å utvikle metoden. Fram til i dag har 
ca. 160 pasienter med lårbensamputasjoner fått skjelettforankret 
protese ved sykehuset.

På Sahlgrenska Universitetsjukehuset i Gøteborg tar benamputerte 
Mårten Berg (20) sine første skritt med en skjelettforankret protese. 
Han prøver også å sitte med bena i kors for første gang på flere år. 

Brånemarkmetoden

LOSEN Kerstin Hag-
berg, fysioterapeut ved 
Sahlgrenska Universitet-
sjukhuset i Gøteborg.
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med å feste benproteser med innopererte 
titanskruer, et behandlingstilbud ved Sahl-
grenska Universitetssjukhuset.

Det tok ikke lang tid før han følte seg sik-
ker på at han skulle ha en slik protese. Men 
kort tid etter ble han rammet av testikkel-
kreft som spredte seg til lungene, og han 
måtte gjennom en tøff cellegiftbehandling. 
Høsten 2014 ble han erklært frisk og kjente 
seg stadig sterkere. Da startet prosessen med 
å få en skjelettforankret benprotese. 

Under det første besøket i Gøteborg ble 
det tatt røntgen og gjort fysiske undersøkel-
ser. Mårten fikk treffe Kerstin Hagberg og de 
andre i behandlingsteamet. Han fikk også 
anledning til å møte personer som hadde 
fått skjelettforankrede proteser.

– Jeg følte meg klar og ville starte be-
handlingen. Hylseprotesen trivdes jeg veldig 
dårlig med. Den gnagde og ga fra seg rare 
lyder når jeg beveget meg. Jeg følte meg stiv, 
og i enkelte situasjoner låste hoftene seg helt. 
Det var for eksempel umulig å plassere be-
net med hylseprotesen under spisebordet.

Realistiske forventninger
Teamet på Sahlgrenska informerte ham om 
hvilke forventninger som var realistiske når 
det gjaldt resultatet av behandlingen. Han 
ville for eksempel ikke kunne løpe eller hop-
pe med protesen.

– Fotball kommer jeg nok aldri til å spille 
igjen, men jeg håper at hverdagslivet blir 
enklere. Jeg lengter etter å kunne gå dit jeg 

vil, sitte behagelig og ta på meg et par smale 
jeans, sier Mårten.

Under den første operasjonen i mars 
2015, ble det montert en titanskrue i skjelet-
tet. Etter at operasjonssåret var tilhelet, kun-
ne han bruke hylseprotese fram til operasjon 
nummer to i september. Da ble det montert 
en forlengningsdel i titanskruen, for å gjøre 
det mulig å feste protesen. Deretter ble han 
beordret til å hvile i seks uker.

– Dette var den vanskeligste perioden. 
Jeg ble veldig avhengig av andre, og hoppet 
rundt på ett ben i dataspillfirmaet der jeg 
jobber. Når jeg ikke kunne trene, fikk jeg 
også fantomsmerter. 

LENGSEL OG HÅP – Jeg kommer aldri til å kunne spille 
fotball igjen. Men jeg håper å få et enklere hverdagsliv. Jeg 
lengter etter å kunne gå hvor jeg vil, sitte behagelig og ta 
på meg et par trange jeans, sier Mårten Berg (20).
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Belastning og styrke
Etter seks uker fikk han starte på et trenings-
program som fysioterapeuten hadde utar-
beidet. Programmet inneholdt belastnings-
trening og styrkeøvelser som han gjorde 
med en knekort treningsprotese. Mårten har 
trent hjemme og hos en fysioterapeut i Upp-
sala en gang i uken.

– Programmet består av enkle øvelser for 
å gradvis øke belastningen på implantatet, 

trene opp bevegeligheten i hoften på den 
amputerte siden og å styrke mage og rygg. 
Våre pasienter må klare å trene på egenhånd. 
En del av pasientene kommer fra andre deler 
av verden, og de har ikke tilgang på fysio-
terapeut når de kommer hjem, sier Kerstin.

Hun opplyser at Sahlgrenska også har hatt 
en del norske pasienter som har fått skjelett-
forankrede benproteser. Kerstin Hagberg ser 
på seg selv som en los i jobben som fysiote-

rapeut. Hun instruerer, veileder og forsøker 
å få pasientene til å forstå øvelsene.

– Det viktigste å formidle til pasientene er 
at de skal bruke fornuften mer enn protesen 
når de trener. Det tar tid, flere måneder og 
kanskje opp til et år, innen det er dannet nye 
benceller som gjør at implantatet er vokst 
sammen med skjelettet. Jeg oppfordrer pasi-
entene mine til å ta det rolig og gradvis med 
belastning og trening, sier Hagberg. 

MYE Å LÆRE Mårten må lære 
seg å sette protesen på plass i 
festet. Den settes enkelt fast 
med et klikk.

FØRSTE SKRITT Første skritt med skjelett-
forankret protese! Fysioterapeut Kerstin 
Hagberg leder treningen som skal gi Mårten 
et friere liv, med større bevegelighet. 
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Hun har jobbet med benamputerte pa-
sienter ved Ortopedteknik på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset siden begynnelsen på 
1980-tallet. Hun var der da den første pasi-
enten i verden fikk benprotese med titanim-
plantat. Det var lege Per-Ingvar Brånemark i 
Gøteborg som utviklet denne metoden. 

– Jeg har vært med fra begynnelsen og 
har bygd opp den fysioterapeutiske delen av 
behandlingen, forteller Kerstin, som under-

streker at å jobbe i en ortopediteknisk enhet 
innebærer tverrfarlig samarbeid med andre 
profesjoner.

– Min nærmeste samarbeidspartner er 
ortopediingeniøren. Vi møter ofte pasien-
tene sammen og våre kunnskaper utfyller 
hverandre.

Men Kerstin Hagberg har også bygd opp 
et kontaktnett med fysioterapeuter rundt 
om i Sverige og utenlands. De samarbeider 

hun med når en pasient trenger hjelp til re-
habilitering på hjemstedet.

Forsker og kliniker
Hun deler sin arbeidstid mellom pasient-
arbeid og forskning. I 2006 disputerte hun  
med en avhandling som sammenlignet 
funksjon og helsertelatert livskvalitet hos 
personer med lårbensamputasjon forårsaket 
av ulykker eller kreftsykdom, og som brukte 
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hylseprotese respektive skjelettforankret 
protese. 

Resultatet viste bedre funksjon og økt 
livskvalitet ved bruk av den skjelettforank-
rede benprotesen. Den ble hyppigere brukt 
enn hylseprotesen, og man slapp gnagsår, 
trykk og smerte som hylseproteser kan føre 
til. Skjelettforankrede proteser gjorde det 
også lettere å gå, det økte bevegeligheten og 
ga bedre sittekomfort. Nå forsker hun videre 
på hvordan det går med pasientene på len-
gre sikt. 

– Mange vil få et mer aktivt hverdagsliv, 
men det er også en viss risiko. Den mest al-
vorlige komplikasjonen som kan inntreffe er 
en dyptgående infeksjon mellom implantat 
og skjelett. Det er alvorlig, men oppstår sjel-
den, ifølge Hagberg.

Alle pasientene som behandles gjennom-
går først en grundig utredning. Amputa-
sjonen må ha skjedd av andre grunner enn 
diabetes eller karsykdom. Vanlige årsaker er 
ulykker, kreft eller såkalte morderbakterier. 
Sykehuset har også pasienter fra utlandet 
som er blitt skadd i terrorhandlinger eller 
krig.

– De vanskeligste beslutningene gjelder 
personer som har hatt et ganske bra liv med 
hylseprotese. Det er et stort inngrep som 
skal gjøres, og vi vil ikke at noen skal bli dår-
ligere. Samtidig er det mye å vinne for unge 
pasienter som har livet foran seg.

– Neste gang kaster vi krykkene!
For Mårten venter nå et nytt treningspro-
gram som er tilpasset den nye protesen.

– Har du et flatt område utendørs, der du 
kan gå 500-1000 meter, spør Kerstin.

– Det kan sikkert fungere å gå hjemmefra 
og bort til Konsum, sier Mårten.

– Er det glatt ute, kan du trene deg på å gå 
inne i et kjøpesenter i stedet, tipser Kerstin.

Besøket i Gøteborg er snart over for den-
ne gang. I tiden framover skal han ha på seg 
protesen mer og mer, både inne og ute. Men 
alt må skje gradvis. Kerstin understreker at 
han må hvile når han har smerter og ikke bli 
fristet til å forsere treningen.

Om tre måneder skal de sees igjen. Mår-
ten tar på seg skinnjakken, og når han går ut 
av treningssalen – på krykker, roper Kerstin:

– Neste gang vi sees er det dags å kaste 
krykkene! n

                                                                                                                   

STERK OPPLEVELSE Dagens høydepunkt for 
Mårten var å sitte på en benk med begge bena 
trukket opp mot kroppen. – Jeg hadde aldri trodd 
at jeg skulle kunne sitte på den måten igjen!
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Tittel
NFF var villig 
til å prøve noe 
helt nytt for 
å nå målene 
sine.

Er regionene liv laga?

Hans Leo Dagsvik
regionleder Nord

informasjon fra NFF
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Den 1. juli var det to år siden NFFs regioner ble opprettet. På hovedlandsmøtet 
i november skal regionmodellen evalueres sammen med de øvrige organisasjons-
endringene som ble innført fra 2014.

Det er naturlig nok en evaluering som både jeg og mine regionleder-kolleger er 
spente på. Er medlemmene fornøyde med arbeidet i regionene? Opplever de å få 
god service? Har vi klart å gjøre NFF mer synlig og slagkraftig? Kort sagt – har vi 
klart å blåse liv i regionene?

Da jeg ble spurt om å stille til valg som regionleder fikk jeg tilsendt strategidoku-
mentet som lå til grunn for den nye modellen. Her framkom det helt tydelig at NFF 
ønsket en endring, var villig til å gjøre store grep i organisasjonen og prøve noe helt 
nytt for å nå målene sine. Dette var noe jeg fikk lyst til å være med på. Og jeg var 
heldig nok til å få anledningen. 

Vi regionledere er mye på farten og treffer mange medlemmer. Det er en svært 
givende del av jobben. Vi får føle medlemmene på pulsen, gi informasjon, ta imot 
ris og ros og best av alt: etablert kontakt som gir grunnlag for videre samarbeid. De 
klart beste resultatene har vi fått til gjennom felles innsats mellom lokale tillitsvalgte 
og kontaktpersoner, regionleddet og med god bistand fra sekretariatet. Jeg ser en 
klar «ringer i vannet»-effekt av disse erfaringene. Vi lærer mer for hver runde. Og 
regionene lærer av hverandre. 

Snart skal landsmøtet si sin mening om jobben som er gjort står i forhold til målene 
som var satt. Uansett utfallet av evalueringen tør jeg påstå én ting: det var rett av 
NFF å ta grep i forhold til lokal og regional politisk påvirkning. Regionene er enda 
svært unge. Nå har dere medlemmer anledning til å påvirke den videre utviklingen. 
I september er det valg av regionledere og regionstyrer, og på landsmøtet er det 
valg av nytt forbundsstyre. De som velges blir deres våpendragere i den kommende 
landsmøteperioden. Bruk stemmeretten, vær aktiv mot delegatene fra din region og 
bidra til at NFF blir enda mer sterk, stolt og synlig de kommende årene. 
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Alle landets kommuner ble høsten 2014 invi-
tert til å starte prosesser for å avklare om det er 
aktuelt å slå seg sammen med nabokommunen. 
Kommunene hadde frist til å fatte vedtak om 
dette innen 1. juli 2016.

Denne våren har det vært avholdt folke-
avstemninger i 162 kommuner. I de kommu-
nene som ha valgt folkeavstemning, varierer 
deltakelsen fra under 20 prosent til opp mot 75 
prosent. Folkeavstemningene er rådgivende, og 
politikere i kommunen kan fatte en annen av-
gjørelse enn resultatet av folkeavstemningen.

Større og mer robuste kommuner
Stortinget har gitt sin tilslutning til å gjennom-
føre en kommunereform. Regjeringen ønsker å 
flytte makt og ansvar til større og mer robuste 
kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan 
ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel.

Det er 50 år siden forrige kommunereform, 
og kommunene har fått betydelig større ansvar 
for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig 
har den statlige detaljstyringen økt, og kom-
munene har de senere år flyttet flere oppgaver 
inn i interkommunalt samarbeid.

Dagens kommuner
Antallet norske kommuner sank fra 744 til 454 
etter den forrige kommunereformen på midten 
av 1960–tallet. Det er 428 kommuner i Norge 
i dag. Kommunene varierer betydelig i både 
befolkningsantall og størrelse. Over halvparten 
av kommunene har under 5000 innbyggere. 

De 100 største kommunene utgjør omtrent 75 
prosent av befolkningen.

Norge har i en europeisk målestokk ikke 
spesielt små kommuner, verken når det gjelder 
areal eller innbyggere. Men de nordiske kom-
munene har ansvaret for en betydelig større 
oppgaveportefølje enn mellom- og søreuro-
peiske kommuner.

Tallene er klare
Tallenes tale er klar. Innen fristen 1. juli har 69 
kommuner funnet sammen i 29 nye kommuner. 
Det gir en reduksjon på 40 kommuner, til 388. 
Noen flere sammenslåinger kan komme til.

Tanken bak kommunereformen var blant 
annet å ha store robuste kommuner som ville 
være i stand til å løse helse- og velferdsutfor-
dringer. Målet var et befolkningsgrunnlag på 
minst 15 000 innbyggere i hver kommune, noe 
som tilsier at antallet kommuner skal ned mot 
100.

Konklusjonen etter kommunesammenslåin-

gen er at målet ikke er nådd, men regjeringen 
vil ikke tvinge kommuner til å slå seg sammen 
til våren. Reformen har imidlertid satt i gang 
en prosess. Det blir ikke en helhetlig reform av 
kommunesektoren nå, men en reform basert på 
lokale prosesser og stor grad av frivillighet. Den 
forrige reformen for 50 år siden pågikk i nesten 
20 år.

Prosessen videre
Fylkesmennene gi sin tilråding om kommune-
strukturen i sitt fylke innen 1. oktober 2016, 
men denne fristen er ikke absolutt. Det kan 
være muligheter for bevegelse i veivalgene i de 
enkelte kommunene også utover høsten.

Kurs for tillitsvalgte
Kommunesammenslåing innebærer at to eller 
flere kommuner rettslig sett opphører, samtidig 
som det etableres en ny kommune. Kom-
munesammenslåinger medfører derfor store 
omstillingsprosesser hvor det er svært viktig 
at tillitsvalgte involveres så tidlig som mulig. 
Omstillingen må være forutsigbar og oppleves 
som ryddig og tydelig. 

Flere av NFFs medlemmer og tillitsvalgte vil 
bli berørt av kommunesammenslåing, og NFF 
tilbyr derfor tillitsvalgtkurs om dette temaet i 
Oslo 21.–22. september. Det kan fortsatt være 
ledige plasser på kurset når du leser dette, 
så har du ikke meldt deg på allerede, gjør det 
snarest! Har du spørsmål, ta kontakt med Else 
Jørgensen, ej@fysio.no.

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

Kommunesammenslåing per 1. juli 2016
Kirsti Glad, seniorrådgiver, NFFs forhandlingsseksjon

n Siden 1992 har andelen fagorganiserte i OECD-landene falt med 
hele 35 prosent, skriver SSB i en artikkel på ssb.no publisert 4. august. 
Dette skjer i alle land, men organisasjonsgraden er fremdeles høyest i 
Norden. Her topper Island, med hele 85,5 prosent fagorganiserte, mens 
Norge er på bunn med 52,1 prosent. 

I en kommentar på www.unio.no sier Unio-leder Ragnhild Lied at 

fagbevegelsen må være attraktiv for de unge, og for den voksende 
gruppen arbeidstakere med høyere utdanning:

– Fagbevegelsen er viktig for samfunnsutviklingen og for balansen 
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og ikke minst er det viktig med en 
sterk fagbevegelse i dialogen med politikere og regjering. Unio og våre 
forbund har en viktig jobb å gjøre med rekruttering av nye medlemmer.

Fagorganisering under press

Foto: Wikipedia

mailto:ej@fysio.no
http://ssb.no/
http://www.unio.no/
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50
Hjemmeside: www.fysio.no  
E-post: nff@fysio.no

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

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

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

SEKSJON FOR PERSONAL OG ØKONOMI
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955
Rådgiver: Maren Helene Pedersen, 915 83 781
Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358
Sekretær: Liss Kristoffersen, 22 93 30 50
Sekretær: Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242 

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Marianne Aars, 934 12 066
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726
Seniorrådgiver: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 976 28 807
Rådgiver: Ingunn Andersen, 451 22 759
Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247
Kurskoordinator: Susanna Vemo, 466 84 634
Kurssekretær: Sissel B. Minkara, 458 78 537

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: 
Thea Wessel Jørgensen, 913 45 224
Advokat: Irja Anthi, 950 26 665
Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021 (perm.)
Advokat: Jan Rino Austdal, 958 59 406
Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024
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ANTALLET fysioterapeutårsverk i kommune-
helsetjenesten på landsbasis har økt noe siden 
2011, også relativt sett (dvs. regnet som års-
verk per 10 000 innbyggere). Samme tendens 
gjør seg gjeldende i 2015. Det viser tallene 
fra kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA). 
Etter årtusenskiftet og frem til 2011 var det en 
tilsvarende relativ nedgang i antallet fysiotera-
peutårsverk på landsbasis. 

Du kan lese mer om KOSTRA-tallene i 
en nyhetsartikkel som ble publisert på NFFs 
forbundsnettsider 7. juli, under menypunktet 
«AKTUELT/Nyheter». n

Flere fysioterapeuter

Snur om refusjonskrav
ETTER PÅTRYKK fra NFF har Helfo forsikret om at også refusjonskrav innsendt på CD 
eller minnepinne skal behandles og utbetales snarest og innen aktuell frist.

På forsommeren varslet Helfo behandlere om at det kunne bli økt utbetalingstid for 
refusjonskrav innsendt på CD eller minnepinne. NFF kritiserte dette i brev av 24. juni og i 
annen kommunikasjon med Helfo, og vår reaksjon ga resultater.

I brev av 8. juli 2016 skrev Helfo at etaten hadde vurdert saken på nytt, «blant annet i 
lys av informasjon og tilbakemeldingene vi fikk fra NFF under takstforhandlingene». Helfo 
forsikret om at etaten ikke ville innføre en praksis som innebærer en unødig forsinkelse av 
utbetaling til behandlere som ikke benytter Norsk helsenett:

«Vi er enig med NFF om at alle krav uavhengig av innsendingsform skal behandles 
snarest og senest innen aktuell frist». n

8. SEPTEMBER er Verdens fysioterapidag. 
Dagen markeres i år med en felles kampanje 
fra NFF, der vi bruker sosiale medier (Insta-
gram) i tillegg til kronikk/leserinnlegg.

NFF retter i år søkelyset mot fysioterapi 
for eldre, i tråd med temaet «adding life to 
years» som WCPT har i år. Vi ønsker å markere 
dagen ved å gratulere alle fysioterapeuter 
med dagen, og ved å oppfordre alle til å 
markere dagen ved å gjøre noe aktivt sammen 
med en eller flere eldre. 

Vi oppfordrer også til å dele opplevelsen 
på Instagram, merket med #verdensfysiote-
rapidag. (Husk å be om samtykke fra den/dem 
som blir fotografert til bruk av bildene i sosiale 
medier.)

Kampanjen koordineres av NFFs sekre-
tariat, men spres ytterligere gjennom lokale 
aktiviteter. Vi ønsker at NFFs medlemmer i 
september tar initiativ til lokale aktiviteter 

som understøtter markeringen. Eksempler kan 
være å gå tur, at barnebarn og besteforeldre 
sparker ball, sender frisbee, svømmer, dans på 
eldresenteret m.m.

Spørsmål om NFFs markering kan rettes til 
seniorrådgiver Cathrine Grimstad, cg@fysio.no, 
tlf. 478 13 462. n

Verdens fysioterapidag

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

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

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

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

Temadag: «Kroppen husker - fysioterapeutens 
rolle i møte med en flyktning»

8. september Oslo 25. juli

Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og 
behandling av cervicalcolumna

12.-13. september  Oslo 12. juni/ledige plasser

Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk 
aktivitet

14.-16. september Oslo Fullt

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

Fysioterapi i palliasjon 17.-19. oktober Bergen Fullt

Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem 24.-28. oktober Oslo Fullt

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjons-
svikt og fall

26.-28. oktober Trondheim 19. juni/ledige plasser

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

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

Bekkenrelaterte plager 2 14.-17. november Oslo 11. august/ledige plasser

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

18.-19. november Oslo 15. august/ledige plasser

Bevegelsesutvikling 5.-9. desember og 29. mai - 2. juni 2017 Oslo 26. september

2017

Onkologi - teoretisk grunnkurs 9.-13. januar Trondheim 9. oktober

Fysioterapi og traumer 16.-18. januar og 3.-5. april Oslo 16. oktober

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

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

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

•	 Fysioterapi for personer med hjertesykdommer – trening som 
middel og mål

•	 Fysioterapi for personer med lungesykdommer – trening som 
middel og mål

•	 Fysioterapi til intensivpasienter            

l Ny kursrekke i hjerte- og lungefysioterapi fra 2017
•	 Verktøykasse i lungefysioterapi for pasienter i akutt og stabil fase
•	 Lungefysioterapi ved underventilering
 
Kursdatoer kommer snart på www.fysio.no/kurskalender 
Følg med!

http://www.fysio.no/kurskalender
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Svært fornøyd med kurset – verdt hver 
eneste krone! Kursdeltaker

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

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det 
må være min 5 deltakere i en region for å starte opp en gruppe. Vi 
lyser ut kollegaveiledningsgrupper i de største byene, men kan også 
starte opp grupper basert på lokale initiativ. Hvis du ønsker gruppe der 
du bor, få med deg min. fire kolleger og ta kontakt med oss.
Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på 
ettermiddagstid over en 4-9 mnd periode eller 2 ganger 2 samlinger. 
Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud 
innen rimelig tid. 

Grupper med 
planlagt oppstart: 

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

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

l Kollegaveiledning

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo og 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 2017 - 2018

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

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

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

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

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Fagseksjonen i NFF utarbeider for tiden en kursrekke innenfor 
barne- og ungdomsfysioterapi i samråd med NFFs faggruppe for 
barne- og ungdomsfysioterapi. Et bredt kurstilbud bidrar til å utvikle 
kunnskapen innen fagfeltet både i spesialist- og primærhelsetje-
nesten og kan bidra til bedre samhandling mellom tjenestene.  Så 
langt er det tre grunnkurs som er klare og ønskelig å tilby i 2017. 
NFF søker kursledere til følgende kurs: 
 
•	 Nettbasert introduksjonskurs i fysioterapi for barn  

og ungdom (8 timer) 
•	 Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 0-6 år 

(40 timer) 
•	 Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn 6-18 år 

(40 timer) 

Kursleder er en fagperson som deltar i den konkrete utformingen 
av et kurs, basert på kursets fastsatte rammeplan. Kursleder har 
ansvar for å utarbeide kurset med hensyn til faglig innhold og peda-
gogisk opplegg, inklusive å utarbeide timeplan, engasjere eventuelt 
eksterne forelesere og oppdatere ressursliste. Kursleder har hoved-
ansvar for faglig-pedagogisk gjennomføring av kurset. Hvert kurs 
ledes vanligvis av to kursledere.
    NFFs fagseksjon rekrutterer kursledere i samråd med den aktu-
elle faggruppen. Kursledelse honoreres på grunnlag av gjennom-
førte kurstimer i henhold til regler for NFFs undervisningssatser. 
Kursutvikling honoreres særskilt. Arbeidet med å ferdigstille studie-
planene starter høsten 2016.

Ved vurdering av søknadene legger vi vekt på at kursleder:
•	 Har klinisk erfaring og teoretisk kunnskaper fra fagfeltet
•	 Har oversikt over fagfeltet
•	 Er aktive i fagfeltet
•	 Har undervisnings-, kursleder- eller veiledererfaring 

Det etterstrebes at kurslederne har spesialist,- master- eller dok-
torgradskompetanse, uten at dette er et absolutt krav.  Personlig 
egnethet og samarbeidsevner vektlegges. 

For nærmere informasjon, ta kontakt med fagseksjonen ved 
Ingunn Andersen, ingunn@fysio.no eller Marianne Aars, 
ma@fysio.no 

Nye kurs i barne- og ungdomsfysioterapi – vil du bli kursleder? 

Søknad og CV sendes 
på e-post til ingunn@
fysio.no innen 
11. september.  

Merk søknaden 
hvilket kurs den 
gjelder for.

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

Kursarrangør: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, 
Nevrokirurgisk avdeling, Barneintensiv og Barneavdeling for nev-
rofag (faglig ansvarlig) sammen med Stab forskning, innovasjon og 
utdanning (teknisk ansvarlig) v/Oslo universitetssykehus (OUS)

Læringsmål: Symposiet har som mål å gi oppdatert kunnskap om 
behandlingskjeden for traumatisk hodeskade fra skadested til 
fullført rehabilitering; prehospital håndtering, triage av traume-
pasienter, bildediagnostikk, nevrokirurgi, intensivbehandling og 
rehabilitering.

Symposiet er godkjent av:
Norsk Fysioterapeutforbund; kurset kan benyttes i fornyet god-
kjenning av spesialitet. Norsk Ergoterapeutforbund, Den norske 
legeforening, Norsk Psykologforening og Norsk Sykepleierforbund. 

Målgruppe: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, psyko-
loger, sykepleiere, allmennpraktikere, leger under utdanning og 
spesialisering i aktuelle medisinske spesialiteter samt andre yrkes-
grupper med interesse for temaet.
 
Program:
www.oslo-universitetssykehus.no/25-ous-symposium

Påmelding til: symposium@ous-hf.no
Deltakeravgift: kr. 1.500,-
Påmeldingsfrist: 17. oktober 2016
Sted: Oslo universitetssykehus, Ullevål, bygg 6, Store Auditorium, 
Kirkeveien 166, 0407 OSLO.

25. OUS-symposium, 1. og 2. november 2016

Traumatiske hodeskader – fra de mange små til de store få.
Fra forskning til praktisk medisin.

MEDISINSK TRENINGS TERAPI (MTT)

KOMMUNIKASJON OM SMERTE/
KOGNITIV REHABILITERINGS TERAPI (KRT)

”Kommunikasjon om smerte er kommunikasjon om følelser”

Oslo/Akershus 15 - 16 september 
Ålesund 13 - 14 oktober
Toskana/Italia 
29 september - 1 oktober  
(3 dager)

Oslo/Akershus 17-18 september
MTT for nakke og 
øvre ekstremitet

Ålesund 15-16 oktober
MTT for rygg og
nedre ekstremitet

San Agustin Gran Canaria 21-25 november (5 dager)
Teoretisk, vitenskapelig og praktisk oppdatering i MTT

KURS MTT OG KRT 2016

Les mer om kursene på www.holteninstitute.no
Ytterligere informasjon kontakt

Tom Arild Torstensen 0046 707344102

                              En rød tråd gjennom
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What is PEDro?

PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE

PEDro, the Physiotherapy Evidence Database, is a web-based 
database of evidence relevant to physiotherapy. PEDro provides 
rapid access to bibliographic details and abstracts of over 21,000 
published reports of research including randomised controlled 
trials, systematic reviews and evidence-based clinical practice 
guidelines relevant to physiotherapy. Where possible, links to 
full-text versions of the reports are also provided.

The randomised controlled trials on PEDro are rated for quality 
to help you discriminate quickly between trials that are likely to 
be valid and interpretable and those that are not. These ratings 
help you to judge the quality and usefulness of trials to inform 
clinical decision making.

PEDro is freely available at
www.pedro.org.au

Følg Fysioterapeuten på 
Facebook og Twitter

Lik oss gjerne!

http://www.oslo-universitetssykehus.no/25-ous-symposium
mailto:symposium@ous-hf.no
http://www.holteninstitute.no/
http://www.mediyoga.no/
http://www.pedro.org.au/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.fysio.no/spesialistordningen
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AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden - Tlf: 35 02 95 95, post@alfacare.no, www.alfacare.no

http://www.alfacare.no/kurs
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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
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Powerlaser PRO
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handheld laser in the world

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

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

Kontakt oss 
for kurs!

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 
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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
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Ultralyd
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T: 23 05 11 60  |  www.fysiopartner.no
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Eldrebølgen 
til 2030
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http://www.follo-futura.no/
http://www.alere.no/
http://www.fysiopartner.no/
http://www.gyldendal.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.follo-futura.no/
http://ww.follo-futura.no/
http://www.alfacare.no/
http://www.follo-futura.no/
http://www.alfacare.no/
http://www.follo-futura.no/
http://www.follo-futura.no/
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva 
som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige 
formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sik-
rer du deg oppmerksomhet på ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER
TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

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

n Kontakt Henriette, 971 98 747

bransjeregisteret
Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

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

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

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

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

Annonse i Bransjeregisteret? 

Ta kontakt med:

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

NYHETER fra Irradia Norge as

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

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

Untitled-2   1 23.05.16   11:02

http://www.arko.no/
http://www.bamseprodukter.no/
http://www.kktape.no/
http://www.extensor.no/
http://www.pvf.no/
http://www.gym2000.no/
http://www.velco.no/
http://www.fysiopartner.no/
http://www.physica.no/
http://www.sportsmaster.no/
http://www.a2media.no/
http://www.irradia.no/
http://www.fitnessbrands.com/
mailto:henriette@a2media.no
mailto:henriette@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

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

21. Tromsø
Tverrfaglig konferanse om 
CFS/ME
Arr.: Det regionale 
fagnettverket for CFS/ME i 
HelseNord
Info: www.helse-nord.no

OKTOBER
3. Stavanger  
«Balansekunst» - en fagdag om 
livet, døden og hverdagen
Arr.: Kreftomsorg Rogaland 
Info: www.kreftomsorg.no

17.-18. Bodø
Folkehelsekonferansen 2016
Arr.: Folkehelseforeningen m.fl.
Info: http://
folkehelsekonferansen.no

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 
http://nhlf2016.dk/index.html

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

23.-25. Gardermoen
NFFs landsmøte 2016 
Info: www.fysio.no

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

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

2017

JULI
5.-8. Bochum. 
ECSS Metropolis Ruhr 2017 – 
Sport Science in a Metropolitan 
Area. 
Info: www.ecss-congress.
eu/2017

 

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
8 29/8 23/9
9 3/10 28/10

Stillingsannonser kun på nett.

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

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

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

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

OPPLAG 
9.300 

TRYKK 
Merkur Grafisk AS

http://www.virk.is/static/files/_2016/nordic-conference-virk-2016_des2015.pdf
http://www.virk.is/static/files/_2016/nordic-conference-virk-2016_des2015.pdf
http://www.virk.is/static/files/_2016/nordic-conference-virk-2016_des2015.pdf
http://www.wcpt.org/
http://www.fysio.no/
http://fysio.no/Forbundsforsiden
http://fysio.no/Forbundsforsiden
http://www.worldcongresslbp.com/
http://www.worldcongresslbp.com/
http://www.fysio.no/
http://www.ecss-congress.eu/2017
http://www.ecss-congress.eu/2017
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:rg@hsmedia.no
mailto:ks@fysio.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
http://www.helse-nord.no/
http://www.kreftomsorg.no/
http://m.fl/
http://folkehelsekonferansen.no/
http://nhlf2016.dk/index.html
https://unn.no/
http://www.handterapi.no/
http://www.liverpool2016.com/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:n@fysio.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Bestiger stadig topper, men ser 
alltid fremover etter en ny.

Vi gir oss aldri - det ligger i vår natur.

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

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

Les mer om NFFs sykeavbruddsforsikring
eller ring oss på 22 93 30 69

Hva skjer med inntekten din hvis du blir syk?

https://medlemsforsikringer.bafo.no/nff/Product/3936
https://medlemsforsikringer.bafo.no/nff/Product/3936
https://medlemsforsikringer.bafo.no/nff


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

Nr. 8 kommer ca. 23. september 

Her kan du blant annet lese om: 
•	 Arendalsuka, der NFF arrangerte debatt om aktiv omsorg for 

eldre på sykehjem.
•	 Forventninger påvirker sykefraværet ved ryggplager, ifølge 

doktorgrad fra Universitetet i Bergen. 
•	 Reportasje: Motiverende samtale som verktøy for 

livsstilsendring og rehabilitering.
•	 Fagartikkel: Aldring og helse i bachelorutdanningene i 

fysioterapi.
•	 Kronikk: Fysioterapi og medikalisering, av Eline Thornquist, 

del 2.

Følg Fysioterapeuten på 
Facebook og Twitter

Lik oss gjerne!

http://fysioterapeuten.no/
https://www.facebook.com/Tidsskriftet-Fysioterapeuten-533855456644534/
https://twitter.com/fysioterapeut1
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