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- Sporty og funktionel
Meget behagelig bukse med stretch

i begge retninger. Særdeles funksjo-
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HVA LÆRER STUDENTENE på bachelorutdanningene i fysioterapi om aldring og helse? 
De fleste tror kanskje at temaet er klokkeklart til stede i fagplaner, emnebeskrivelser og 
læringsutbytte.  Men slik er det faktisk ikke.

«Det kan se ut som aldring og helse som tematikk i fysioterapiutdanningen forsvinner 
i brede læringsutbyttebeskrivelser som fremmer et livsløpsperspektiv», skriver Kariann 
Krohne i en fagartikkel i dette nummeret av Fysioterapeuten.

Artikkelforfatteren er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, som 
har kartlagt hvordan fem ulike helse- og sosialfaglige bachelorutdanninger synliggjør 
temaer knyttet til aldring og helse i utdanningsaktuelle dokumenter. Deriblant de fire 
fysioterapeututdanningene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Hensikten med kartleggingen er å se på hvordan aldring og helse tematiseres og synlig-
gjøres i rammeplan, fagplaner og emner ved de fire institusjonene som tilbyr grunnut-
danning i fysioterapi. Hvorfor? Fordi dette kan gi en indikasjon på «hvordan en sentral 
helse- og sosialfaglig bachelorutdanning allerede i dag møter morgendagens behov i el-
dreomsorgen». 

Krohne påpeker at bare to av de fire studiestedene (Bergen og Oslo) synliggjør aldring og 
helse i fagplanens læringsutbytte, og at begge bare refererer indirekte til tematikken ved 
bruk av begrepene «livsfaser» og «livsløp». Tromsø er det eneste studiestedet som synlig-
gjør en tydelig utdanningsprofil knyttet til aldring og helse, ifølge forfatteren.

Vi spør: Er det slik at grunnutdanningen i fysioterapi – og andre helsefag – etter hvert 
har blitt så altomfattende og generell, at et tungt og viktig tema som dette bare berøres 
overfladisk, og i realiteten er overlatt til videreutdanningstilbud og masterstudier? 

En så bastant konklusjon kan selvsagt ikke trekkes bare på 
basis av en kartlegging som dette. Hvordan temaet aldring 
og helse prioriteres varierer fra studiested til studiested, 
og mye godt arbeid blir gjort.

Men hvor tydelig et tema utbroderes i fagplaner og em-
nebeskrivelser, gir oss en pekepinn om prioriteringer og 
omfanget av undervisningen som gis på et gitt område. 
Jo mindre konkret, desto større er risikoen for at et viktig 
fagområde blir avhengig av dedikerte lærere og forskere.

Livsløp. Livsløpsperspektiv. Fine ord som åpner for vide 
tolkninger av hva et studium bør inneholde. Det kan bli 
litt for tilfeldig hva studentene får med seg av kunnskap på 
et område av stor samfunnsmessig betydning. 

Slik bør det ikke være.  
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Tromsø er 
eneste studie-
sted med en 
tydelig profil 
knyttet til ald-
ring og helse.

LEDER

Aldring og helse på pensum
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ASA 4313 er en hvilepute som 
gjør fysioterapeuter altfor 
passive, mener Ole Martin 
Stamland. Han etterlyser vilje 
til nytenkning.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

HAN frykter rett og slett at fysioterapeutene 
skal bli stående igjen på perrongen når vars-
lede endringer i kommunehelsetjenesten 
iverksettes.

Avtaleperioden for ASA 4313 utløper ved 

utgangen av året. Snart må Norsk Fysiotera-
peutforbund (NFF) avgjøre om avtalen skal 
sies opp og eventuelt reforhandles. Men Ole 
Martin Stamland tror det er mest sannsynlig 
at NFF vil velge å fortsette som før.

Stamland er fysioterapeut og seksjons-
leder ved Sykehuset Telemark HF. Hans 
reaksjon har sitt utspring i NFFs omtale av 
årets takstoppgjør, som forbundsleder Fred 
Hatlebrekke karakteriserte som «historisk 
godt».

Dette fikk Stamland til å reagere i form av 
to blogginnlegg på fysioterapeuten.no. Der 
har han gått avtaleordningen nærmere etter 
i sømmene, og reist spørsmålet om avtalen 
har gått ut på dato. 

Manglende kommunal kontroll og sty-
ring over tjenester som kjøpes til innbyg-
gerne, og dårlig samhandling mellom av-
talefysioterapeuter og kommunen, er noen 
av argumentene når Stamland etterlyser 
endring.

– Hvorfor ble det nettopp deg som tente og 
kastet brannfakkelen denne gangen?

– Det er flere årsaker til det. God kvali-
tet i den offentlige helsetjenesten er viktig 
for meg, og her må fysioterapeuter bidra og 
være synlige. Mye dreier seg om at pasiente-
ne skal få likeverdige tjenester uavhengig av 
hvor de bor, sier Stamland i et intervju med 
Fysioterapeuten.

Hans ønske er i hovedsak at det skulle 

Historisk godt oppgjør – for hvem?

HAR KASTET BRANNFAKKELEN Debatten om ASA 4313 er ikke ny, men det innebærer ikke at man skal unngå å være nytenkende innen fysioterapi-
tjenesten, mener Ole Martin Stamland.

mailto:kh@fysio.no
http://fysioterapeuten.no/
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vært arbeidet mer for å styrke fysioterapitje-
nesten generelt.  

– Det man har oppnådd i takstforhand-
lingene er å sikre en gruppe privatpraktise-
rende fysioterapeuter enda bedre økonomis-
ke forutsetninger. På hvilket grunnlag har 
man ment at det er viktig? spør Stamland.

Satsning fremfor lønnskamp
For Stamland hadde en økning i bevilgnin-
gene for å satse mer på fysioterapi vært et 
historisk godt oppgjør.

– Jeg er ikke opptatt av hva avtalefysio-
terapeuter tjener, det er ikke poenget mitt. 
Men jeg er interessert i hvordan man viser at 
det satses på fysioterapi, understreker han.

Helsetjenesten er i endring, og det stil-
les stadig større forventninger til fysiotera-
peuter som faggruppe, ifølge Stamland. Det 
snakkes om forebyggende helsetjenester, 
trening og deltakelse i tverrfaglig samarbeid.

– Fysioterapeuter i kommunene får sta-
dig nye krav, og vi ser samtidig at det er res-
sursmangel. Dette fører til lange ventelister 
for pasientene. Vi skulle gjerne vært flere 

fysioterapeuter, men diskusjonen er for lite 
nyansert. Det er ikke flust med penger, og 
vi må realitetsorientere miljøet på de økono-
miske forutsetningene som ligger til grunn 
for den offentlige helsetjenesten, mener 
Stamland.

Blant kommentarene i kjølvannet av 
blogginnleggene har han merket seg at en-
kelte mener det er bedre å sitte stille i båten 
og se an utviklingen:

– Man ønsker altså å vente til det kom-
mer et krav om endring. Det er en passiv og 
og lite tillitvekkende holdning. Vi bør heller 
vurdere om det er noe vi kan gjøre annerle-
des med de ressursene vi har.

I sitt første innlegg stiller Stamland åtte 
kritiske spørsmål til avtaleordningen, mens 
han i det påfølgende innlegget er opptatt av 
hva faggruppen selv kan gjøre. Han har re-
gistrert en betydelig forskjell i responsen via 

kommentarfeltet.
– Engasjementet viser seg raskt når det 

er snakk om å kritisere avtaleordningen, 
mens det andre innlegget får langt mindre 
oppmerksomhet – noe som er påfallende. 
Mitt mål er ikke å kritisere ordningen, men 
å tenke nytt. Derfor hadde det vært mer in-
teressant å prate om hva vi kan få til, fremfor 
å fokusere på hva som ikke fungerer, utdy-
per han.

Styring og overdragelse
– Med tanke på hvordan ordningen fungerer 
i dag, hva ville du ha endret om du fikk mu-
ligheten til det?

– For å være realistisk, ville det nok vært 
mest naturlig å gripe fatt i den kommunale 
styringsretten og bruken av ressurser. Jeg 
har også en liten kjepphest når det kommer 
til overdragelse av driftsavtaler. For meg be-
grenser regelverket kommunens mulighet 
til å flytte solopraksis over i etablert grup-
pepraksis som drives godt. Dette vil kreve 
en investering som kommunene ofte ikke 
har økonomi til. Dermed kan utfallet bli at 

man velger å ikke gjøre de grepene alle ville 
vært tjent med.

Når det gjelder kommunens styringsrett, 
frykter Stamland at enkelte pasientgrupper 
kan bli stående med et dårligere tilbud enn 
andre, ettersom kommunen ikke kan styre 
avtalefysioterapeutenes prioriteringsarbeid.

– Med nye krav til fysioterapitjenesten, 
kan det ende med at bare de kommunalt 
ansatte fysioterapeutene tar seg av gitte pa-
sientgrupper. Samtidig må jeg understreke 
at mange fysioterapeuter i privat praksis er 
nytenkende, men en slik innstilling bør ikke 
være et valg, sier han.

– Etter min mening er det rart at man i 
det hele tatt kan akseptere at ikke alle må 
samarbeide om oppgavene. Man jobber på 
oppdrag for det offentlige. De private fysio-
terapeutene er en del av den kommunale 
helsetjenesten.

Med dagens system frykter Stamland at 
kommunehelsetjenesten oppfattes som to-
delt. 

– En del fysioterapeuter ser på kommu-
nal styring som noe negativt. Her må alle på 
banen slik at vi ikke får et ulikt tilbud som 
følge av at noen avtalefysioterapeuter sam-
arbeider med kommunen og andre ikke. 
Det innebærer også at vilkårene for drift må 
være tydelige, men ikke at en kommune skal 
pålegge noen å utføre en tjeneste han eller 
hun ikke har tilstrekkelig kunnskap om. 

Utvikling og synlighet
Blant kommentarene til blogginnleggene 
har det vært vist til at avtalefysioterapeuter 
har «funnet seg til rette på sine respektive 
soveputer». Og om institutter der det står 
dårlig til med den faglige oppdateringen. 

– Det finnes noen unntak hvor det har 
vært investert lite i både utstyr og faglig ut-
vikling, men her vil det nok komme et ge-
nerasjonsskifte som rydder opp. Det som 
bekymrer meg er hvordan andre faggrupper, 
og til dels alternative grupper, spiser av det 
markedet fysioterapeuter tradisjonelt har 
hatt. 

Stamland mener det er for lett å gå seg 
vill i behandlingsjungelen for den som sø-
ker hjelp, og viser til Kadra Yusufs innlegg i 
Dagsavisen midt i august.

– Her nevner hun manuellterapeuter i 
samme åndedrett som alternative behand-
lere. Da har vi bommet. Er fysioterapifaget 
i ferd med å vannes ut, eller er avtaleordnin-
gen en hvilepute som gjør at vi ikke trenger 
å væres å synlige i den offentlige debatten? 

Avtaleordningen legger ifølge Stamland 
opp til at man skal ha en én til én-dialog 
inne på instituttet.

– Så ser vi at det i moderne helsetjenester 
og i styringsdokumenter legges opp til langt 
større grad av tverrfaglighet og koordine-
ring av helsetjenester. Det stilles også større 
krav til oss når det gjelder fleksibilitet. Etter 
min mening er driftsavtaleordningen et hin-
der for å oppnå disse målene.

Stamland viser til at politikerne er i ferd 
med å ta en del grep som vil endre hverda-
gen for avtalefysioterapeuter:

– Derfor må vi ta en aktiv rolle fremfor å 
lete etter nærmeste gjerde å sitte på!

I stortingsmeldingen om primærhel-
setjenesten går det klart frem at regjerin-
gen ønsker å sikre kommunenes styring av 
avtalefysioterapeutene, slik at prioriterte 
grupper kan komme raskt til behandling. 

Det er ikke flust med penger, og vi 
må realitetsorientere miljøet på de 
økonomiske forutsetningene som 
ligger til grunn for den offentlige 
helsetjenesten.
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Kommunene ønsker mulighet til å påvirke, 
og å kunne benytte avtalefysioterapeutenes 
kapasitet innen rehabilitering. Det kommer 
forskrifter på dette området som kan endre 
avtalefysioterapeutenes hverdag.

– Mener man at dagens ordning er det 

beste, er tiden inne for å komme med argu-
mentasjon som underbygger det. Søker man 
i artikler, fag og forskning, finner man stort 
sett dokumentasjon på at ordningen har 
noen utfordringer, sier Stamland.

Han etterlyser forslag til hvordan 

profesjonen kan bidra til bedre helsetjenes-
ter, uten at det ensidig må dreie seg om flere 
stillinger.

– Selvfølgelig handler det også om ressur-
ser. Alt kan ikke løses ved å tenke annerle-
des, men jeg tror vi har et potensiale. Vi må 
komme sammen og tenke fremfor å sitte på 
hver vår tue og si at det er et enten eller. 

Respons som ventet
Ved å stikke hodet frem har Stamland vært 
forberedt på å bli utfordret på sine stand-
punkter, og responsen fra fagmiljøet har 
vært som forventet.

– Mange ønsker å gjøre endringer i av-
taleordningen, fordi de mener det er en 
svært attraktiv ordning forbeholdt et utvalg 
fysioterapeuter. Både jeg, forbundet og an-
dre skulle gjerne sett at flere fikk mulighet 
til å jobbe på denne måten. Dermed blir det 
stort sett enten/eller i debatten. Enkelte av-
talefysioterapeuter ser dette som et angrep 
på dem, mens min hensikt har vært å få 
til en gjennomgang og noen justeringer av 
rammene. 

Når det gjelder NFFs forhold til dagens 
avtale har han liten tro på endringer.

– Jeg tror forbundet vil fortsette som før. 
NFF har mange hatter og jeg forstår at disse 
kan være trøblete å sjonglere. NFF skal iva-
reta medlemmer med veldig motstridende 
interesser. Håpet er at man kan bevege seg 
bort fra å tenke vilkår og økonomi, og heller 
se på hvordan man som profesjon kan bidra 
inn i den kommunale helsetjenesten.

Han understreker igjen at avtalefysiote-
rapeutene må forberede seg på omstillinger.

– Det er noe vi er vant til i offentlig sektor. 
Vi omstiller oss hele tiden. Etter mitt syn har 
de selvstendig næringsdrivende fysiotera-
peutene vært nesten forskånet for omstilling 
siden 1984, sier Ole Martin Stamland, som 
har tro på å benytte de ressursene som lig-
ger i faget:

– Ergoterapeutforbundet er et godt ek-
sempel på det. De har gjort noe smart ved 
å jobbe aktivt med hverdagsrehabilitering. 
På den måten kan de selge et sluttprodukt, 
fremfor å streve med å få oppmerksomhet 
rundt profesjonen. n

Les også debattinnlegget på side 44.

ENDRINGENE KOMMER Regjeringen har 
allerede igangsatt forskriftsarbeid som vil 
påvirke avtaleordningen, og Stamland mener 
fysioterapeutene må ta en aktiv rolle fremfor 
å vente og se.
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Helsedirektoratet anbefaler 
turnustjeneste hos fysiotera-
peuter med driftsavtale, og 
at det bør avtalefestes i ASA 
4313 hvordan dette skal orga-
niseres og kompenseres.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no  

DETTE er en av flere anbefalinger i en utred-
ning om turnustjenesten for fysioterapeuter 
som Helsedirektoratet i juni oversendte til 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). 
Direktoratet fikk utredningsoppdraget i ja-
nuar 2015. 

Oppdraget gikk ut på å foreslå mulige 
endringer i faglig innhold og administrering 
av dagens turnustjeneste for fysioterapeu-
ter. Bakgrunnen for arbeidet er det økende 
problemet med å fremskaffe et tilstrekkelig 
antall turnusplasser for fysioterapeuter.

– Helse- og omsorgsdepartementet vil 
vurdere utredningen og anbefalingene den 
kommer med. Det arbeidet har nylig startet. 
Derfor er det for tidlig å gi ytterligere kom-
mentarer og å angi et tidsperspektiv for når 
det kan være ferdig, opplyser HOD til Fysio-
terapeuten. 

Reforhandling av ASA 4313
Når det gjelder anbefalingen om å skaffe 
flere turnusplasser hos fysioterapeuter med 

driftsavtale, skriver Helsedirektoratet: 
«Privat avtalepraksis benyttes i svært li-

ten grad til turnustjeneste slik situasjonen er 
i dag. Helsedirektoratet mener det skyldes 
mangel på regler for hvordan dette skal or-
ganiseres og kompenseres. For turnusleger 
er dette omtalt i SFS 2305, som er en særav-
tale mellom KS og Den norske legeforening. 
For fysioterapeuter er det inngått avtale om 
drift av selvstendig næringsdrivendes fysio-
terapivirksomhet (ASA 4313). Denne omta-
ler ikke mottak av turnusfysioterapeut. Etter 
det vi er kjent med, skal denne avtalen refor-
handles høsten 2016. Partene bør anmodes 
om å avtalefeste bestemmelser om mottak av 
turnusfysioterapeut hos privatpraktiserende 
fysioterapeuter.»

Anbefalingene fra Helsedirektoratet:
•	 Kravet om seks måneders turnustjeneste 

i kommunal helse- og omsorgstjeneste 
og seks måneders tjeneste i spesialist-
helsetjenesten opprettholdes. Flere tje-
nestesteder i spesialisthelsetjenesten bør 
benyttes.

•	 Turnustjeneste hos private tjenesteytere 
med avtale med kommune og med re-
gionalt helseforetak bør benyttes i større 
grad.

•	 Det anbefales en fastsettelse av klare 
måltall for turnusplasser i spesialisthel-
setjenesten fordelt på RHF. De regionale 
helseforetakene må selv fordele turnus-
plasser på sine helseforetak og private 
tjenesteytere.

•	 Forholdet mellom antall studieplasser i 
bachelorutdanningen i fysioterapi og an-
tall turnusplasser må harmoniseres.

•	 Dagens administreringsordning videre-
føres. Turnusplasser må brukes fleksibelt, 
på tvers av turnusregioner.

•	 Det anbefales inntil videre å opprettholde 
regional treknings- og valgordning.

•	 Det foreslås endringer i turnusforskriften 
§§ 5 og 19.

Inn i anbudsavtalene
Helsedirektoratet anbefaler også at det tas 
inn krav om mottak av turnusfysioterapeu-
ter i anbudsavtalene med de private opptre-
nings- og rehabiliteringsinstitusjonene. De 
påpeker at dette er gode arenaer for turnus-
tjeneste, men at antallet private institusjoner 
som tar imot turnuskandidater har vært 
gradvis synkende.

Når det gjelder det faglige innholdet, 
skriver Helsedirektoratet at de i denne rap-
porten har avgrenset sine vurderinger til 
fordelingen av turnustjeneste i den kommu-
nale helse- og omsorgstjenesten og spesia-
listhelsetjenesten. 

– Vi har ikke vurdert hvilke fagområder 
eller læringsmål som skal inngå i turnustje-
nesten, og heller ikke omfang av oppgaver 
(for eksempel innen forebyggende og hel-
sefremmende arbeid, rehabilitering og be-
handling). Dette kan imidlertid gjennomgås 
ved revisjon av retningslinjene for turnustje-
nesten, heter det i rapporten. n

Vil ha turnustjeneste i privat avtalepraksis

n Med fullført treåring fysioterapiutdanning står stadig 
flere i fare for å få en ufrivillig pause fra faget på grunn av 
manglende turnusplasser, skrev Bergens Tidende i april.

Ifølge avisen sto ni elever fra Høgskolen i Bergen i fare 
for å bli gående et helt år uten å komme i gang med yrket de 
har satset på, grunnet uflaks med trekningen av kønummer i 
turnusordningen.

STUDENTER I BERGEN Fra venstre: Øystein Aas, Tiril Heimdal, 
Hanne Vettestad, Andreas Øksendal, Katrine Vindenes, Guro 
Henriksen og Martin Akse. Foto: Bergens Tidende. 

Bergensstudenter måtte vente

mailto:dl@fysio.no
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I år var det venteliste på turnustjeneste for første 
gang på tre år. I vår og sommer sto 22 kandidater på 
venteliste, men nå har alle fått plass.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DET opplyser seniorrådgiver Anders 
Aasheim hos Fylkesmannen i Troms, 
som på vegne av Helsedirektoratet 
administrerer ventelisteordningen for 
turnustjeneste i fysioterapi.

Av de 22 som har stått på venteliste 
i vår og sommer har 20 fått helårs tur-
nusplasser. En kandidat takket nei til 
helårs plass og fikk i stedet turnusplass 
for et halvt år. Den siste takket nei til 
både helårs og halvårs turnusplass, 
ifølge Aasheim.

Problemet med ventelister for kan-
didater fra fysioterapeututdanningene, 
kom for alvor på dagsorden i 2013. Da sto det 20 kandidater 
igjen etter hovedtildelingen av plasser. I 2014 og 2015 var det 
ingen ventelister, mens problemet altså har dukket opp igjen 
i 2016.

Færre turnussteder
– Det er flere årsaker til at dette skjer – og en del tilfeldigheter, 
sier Anders Aasheim.

– Antallet turnussteder viser dessverre en nedadgående ten-
dens. Det gjelder særlig i opptreningsinstitusjonene, men også 
innen helseforetakene. Samtidig har studenttallet økt, fordi 
alle fysioterapeututdanningene tar opp flere studenter. I tillegg 
kommer det et varierende antall studenter fra utlandet inn i den 
norske turnusordningen, sier Aasheim. 

Han legger til at det hvert år selvsagt også er noen som stry-
ker eller slutter. n

Venteliste på turnus – igjen

klubben.no

Balansetrening er gøy!
I løpet av livet blir mange, -unge som gamle, opp- 
muntret til å trene balanse og sin proprioseptive sans 
for å blant annet motvirke fallrisiko, redusere skader-
isikoen i forbindelse med sport eller utføre dette  
i forbindelse med et rehabiliteringsforløp. Vi har  
utstyret som gjør dette til en lek!

God balanse henger sammen med en funksjonell kropp, 
som igjen henger sammen med økt livskvalitet. 
Gjør treningen inspirerende og motiverende!

SENIORRÅDGIVER 
Anders Aasheim.

mailto:dl@fysio.no
http://www.klubben.no/
http://www.mediyoga.no/
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Peer Gynt helsehus i Moss 
må kutte sju millioner kroner 
etter en kommunal budsjett-
bom. Det ser ut til å gå ut over 
fysioterapitilbudet ved andre 
sykehjem i kommunen.

TEKST og FOTO Kai Hovden  
kh@fysio.no 

DET feilslåtte budsjettarbeidet kan føre til en 
forskjellsbehandling av de eldre i Østfold-
kommunen, ifølge moss-avis.no.

I et hemmeligstemplet brev Moss Avis 
har fått tilgang til, går det frem at helsehuset 
må utføre kutt tilsvarende sju millioner kro-
ner som følge av budsjettfeilen.

Et av forslagene til innsparingstiltak er å 
halvere fysioterapitilbudet på Melløsparken 
sykehjem, ett av to sykehjem i Moss.

Det er gjennomført en risikovurdering 
som tilsier at det er minst smertefullt å kutte 
fysioterapitilbudet for langtidspasientene 
fremfor pasientene på korttidsopphold.

Skjevfordeling
I Moss kommune har man også Orkerød sy-
kehjem, som drives av det private selskapet 
Norlandia. Ettersom kommunen har avtale 

med Norlandia om å stille 40 prosent stilling 
som fysioterapeut til rådighet på Orkerød, 
lar det seg ikke gjøre å fordele et eventuelt 
kutt i fysioterapitjenesten jevnt mellom sy-
kehjemmene.

– Å fjerne fysioterapitilbudet til lang-
tidspasientene på Melløsparken sykehjem 
vil gi en skjevfordeling av ressurser hva 
angår kommunalt kontra privat sykehjem. 
Det fører også til kvalitetsforskjell på syke-
hjemmene i Moss, hvilket vi antar ikke var 
intensjonen da kommunen la ut driften av 
Orkerød på anbud. Det er vel ikke meningen 
at beboerne på Melløsparken skal ha dårli-
gere tjenestetilbud enn beboerne på Orke-
rød? spør hovedtillitsvalgt Frank Bergflødt 
(Fagforbundet), Tone Lindmo Johannessen 
(Norsk Sykepleierforbund) og Toril Flakstad 
(Delta) i et brev til rådmannen i Moss.

Kommunalsjef Gro Gustavsen i Moss 
kommune opplyser til avisen at man har 
startet en prosess som vil ta noe tid, og at 
målet er å komme ned på et nivå som gjør 
det mulig å holde budsjettet for 2017.

Skudd i foten?
– Det er leit og svært bekymringsfullt at 
Moss kommune foreslår å halvere fysiotera-
pitilbudet ved Melløsparken sykehjem. Jeg 
lurer på om dette er godt nok gjennomtenkt, 

eller står kommunen i fare for å skyte seg i 
foten her? Ved å opprettholde bemannin-
gen, vil man kunne gi mennesker et godt 
tilbud som gjør at de kan leve selvstendige 
liv lengst mulig, og som kan redusere be-
hovet for pleie- og omsorgstjenester, sier 
regionleder Karianne Bruun Haugen i NFF 
Osloområdet.

Hun viser til Helse- og omsorgskomiteen 
på Stortinget, som har understreket at fysisk 
aktivitet og trening kan styrke bærekraften i 
helse- og omsorgssektoren og gi den enkelte 
bedre livskvalitet og helse.

– Beboere på sykehjem burde få den tre-
ningen og rehabiliteringen de trenger for å 
hindre funksjonstap, slik at de kan vedlike-
holde og eventuelt bedre sin funksjon. Kutt 
i tjenester som vi av erfaring vet at fører til 
økt aktivitet hos beboerne kan umulig være 
riktig, mener Haugen.

Regionlederen synes også det er betenke-
lig at et eventuelt kutt vil føre til forskjellsbe-
handling mellom sykehjemmene i byen.

– Det blir en stor skjevhet med tanke på 
tilbud, kvalitet og ikke minst tverrfaglighet 
mellom de to sykehjemmene i Moss. Jeg 
støtter de hovedtillitsvalgtes bekymring fullt 
ut, og håper kommunen vil se på andre løs-
ninger, sier Haugen. n

Fysioterapikutt etter budsjettbom

mailto:kh@fysio.no
http://www.moss-avis.no/nyheter/moss/sykehjem/eldre-i-moss-kan-bli-grovt-forskjellsbehandlet/s/5-67-307633


Helproft utstyr 
for proffene

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

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

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

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

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

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

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

Swiss Smart® 
Komplett trykkbølgeutstyr

fra Swiss Dolor Clast®

Suzann Pettersen

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

Importør/distributør:

http://www.enimed.no/
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Bruk stemmeretten din! 
n Innstillingene på regionledere og styremedlemmer i NFFs regioner er klare.  Alle de fem 
sittende regionlederne er innstilt for en ny periode.

Valgene i regionene foregår elektronisk i perioden 15. – 25. september.
Innstillingene med presentasjon av kandidater og informasjon om valget finner på 

www.fysio.no under organisasjon på forbundssidene.

PRISUTDELINGEN fant sted på Landaasen 
Rehabiliteringssenter torsdag 18. august, 
skriver Oppland Arbeiderblad.

Prisen har blitt utdelt siden 2004 av Mo-
mentum, en interesseforening for arm- og 
benprotesebrukere. Foreningen ble etablert 
i 1996 og er med i Funksjonshemmedes fel-
lesorganisasjon (FFO).

Ariana Balsam er opprinnelig tysk, men 
har jobbet på Landaasen i mange år. Rehabi-
literingen består i stor grad av forberedelser 

og øvelser i å bruke ulike typer proteser. På 
Landaasen legges det vekt på å lære pasien-
tene å se muligheter og ikke begrensinger, 
selv om de har blitt avhengige av en protese 
i hverdagen.

Prisvinneren er sentral i rehabiliterings-
tilbudet for arm- og benamputerte, og har 
vært en pådriver for å få til et gangskoletil-
bud for de som trenger å trene på å gå med 
protese, skriver avisen. n

Arba Inkludering as
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40
firmapost@arba.no

www.arba.no

og oppbevaringsrør

Medisinsk

Vant pris for arbeid med amputerte

PRISUTDELING Fra venstre: leder for Momentumprisen, Hans Emil Møller-Hansen, leder for Momentum, 
Nils Odd Tønnevold, styreleder ved Landaasen, Dag Henriksen,  prisvinner Ariana Balsam, og likemann i 
Momentum, Arne Wilberg. Foto: Landaasen Rehabiliteringssenter

Fysioterapeut Ariana Balsam har fått Momentumprisen 2016. Hun har 
rehabilitering av arm- og benamputerte som spesialfelt.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Kan melkesyren være 
uskyldig?

n Forskere stiller spørsmålstegn 
ved om det virkelig er melkesyren som 
stopper oss ved hard trening. 

– Musklene kan stivne både når det 
er lav konsentrasjon av melkesyre, og 
når konsentrasjonen er høy, sier Jostein 
Hallén, professor i fysiologi ved Norges 
idrettshøgskole, til forskning.no. Han 
mener det er lite som tyder på at melke-
syren spiller noen rolle for muskelstiv-
het i seg selv. 

Hallén forklarer det med at kroppen 
har to løsninger når hjertet ikke lenger 
greier å dekke kroppens oksygenbehov; 
Først den anaerobe energiomsetningen, 
hvor melkesyre blir produsert. Den an-
dre måten å skaffe energi på er å bryte 
ned kreatinfosfat, som ligger lagret i 
musklene.

– Kreatinfosfatet blir splittet opp til 
kreatin og fosfat. Dette fosfatet kan 
forstyrre balansen i cellen, forteller 
Hallén.

Denne ubalansen er én av Halléns 
hovedmistenkte i hva det er som gjør at 
musklene blir stive.

http://www.fysio.no/
mailto:dl@fysio.no
mailto:firmapost@arba.no
http://www.arba.no/
http://forskning.no/
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ToeOFF®
Treffer du noen som
har DROPPFOT?
En del personer med
droppfot trenger ekstra 
støtte for å opprettholde 
balansen, orke å gå lengre og 
føle trygghet.

I ToeOFF-Familien finnes
en rekke ulike kompositt
Ankel-Fot-Ortoser (C-AFO)
med ulik stabilitetsgrad.
Vi har flere ulike typer fordi 
brukernes behov og 
diagnoser er så ulike.
Felles mål er å få tilbake/
opprettholde styrke, 
bevegelighet, balanse og
selvstendighet!

Les mer på camp.no!
 

Vil du vite mer? Kontakt oss på
23 23 31 20 eller info@camp.no

Seks poeng bedre balansescore på Bergs Balanseskala 
må til for at slagpasientene selv vurderer framgangen 
som viktig, ifølge norsk studie.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

ETTER et hjerneslag er det vanlig å bruke Bergs Balanseskala til å 
måle pasientenes endring i balanse over tid. Slagpasienten får en ba-
lansescore mellom 0 og 4 på 14 ulike oppgaver som utføres i sittende 
eller stående posisjon, og den samlede summen utgjør den totale ba-
lansescoren. For slagpasienter som sliter med balansen de første par 
ukene etter et hjerneslag, trengs en forbedring på 6 poeng eller mer 
før de selv skal anse det som en stor eller svært stor forbedring, viser 
en ny studie fra NTNU og St. Olavs Hospital. Dette melder Unikard, 
en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning.

6 poengs forbedring
52 pasienter ble inkludert i analysene. De første målingene av ba-
lanse ble gjennomført på Slagenheten ved St. Olavs hospital innen to 
uker etter hjerneslaget, mens oppfølgingsmålingene ble gjennomført 
en måned senere. Da ble også pasientene spurt direkte om de syntes 
balansen hadde endret seg siden oppholdet på Slagenheten. Atten 

Nyttig balanseskala etter hjerneslag

av dem sa at balansen hadde blitt mye eller svært mye bedre, mens 
balansen hos de 34 siste var uendret eller ikke hadde blitt betyde-
lig endret.

– Funnene kan informere klinikere om hvor stor  forbedring 
på  Bergs Balanseskala som er avgjørende for om det faktisk har 
skjedd en viktig endring i balanse eller ikke. Resultatene støtter ver-
dien av å benytte skalaen i klinikken kort tid etter hjerneslag, skriver 
forskerne i artikkelen, som er publisert i Physiotherapy Theory and 
Practice. n

Hardt ut mot alternativ behandling 

Samfunnsdebattant og journalist Kadra Yusuf er kritisk til alterna-
tivbransjens tilbud til spedbarn. Hun er også skeptisk til manuell-
terapi.

I et debattinnlegg i Dagsavisen uttrykker hun bekymring over 
den økende bruken av alternative behandlingsformer, spesielt på 
spedbarn, og at stadig flere vender skolemedisinen ryggen.

 «Og det er ingen forskning som viser at soneterapi, tankefelt-
terapi, homøopati, akupunktur eller alle disse andre behandlin-
gene har noen som helst effekt på babyer», skriver hun.

I kommentarfeltet under saken har det gått hett for seg, 
kanskje fordi både manuellterapi og kiropraktikk ble inkludert i 
omtalen av alternativ behandling.

http://www.camp.no/
http://unikard.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27253334%20
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/baby-business-1.767354
mailto:js@fysio.no
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Fysioterapeutene har endret 
bruken av tidstakster. De har 
også blitt bedre til å doku-
mentere refusjonskravene de 
sender inn, mener Helfo.

TEKST Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

DETTE er Helfos oppsummering av en kam-
panje rettet mot fysioterapeuter som ble 
startet i november 2014 og avsluttet i juni 
2016. Sluttrapporten «Målrettet virkemid-
delbruk på fysioterapeutområdet» oppsum-
merer erfaringer og resultater. 

Syttito prosent av fysioterapeutene la iføl-
ge Helfo merke til kampanjen, og 33 prosent 
av dem sier at den førte til at de har gjort 
endringer i sin praksis. Det har vært en end-
ring i bruken fra lange til korte tidstakster.

Reduksjon i utbetalinger
– I gjennomsnitt 
har fysioterapeu-
tene redusert leng-
den på arbeids-
dagen og har mer 
pauser mellom 
tidstakstene. Vi har 
også indikasjoner 
på en positiv effekt 
på dokumentasjon. 
For de kontrollerte 
behandlerne ser vi 
en reduksjon på 
refusjonsutbetalin-
gene på mellom 13 
og 25 prosent, mens reduksjonen for de som 
mottok spesifikk informasjon er på rundt 14 

prosent, sier seksjonssjef og prosjektleder 
Bente Fjeld Ludvigsen i en kommentar på 
helfo.no.

Til kampanjen ble det blant annet produ-
sert en animasjonsfilm, og virkemidler som 
annonser og artikler ble brukt «for å få fysio-
terapeutene til å bruke tidstakstene riktigere 
og bli bedre til å dokumentere behandlin-
gen». Filmen kan du se på helfo.no

Nedprioriterer administrasjon
Det ble også gjennomført en spørreunder-
søkelse via e-post som 655 fysioterapeuter 
svarte på, og en workshop.

– Tilbakemeldingene viste at administra-
sjon og dokumentasjon blir nedprioritert av 
mange, blant annet på grunn av høy aktivitet 
og fokus på behandling, samtidig som noen 
bevisst sender inn feil refusjonskrav til Hel-
fo, sier Fjeld Ludvigsen.

Fortsatt risiko
Helfo er med andre ord fornøyd med resul-
tatet av kampanjen, men ønsker likevel ikke 
å nedjustere risikoen for feilutbetalinger:

– Det er for tidlig å justere ned den totale 
risikoen for feilutbetalinger på fysioterapi-
området på bakgrunn av tiltakene i denne 
satsingen. Men ytterligere undersøkelser av 
utviklingen på de indikatorene vi brukte i 
risikoanalysen vil forhåpentligvis i løpet av 
de neste par årene gi oss mer konkrete svar, 
heter det i sluttrapporten. 

– Skal drive forsvarlig og ansvarlig
Per Olav Peersen, leder i Næringspolitisk 
råd (NPR) i NFF, er svært fornøyd med 
samarbeidet mellom forbundet og Helfo. 
Han understreker at NFF legger stor vekt 
på etikk, og at fysioterapeuter med tilskudd 

skal drive faglig for-
svarlig og økono-
misk ansvarlig.

Sluttrapporten 
fra kampanjen ble 
diskutert på NPRs 
møte 6. september.

– Etter min me-
ning er det ikke 
noe kontroversielt 
i rapporten. Det er 
veldig bra at de ser 
gode effekter av et 
målrettet arbeid 

mot fysioterapeutene, sier Peersen, som sy-
nes Helfo opptrer ryddig.

– Helfo har et stort fokus på at fysiote-
rapeutene skal få all informasjon de trenger 
om hvordan man skal levere riktige krav, og 
mindre fokus på kontroll og straff. De øker 
servicenivået i stedet for å straffe de som 
kommer med uriktige krav. Rapporten viser 
dette tydelig, mener Peersen. 

– Stort press
Han understreker at tiltakene i kampanjen 
har blitt sett av et stort antall fysioterapeuter, 
og at mange har endret sin arbeidshverdag 
som følge av dette.

– Fysioterapeutene ser behovet for pau-
ser gjennom dagen og reflekterer over sin 
egen arbeidssituasjon. Økt bruk av korte 
tidstakster, skyldes nok ikke bare denne 
kampanjen. Det er også et stort press på 
fysioterapeutene fra pasienter som trenger 
behandling. Dette har skapt behov for kor-
tere behandlinger enn tidligere, på grunn 
av en generell underdekning av fysioterapi. 
Men dette temaet blir dessverre ikke belyst i 
evalueringen, påpeker Per Olav Peersen.  n

Helfo fornøyd med fysioterapeutene

HELFO Bente Fjeld 
Ludvigsen, seksjonssjef 
og prosjektleder i Helfo. 
Foto: Helfo.

NPR Per Olav Peersen, 
leder i NPR i NFF.  
Foto: privat.

mailto:dl@fysio.no
http://helfo.no/
http://helfo.no/
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Hva er fysioterapeutenes egne 
forklaringer? Her er de viktigste 
punktene, ifølge Helfo.

«Takstene er ikke tilpasset praksis. Fysio-
terapeutene mener de har god kunnskap om 
regelverket og at det er lett å vite hvilke tak-
ster man skal bruke. Flertallet mener imid-
lertid at takstene ikke er tilpasset fysiotera-
peutenes hverdag.» 

«Overlappende behandling er faglig 
forsvarlig. Halvparten av fysioterapeutene 
mener det er faglig forsvarlig å ha noe over-
lappende behandling».  

«Fokus er på behandling av pasienten. 
Fysioterapeutene er svært fokusert på selve 
behandlingen av pasienten. De har lange og 
hektiske arbeidshverdager, og de opplever et 
stort press fra kommune og pasienter på å 
få ned antallet som står på venteliste. Det er 
få fysioterapeuter som setter av tid til lange 

pauser, og noen har derfor lunsj samtidig 
som de gir behandling. Andre setter av litt 
tid mellom hver pasient.»  

«Noen vil tjene mer. Fysioterapeutene 
mener ikke at refusjonssystemet er for tillits-
basert, samtidig som over halvparten av de 
som svarte på spørreundersøkelsen sier at 
en viktig årsak til at det gjøres feil er at noen 
vil tjene mer. I workshopen sier flere at de 
må utvise mye skjønn når de fordeler tiden 
mellom pasientene. Noen pasienter får for 
mye tid, andre for lite. (…) Flere forventet 
å få betalt i form av refusjon for hver eneste 
aktivitet i løpet av arbeidsdagen. »  

«Administrasjon er tid- og ressurs-
krevende. Utføringen av de administrative 
oppgavene virker å variere fra å gjøre disse 
løpende, innimellom, på slutten av dagen og 
hjemme på kveldstid. De fleste mener at kra-
vene til dokumentasjon er gjennomførbare i 
praksis og at dokumentasjon er nødvendig 
for god behandling. De opplever samtidig at 

dokumentasjon i liten grad blir etterspurt av 
pasienter eller offentlige instanser. (…) Fler-
tallet ga uttrykk for at administrasjon er for 
tid- og ressurskrevende». 

«Hvem har ansvar for å etterleve? Man-
ge tillegger Helfo ansvar for å avvise regnin-
ger som ikke er korrekte, og stoler på at det 
elektroniske systemet i stor grad sørger for 
riktig takstbruk.»

– Holdninger og kultur
Prosjektgruppen i Helfo oppsummerer år-
saksanalysen på denne måten: 

 «Administrasjon blir nedprioritert, blant 
annet på grunn av høy aktivitet med fokus 
på behandling og inntjening.  Noen ønsker å 
tjene mer.  Mye av ansvaret for å rette opp feil 
blir tillagt Helfo, EPJ-leverandørene og de 
elektroniske løsningene.  Hovedtyngden av 
årsaker til manglende etterlevelse er innen-
for kategorien holdninger og kultur». n

Holdning og kultur viktig årsak til at regler ikke følges

http://www.mediqnorge.no/
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Forventninger og kunnskap 
om ryggplager, kan påvirke 
hvorvidt du blir sykmeldt eller 
ei, viser ny studie i Bergen. 

TEKST Kristine Askvik 
FOTO Silje Katrine Robinson
fysioterapeuten@fysio.no

RYGGPLAGER er den enkelttilstanden som 
forårsaker flest sykmeldingsdager i Norge. 
Totalt 40 prosent av sykefraværet blant 
nordmenn skyldes muskel- og skjelettplager. 

Ved Landås menighets eldresenter er det 
rolig tid midt på dagen. De er tre ansatte ved 
hver avdeling, alle har en fysisk krevende 
jobb med mye gåing og løfting hver dag. 
Inne på rommet sitt får Ragnfred hjelp av 
sykepleier Agnieszka Gabrysiak  til å kom-
me fra gåstolen og over i godstolen. 

Hjelpemidler
–  Jeg har selvfølgelig opplevd ryggplager, 

men jeg tenker at det ikke er så alvorlig, 
sier Gabrysiak. De ansatte her har en rekke 
hjelpemidler som skal gjøre det lettere å ta 
de tyngste løftene, som skli-laken og ulike 
heiser. 

– Jeg har hatt smerter i ryggen, men det 
kom etter at jeg utførte arbeid hjemme og 
ikke her på jobb. Men det var bare musku-
lært altså, sier hjelpepleier Jan Bravatne og 
synes ikke det er noe å snakke om. Lærling 
Tonje Pettersen har ikke vært plaget av rygg-
smerter så langt. 

– Du er så ung du! Du vil nok merke noe 
etter hvert, sier Gabrysiak. 

Forventninger og oppfatninger
Forsker Eline Ree ved Universitetet i Bergen 
har i sin doktorgrad undersøkt hvordan for-
ventninger og oppfatninger om ryggplager 
påvirker helsetilstanden til den enkelte ar-
beider. Ree har mastergrad i helsefremmen-
de arbeid og helsepsykologi ved Universite-
tet i Bergen, og jobber som forsker ved Uni 
Research Helse. 

Ofte brukes lav utdanning og fysisk ar-
beidsbelastning til å forklare dårlig helse. 
Ree mener derimot at andre faktorer er vik-
tigere:

–  Avhandlingen viser at hjelpeløshet og 
håpløshet forklarer mye av sammenhengen 
mellom arbeidsbelastning og helse. 

Spurte over 800
I en av studiene ble i overkant av 800 an-
satte i to Vestfold-kommuner inkludert. 
Dataene er innhentet i 2008 og 2009. I de to 
kommunene ble det gjennomført informa-
sjonsmøter om ryggsmerter og ryggplager. 
De ansatte hadde også tilgang til en mest-
ringskontakt for ryggplager. Dette var en av 
de ansatte som hadde fått ekstra opplæring 
i nakke- og ryggplager. Mestringskontakten 
kunne henvise direkte til ryggpoliklinikk. 
Noen avdelinger fikk disse tilbudene, mens 
de i kontrollgruppen ikke fikk det. 

–  Målet med informasjonsmøtene var 
blant annet å ufarliggjøre ryggplager. Hvis 
man utelukker de få tilfellene der ryggsmer-

Rygginformasjon ga nedgang i sykefravær

MANGE LØFT Sykepleier Agnieszka Gabrysiak løfter Ragnfred og de andre pasientene mange ganger hver dag. 

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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ter skyldes alvorlige helseproblemer, er ikke 
ryggplager farlig. Avhandlingen viser at lav-
terskeltiltak på arbeidsplassen virker. Det 
forebygget sykefravær opp til seks måneder. 
Det var signifikant mindre sykefravær hos 
de som fikk tiltakene sammenlignet med 
kontrollgruppen, sier Ree.  

Studien viser at tiltaket hadde best ef-
fekt for dem som hadde lav grad av frykt for 
smerter eller skade ved aktivitet. 

– For dem med mye frykt bør man kan-
skje sette i gang andre tiltak i tillegg, eller ha 
tiltak som går over lengre tid, sier Ree. 

Forsterke forebygging
Hun anbefaler fysioterapeuter å jobbe fore-
byggende med holdninger når de møter ar-
beidstakere eller pasienter. 

– Prognosene for ryggplager er bedre når 
man er i normal aktivitet, inkludert i jobb. 
Målet med tiltaket var ikke å forebygge rygg-
plager, men konsekvensene av ryggplager. 
Når vi ser at tiltaket har effekt på sykefravær, 
kan vi anta at effekten skyldes økt kunnskap 

og mindre frykt blant de ansatte, sier Ree. 
I den andre studien var deltakerne pa-

sienter ved en ryggpoliklinikk. Ti pasien-
ter ble samlet i fokusgrupper og intervjuet. 
Disse fikk også informasjon som skulle lære 
dem å mestre smertene. Deltakerne ble in-
tervjuet om hvordan informasjonen påvir-
ket dem til å bli værende i jobb eller komme 
seg tilbake i jobb. 

– Deltakerne fortalte at de hadde stor tillit 
til kurslederne og at informasjonen ble for-
midlet på en god og forståelig måte. Større 
forståelse og visshet om at plagene ikke var 
tegn på alvorlig sykdom, økte deltakernes 
forventninger om å mestre smertene. 

Ifølge Eline Ree endret dette også delta-
kernes oppfatninger av det å leve med rygg-
plager: 

–  Det er viktig at vi klarer å skape en 
holdningsendring når det gjelder ryggpla-
ger. For å få best mulig prognose er det er 
best å være i jobb selv om man har plager. n FORVENTNINGER Forsker Eline Ree ved 

Universitetet i Bergen har sett på hvilken rolle 
forventninger spiller når det gjelder sykefravær 
ved ryggsmerter.  

SENGA Ragnfred er trygt på plass i senga si.
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AKTUELT ARENDALSUKA

STORTINGSREPRESENTANTENE Kjersti 
Toppe og Heidi Grenis (Sp) forslag om å 
forskriftsfeste krav til fysio- og ergoterapi-
kompetanse i sykehjem, var utgangspunk-
tet for paneldebatten.

Der deltok statssekretær Lisbeth Nor-
mann (H), stortingsrepresentant Freddy de 
Ruiter (Ap), bystyrepresentant Ingrid Skår-
mo (Frp, Arendal kommune) og forbunds-
leder Jan Davidsen (Pensjonistforbundet), i 
tillegg til Kjersti Toppe.

Deltakerne var nok enige om at denne 
kompetansen er viktig, men å forskriftsfeste 
at sykehjem skal ha fysio- og ergoterapi-
kompetanse, sitter langt inne for regjerin-

gen. Uenigheten dreide seg om hvor langt 
man skal gå i å stille lovkrav til kommunene.

Regjeringen ønsker ikke å komme med 
ytterligere pålegg til kommunene, under-
streket statssekretær Lisbeth Normann 
(H). Hun viste til at regjeringen har gjen-
innført et lovfestet krav om fysioterapeut, 
og i tillegg bevilget 1,2 milliarder kroner til 
kompetanseheving i kommunene.

Arbeiderpartiets mann, Freddy de Reui-
ter, var ikke imponert.

– Vi politikere må være hardere i klypa 
når vi legger føringer, og vi må engasjere 
oss i tjenestetilbudet i kommunene, slo de 
Reuiter fast. n

Debatt om krav og 
virkemidler

Fremtiden i Spania?

n Kan et privat spansk sykehus som ope-
rerer for det offentlige fortelle oss noe om 
fremtiden? Dagens Medisin (DM) var vert-
skap for et frokostmøte under Arendalsuka 
om fremtidens helsetjeneste. 

Med seg til Arendal hadde avisen en 
egenprodusert film fra Spania, som viste 
at helsetjenester og sykehus kan drives på 
høyst forskjellige måter. I regionen Valencia 
har det private børsnoterte selskapet 
Ribera Salud tatt over den offentlige helse-
tjenesten.

Men de driver den på offentlige premis-
ser: Sykehusene og grunnen de står på, 
eies av det offentlige. De er underlagt 
offentlig kontroll, og pengene kommer fra 
det offentlige.

– Ett IT-system og deling av data, 
monitorering av legene – og overvåkning av 
kronikerne. Det er blant faktorene som gjør 
at en integrert helsetjeneste langt på vei 
lar seg gjennomføre i den spanske regionen 
Valencia, ifølge Dagens Medisin.

Kilde: www.dagensmedisin.no

Fysioterapi og ergoterapi i sykehjem var debattema 
for NFF i Arendal. 

TEKST og FOTO Kai Hovden, 
kh@fysio.no

I PANELET Forbundsleder Jan Davidsen, statssekretær Lisbeth Normann, stortingsrepresentant Freddy de Ruiter, bystyrerepresentant Ingrid Skårmo og 
stortingsrepresentant Kjersti Toppe. Debatten ble ledet av Trude Teige.

http://www.dagensmedisin.no/
mailto:kh@fysio.no
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Prioriteringer sto sentralt under det 
helsepolitiske toppmøtet, og flere 
pekte på at man beveger seg mot et 
todelt helsevesen.

TEKST Kai Hovden
kh@fysio.no

LEDER av Prioriteringsutvalget, Ole Frithjof 
Norheim, advarte mot en ny type helseulik-
het, og faren for å ende opp med et todelt 
helsevesen.

– Vi ser konturene av dette i dag. Det er 
ulik tilgang til lavt prioriterte helsetjenester, 
eksperimentell behandling i utlandet, bein-
margstransplantasjon, sterilisering og IVF-
behandling, for å nevne noe. Dette er ting vi 
i fellesskap har sagt at vi ikke kan prioritere 
høyt, slo Norheim fast.

Utvalgslederen mente politikerne ikke 
hadde vært villige til å ta debatten om at 

man kan få en deling av helsetjenesten etter 
folks lommebok. Han minnet om at det er ti 
prosent av lavt prioriterte helsetjenester fel-
lesskapet ikke kan finansiere.

Lite begeistret
Men helseminister Bent Høie (H) var lite be-
geistret for begrepet «todelt helsetjeneste». 
Han mente det ga assosiasjoner til noe man 
faktisk er enige om å forhindre, nemlig at 
lommeboka skal avgjøre om du får nødven-
dige helsetjenester.

Helseministeren viste til prioriterings-
meldingen, som skal være et verktøy for å 
hindre en slik utvikling.

– Når vi blir tydeligere på prioriteringe-
ne, må noe vekk. Det som prioriteres vekk, 
vil noen likevel ønske å bruke sin privat-
økonomi på. Men det er en misforståelse at 
meldingen legger opp til at man skal få lov å 
kjøpe seg opp i helsetjenesten. En bitteliten 

åpning for skjønn er det, men det skal ikke 
være hovedregelen, sa Høie.

Todelingen vokser
Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, 
Kjersti Toppe, mente at man til tross for tid-
ligere prioriteringsdebatter ikke har kom-
met todelingen til livs. 

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen sa seg 
enig, og minnet Høie om uttalelser han kom 
med da Høyre var i opposisjon.

– Bent Høie, når du satt i min stol, nølte 
du ikke et sekund med å kalle helsevesenet 
i Norge for todelt. Du sa det var en «skrem-
mende utvikling», og at vi var «på helt feil 
vei». Dette er ikke ord du tar i din munn nå 
som du er statsråd. Det synes jeg er ganske 
avslørende. Er vi på vei mot todeling? Ja, i 
den forstand at vi ikke kommer utenom at 
enkeltpasienter vil kjøpe seg forskjellige typer 
tilbud som ikke finnes offentlig, sa Micaelsen.  

Frykter todelt helsevesen

www.altiusgruppen.no info@altiusgruppen.no40 00 70 08

Fraktfri levering
 og 20% rabatt på

tilbehør ved kjøp av 
G5 ut oktober

http://www.altiusgruppen.no/
mailto:kh@fysio.no
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Det ble mye tale for de alle-
rede frelste da det ble holdt 
seminar om mer fysisk aktivi-
tet i skolen. Fra ord til handling 
ble dagens motto.

TEKST og FOTO Kai Hovden 
kh@fysio.no

MED mål om å innføre en times fysisk ak-
tivitet daglig i skolen, inviterte en gruppe-
ring politiske partier og organisasjoner til 
seminar på Stortinget 6. september (se fak-
taboks). 

Det var tydelig at de politiske skillelin-
jene gikk mellom partiene som ikke støtter 
forslaget, og mellom de som ønsker hel-
dagsskole og implementering i skolen slik vi 
kjenner den i dag.

En noe ensom svale var representanten 
fra Utdanningsforbundet, men også lærer-
nes talskvinne var på glid.

Bevegelsesglede og folkehelse
Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen innledet 
seminaret.

– Barnets bevegelsesglede må bevares 
helt til de er voksne, da slipper man disse 
skippertakene etter at man har fylt tretti, sa 
han med tydelig referanse til seg selv.

 SV var representert ved partileder Au-
dun Lysbakken. 

– Vi trenger et bredere syn på læring. Det 
kan gjøres på ulike måter, men mestring, 
trivsel, folkehelse og utjevning er avgjøren-
de elementer for å skape en skole for alle, sa 
Lysbakken.

Fra Krf stilte Anders Tyvand.
– Skolen handler om mer enn akademis-

ke prestasjoner, den har også et dannelses-
oppdrag som skal sette elevene i stand til å 
mestre sine egne liv, sa han.

Leger og lærere
Kari Sollien, leder av Allmennlegeforenin-
gen mente vi ikke har råd til å la være å satse 
på mer fysisk aktivitet i skolen.

– Dette er et nødvendig folkehelsetiltak, 
og at fysisk aktivitet er bra for helsen er noe 
av det som er best dokumentert, understre-
ket hun.

Ifølge Sollien er fysisk aktive mennesker 
mer motstandsdyktige, mindre syke og føl-
gelig kan de arbeide lengre.

– Det er illustrerende at på Folkehelsein-
stituttets rangering over årsaker til tidlig 
død ligger inaktivitet på femteplass, sa hun. 

– Vi trenger ikke flere utredninger. Ni av 
ti i befolkningen støtter detter forslaget, og 
da er det merkelig at det skal være så vanske-
lig å innføre. Stortinget og regjeringen må 
slutte å sitte stille. Nå er det politisk hand-
ling som trengs, slo Sollien fast.

Noe mer lunken var Utdanningsforbun-
dets Turid Buan Øfsti, men også hun un-
derstreket at forbundet ser på dette som et 
positivt initiativ.

– Allikevel opplever jeg at det blir noe ul-
lent. Det henvises til at de seksti minuttene 
med fysisk aktivitet skal være under ledelse 
av kvalifisert personale, men hva menes 
med det? spurte hun.

Øfsti ønsket dermed en klarere bestilling 
fra politikerne.

– Det er en for ensrettet skole med fokus 
på norsk, matte og engelsk i dag. Derfor me-
ner jeg intensjonen bak dette initiativet er 
bra. Men skal man implementere nye tiltak i 
skolen, viser forskning at dette må forankres 
hos lærerne, minnet hun om.

Under spørsmålsrunden slo regionleder 
Aslaug Kleiveland i NFFs region Vest et slag 
for skolehelsetjenesten.

– Skolehelsetjenesten må med, og den må 
den dimensjoneres riktig. Da vil den kunne 
være en ressurs for lærerne i dette arbeidet, 
sa hun, og minnet samtidig om viktigheten 
av å ha med fysioterapeut.

Forskningsperspektivet
Professor Kolbjørn S. Brønnick ved Univer-
sitetet i Stavanger angrep temaet fra et forsk- 
ningsperspektiv, nærmere bestemt hjerne-
forskning.

– Dagens inaktivitet bryter med den tid-
ligere utviklingen mennesket har gjennom-
gått, sa han.

Ifølge Brønnick viser forskningen at det 
kan være en sammenheng mellom å være i 
god fysisk form og læring.

– Jeg er spent på hva ASK-studien vil for-
telle. Hjernen er en del av kroppen, og påvir-
kes systemisk av hvordan kroppen fungerer, 
sa Brønnick. 

Tid for aktivitet i skolen

SKEPTISK Turid Buan Øfsti fra Utdannings-
forbundet

POSITIV Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet.

VISTE TIL DRAMMEN Jan Åge Fjørtoft, leder for 
regjeringens strategiutvalg for idrett.

mailto:kh@fysio.no


FYSIOTERAPEUTEN  8/16     21

ASK-studien var representert ved Øy-
stein Lerum, som fortalte at dette er et ungt 
forskningsområde, hvor man har sett mest 
på fysisk aktivitet, fysisk aktivitet og læring, 
og såkalte brain breaks.

– En studie som har oppsummert forsk-
ningen på feltet har rangert evidensen på 
en skala fra A til F. Der viser det seg blant 
annet at forholdet mellom fysisk aktivitet 
og kognisjon oppnår karakter B, mens sko-
leprestasjoner skårer karakter C. Det skal 
sies at det er en del tvetydighet i resultatene. 
Det er også sprikende evidens og forskjeller 
i hvordan studiene er utført og resultatene 
målt, sa Lerum. 

Han var tydelig på at det må være en pe-
dagogisk link mellom det som skjer i klas-
serommet og det som skjer ute.

– Det har vært viktig for prosjektet vårt at 
det er samme lærer som bidrar begge steder.

Selv nå som ASK-prosjektet offisielt er 
avsluttet har 26 av 30 skoler valgt å fortsette.

Bare å gjøre det
Jan Åge Fjørtoft, leder for regjeringens stra-
tegiutvalg for idrett, serverte klar tale under 
seminaret.

– Vi vet at fysisk aktivitet i skolen funge-
rer. Nå må noe gjøres, slo han fast.

Fjørtoft viste til Drammen kommune, 
hvor man hadde fulgt denne tankegangen.

– De bare gjorde det, og på Danvik skole 
i Drammen kunne de fortelle meg at av alt 

politikerne har forsøkt å få inn i skolen er 
dette det letteste å gjennomføre. Det er po-
litisk flertall på Stortinget for å innføre mer 
fysisk aktivitet i skolen, men man er uenige 
om hvordan dette skal gjøres og hva det skal 
inneholde. Dermed risikerer man at det blir 
en del av et politisk spill, advarte Fjørtoft.

Han var også svært klar på at man må 
skille mellom fysisk aktivitet og kropps-
øving.

– De som faller utenfor i aktivitetene et-
ter skoletid er de samme som faller utenfor i 
kroppsøvingstimene, sa han.

– Hvorfor har dere blitt politikere? For å 
være med på Dagsnytt 18? Nei, dere må ha 
hatt en idé og et ønske om å gjøre noe – nå 
har dere muligheten, la Fjørtoft til.

Horten kommune har også bare gjort det. 
Ordfører Are Karlsen, kommunalsjef Jan 
Einar Bruun og rådgiver Tommy Skjørberg 
deltok på seminaret.

– Vi har startet et helhetlig og tverrfag-
lig prosjekt som omfatter både kosthold og 
aktivitet. Det starter allerede under gravidi-
teten, fortalte ordføreren.

Prosjektet gjennomsyrer hele Horten-
samfunnet, slik at også kommunehusets 
brusautomater er fjernet. I tillegg trekker 
man veksler på frivilligheten.

– Vi starter nå også opp aktiv ferie, hvor 
lokale idrettslag lager aktiviteter for barna i 
skoleferiene. Her har vi bevisst styrt unna 
de største aktørene som fotball og håndball, 

fortalte Bruun.
I skolen har man implementert prosjektet 

som en del av det pedagogiske arbeidet, og 
ifølge Skjørberg har det ikke kostet kommu-
nen en krone. n

Arrangørene

•	 Nasjonalforeningen for folkehelsen
•	 Kreftforeningen
•	 Norsk Fysioterapeutforbund
•	 Den norske legeforening
•	 Norges idrettsforbund
•	 Kristelig folkeparti
•	 Arbeiderpartiet
•	 Senterpartiet
•	 Sosialistisk Venstreparti

ASK-prosjektet
n Et utviklings- og forskningsprosjekt 
som skal undersøke om økt fysisk aktivi-
tet i samspill med de tradisjonelle fagene 
vil påvirke skoleprestasjon, skoletrivsel 
og helse blant majoriteten av elever på 
femte trinn i Sogn og Fjordane.

Prosjektet har vært avgrenset til 
skoleåret 2014/15.

LEVANGER Ved Åsen skole er fysisk aktivitet en del av skolehverdagen, skrev Fysioterapeuten i en reportasje i nr. 2-2015. Som en del av et prosjekt i fylkes-
kommunens regi, hadde barn på mellomtrinnet  en time fysisk aktivitet i skoletiden. Lærerne hadde gode erfaringer. Foto: Åsen skole
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Få en god strøm- 
avtale til høsten  

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

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

eller ring 06100.

Last ned 

vår App
Få nye fordeler  

hver måned

n Mens de uheldige helseeffektene av inaktivitet er godt kjent, 
er ikke de økonomiske kostnadene globalt like godt utredet.

For å kunne prioritere ressursene bedre og motivere til økt 
fysisk aktivitet, har en gruppe forskere sett nærmere på kostna-
dene ved stillesitting, ifølge thelancet.com.

Den økonomiske byrden av inaktivitet ble målt ved å beregne 
direkte og indirekte helsekostnader forårsaket av produksjonstap 
og sykefravær. Etter å ha hentet data fra 142 land, slår forskerne 
fast at inaktivitet er et milliardsluk målt i amerikanske dollar.

På verdensbasis kostet inaktivitet 53,8 milliarder dollar i 2013. 
31,2 ble betalt av offentlig sektor, 12,9 milliarder av privat sektor 
og 9,7 milliarder av private husholdninger. Et produksjonstap på 
13,7 milliarder dollar kommer i tillegg.

Dokumentert helsegevinst 

n – Det å være i arbeid har dokumenterte helsegevinster også for 
personer med helseplager, ifølge en ny doktorgradsavhandling. 

Derfor er det viktig å bidra til at flere klarer å stå i arbeid, selv 
om de har en del helseproblemer, ifølge Irene Øyeflaten, som 
disputerte 1. september ved Universitetet i Bergen. Avhandlin-
gen har tittelen «Long-term sick leave and work rehabilitation. 
Prognostic factors for return to work».

Denne avhandlingen viser at deltakerens egne tanker og 
forståelse av helse og helseplager var viktigere for retur til 
arbeid enn helseplagene alene, skriver Universitetet i Bergen i 
en pressemelding.

DA norsk idrett søkte REK sør-
øst om få utføre astmatester på 
langrennsutøvere, var testene 
allerede gjennomført, bekrefter 
Norges Idrettshøgskole (NIH).

Bekreftelsen kom etter VGs 
avsløring om at Regional ko-
mite for medisinsk og helsefag-
lig forskningsetikk sør-øst (REK 
sør-øst), sa nei til et forsknings-
prosjekt på astma, som norsk 
idrett ønsket å få gjennomført i 
2011. 

I en publikasjon tre år senere 
er undersøkelsene likevel om-
talt. Testene ble gjennomført på 
22 norske utøvere i langrenn og 

skiskyting i september og okto-
ber i 2011, heter det. Det er én 
måned før søknaden til den etis-
ke komiteen ble sendt inn.

I publikasjonen står det også 
at den etiske komiteen har god-
kjent prosjektet – stikk i strid 
med hva som er tilfelle. Kon-
frontert med VGs opplysninger, 
la NIH seg flate.

– Det er riktig at denne studi-
en ikke er sendt til REK. Det er 
en feil som ikke skulle blitt gjort, 
sier NIH-rektor Kari Bø.

Hun understreker at man tar 
saken svært alvorlig, og at publi-
kasjonen fra 2014 nå trekkes. n

Kostbar stillesitting

NIH utførte astmatester 
uten godkjenning

http://www.fordkraft.no/nff
http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30383-X/fulltext
http://fysioterapeuten.no/www.uib.no
http://fysioterapeuten.no/www.nih.no
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F U T U R A
F O L L O

Fysioterapitiltak beskrives 
ikke godt nok

En ny systematisk oversikt i tids-
skriftet Physiotherapy konklude-
rer med at forfattere er særdeles 
sparsomme med å beskrive fysiote-
rapitiltak i artikler fra randomiserte 
kontrollerte studier.

TEKST John Henry Strupstad 
js@fysio.no 

ET australsk forskerteam ønsket å se nærme-
re på om, og eventuelt hvordan, fysioterapi-
tiltak beskrives i litteraturen. De valgte ut 
200 tilfeldige artikler fra PEDro-databasen 
fra 2013. Inklusjonskriteriene var at artikle-
ne skulle stamme fra to-armede randomi-
serte kontrollerte studier, evaluere alle typer 
fysioterapitiltak og være engelskspråklige.

Studienes metodiske kvalitet ble evaluert 

ved bruk av Template for Intervention De-
scription and Replication (TIDieR check-
list). Analysene viste at fysioterapitiltak stort 
sett var svært mangelfullt beskrevet. For in-
tervensjonsgruppene manglet 23 prosent av 
de inkluderte artiklene minst halvparten av 
de utførte tiltakene. For kontrollgruppene 
stod det enda dårligere til; 75 prosent av 
artiklene manglet beskrivelse av minst halv-
parten av tiltakene.

Forfatterne konkluderer med at beskri-
velser av fysioterapitiltak i randomiserte 
kontrollerte studier altfor ofte er mangel-
fulle. n

Kilde: 
Tie P. Yamato et al.; How completely are phy-
siotherapy interventions described in reports 
of randomised trials? Physiotherapy. Volume 
102, Issue 2, June 2016, Pages 121–126.

Andelen uføre øker
n Ved utgangen av juni var det 317.700 
personer som mottok uføretrygd. Dette 
utgjør 9,5 prosent av befolkningen i alderen 
18-67 år. Det er en økning på 0,1 prosentpo-
eng sammenlignet med for ett år siden.

Det siste året har det totalt blitt 6.000 
nye mottakere av uføretrygd. Mesteparten 
av denne økningen kom fra september 2015 
til mai 2016.

I aldersgruppen 18– 29 år var det per juni 
2016 om lag 13.800 uføre. Det utgjør 1,7 
prosent av befolkningen i aldersgruppen og 
en økning på 0,1 prosentpoeng fra forrige 
kvartal.

Uføreandelen har de siste årene økt i alle 
aldersgrupper under 55 år, mens befolknin-
gen over 55 år har hatt en motsatt utvikling.

Uføreandelen varierer sterkt mellom 
fylker, fra 13,7 prosent i Østfold til 5,4 
prosent i Oslo. 

Kilde: www.nav.no

Livskvalitet for demente
n Livskvalitet hos sykehjemspasienter med 
demens var tema for disputasen til Marit 
Myklebust Mjørud ved UiO 8. september. Tit-
tel: Quality of life in nursing-home patients 
with dementia. 

Hun har tatt utgangspunkt i at vi vet lite 
om hvordan pasienter med demens opplever 
å bo på sykehjem. Dermed vet vi også lite 
om hva som kan gi dem bedre livskvalitet, 
ifølge uio.no.

http://www.follo-futura.no/
mailto:js@fysio.no
http://www.nav.no/
http://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2016/mjorud-marit-myklebust.html
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Sammendrag 

n Innledning: Den økende andelen eldre i befolkningen vil by på utfordringer for 
de helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjonene – både kapasitet og kvalitet i 
utdanningstilbudene må styrkes for å møte stadig flere eldre menneskers behov for 
behandling, rehabilitering og institusjonsopphold. Hensikten med artikkelen er å syn-
liggjøre hvordan tematikk knyttet til aldring og helse tematiseres og anskueliggjøres 
i dokumenter knyttet til et heltids studieforløp i fire fysioterapeututdanninger.

n  Hoveddel: Artikkelen baserer seg på gjennomgang av rammeplan for fysiotera-
peututdanningen, studiestedenes fagplaner og studieemner. Direkte og indirekte 
henvisning til tematikken «aldring og helse» i disse dokumentene ble registrert. I 
læringsutbyttebeskrivelser på alle nivå anvendes livsløpsperspektivet gjennomgå-
ende. Artikkelen diskuterer funn fra kartleggingen med særlig vekt på begreper som 
«livsløp» i læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå.

n  Avslutning: Tematikk knyttet til aldring og helse underkommuniseres i brede og, til 
dels, overordnede læringsutbytteformuleringer. Det oppfordres til en sterkere tyde-
liggjøring av hvordan aldersgrupper, slik som eldre, vektes når livsløpsperspektivet 
anvendes i læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå.  

n Nøkkelord: Bachelorgrad i fysioterapi, læringsutbytte, eldre mennesker.

Kariann Krohne, 
sosialantropolog, 
Forsker, Ph.D., Nasjonal 
kompetansetjeneste 
for aldring og helse, 
kariann.krohne@aldrin-
goghelse.no

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert 
etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble 
akseptert 26.5.2016. Ingen interessekon-
flikt oppgitt. 

Innledning
Som følge av at stadig flere lever lengre med 
kroniske sykdommer og funksjonsnedset-
telser, vil behovet for arbeidskraft og kom-
petanse i helse- og sosialsektoren øke kraftig 
de neste tiårene. Ved å utdanne flere og mer 
kompetente helse- og sosialfaglige profe-
sjonsutøvere, kan noen behov møtes. Det er 
klart at de helse- og sosialfaglige bachelor-
utdanningene i årene fremover vil spille en 
viktig rolle i dette arbeidet. Allerede nå bør 
tema som bedre koordinering av tjenester, 
forebygging av sykdom og bedre ressursut-
nyttelse i eldreomsorgen ha en sentral plass i 
disse utdanningene (1, 2).

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring 

og helse har kartlagt hvordan fem helse- og 
sosialfaglige bachelorutdanninger, deriblant 
fysioterapeututdanningen, synliggjør tema-
tikk knyttet til aldring og helse i utdannings-
aktuelle dokumenter (3). Kartleggingen i sin 
helhet omfatter 4 fysioterapeututdanninger, 
6 ergoterapeututdanninger, 12 sosionomut-
danninger, 20 sykepleierutdanninger og 12 
vernepleierutdanninger. I denne fagartikke-
len presenteres, utdypes og diskuteres funn 
fra fysioterapeututdanningen.

Et heltidsstudium i fysioterapi tilbys ved 
fire studiesteder i Norge – ett universitet og 
tre høgskoler. 
•	 Høgskolen i Bergen   
•	 Høgskolen i Oslo og Akershus 

•	 Høgskolen i Sør-Trøndelag (fra 1.1 2016 
fusjonert med NTNU)

•	 UiT Norges arktiske universitet   
 

Ifølge Samordna opptak møtte 315 studen-
ter til studiestart ved disse fire studiestedene 
høsten 2015 (4).

Hensikt og spørsmål
Hensikten med denne kartleggingen er å 
se nærmere på hvordan aldring og helse 
tematiseres og synliggjøres i rammeplan, 
fagplaner og emner ved de fire utdannings-
institusjonene som tilbyr en bachelorgrad i 
fysioterapi som fulltidsstudium. Hvordan 
synligjøres og tematiseres aldring og helse i 

Aldring og helse: 
En kartlegging av fire bachelorgrads-
utdanninger i fysioterapi

mailto:kariann.krohne@aldringoghelse.no
mailto:kariann.krohne@aldringoghelse.no
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Den betydelige og tydelige plassen tematikk knyt-
tet til aldring og helse bør ha i kommende fysio-
terapeuters læringsprosess underkommuniseres.

Kort sagt

•	 Kapasitet og kvalitet i fysioterapiutdan-
ningen må styrkes for å møte en stadig 
større andel eldre menneskers særegne 
behov for behandling og rehabilitering.

•	 Fysioterapiutdanningene har en omfat-
tende bruk av læringsutbyttebeskrivel-
ser som fremhever livsløpsperspektivet. 
Livsløpsperspektivet indikerer kanskje 
en faglig bredde i det enkelte emnet, 
men fører til at eldre som sentral 
pasient- og brukergruppe for kommende 
fysioterapeuter blir usynlig i utdan-
ningstilbudet .

•	 Fysioterapeututdanningene oppfordres 
til å utforme læringsutbyttebeskrivelser 
som bedre synliggjør tematikk knyttet 
til aldring og helse.

fysioterapeututdanningen? 
Kartleggingen kan bidra til å gi en viktig 

indikasjon på hvordan en sentral helse- og 
sosialfaglig bachelorutdanning allerede i 
dag møter morgendagens behov i eldreom-
sorgen.

Hoveddel
Kartleggingsprosessen
For å få et inntrykk av tematikk knyttet til 
aldring og helse i fysioterapiutdanningen ble 
følgende kilder gjennomgått:
•	 Rammeplan for fysioterapeututdannin-

gen
•	 Studiestedenes fagplaner for 2015/2016
•	 Studiets emner, læringsutbytte- og em-

nebeskrivelser for hvert emne 

De tre aktuelle kildene ble gjennomgått med 
en tekstanalytisk tilnærming (5), og alle fore-
komster av tematikk direkte eller indirekte 
knyttet til aldring og helse ble registrert. 
Med direkte tilknytning menes registrering 
av triggerord som «eldre», «alderdom», 
«aldring», «seniorer» eller institusjoner slik 
som «sykehjem», samt det som er kjerneom-
rådene til Nasjonal kompetansetjeneste for 
aldring og helse; «geriatri», «demens», «al-
derspsykiatri», «funksjonshemming og ald-
ring» og «utviklingshemming og aldring». 
Indirekte tilknytning viser oftest til begreper 
som innbefatter aldring og helse tematikken 
– slik som begrepene «aldersgrupper/i alle 
aldre», «uansett alder» og «livsløp», «livs-
løpsperspektiv» og «livsfaser» o.l. 

Det er noen svakheter ved denne frem-
gangsmåten. Registeringen av disse trigger-
ordene fanger ikke opp arbeidsplasser hvor 
eldre brukere er i flertall (kommunehelsetje-
nesten, 1. linjetjenesten o.l.) eller diagnoser 
og behandlinger som kanskje er vanligere 
hos eldre (slag, delirium, hverdagsrehabili-
tering o.l.) enn yngre. 

Hvordan er et bachelorstudium i 
fysioterapi bygd opp?
Et bachelorstudium er et treårig studium 
på til sammen 180 studiepoeng som kvali-
fiserer til en bachelorgrad. Et studieår i en 
bachelorutdanning tilsvarer 40 uker med ca. 
40-42 timers arbeidsinnsats per uke. Dette 

inkluderer undervisning, praksisperioder, 
eksamen og selvstudium. Det gir studenten 
60 studiepoeng i henhold til Nasjonalt kva-
lifikasjonsrammeverk for livslang læring (6). 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring (6) gjelder for all høyere 
utdanning i Norge, og tar utgangspunkt i 
The European Qualifications Framework 
for Lifelong Learning (7). Det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket inneholder en 
systematisert beskrivelse av de kvalifikasjo-
nene en student skal ha ved endt studium. 
Det opereres med tre sykluser; bachelor-
studier er 1. syklus, mastergrad er 2. syklus 
og Ph.D. er 3. syklus. For hver syklus gjøres 
kvalifikasjonene synlig, som totalt forven-
tet læringsutbytte definert i kunnskap (skal 
kunne presenteres), ferdigheter (skal kunne 
demonstreres) og generell kompetanse (ev-
nen til å bruke det man har lært i aktuelle 
kontekster). På syklusnivå er læringsutbyt-
tene generelle og overordnede, da de skal 
passe for alle utdanningene på dette nivået, 
uavhengig av fagområde (6). 

Videre styres fysioterapeututdanningen 
av en rammeplan. Rammeplanen for fysio-
terapeututdanningen (8) skal sikre et nasjo-
nalt likeverdig nivå for utdanningen, samt 
sette mål for hva utdanningen skal kvalifi-
sere til. Rammeplanen inneholder en rekke 
føringer på formål, mål, innhold, organise-
ring, vurderingsmetoder og arbeidsformer. 
Rammeplanen består av to deler; en felles 
innholdsdel og en utdanningsspesifikk inn-
holdsdel. Felles innholdsdel legger til grunn 
at fysioterapeut-, ergoterapeut-, sosionom-, 
sykepleier- og vernepleierutdanningen m.fl. 
skal ha 30 studiepoeng felles – det vil si at 
denne delen av rammeplanen angir innhold 
i form av hovedemner og delemner som skal 
dekkes i praksis, ferdighetstrening eller teo-
riundervisningen ved disse studiene. Felles 
innhold skal skape en felles faglig plattform 
og sørge for et felles verdigrunnlag blant 
helse- og sosialutdannet personell (2). Den 
utdanningsspesifikke delen av rammepla-
nen presenterer utdanningens formål og 
mål, videre skisserer den en rekke føringer 
for utdanningens innhold, organisering og 
vurderingsformer. 

Med bakgrunn i rammeplanen utarbei-

der alle aktuelle utdanningsinstitusjoner en 
egen fagplan for sitt fysioterapistudium. Alt 
som angår faglig innhold, praksisopplæring, 
organisering, arbeidsformer og vurderings-
ordninger, ut fra de føringer som er gitt i 
rammeplanen, konkretiseres i fagplanen.
Fagplaner spesifiserer også studiestedets 
forventede læringsutbytte – de kunnskaper, 
ferdigheter og generelle kompetanser en 
student forventes å inneha ved fullført stu-
dium. Fagplanen gir videre en oversikt over 
studiets emner og disse emnenes lærings-
utbytte i form av kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse. Altså beskrivelser av 
hva studenten forventes å ha lært etter endt 
emne (9, 10). Læringsutbyttebeskrivelser er 
således læringsorienterte, og fungerer som 
foreskrevne intensjoner for læring (6, 10). 
Fagplanens overordnede læringsutbytte vil 
styre læringsutbyttene til de enkelte em-
nene som inngår i studiemodellen. Emner 
som inngår i fagplanen bygger som regel 
på hverandre, slik at studiets teoretiske og 
praktiske progresjon ivaretas. Hvert emne 
har en eller flere emneansvarlige med en 
særlig tilknytning til emnets fagområde. Det 
er emneansvarlig som utformer læringsut-
byttene – disse kvalitetssikres av en instans 
ved høgskolen eller universitetet. 

http://m.fl/
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Et bestått studieforløp i fysioterapi og ett 
års turnustjeneste kvalifiserer til å søke au-
torisasjon som offentlig godkjent helseper-
sonell i henhold til Helsepersonelloven av 
2.7.1999. 

Rammeplan for fysioterapeut-
utdanningen
Felles innholdsdel i rammeplanen innehol-
der ingen referanser til aldring og helse. 
Derfor har kartleggingens fokus vært rettet 
mot den utdanningsspesifikke delen av ram-
meplanen. 

Rammeplan for fysioterapeututdanning 
(8:4-5) sier at formålet med utdanningen er 
å utdanne yrkesutøvere som er kvalifiserte 
for:
•	 behandlende, habiliterende og rehabilite-

rende virksomhet
•	 helsefremmende og forebyggende arbeid
•	 arbeid innen både offentlige og private 

samt nasjonale og internasjonale virk-
somhetsarenaer

•	 å arbeide med et internasjonalt perspek-
tiv i tråd med internasjonale standarder 
for fysioterapeututdanningen

•	 å arbeide etiske fundert og klientsentrert
•	 å arbeide faglig oppdatert, fremtidsrettet 

og forskningsbasert
•	 å arbeide i dialog med praksisfeltet og i 

tråd med gjeldende lovverk

I rammeplanens beskrivelse av kompetanse-
mål står det at uteksaminerte fysioterapeu-
ter skal ha oppnådd kompetanse på fem om-
råder (a-e). Hvert område beskrives bredt i 
rammeplanen, men det er kun beskrivelsen 
av kompetanseområde (a) Helse, funksjon 
og bevegelse som indirekte berører aldring 
og helse ved hjelp av begrepet «livsløp».

a) Helse, funksjon og bevegelse
«(…) Bevegelsessystemet utvikles og tilpasses 
gjennom livsløpet og påvirkes av patologiske 
prosesser og skader, og av indre og ytre for-
hold som virker oppbyggende og/eller nedbry-
tende på kroppen». (8:5)
b) Undersøkelse, kartlegging, vurdering, be-
handling og andre tiltak
c) Holdninger og etikk
d) Fagutvikling, kvalitetsutvikling og forsk-
ning
e) Organisatoriske rammer

Fysioterapeututdanningen skal ifølge ram-
meplanen omfatte 180 studiepoeng fordelt 
på fire hovedemner; 1. Naturvitenskape-

lige emner, 2. Samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske emner, 3. Bevegelseslære, 4. 
Helse og sykdom, vurdering og tiltak. Alle 
fire hovedemner har to eller flere delemner. 
Rammeplanen beskriver innholdet i fysio-
terapiutdanningen på et overordnet nivå.  
Tematikken aldring og helse fremkommer 
kun en gang. I beskrivelsen av hovedemne 
1. Naturvitenskapelige emner berøres ald-
ring og helse indirekte ved hjelp av begrepet 
«livsløp»:

«Studentene skal forstå og gjøre rede for 
normale kroppslige tilstander, reaksjoner og 
endringsprosesser gjennom menneskets livs-
løp». (8:7)

Livsløpsperspektivet verken aktualiseres 
eller spesifiseres videre i beskrivelsen av de-
lemne 1A (anatomi) eller 1B (fysiologi).

Studiestedenes fagplaner
Av de fire studiestedene som er inkludert i 
denne studien er det kun to som synligjør 
tematikk knyttet til aldring og helse i fag-
planens læringsutbytte, og begge refererer 
kun indirekte til tematikken ved bruk av be-
grepene «livsfaser» og «livsløp». Høgskolen 
i Bergen (11) formulerer følgende lærings-
utbytte i form av ferdigheter som studenten 
skal kunne: 

«(…) undersøke og behandle pasienter, i 
ulike livsfaser, med ulike funksjonsproblemer 
og smertetilstander».

Høgskolen i Oslo og Akershus (12) har 
følgende læringsutbytte under kunnskap. 
Studenten har:

«(…) inngående kunnskap om teorier, 
funksjonsundersøkelser samt intervensjoner 
knyttet til bevegelse og funksjon gjennom livs-
løpet innen virksomhetsområdene helsefrem-
mende, forebyggende, behandlende, re- og 
habiliterende virksomhet».

Direkte referanser til aldring og helse 
opptrer kun sporadisk i studiestedenes fag-
planer, og da kun i generelle beskrivelser av 
studiestedets organisering, historikk, utdan-
ningsprofil og fysioterapeuters yrkesmulig-
heter (11-14). UiT Norges arktiske universi-
tet er det eneste studiestedet som synliggjør 
en tydelig utdanningsprofil knyttet til ald-
ring og helse. Det promoteres en kommu-
nehelseprofil i fagplanen, og gjennom denne 
kommunehelseprofilen presiserer UiT Nor-
ges arktiske universitet at det legges vekt på 
fysioterapi til barn og eldre i studiet. Fag-
planen konstaterer også at alle studentene 
skal sikres praksis der de får arbeide med 
eldre og barn (14). Ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus (12) nevnes sykehjem med reha-
biliteringsavdeling i forbindelse med prak-
sisstudier 2. studieår, og i beskrivelsen av 
studiets ferdighetstrening trekkes det frem 
at studenten skal trene på å undersøke og 
foreta bevegelsesanalyse av barn, voksne og 
eldre som tilbyr seg være «pasienter/bru-
kere». Praksis med eldre trekkes også frem 
i beskrivelsen av 1. studieårs praksisstudier 
ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (13).

Emner, læringsutbytte og emne-
beskrivelser
De fire studiestedene har en studiemodell 
som innebærer fra 10 til 16 emner fordelt på 
tre år, men ingen av dem har enkeltemner 
hvor selve emnetittelen synliggjør et fokus 
på aldring og helse. Tematikk knyttet til ald-
ring og helse blir først synlig ved gjennom-
gang av læringsutbytte og emnebeskrivelser 
(tabell 1). 

Alle fire studiestedene har emner med 
aktuelle læringsutbytter. Til sammen 15 em-
ner er registrert med ett eller to forventede 
læringsutbytter som berører tematikken el-
dre og helse – det er kun ett av disse emnene 
«Funksjonsundersøkelse og bevegelsesana-
lyse» ved UiT Norges arktiske universitet 
som anvender begrepet eldre direkte. Ord-
lyden i de øvrige læringsutbyttebeskrivel-
sene signaliserer kun et indirekte fokus på 
aldring og helse. 

Emnebeskrivelser kan, som vist i tabell 
1, gi ytterligere informasjon om innholdet i 
et emne. Emnet «Forebygging, behandling, 
rehabilitering og habilitering – spesifikke 
pasient- eller brukergrupper» ved Høgsko-
len i Oslo og Akershus oppgir i emnebeskri-
velsen at fem studiepoeng av dette emnet er 
avsatt til geriatri. I motsetning til læringsut-
byttebeskrivelser finnes det tilsynelatende 
ingen standard for hvordan et emne beskri-
ves. Variasjoner i emnebeskrivelsene har 
hovedsakelig tre former; en punktvis frem-
stilling av tematikk, en utførlig beskrivelse 
av innholdet i emnet eller en enkel henvis-
ning til rammeplanens aktuelle hoved- eller 
delemner. Når en henvisning til rammepla-
nens hoved- og delemner anvendes, slik som 
er tydelig i UiT Norges arktiske universitet 
sine emnebeskrivelser, synliggjøres studie-
poengsfordelingen i emnet, men ikke spe-
sifikke pasient- eller aldersgrupper. Tabell 2 
viser emner hvis læringsutbytte ikke signali-
serer fokus på aldring og helse, men som via 
emnebeskrivelsen allikevel synliggjør dette 
fokuset.
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Studiested Emne/studiepoeng (stp) Emnebeskrivelser Læringsutbytte

Høgskolen i Oslo 
og Akershus

Forebygging, behandling, rehabilitering og 
habilitering – spesifikke pasient- eller bruker-
grupper
35 stp

(…) fremme aktivitet og delta-
gelse i et livsløpsperspektiv

(…) geriatri (5 stp)

•	 Har bred kunnskap om menneskets utvikling 
og endring i et livsløpsperspektiv.

International Public Health Part III- Family Health
•	 Reflect on the complexity of health determi-

nants throughout the life cycle.

Høgskolen i Bergen Felles-1 Etikk og kommunikasjon for helse- og 
sosialfag
0 stp

•	 Identifisere ulike aspekter ved kommunikasjon 
med vekt på møte mellom mennesker i ulike 
livsfaser, helsetilstand og funksjonsnivå.

Anatomi
3 stp

Anatomiske endringer gjen-
nom livsløpet

•	 Gjøre rede for anatomiske endringer gjennom 
livsløpet.

Bevegelseslære
12 stp

Observasjon, registrering 
og beskrivelse hos ulike 
aldersgrupper

•	 Beskrive sentrale trekk i motorisk utvikling i et 
livsløpsperspektiv.

Health promotion and preventive work
15 stp

Special focus is on physical 
activity as a means to promo-
te health/ change in lifestyle 
across the life span, (…)

•	 (have knowledge of) health problems and risk 
factors in groups related to socio-cultural dif-
ferences and in a lifespan perspective.

Høgskolen i 
Sør-Trøndelag

Fysiologi 
10 stp

•	 Innsikt i normalfysiologiske prosesser, og kan 
relatere disse til fysisk aktivitet og inaktivitet i 
et livsløpsperspektiv.

Bevegelseslære
10 stp

Motoriske utvikling i et 
livsløpsperspektiv

•	 Bred kunnskap om spekteret av normalva-
riasjoner av bevegelse og funksjon som kan 
forventes hos mennesker gjennom livsløpet.

Fysioterapi klinisk arbeid 1
30 stp

•	 Benytte kunnskap om biomekaniske forhold 
og bevegelseskontroll i observasjon, analyse 
og testing av bevegelse hos mennesker i ulike 
aldre og situasjoner.

•	 Beherske basale ferdigheter i kommunikasjon, 
instruksjon og pedagogikk, samt samhandling 
og samarbeid tilpasset alle aldre.

Folkehelsearbeid
10 stp

•	 Analysere sosiale og fysiske helsedetermi-
nanter sin betydning for menneskets helse og 
livskvalitet i et livsløpsperspektiv.

UiT Norges arktiske 
universitet

Funksjonsundersøkelse og bevegelsesanalyse
25 stp

•	 Analysere bevegelsesmønster og funksjoner 
hos barn, voksne og eldre, ved å observere 
hvordan de beveger seg.

•	 Forklare degenerative og regenerative proses-
ser, og anvende teori om hvordan kropp og 
bevegelse reagerer på ulike påvirkninger og 
belastninger gjennom livssyklusen.

Kropp og bevegelse i samfunnsperspektiv
10 stp

•	 Forklare teorier om postoral kontroll i et livs-
løpsperspektiv.

Sykdom og funksjonsendringer
10 stp

•	 Beskrive og vurdere funnene som gjøres i 
funksjonsundersøkelsen i forhold til kunnskap 
om de aktuelle sykdoms- og skadeprosessene, 
og normalfunksjon for mennesker i tilsvarende 
alder og sosiokulturelle kontekst.

Klinisk undersøkelse, vurdering og tiltak i 
fysioterapi – B
30 stp

•	 Redegjøre for hvordan sykdom oppstår, 
utvikles og påvirker mennesket kroppslig på 
organ- og funksjonsnivå i ulike alder.

Klinisk fordypning i fysioterapi
40 stp

•	 Integrere kunnskap og erfaring i arbeid med 
habilitering og rehabilitering og skal kunne 
forholde seg til kompleksiteten de forskjellige 
aldersgruppene representerer.

TABELL 1 Emnebeskrivelser og læringsutbytte.
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I fire emner fordelt på to studiesteder 
synliggjøres aldring og helse kun i emnebe-
skrivelsen. Disse emnebeskrivelsene intro-
duserer primært emnetematikk indirekte 
knyttet til aldring og helse ved begrepene 
«livsløpsperspektiv», «ulike aldre», «ulike 
aldersgrupper». Begrepet «demens» anven-
des én gang. 

Diskusjon
Læringsutbytte har fungert som en slags rød 
tråd i denne kartleggingen. Begrepet læ-
ringsutbytte ble for alvor et sentralt begrep 
i høyere utdanning med introduksjonen av 
et Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
høyere utdanning i 2009, og senere Nasjo-
nalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 
læring (6). Selv om læringsutbyttebeskrivel-
ser ofte defineres i retning av hva studentene 
skal tilegne seg i løpet av læringsprosessen, 
så har slike beskrivelser, i praksis, nok et 
bruksområde: de uttrykker også et mål, en 
terskelverdi, på hva studentene skal ha til-
egnet seg i løpet av læringsprosessen (10). 
Et viktig aspekt ved begge bruksområder er 
at læringsutbyttene skal være informative, 
lettleste og forståelige for studenter og de-
res fremtidige arbeidsgivere. En potensiell 
arbeidsgiver skal altså også kunne lese læ-
ringsutbyttebeskrivelsene som følger et stu-
dium og dets emner for å få informasjon om 
studentens kompetanse gitt fullført studium 
ved akkurat det studiestedet. 

Et viktig funn i de registrerte læringsut-
byttebeskrivelsene ved fysioterapeututdan-
ningen er at de ofte mangler henvisning til 
spesifikke brukergrupper. På alle fagspesi-
fikke nivå inkludert i denne kartleggingen 
anvendes begrepet «livsløp» istedenfor en 

konkretisering av aktuelle brukergrupper. 
Begrepet trekkes først frem i rammeplanen 
for fysioterapeututdanningen (8). Tematikk 
som indirekte rommer aldring og helse er 
registrert to ganger i rammeplanen, både i 
dens beskrivelser av kompetansekrav og i 
hovedemne 1, og begge ganger er det livs-
løpsperspektivet som fremmes. Aldring og 
helse som tematikk er videre registrert i fag-
planen ved to studiesteder, og begge disse an-
vender livsløpsperspektivet. Gjennomgangen 
av emnene ved de fire studiestedene viser at 
alle aktuelle læringsutbyttebeskrivelser regis-
trert i tabell 1, med kun ett unntak, anvender 
livsløpsperspektivet eller sammenfallende 
formuleringer som «livsfaser», «ulike alders-
grupper» eller «i alle aldre». Ett eksempel 
er emnet «Bevegelseslære» ved Høgskolen i 
Bergen, hvor studenten skal kunne «beskrive 
sentrale trekk i motorisk utvikling i et livs-
løpsperspektiv». Kun ett læringsutbytte er 
registrert med en direkte bruk av begrepet 
«eldre», og det er i emnet «Funksjonsun-
dersøkelse og bevegelsesanalyse» ved UiT 
Norges arktiske universitet. Også her plas-
seres «eldre» inn i et antatt livsløp. Fokuset i 
læringsutbyttet er nemlig bevegelsesmønster 
hos barn, voksne og eldre. Livsløpsperspekti-
vet går også igjen i de registrerte emnebeskri-
velsene i tabell 1 og tabell 2. 

Hva innebærer denne bruken av livs-
løpsperspektivet? Først og fremst signalise-
rer perspektivet en tilsynelatende faglig og 
tematisk bredde og helhet i utdanningen, 
studiet og emnet. Alle livets faser fra foster 
til død er inkludert og fremstår som like 
viktige. Baksiden ved en gjennomgående 
bruk av dette breddeperspektivet er at fø-
ringene som legges i rammeplanen og fag-

planene ikke konkretiseres og spesifiseres 
nærmere på emnenivå. Dette kan nok til en 
viss grad kobles til det faktum at fysiotera-
peututdanningen tilbyr store emner med 
mange studiepoeng. Store emner synes å 
anvende bredere læringsutbyttebeskrivelser. 
Dessverre fører dette til at den betydelige og 
tydelige plassen tematikk knyttet til aldring 
og helse bør ha i kommende fysioterapeu-
ters læringsprosess underkommuniseres. 
Videre åpner også livsløpsperspektivet i læ-
ringsutbyttebeskrivelser på emnenivå opp 
for at vektingen av de forskjellige fasene i et 
livsløp kan styres av emneansvarlig og lokale 
fagressurser. Kun ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus er en konkret vekting av aldring 
og helse tematikken tydelig i emnebeskrivel-
sen. Her opplyses det i emnet «Forebygging, 
behandling, rehabilitering og habilitering – 
spesifikke pasient- eller brukergrupper» at 
fem av emnets 35 studiepoeng skal omfatte 
geriatri. I de øvrige registrerte emnebeskri-
velsene er det gitt påfallende lite informa-
sjon om aldring og helse som emnetematikk, 
dette med unntak av at demens trekkes frem 
i «Fysioterapi: undersøkelse, tiltak og eva-
luering – fokus på spesialisthelsetjenesten» 
ved Høgskolen i Bergen. Emnebeskrivelser 
skal blant annet angi mål for og innhold i 
emnet (6), men i kartleggingens registrerte 
emnebeskrivelser repeteres, heller enn kon-
kretiseres, livsløpsperspektivet. Dersom 
aldring og helse faktisk er del av livsløpet og 
emnets fokus burde dette synligjøres i em-
nebeskrivelsen. 

Avslutning
Denne kartleggingen forteller ikke noe om 
hva studentene ved de forskjellige studieste-

Studiested Emne/studiepoeng (stp) Emnebeskrivelse

Høgskolen i Oslo og Akershus Forebygging og behandling ved muskel- og skjelett-
skader, sykdommer og plager
15 stp

•	 Emnet omfatter fysioterapivirksomhet ved skader, sykdommer 
og plager i muskelskjelettsystemet hos ungdom, voksne og 
eldre.

Høgskolen i Bergen Fysioterapi: undersøkelse og tiltak - teori og praksis
30 stp

•	 Det fokuseres på ulike aldersgrupper og funksjonsutfordringer.
•	 Praktisk og teoretisk kunnskap som grunnlag for å kunne be-

handle pasienter i ulike aldre og med ulike problemer.
•	 Undersøkelse, inklusive bruk av kartleggingsverktøy knyttet til 

muskelskjelettproblematikk og skader/sykdommer i nervesyste-
met, for ulike aldersgrupper.

Fysioterapi teori og praksis 3. Mappeeksamen
15 stp

•	 Undersøke, planlegge og iverksette behandling av minst 12 
pasienter (ulike diagnose- og aldersgrupper, individuelt og/i 
gruppe).

Fysioterapi: undersøkelse, tiltak og evaluering – fokus 
på spesialisthelsetjenesten
15 stp

•	 Kognitiv svikt og demens, kronisk smerte og vestibulære 
smerter.

•	 Livsløpsperspektivet skal løftes frem i alle områder

TABELL 2 Emnebeskrivelser.
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dene faktisk lærer, men den forteller oss noe om hvordan føringer 
gitt i rammeplanen konkretiseres i utdanningsinstitusjonenes fag-
planer og studieemner, samt hvordan tematikk knyttet til aldring og 
helse synliggjøres for studenter og deres arbeidsgivere. 

Det kan se ut som aldring og helse som tematikk i fysioterapiut-
danningen forsvinner i brede læringsutbyttebeskrivelser som frem-
mer et livsløpsperspektiv. Særlig på emnenivå er dette fremtredende. 
Studiestedene oppfordres derfor til å tydeliggjøre hvordan gitte pa-
sient- og aldersgrupper, slik som eldre, vektes når livsløpsperspek-
tivet anvendes i læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå. En annen 
måte å fremheve eldre som en sentral pasientgruppe for kommende 
fysioterapeuter er å revurdere bruken av slike brede læringsutbyt-
teformuleringer, og heller utforme læringsutbyttebeskrivelser som 
synliggjør emnets faktiske innhold og tema for studenter, yrkesliv 
og samfunnsliv. 
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Denne oppsummering af fysioterapi til be-
handling af mennesker med skizofreni er 
udarbejdet i 2015 af fysioterapeut, ph.d. 
Lene Nyboe. Gjengitt med tillatelse fra Dan-
ske Fysioterapeuter. 

Skizofreni er en af de mest alvorlige psy-
kiske sygdomme og er kendetegnet ved for-
styrrelser i tænkning, perception og affekt. 
Blandt de hyppigste symptomer er halluci-
nationer, vrangforestillinger og tankefor-
styrrelser, nedsat energi, manglende initiativ 
og engagement, affladning af følelseslivet og 
tendens til at isolere sig fra omverden (1). 
Sygdommen debuterer tidligt i voksenli-
vet, og debutalderen er mellem 18-25 år for 
mænd og 3-4 år senere for kvinder. Skizofre-
ni kan have et stærkt varierende forløb, idet 
omkring 25-30 % oplever fuld remission af 
deres symptomer, 50 % har tilbagevendende 
symptomer og 20-25 % har kroniske symp-
tomer (2). 

De kropslige problemstillinger hos men-
nesker med skizofreni er ofte komplekse 
med samtidig forekomst af somatisk syg-
dom, forstyrrelser i kropsoplevelsen og for-
andringer i muskulær spænding, åndedræt 
og bevægefunktion (1). Med baggrund i de 
ofte komplekse kropslige problemstillinger 
vil fysioterapi til mennesker med skizofreni 
ofte omfatte både kropsterapi, superviseret 
fysisk aktivitet og somatisk genoptræning 
og rehabilitering. 

Effekt af kropsterapi
Begrebet kropsterapi anvendes her som en 
samlet betegnelse for fysioterapeutiske in-
terventioner, der retter sig mod behandling 
af de spor og symptomer, som psykisk syg-
dom sætter i kroppen (3). I relation til men-
nesker med skizofreni omfatter dette bl.a. 
behandling af forstyrrede kropslige oplevel-
ser, nedsat kropsbevidsthed og angst (1). 

En del mennesker med skizofreni ople-
ver forandringer i kropsoplevelsen. Dette 
kan både omfatte forstyrrede kropslige 
oplevelser som eksempelvis sansemæssige 
og motoriske forstyrrelser, oplevelser af at 
gå kropsligt i opløsning, at have kropslige 
vrangforestillinger eller et ændret kropsbil-
lede (4,5). Erfaringer fra psykiatrisk fysiote-
rapi er, at sådanne oplevelser ofte er meget 
pinefulde og angstprovokerende for den 

enkelte patient. Samlet kan de forandrede 
kropsoplevelser medvirke til, at den enkelte 
bliver i tvivl om sin egen identitet, herunder 
egen fysisk formåen samt have vanskeligere 
ved at forstå og fortolke vanlige kropslige 
oplevelser. 

Ofte vil psykoedukation, hvor fysiotera-
peuten formidler viden om sammenhænge 
mellem krop og psyke og om kroppens ana-
tomi og fysiologi, indgå i den kropsterapeu-
tiske behandling. 

Der savnes evidens, men klinisk erfaring 
viser, at taktil eller proprioceptiv sansesti-
mulering, kan være med til at normalisere 
kropsoplevelsen og mindske forstyrrede 
kropslige oplevelser. 

I valg af angstdæmpende metoder, skal 
fysioterapeuten være opmærksom på, om 
dette kan fremkalde psykotiske oplevelser. 
For nogle kan samtidig sansestimulering 
eksempelvis i form af afgrænsende massage 
være med til at dæmpe uro og angst, for an-
dre kan let afspænding være mere anvende-
ligt. 

Undersøgelser tyder på, at de specifikke 
fysioterapeutiske metoder i Basic Body 
Awareness Therapy (BBAT) er effektive i 
forhold til at dæmpe angst, bedre kropsbe-
vidsthed og normalisere kropsoplevelsen 
(6,7). Dette er ofte afgørende i forhold til at 
bedre funktionsniveau, herunder at øge det 
fysiske aktivitetsniveau.

Effekt af superviseret fysisk aktivitet 
Mange mennesker med skizofreni har et 
lavt fysisk aktivitetsniveau med deraf føl-
gende nedsat fysisk formåen, muskelstyrke 
og kondition (8,9). Fysisk inaktivitet er en 
væsentlig risikofaktor for både hjerte-kar-
sygdom, type 2-diabetes og andre somatiske 
sygdomme, og bidrager således væsentlig til 
den øgede forekomst af somatisk sygdom og 
overdødelighed hos mennesker med skizo-
freni (10). Det lave fysiske aktivitetsniveau 
skyldes bl.a. manglende initiativ, motiva-
tion og nedsat energi, samtidig somatisk 
sygdom, angst, nedsat kropsbevidsthed, og 
social isolation (11-13). Herudover kan den 
beroligende (sederende) effekt af antipsyko-
tisk behandling være en yderligere barriere 
for at være fysisk aktiv (14).

Der er i dag øget fokus på overdødelighed 

hos mennesker med psykisk sygdom. I det 
sidste årti har omfattende forskning doku-
menteret signifikant højere forekomst af 
metabolisk syndrom hos mennesker med 
skizofreni sammenlignet med baggrundsbe-
folkningen (15,16). Mennesker med skizo-
freni har således en betydelig højere risiko 
for at udvikle hjerte-kar-sygdom og type 
2-diabetes end raske (17). Både bivirknin-
ger af antipsykotisk medicin, bl.a. i form 
af vægtøgning, samt usund livsstil, særligt 
fysisk inaktivitet og lav fysisk kondition, er 
væsentlige årsager til udvikling af metabo-
lisk syndrom hos mennesker med skizofreni 
(9,18-20). Forskning beskriver følgende 
årsager til den øgede dødelighed hos men-
nesker med skizofreni (21): 
•	 Usund livsstil, omfattende fysisk inakti-

vitet, tobak, usund kost og alkohol.
•	 Bivirkninger fra antipsykotisk behand-

ling.
•	 Insufficient diagnostik og behandling af 

somatisk sygdom.
•	 Højere risiko for selvmord og ulykker.
Der er god evidens for, at fysisk aktivitet er 
effektiv i behandling af en række somatiske 
sygdomme (10); at øge det fysiske aktivi-
tetsniveau hos patienter med skizofreni er 
derfor et indlysende fysioterapeutisk fokus-
område (20). Ud over at være effektiv i fore-
byggelse og behandling af somatisk sygdom 
er fysisk aktivitet også et vigtigt terapeutisk 
redskab i forhold til at bedre kropsoplevelse, 
øge energi og mindske social isolation (22). 

Fysioterapeuter har ud over en grundlæg-
gende viden om træningslære tillige specifik 
viden om psykopatologi, og om hvordan 
psykisk sygdom viser sig i kroppen, eksem-
pelvis i form af ændret muskulær spænding, 
påvirket respiration, ændret bevægefunk-
tion og påvirket psykomotorik (3). Fysiote-
rapeuter har kompetencer til at motivere til 
øget fysisk aktivitetsniveau hos mennesker 
med skizofreni.  I superviseret fysisk aktivi-
tet tilrettelægges konkrete fysiske aktiviteter 
netop på en måde, så der tages højde for de 
komplekse kropslige og mentale problem-
stillinger, som den enkelte kan have. 

Effekt af somatisk genoptræning 
og rehabilitering
I såvel fysioterapeutisk udredning som be-

Sammendrag:

Fysioterapi til behandling af mennesker med skizofreni
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I alle empiriske forskningsprosjekter må for-
skeren vurdere hvor mange og hvilke delta-
kere eller enheter som skal inkluderes for at 
prosjektets problemstilling skal kunne bely-
ses på en forsvarlig måte. Styrkeberegning er 
en prosedyre som ofte brukes for dette for-
målet i kvantitative studier. I kvalitative stu-
dier, der fortolkning står sentralt i analysen, 
må en annen logikk tas i bruk. Vurdering av 
utvalgsstørrelsen gjøres fortløpende i forsk-
ningsprosessen – først i planleggingsfasen, 
deretter underveis i datainnsamlingen og til 
slutt når analysen skal gjennomføres. 

I intervjustudier trenger vi et utvalg av 
deltakere som har erfaringer eller kunnskap 
om det vi skal undersøke, helst med god va-
riasjonsbredde. For dette formålet bruker vi 
ofte et strategisk utvalg, som følger andre 
prinsipper enn et representativt utvalg, som 

i en kvantitativ studie kan sikre ekstrapole-
ring av resultatene på populasjonsnivå. Ana-
lysen blir ikke bedre jo flere deltakere vi in-
kluderer, ofte snarere tvert imot. Derfor kan 
vi heller ikke sikte mot størst mulig N som et 
utvalgskriterium.

I den kvalitative metodelitteraturen mø-
ter vi begrepet metning (engelsk: satura-
tion), som ofte oppfattes som et punkt der 
inklusjon av nye deltakere ikke gir noe nytt. 
Dette begrepet, som egentlig hører hjemme 
i Grounded Theory, er vanskelig å operasjo-
nalisere og kan ikke uten videre oversettes 
til andre kvalitative forskningsmetoder. Vi 
mente derfor det var behov for å systematise-
re noen erfaringer og argumenter om hvor-
dan man kan gjøre et kvalifisert anslag av 

hvilken utvalgsstørrelse som er nødvendig. 
I denne artikkelen presenterer vi begrepet 
informasjonsstyrke som en modell for dette 
formålet. Ifølge denne modellen kan forske-
ren vurdere sitt eget design opp mot fem for-
skjellige dimensjoner av informasjonsstyrke 
i det aktuelle prosjektet. Faktorer som bidrar 
til høy informasjonsstyrke kan, hver for seg 
eller til sammen, innebære at antall deltakere 
i studien kan begrenses. Vil du bruke denne 
modellen i din egen forskning, finner du mer 
informasjon i artikkelen. 

Referanse: 
Malterud K, Siersma VD, Guassora AD. Sample size in 
qualitative interview studies: Guided by information 
power. Qual Health Res. Epub November 27, 2015, doi: 
10.1177/1049732315617444.

Sammendrag:

Informasjonsstyrke og utvalgsstørrelse 
i kvalitative studier

handling er det afgørende ikke at overse 
specifikke somatiske problemstillinger, som 
eksempelvis muskuloskeletale symptomer, 
frakturer eller neurologiske sygdomme. I 
tilrettelæggelsen af den somatiske genop-
træning og behandling er det afgørende, at 
fysioterapeuten både tager hensyn til evt. 
forstyrrelser i kropsoplevelse eller kropsop-
fattelse samt evt. manglende egenomsorg 
og evne til at tage vare på egen krop. Der vil 
ofte være behov for at inddrage kropstera-

peutiske metoder for at opnå effekt i forhold 
til bedring af fysisk funktion.

Konklusion
Fysioterapeuter har specifikke kompeten-
cer til at udrede og behandle de mange og 
komplekse kropslige problemstillinger, som 
mennesker med skizofreni har. Følgelig kan 
fysioterapi med fordel indgå i den tværfagli-
ge behandling af mennesker med skizofreni.

Den fysioterapeutiske indsats omhandler 

superviseret fysisk aktivitet med henblik på 
at forebygge og behandle somatiske sygdom 
samt bidrage til at mindske overdødelighed. 
Desuden kropsterapi med henblik på at 
normalisere kropsoplevelsen, bedre krops-
bevidsthed, mindske angst og styrke patien-
tens jeg-identitet. 

Referencelisten kan ses på https://fysio.dk/
fafo/faglige-anbefalinger/faglig-status/ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613970
https://fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/faglig-status/
https://fysio.dk/fafo/faglige-anbefalinger/faglig-status/
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I denne andre delen av kronikken om 

medikalisering står spørsmål relatert 

til psykisk helse i sentrum. Utfordrin-

ger i møte med dagens ungdom tas 

opp i den siste og tredje delen.

Forekomst: tall og tolkning
Til alle tider har sykdomsbildet i befolknin-
gen endret seg i tråd med samfunnsmessige 
betingelser og kulturelle strømninger. Det 
har sammenheng med en utvikling som 
foregår på to nivå: Både har befolkningen 
i ulike historiske epoker og under ulike le-
vevilkår forskjellige plager og sykdommer, 
og forestillingene om helse og sykdom er i 
stadig endring (1).

Derfor er det viktig å utvise tilbakehol-
denhet i tolkning og bruk av sykdomssta-
tistikk. For hva er reell økning av helsepro-
blemer, og hva skyldes for eksempel at flere 
oppsøker helsevesenet og presenterer sine 
plager på (til dels) nye måter? Og hva med 
helsepersonell: I hvilken grad påvirkes de – 
vi – av tid og sammenheng i faglig oriente-
ring, praksis og rapporteringsrutiner? 

I dag har slike spørsmål spesiell aktuali-
tet, ikke minst i relasjon til psykiske lidelser. 

Det dannes for tiden et inntrykk av at 
forekomsten av psykiske lidelser øker i be-
folkningen, men mye tilsier at det først og 

fremst skyldes en økning i antallet perso-
ner som oppsøker og får profesjonell hjelp 
(2). Samtidig skaper dagens samfunn med 
usikkerhet, uoversiktlighet og stadig raskere 
forandringer grobunn for bekymringer og 
uro. Det er derfor rimelig å forvente en viss 
økning i psykiske plager og -problemer (3).

Kategorisering og klassifikasjon 
Ofte fremstilles diagnostiske kategorier og 
klassifikasjonssystemer som et direkte resul-
tat av forskning og kunnskapsutvikling, men 
det er misvisende. Selvsagt spiller kunnskap, 
spesielt av medisinsk og psykiatrisk art, en 
sentral rolle, men diagnoser og klassifika-
sjonssystemer er skapt av mennesker i en 
bestemt periode og under bestemte forhold. 
De er følgelig påvirket av sosiale normer 
og verdier på et gitt tidspunkt i det aktuelle 
samfunn – de er sosiale konstruksjoner. 

Siden diagnoser og klassifikasjonssys-
temer ikke er naturgitte størrelser, er de 
da også gjenstand for stadige revisjoner og 
konsensusbeslutninger. Spesielt i det psykia-
triske fagfeltet har debattene om hensikts-
messig kategorisering og klassifisering av 
sykdom vært omfattende og spenningsfylte. 
Her er det nærliggende å vise til det ameri-
kanske klassifikasjonssystemet for psykiske 
lidelser – «Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders», DSM – siden det både 
har vært toneangivende på fagfeltet og har 
stått sentralt i debatten om medikalisering.1

DSM – kjennetegn og konsekvenser  
DSM-manualen har gjennomgått radikale 
forandringer, en utvikling som startet på 
1980-tallet. Da ble såkalt «teorifrie», beskri-
vende og kriteriebaserte diagnoser innført, 
og samtidig økte antallet diagnoseenheter 
betraktelig. 

Psykiatrifeltet var på den tiden preget 
av faglig uenighet og interne spenninger 
mellom tilhengerne av en psykodynamisk 
orientering og de som ønsket en sterkere 
dreining i biologisk retning (6-9). Formålet 

med revisjonen var å skape en så entydig 
og felles referanse som mulig, og å redusere 
betydningen av teoretiske premisser, verdier 
og kulturelle normer. Derfor ble kriteriene 
forsøkt utformet slik at fagpersoner med 
ulik teoretisk orientering skulle komme 
frem til samme diagnose. «Disorders» – 
ikke «diseases» – ble fellesbetegnelsen for de 
nye diagnoseenhetene, som altså var basert 
på kriterier bestående av konstellasjoner av 
symptomer og observasjoner.

Senere revisjoner har fulgt i samme spor, 
og i løpet av et par tiår var antallet diagnos-
tiske kategorier mangedoblet.2 For hver re-
visjon har kritikken vokst, og den toppet seg 
i forbindelse med lanseringen av DSM-V i 
2013 (9).

Et aspekt ved utviklingen som fortjener 
oppmerksomhet er den økende bruken av 
manualiserte instrumenter – spørreskjema 
– i det diagnostiske arbeidet. Den kontinu-
erlige veksten i DSM-systemet skapte gro-
bunn for slike instrumenter som i sin tur 
stimulerte veksten. 

Dette medførte en instrumentalisering av 
praksis, uttrykt slik av en av de mange kriti-
kere: «Kontorister kan klassifisere pasienter 
på denne måten vel så godt som eksperter» 
(6: 406).3

Det viktigste argumentet for å bruke 
manualiserte instrumenter er at reliabilite-
ten styrkes, men det er uvesentlig dersom 
validiteten mangler, og akkurat sviktende 

Fysioterapi og medikalisering, del II

2 DSM III i 1980, DSM-IIIR i 1987, DSM-IV i 1994, DSM 
IV-TR i 2000 og DSM-V i 2013.

3 Alle oversettelser fra engelsk er mine.

1 DSM er utviklet av den amerikanske psykiaterfore-
ningen, og dagens versjon er den femte – DSM-V (4). 
Norske myndigheter anbefaler bruk av et klassifika-
sjonssystem som er utviklet av WHO, på norsk kalt 
«Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 
sykdom og beslektede helseproblemer», ICD. Dagens 
ICD-10 omfatter et eget kapittel om psykiske lidelser 
som i grove trekk følger DSM, men antallet diagno-
seenheter er langt færre og systemet er gjennomgå-
ende mindre detaljert (5).

mailto:eth@hib.no
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Når diagnosene er mange og løst funderte med mye 
overlapping av symptomer og syndromer, er risikoen 
stor for overdiagnostikk og overbehandling.

validitet har vært et sentralt ankepunkt mot 
DSM (9-11). 

Dessuten: Når diagnosene er mange 
og løst funderte med mye overlapping av 
symptomer og syndromer, er risikoen stor 
for overdiagnostikk og overbehandling. Ri-
sikoen forsterkes når det samtidig har vært 
en tendens til å ta utgangspunkt i gjeldende 
klassifikasjonssystem for å se om den enkel-
te pasients plager lar seg plassere i en av de 
eksisterende diagnosekategoriene. 

Diagnoser virker styrende inn på blik-
ket, og gjør det lettere å lukke øynene for 
at symptomer og biomarkører – det være 
seg anspenthet, søvnforstyrrelser eller se-
rotoninsvikt – kan skyldes forskjelligartete 
forhold, og at de slett ikke alltid skal «medi-
kaliseres» – gis sykdomsnavn som PTSD, 
angst eller depresjon og behandles deretter. 4

Det er lang tradisjon i helsevesenet for 
å være opptatt av korrekt kategorisering og 
klassifisering, en tradisjon med røtter i bota-
nikken og en essensialistisk sykdomsforstå-
else (12-13). Kritikk av denne tradisjon har 
hatt mange og sterke talspersoner. De har 
understreket at hovedpoenget med diagnos-
tikk – utredningsarbeid – er å utvikle forstå-
else for den enkelte pasients spesielle pro-
blemer for på dette grunnlag å komme frem 
til adekvat (be)handling. Navnsetting i seg 
selv har altså begrenset verdi; den har sågar 
ofte uheldige utilsiktete virkninger, noe det 
er gode grunner til å rette sterkere søkelys 
mot i dag. Budskapet har tilsvarende vært at 
navnsetting må underordnes vektleggingen 
av den enkeltes erfaringer og livssammen-
heng. Denne tenkningen har imidlertid tapt 
terreng ved hver revisjon av DSM.

Også i fysioterapi har bruk av manuali-
serte verktøy i klinisk arbeid tiltatt betrakte-
lig, og interessen for klassifikasjon er øken-

de. Det er verdt å reflektere grundig over 
hvordan dette legger føringer på både vår 
egen og pasienters oppmerksomhet. 

Utviklingstrekk
Psykiatriens historie er en fortelling om et 
fagfelt som har søkt anerkjennelse ved å et-
terligne somatisk medisin. Det kaster lys 
over at fagfeltet i alle år har forsøkt å identi-
fisere patologi og årsaksforhold på naturvi-
tenskapelig vis, med blandet hell.

Med de senere års markerte dreining 
mot biologi har det blitt satset sterkere på 
å påvise patologi i form av biologiske mar-
kører, ikke minst av kjemisk art. Dette har 
legemiddelindustrien stor interesse av. Å 
definere sykdom som kjemiske forstyrrelser 
inviterer til medikamentelle «løsninger».  

Et illustrerende eksempel er depresjon 
som fra 1980-tallet i økende grad ble iden-
tifisert ved serotoninsvikt. Denne omfor-
mingen av depresjon fra å være en psykisk 

4 Forkortelsen står for «post traumatic stress 
disorder».
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eller psykososial kategori til å bli en kjemisk 
basert kategori, passet som hånd i hanske 
til de nye antidepressiva som ble utviklet på 
samme tid (14-16). Legemiddelindustrien er 
da også kritisert for å markedsføre sykdoms-
forståelse like mye som medikamenter. 

I industriens massive markedsføring av 
antidepressiva ble depresjon fremstilt som 
en somatisk lidelse: «Depresjon skyldes en 
kjemisk ubalanse. Og du trenger kanskje 
medikamentell behandling for å korrigere 
den, akkurat som diabetikere trenger insu-
lin»», og «På linje med diabetes eller artritt, 
er depresjon en fysisk lidelse» (14-16). An-
nonser og helseinformasjon omfattet også 
ofte kortversjoner av spørreskjema som folk 
kunne anvende for å diagnostisere seg selv, 
og de ble oppfordret til å oppsøke lege på 
dette grunnlag. Store pasientorganisasjoner 
omfavnet den måten psykiske lidelser nå ble 
presentert på, og mange leger bidro i denne 
markedsføringen.

Resultatet? Biomarkører fikk stor opp-
merksomhet, mens sykdomsskapende for-
hold ble skjøvet i bakgrunnen. Det er på 
bakgrunn av denne utviklingen sosiologen 
Rose har introdusert begrepet «nevrokje-
miske selv» (17). Med dette begrepet vil han 
få frem at vi i økende grad forstår oss selv via 
medisinske og naturvitenskapelige kategori-
er. Kritikere pekte også på at man forvekslet 
årsaksforståelse og korrelasjoner. Som en av 
dem skriver: 

«Det er ingen grunn til å anta at bio-
logiske, anatomiske eller funksjonelle 
forskjeller lokalisert i hjernen til pasi-
enter med psykiske lidelser er årsak til 
sykdommen» (14:1,125-163).

Endringer i helsepersonells forklaringsmo-
deller har alltid betydning for befolkningens 
selv-forståelse, og det gjelder ikke minst i 
dag med uttalt kropps- og helseopptatthet 
kombinert med lett tilgjengelig informasjon 
overalt. Forskyvninger i psykiatrifeltets fag-
lige orientering over en periode på noen tiår 
er ironisk kommentert slik: «[Amerikansk] 
psykiatri har endret seg fra å skylde på mo-
ren til å skylde på hjernen» (14:1).

Mange har etter hvert uttrykt bekymring 
for denne vendingen fra relasjonelle og so-
siale forhold til hjernens funksjon og kjemi 
– fra kultur til natur – blant annet uttrykt 
slik med referanse til depresjon: 

«… selv om problemer kan uttrykkes i 

et biologisk språk, utelukkes ikke alle 
andre forklaringer. Selv om jeg kan for-
klare din depresjon ved å bruke uttrykk 
som ‹serotoninopptakshemming›, betyr 
ikke det at du ikke har problemer med 
din mor» (18:63).

Dette er en påminning om faren ved den 
enten-eller-tenkningen som har vært – og er 
– rådende i helsevesenet, og som har skapt 
så mange problemer i årenes løp. 

I det følgende vil jeg peke på noen spe-
sielle utfordringer i dagens helsepolitiske 
klima. 

Vanskelige grenseoppganger
«Det er ingen enighet, verken blant fagfolk 
eller folk flest om hva som skal betraktes 
som normalt» skriver psykiater Kringlen, 
og fortsetter: «Det er også store kulturelle 
forskjeller. Men i de fleste samfunn er det 
gjennomgående enighet når det gjelder de 
grovere avvik» (11:40). Dette er synspunkter 
som er utbredt blant fagfolk, men det er sjel-
den de uttrykkes så direkte.   

De fleste vil være enig i at det er flytende 
grenser mellom syk og frisk, og at det er 
glidende overganger mellom plager og al-
vorlige tilstander. Videre er det åpenbart 
for stadig flere at det er vanskelig å trekke 
klare skillelinjer mellom somatiske og psy-
kiske problemer, ikke minst fordi dagens 
sykdomsbilde domineres av sammensatte 
helseproblemer.

I en tid da terskelen for å søke profesjo-
nell hjelp er lavere enn tidligere, er det tan-
kevekkende at skillet mellom det som kalles 
«lettere»/«milde» og mer «alvorlige» former 
for psykiske problemer ofte relateres til at 
profesjonell hjelp søkes. Et typisk utsagn: 
«Det er en gradvis overgang fra uønskete, 
men normale følelser – til følelser som er 
så vanskelige at pasienten søker profesjonell 
hjelp» (19:30). Når standarden for vurde-
ring settes slik, biter man seg selv i halen. I 
sin ytterste konsekvens vil denne tenknin-
gen innebære at hvis alle søker profesjonell 
hjelp, så «har» alle alvorlige problemer! 

Hvis – når – dagens henvisningsordning 
i primærhelsetjenesten oppheves og direkte 
tilgang innføres, vil mange fysioterapeuter 
stå overfor nye utfordringer knyttet til at 
stadig flere søker profesjonell hjelp.  Siden 
fysioterapeuter ofte presenterer seg som ek-
sperter på muskel- og skjelettlidelser, er det 
rimelig å anta at dette virker inn på hva folk 
forbinder oss med og forventer av oss – og 

derfor også om vi anses som en relevant pro-
fesjon å oppsøke. Det er tilsvarende rimelig 
å anta at de i fremtiden vil legge vekt på å 
presentere sine kroppslige plager og proble-
mer, mens de nedtoner følelsesmessige og 
relasjonelle problemer, bekymringer og fast-
låste tankemønstre. 

Det er følgelig en utfordring å signa-
lisere tydelig og tidlig at vår interesse og 
kompetanse ikke begrenser seg til smerter 
og plager i muskler og ledd, og å reflektere 
sammen med dem vi møter over at kroppsli-
ge funksjonsproblemer kan ha sammenheng 
med andre typer belastning enn tunge løft 
og trening på hardt underlag, så vel som at 
alle problemer ikke nødvendigvis må møtes 
med omfattende utredning og behandling. 

Selv ser jeg potensialer nettopp ved vår 
funksjonsorientering og «gammeldagse» 
tilnærming med bruk av samtaler, bevegel-
ser og kroppslige virkemidler for å fremme 
hjelp til selvhjelp.

Livsproblemer og sykdom
Når det gjelder forholdet mellom livsproble-
mer og sykdom pekes det stadig på at hel-
sevesenets mandat er å behandle syke, ikke 
de som har livsproblemer. Men dette skillet 
er lite fruktbart. Snarere er det et feilskjær 
å omtale livsproblemer som en motsetning 
til sykdom. Da sier man implisitt at sykdom 
ikke har noe med livet å gjøre (1, 20). Det er 
derfor avgjørende å ha som utgangspunkt at 
livsproblemer kan være sykdomsskapende, 
men at ikke alle livsproblemer resulterer i 
sykdom. Gitt dagens medikaliseringsklima 
er det viktig å motarbeide tendenser til å 
behandle mer eller mindre bagatellmessige 
plager og følelsesmessige svingninger – både 
av hensyn til den enkelte og til samfunnet 
som helhet, samtidig som det gjelder å holde 
fast ved at vedvarende stress og psykiske be-
lastninger har helsemessige omkostninger. 

La oss se hva psykiater Engel skriver i den 
artikkelen der han introdusert den «biopsy-
ko-sosiale» modellen: 

«Det er klart at skillet mellom ‹syk-
dom› og ‹livsproblemer› ikke er særlig 
skarpt, verken for pasienten eller le-
gen» (21:132-3).

I samme artikkel reflekterer han over sine 
tidligere synspunkter om denne problema-
tikken. Han viser blant annet til tittelen på 
en artikkel han skrev tidligere: «Is grief a 
disease?» (1961) som han nå beklager. Ved 



FYSIOTERAPEUTEN  8/16     35

ettertanke vil han endre tittelen til: «When is 
grief a disease?» (21:133; min kursivering). 
Her er vi ved kjernen i saken: Det kreves 
kjennskap til den enkelte for å avgjøre om 
og hvordan livsproblemer – som sorg – er 
så funksjonsbegrensende at det er berettiget 
å snakke om sykdom og behandling. Og da 
kommer man til kort med manualisert prak-
sis.

Av dette følger at vi må utvikle forståelse 
for hvilken mening sorgen har i personers 
livshistoriske og sosiale kontekst. En skils-
misse eller et dødsfall, for eksempel, kan 
i blant oppleves som en lettelse, men også 
som en dyp krise fulgt av sorg. Emosjonelle, 
psykiske og kroppslige reaksjoner har sam-
menheng med en rekke forhold, ikke minst 
med hvilken betydning ekteskapet og samli-
vet har hatt for den fraskilte, og hvilken rolle 
den avdøde har spilt i vedkommendes liv. 
Kort sagt, det er meningsaspektet ved slike 
livsbegivenheter som er så avgjørende å ta 
hensyn til. Avgrensninger må med andre 
ord foretas langs andre akser enn mellom 
livsproblemer og sykdom.  

Et vanskelig grenseland  
Vårt vestlige helsevesen klassifiserer syk-
dom som enten somatisk eller psykisk – en 
todeling som er basert på en underliggende 
kropp/sjel-dualisme der kroppen oppfattes 
som atskilt og uavhengig av personen, dvs. 
som avsondret fra psyke – fra følelser og 
kognisjon, mening og sosialitet. 

Det fører til at helsepersonell har tendens 
til å orientere seg mot kroppen – soma – 
som noe «ytre» og synlig, mens følelser og 
tanker – psyke – oppfattes som noe «indre» 
og usynlig, selv om alle i dag har tatt avstand 
fra denne tankemodellen. Videre har den 
tradisjonelle klassifiseringen konsekvenser 
for tolkningen av pasienters problemer: Når 
pasienter presenterer kroppslige – fysiske 
– symptomer og plager, og helsepersonell 
kan påvise kliniske funn og funksjonsfor-
styrrelser defineres problemene gjerne som 
somatiske og organiske som om psykiske og 
sosiale forhold ikke uttrykkes og nedfelles i 

kroppen. 
Men alle mennesker – ikke minst klini-

kere – har erfaring for at psykiske forhold 
ytrer seg kroppslig: i kroppsholdning, be-
vegelser, hjertefrekvens og allmenntilstand. 
Det er kort sagt et misforhold mellom den 
tenkning som ligger til grunn for den tradi-
sjonelle klassifiseringen og allmennmennes-
kelig og klinisk erfaring (22).  

En konsekvent anti-dualistisk posisjon 
innebærer å erkjenne at kroppen er flertydig 
– natur og kultur samtidig, og at menneske-
lige erfaringer kan uttrykkes både verbalt og 
kroppslig (1: 181-218). Det tilsier tilbake-
holdenhet når det gjelder å tolke enkeltfunn. 
For det som ved første øyekast fremstår likt 
– ta en spenningstilstand – kan ved nærme-
re ettersyn vise seg å ha med ulike forhold 
å gjøre. Muskelspenninger for eksempel kan 
være en hensiktsmessig beskyttelsesreaksjon 
ved vevsskade. Men muskelspenninger har 
også en psykologisk funksjon: De regulerer 
følelser; de kan bidra til å holde ubehagelige 
minner, truende følelser og vonde erfaringer 
tilbake (23).  

Slike spenninger kan altså være svært 
nyttige både i et biologisk og et psykososialt 
perspektiv.

I denne sammenheng vil jeg fremholde 
det siste: De kan være hensiktsmessige for 
mental balanse. Terapeutiske implikasjoner 
av denne innsikten er omfattende, og det vil 
føre for langt å utdype dem her. Mitt poeng 
nå er at det skal ikke gjøres noe med alt; i 
hvert fall ikke med direkte «intervensjon». 

Siste og tredje del av kronikken publise-
res i Fysioterapeuten høsten 2016.
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Originaltittel: Evidence-based practice in phy-
siotherapy education. Challenges for integra-
tion in clinical education.

Kunnskapsbasert praksis (KBP) bør inte-
greres i bachelorutdanningen for å fremme 
nødvendig kunnskaper, ferdigheter og hold-
ninger i KBP blant fremtidige fysioterapeu-
ter. Tidligere forskning viser at studenter 
strever med å anvende KBP i møte med 
pasienter. Hensikten med avhandlingen var 
derfor å få mer kunnskap og forståelse om 
hva som skal til for fremme KBP i fysiote-
rapiutdanning, og utfordringer med integre-
ring av KBP i praksisstudier. 

I studie I gjennomførte vi en spørreun-
dersøkelse blant tredje års fysioterapistuden-
ter (fem kull i perioden 2006-2011, n=246) 
for å kartlegge sammenhengen mellom hvor 
mye undervisning i KBP studenten var blitt 
eksponert for og selvrapportert KBP atferd, 
ferdigheter og barrierer. Et spørreskjema 
med 42 spørsmål ble laget, og vi anvendte 
Spearman’s rho (r) for analyser. Vi oppnådde 
en svarprosent på 73 %. Vi fant liten sam-
menheng mellom bruk av KBP og mengden 
undervisning i KBP for de fleste spørsmå-
lene, men fant størst sammenheng når det 
gjaldt ferdighet i kritisk vurdering av forsk-
ningsbasert kunnskap (r = 0.41, p < 0.001), 
og opplevelse av ferdighet i kritisk vurdering 
som en barriere (r = -0.31, p < 0.001). Vi fant 
ingen statistisk signifikant sammenheng i 
forhold til studenters bruk av forskningsba-
sert kunnskap i praksisstudiene. 

I studie II brukte vi fortolkende beskrivel-
se for å utforske holdninger og erfaring om 
bruk av KBP i praksisstudier blant tredje års 
studenter (n=16), praksisveiledere (n=9) og 
deres kontaktlærere (n=4). Vi gjennomførte 
seks fokusgruppeintervju og brukte kompa-

rativ analyse, og kom frem til fire sammen-
hengende tema: 1) Forsøker å bruke KBP, 
2) Noviser i praksis, 3) Prioriterer praktisk 
erfaring fremfor KBP og 4) Mangler rolle-
modeller i KBP. Vi fant at studenter forsøkte 
å søke etter og anvende forskningsbasert 
kunnskap i sine praksisstudier, men som 
noviser trengte de mer bakgrunnskunnskap 
enn forskningsbasert kunnskap. Studenter 
støttet seg på sine praksisveiledere, og var 
mer ivrig på å få praktisk erfaring enn å job-
be kunnskapsbasert. Studentene opplevde at 
de manglet rollemodeller i KBP.

I studie III gjennomførte vi en ikke-
randomisert kontrollert studie blant 29 
praksisveiledere i fysioterapi (intervensjons-
gruppen: n=14, kontrollgruppen: n=15). 

Intervensjonsgruppen deltok i et klinisk in-
tegrert undervisningsprogram i KBP, mens 
kontrollgruppen fikk ingen tiltak. Hensikten 
var å undersøke korttids- og langtidsvirknin-
ger på kunnskaper, ferdigheter, holdninger 
og atferd i KBP med hjelp av spørreskjema 
før, rett etter og seks måneder etter inter-
vensjonen (skjema: Modifisert Fresno Test, 
Holdningsskala og Implementeringsskala). 
En deltaker fra intervensjonsgruppen og 
fem fra kontrollgruppen falt fra. Etter seks 
måneder fant vi en statistisk signifikant 
endring for to utfallsmål: Modifisert Fresno 
Test (gjennomsnittlig forskjell = 37, 95 % KI 
(15.9 – 58.1), p < 0.001) og Holdningsskala 
(gjennomsnittlig forskjell = 8.1, 95 % KI (3.1 
– 13.2), p < 0.002). Når vi sammenlignet ut-

fall over tid fant vi en statistisk signifikant 
økning i gjennomsnittlige skår relatert til alle 
utfallsmål bare for intervensjonsgruppen. 

Oppsummering 
Vi fant at studenter som ble utsatt for mer 
undervisning i KBP oftere kritisk vurderte 
forskning, men studenter anvendte ikke 
forskningsbasert kunnskap i praksis. Gjen-
nom intervjuer med studenter i praksisstu-
dier, praksisveiledere og kontaktlærere fant 
vi at studenter prøvde å jobbe kunnskaps-
basert. Samtidig var de noviser i praksis og 
strevde med KBP, støttet seg til sine praksis-
veiledere, prioriterte praktisk arbeid fremfor 
KBP, og de manglet rollemodeller i KBP. 
Praksisveiledere har en unik posisjon til å 
påvirke studenter i praksisstudier. Vi testet 
derfor ut et undervisningsprogram i KBP 
blant praksisveiledere som førte til bedre 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger i 
KBP. Mer forskning trengs for å få til lang-
varige endringer i KBP atferd blant praksis-
veiledere. 
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Det kan se ut som trening har en positiv effekt på pasienter som er under behandling for kreft. 
Men kvaliteten på den samlede dokumentasjonen er for lav til at vi kan treffe sikre konklusjoner. 
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. 

Usikkert om trening har effekt for personer som er under 
behandling for kreft
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Bakgrunn
Det var omlag 31.651 nordmenn som 
fikk diagnostisert kreft i 2014. Det er nå 
litt under 30.000 nye tilfeller hvert år, mot 
vel 14.000 i 1980. Økningen i antall kreft-
tilfeller skyldes at vi i Norge lever lengre, 
at kreft rammer flest eldre og at enkelte 
kreftsykdommer er langt vanligere enn 
tidligere. Imidlertid blir stadig flere friske 
som et 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.

Kreftbehandling omfatter som oftest 
kirurgi, kjemoterapi, strålebehandling og 
for noen immunterapi, ofte i en kombi-
nasjon. Vanlige bivirkninger er kvalme, 
oppkast, smerte, nedsatt matlyst og ut-
mattelse. Dette kan føre til redusert fysisk 
aktivitet. Utmattelse og redusert almenn-
tilstand kan også skyldes selve kreftsyk-
dommen og være en komplikasjon hos 
langtidsoverlevere.

Pasienter under aktiv behandling skal 
gis veiledning om trening i samråd med 
behandlende lege og i henhold til de en-
hver tid gjeldende retningslinjer. I Norge 
er det etablert lavterskeltilbud med aktivi-
tet og trening for kreftpasienter ved flere 
sykehus. Tilbudene er kalt «pusterom» 
og er opprettet i samarbeid med stiftelsen 
Aktiv mot kreft.

Hva sier forskningen?
Denne systematiske oversikten oppsum-
merer funn fra studier som har undersøkt 

effekt av ulike former for trening for per-
soner som er under behandling for kreft. 
Nedenfor vises resultatene for trening 
sammenlignet med en kontrollgruppe. 
Kontrollgruppen fikk ingen trening, van-
lig behandling, stod på venteliste eller fikk 
rådgivning eller undervisning om trening.

Studiene viste at:
•	 Det kan se ut som trening fører til bed-

re livskvalitet og selvrapportert fysisk 
funksjon samt mindre utmattelse, men 
kvaliteten på den samlede dokumenta-
sjonen er for lav til at vi kan treffe sikre 
konklusjoner(Jmmm).

•	 Det ser ikke ut til at trening påvirker 
angst og depresjonssymptomer, men 
kvaliteten på den samlede dokumenta-
sjonen er for lav til at vi kan treffe sikre 
konklusjoner(Jmmm).

Tilliten til resultatene ble vurdert til å 
være svært lav (Jmmm). Det ble trukket for 
manglede blinding av utfallsmål (subjek-
tiv rapportering), heterogenitet (ulikhet) 
mellom studiene og uklarhet rundt rando-
miseringen i over halvparten av studiene.

Hva er denne informasjonen 
basert på? 
Totalt inngikk 56 randomiserte kontrol-
lerte studier med til sammen 4.826 delta-
kere i oversikten. Tretti-seks studier inklu-
derte deltakere som var under behandling, 
10 studier inkluderte deltakere både under 
og etter avsluttet behandling og 10 studier 
inkluderte deltakere som var satt opp til 
behandling. Deltakerne hadde ulike kreft-
diagnoser som brystkreft, underlivskreft, 

malign blodsykdom, lungekreft og pro-
statakreft. Deltakerne var mellom 40 og 
71 år. Tretti studier hadde inkluderte bare 
deltakere med brystkreft, og sju studier 
hadde inkludert bare deltakere med pro-
statakreft. Tid siden diagnose var gjen-
nomsnittlig fra 11 uker til gjennomsnittlig 
3 ½ år (rapportert i 11 studier). De fleste 
pasientene fikk strålebehandling eller kje-
moterapi, eller kombinasjoner av disse.

Mange av tiltakene inneholdt gangtre-
ning alene eller i kombinasjon med syk-
ling og styrketrening. Ti studier hadde 
først og fremst fokus på styrketrening, og 
åtte andre studier hadde fokus på sykling. 
De fleste tiltakene varte rundt 12 uker, 
men varierte fra tre uker til 24 uker. Fre-
kvens og varighet av den enkelte trenings-
sesjonen varierte fra en gang i uken til 
daglig trening, med varighet fra 12 til 120 
minutter, og det var også stor variasjon når 
det gjaldt intensitet av trening. Treningen 
foregikk på treningssenter, helsesenter og 
sykehus, og noen ble også oppfordret til å 
trene hjemme. Målingene ble gjort rett et-
ter at tiltaket var avsluttet. 

Kilde:
Mishra SI, Scherer RW, Snyder C, Geigle PM, Berlanstein 
DR, Topaloglu O. Exercise interventions on health-rela-
ted quality of life for people with cancer during active 
treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2012;8:CD008465. 
Les hele Cochrane oversikten:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.
CD008465.pub2/epdf 

Les hele rapporten fra Kunnskapssenteret: http://www.
kunnskapssenteret.no/publikasjoner/effekt-av-fysisk-
trening-for-personer-med-kreft 
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ANBEFALINGER gitt av myndigheter og fag-
personer om egenaktivitet og kosthold, viser 
seg ofte å falle på stengrunn. Med dette som 
bakgrunn, forsøker stadig flere innen helse- 
og omsorgssektoren å tenke nytt i møtet 
med pasienter som vil oppnå helsegevinst 
ved livsstilsendring. En av metodene som 
benyttes, er Motiverende Intervju (MI).

– Kunnskap og informasjon er ikke nok. 
Folk vil bestemme selv, og føler seg ikke 
særlig dedikerte til oppgaven når andre for-
teller dem hva de skal gjøre. Motivasjonen 
blir mye mer forpliktende når den kommer 
innenfra, fremfor å bli påført utenfra, sier 
Anne Høiby, høgskolelektor ved Fakultet 
for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA).

Ved bruk av MI, forsøker behandleren å 
lokke frem såkalt endringssnakk, gjennom å 
utforske hva pasienten tenker om sin egen 
situasjon. Målet er at pasienten selv skal 
argumentere for hvorfor det er lurt å gjøre 
endringer, og komme med ideer til hvordan 
endringene best kan gjennomføres. 

HiOA tilbyr Motiverende Intervju (MI) 
som emne trinn en og to, henholdsvis 10 og 
15 studiepoeng. 

– Hovedinnretningen med MI, er å lete 
etter det som bor av motivasjon og en-
dringsvilje i den personen det gjelder. Man-
ge behandlere forsøker å påføre motivasjon 
gjennom å fortelle om de dårlige konsekven-
sene av ikke å endre vaner. Hvis pasienten 
har motstridende tanker og følelser knyttet 
til det aktuelle problemet, kan slike råd pa-
radoksalt nok gjøre situasjonen verre: Pasi-
entene setter inn motkrefter når de føler at 
noen forsøker å overta kontrollen. Det er 
derfor MI som metode er så opptatt av å ha 
respekt for, og alliere seg med, pasienten. 

Selvbestemmelse er en svært viktig del av 
å bygge opp sin egen motivasjon, forklarer 
Høiby.

Svingende motivasjon
Motiverende intervju (MI) oppsto på 
1980-tallet, som en reaksjon mot mer kon-
fronterende metodikker innen endringspsy-
kologi, som viste seg lite effektive. MI er i 
dag godt dokumentert gjennom forskning, 
og benyttes over hele verden. 

– MI som metodikk har en grunnleg-
gende tro på at alle mennesker bærer i seg 
ressurser og vilje til å ville det beste for seg 
selv, men at motivasjonen er svingende, sier 
Høiby.

Det viktigste redskapet i MI, er å innta 
en respektfull holdning. I undervisningen 
terper man på teknikker for å oppnå gode 
kommunikasjonsferdigheter, men det legges 
like stor vekt på hvilke holdninger studen-
tene skal møte pasientene med. Ifølge Høiby, 
kan det ikke kalles MI uten den grunnleg-
gende aksepten og respekten for individet.

– Jo mer du lytter og forsøker å forstå den 
andres perspektiv, jo nærmere kommer du 
MI. Jo mer du tenker på hva du skal gjøre og 
foreslå som ekspert, jo mer fjerner du deg. 
Det betyr ikke at man skal slutte å være fag-
person, men mottakeren skal ikke føle seg 

uvitende og uten kompetanse på sin egen 
situasjon. Hele poenget er at pasienten skal 
ta ansvar for sitt eget liv. Innen hverdagsre-
habilitering sier man at pasienten skal gå fra 
å være passiv mottaker til aktiv deltaker. Det 
er et motto jeg liker godt, sier Høiby.

I Norge brukes MI blant annet innen rus-
omsorgen, i behandling av spiseforstyrrelser 
og ved røykestopp. I senere tid har NAV 
skolert sine ansatte i metoden, og den har i 
flere år vært anbefalt i aktivitetsboka for fy-
sioterapeuter. Blant fysioterapeuter blir MI 
for det meste benyttet ved frisklivssentraler, 
der Helsedirektoratet har bestemt at tilbudet 
skal bygge på denne metoden.

På mine premisser
– Dette intervjuet er langt utenfor min 
komfortsone, konstaterer Hilde Magnussen 
Huse (50).

Hun sitter ved et bord i Stangehallen, et-
ter å ha gjennomført ei treningsøkt sammen 
med de andre deltakerne i frisklivsgruppa.

Første gang hun tok kontakt med 

frisklivssentralen, var rett over påske i 2015. 
Da hadde hun fått stilt diagnosen kronisk 
kols. Hun var stor og tung, slet med sosial 
angst, og følte seg innestengt i hjemmet. 

– Da tenkte jeg: Skal jeg være der for barn 
og barnebarn fremover, så må jeg gjøre noe. 

REPORTASJE

Fysioterapeuter må i større grad ta 
hensyn til hodet som sitter øverst på 
den kroppen som prøver å komme i 
bedre form.

Endringskoden
Situasjonen er kjent for de fleste. Fysioterapeuten gir pasienten oppskriften på 
en vellykket opptrening, men ved neste konsultasjon er det tydelig at rådene 
ikke blir fulgt. Hvorfor er det så vanskelig å motivere til endring?

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

mailto:fysioterapeuten@fysio.no
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Av venner fikk jeg vite om frisklivssentralen. 
Jeg tok kontakt, og fortalte at målet mitt var 
å bygge fysisk form og selvtillit, sier Huse.

Huse forteller at hun ikke hadde det godt 
på barne- og ungdomsskolen. Hun har i fle-
re år vært uføretrygdet etter en ryggskade, 
og beskriver seg selv som en person med 
«mye bagasje». På frisklivssentralen ble hun 
møtt med respekt og omtanke.

– Jeg føler meg ikke til bry. Alle er imø-
tekommende og blide. All trening skjer på 
mine premisser, og det er ikke skummelt å 
si at noe er vanskelig. For første gang i mitt 
liv føler jeg ikke hele tiden skam over å være 
utrent, eller alt det andre jeg sliter med, sier 
Huse. 

Hun fortsatte å trene på frisklivssentra-
len. Kroppen kom gradvis i bedre form, 

selvtilliten var på vei opp. Samtidig var hun 
til vurdering på Granheim Lungesykehus 
med tanke på et mulig opphold som kolspa-
sient. Hun var i flytsonen inntil lille julaften. 
Da fikk hun vite at hun hadde lungekreft 
med spredning til lymfene.

– Etter det, gikk det slag i slag med strå-
ling og cellegift i nesten ett år. Dette er min 
første uke tilbake på trening etter kreftbe-

FORMSTIGNING - Når det gjelder Sissel, var det først og fremst fysisk aktivitet hun ønsket å komme i gang med, forteller fysioterapeut Wenche Røset ved 
Frisklivssentralen i Elverum. Ottesen er forkjølet, og har nettopp kuttet ned på betablokkene hun tar, men gjennomfører likevel submaksimal tredemølletest 
med bedre resultat enn forrige gang.
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handlingen. Jeg kjenner at jeg ikke klarer 
tempoet, men føler meg ikke liten for det. 
Trenerne pusher, men jeg føler meg ikke 
presset, sier Huse. 

Interessert i hele mennesket
Fysioterapeut Gunvor Linneberg Maagaard 
ved Frisklivssentralen på Stange i Hedmark, 
benytter MI i sitt møte med brukerne. Både 
årsak og motivasjon varierer blant de som 
oppsøker frisklivssentralen. Noen står plut-
selig i døra, mens andre har fått rekvisisjon 
fra lege. Mange har sammensatte problemer, 
og må ha hjelp til å sortere ut det viktigste. 

Før den første samtalen, fyller nye bru-
kere ut et skjema hvor de skalerer seg selv 
fra én til ti, blant annet på fysisk funksjon og 
følelsesmessige problemer, fysisk aktivitet, 
kosthold, og tobakk og alkohol. 

– Oppstartmøtet går i hovedsak ut på å 
etablere en god atmosfære, og å kartlegge 
hvilke behov som egentlig skal dekkes. I de 
tilfellene hvor vi vurderer at brukeren vil 
få et bedre tilbud andre steder, henviser vi 
videre. Men vi passer alltid på å ønske vel-
kommen tilbake, forteller Maagaard.

I MI er det helt avgjørende å møte del-
takeren med respekt og empati, og å vise 
interesse for situasjonen vedkommende er i. 
Behandlerens oppgave blir ofte å speile det 
brukeren forteller gjennom refleksjon og 
oppsummering. 

– Det handler om å lytte oppmerksomt, 
for så å gjenta det deltakeren har sagt. Du 
kan gi det tilbake i form av en enkel reflek-
sjon, eller du bruker andre ord på en empa-
tisk måte. Dette gir deltakeren mulighet til å 
korrigere. Målet er å føre brukeren inn i en 
diskusjon med seg selv for å lokke frem den 
indre motivasjonen som trengs for å gjen-
nomføre endringer, sier Maagaard. 

Legger opp til refleksjon
Gjennom speiling får deltakerne et bilde 
av hvordan de lever sine liv, sammenlignet 
med det livet de ønsker å oppnå. Sammen 
med behandleren utforsker de veien mel-
lom disse to ytterpunktene. For å utvikle 
diskrepans, ledes brukerne til å argumentere 
for fordeler og ulemper ved situasjonen slik 
den er nå, og slik de vil at den skal være i 
fremtiden. Etter hvert som motsetningene 
øker mellom det å fortsette i samme spor, 
kontra det livet man faktisk ønsker, opplever 
deltakeren motstridene krefter som drar i 
forskjellige retninger.

Maagaard hjelper deltakeren fremover 

gjennom refleksjon. Det er viktig å huske på 
at løsningen alltid ligger hos brukeren som 
har problemet. 

– For fysioterapeuter kan det være en 
stor omstilling å tenke på en slik måte, fordi 
vi som fagpersoner er opplært til å servere 
løsningen fiks ferdig. Ofte har også deltake-
ren denne forventningen til oss. Det er be-
friende å tenke at vi som behandlere heller 
skal hjelpe deltakeren til å finne sin indre 
motivasjon til forandring. Hvis jeg ønsker å 
gi informasjon om et tema, spør jeg først om 
det er greit. Hvis deltakeren svarer bekref-
tende, vil han lytte på en annen måte. Dette 
gir også mulighet til å utforske den kunnska-
pen brukeren eventuelt sitter inne med, sier 
Maagaaard.

For å styrke deltakerens tro på å lykkes, 
er det viktig å vise optimisme og forsterke 
deltakerens sterke sider. Maagaard benytter 
et skaleringsskjema med forskjellige delmål 
på veien mot hovedmålet, og ber deltakerne 

UTEN SKAM Målet til Hilde Magnussen Huse, er å bygge fysisk form og selvtillit. På frisklivssentralen i 
Stange føler hun seg respektert som den hun er, og kan selv bestemme tempoet. 

LYTTER – Fysioterapeuter må være åpne for at 
god helse består av mange ting, sier fysiotera-
peut Gunvor Linneberg Maagaard. Hun bruker MI i 
møtet med alle brukerne av frisklivssentralen. 
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skalere seg selv med hensyn til troen på å 
gjennomføre.

– Vi forsøker å finne ut hva som skal til 
for å styrke tilliten til egen mestring. Hvis 
deltakeren skårer seg selv til en sekser, spør 
jeg hvorfor hun ikke valgte en firer. Dette 
kan fremkalle gode mestringsargumenter, 
og ende med at deltakeren snakker seg selv 
opp. Det ligger ingen forventning om at alle 
forandringene skal skje med det samme, sier 
hun.

Rulle med motstand
Det er helt naturlig at behandleren møter 
motstand i løpet av en MI-samtale. Menin-
gen er å utfordre deltakerens grenser og ten-
kemåte, og alle forsøk på å forandre status 
quo kan virke truende. Motstand er en del 
av dynamikken i samtalen, og kan møtes 
på flere måter. Det vanligste er å «rulle med 
motstanden», hvor behandleren bekrefter 
og aksepterer det som blir sagt. Behandleren 
stiller åpne spørsmål for å få vite mer, og lar 
brukeren kjenne kontroll i situasjonen. 

– En deltaker fortalte at hun ikke kunne 
spise grønnsaker fordi det var for dyrt i inn-
kjøp. Senere kom det frem at hun kjøpte 
lunsj i butikken hver dag. Mot slutten av 
samtalen, ga jeg dette tilbake til henne i 
en oppsummering: «Du synes grønnsaker 
er for dyrt, samtidig som du kjøper lunsj 
i butikken hver dag. Fortell meg mer om 
hvordan du tenker rundt dette». Da ruller 
jeg med motstanden, og får henne til å re-
flektere. Resultatet ble at hun ville begynne å 
smøre matpakke. Det kan være begynnelsen 
på at hun får i seg mer grønnsaker på sikt, 
sier Maagaard.

Maagaard beskriver MI som en veldig gi-
vende måte å jobbe på. Med deltakeren i fø-
rersetet blir man godt kjent etter hvert, noe 
som også kan være utfordrende.

– Det kan være fristende å riste i pasien-
tene, og fortelle dem at de må ta tak i livet 
sitt. Men det hjelper ikke. Fysioterapeuter 
må i større grad ta hensyn til hodet som 
sitter øverst på den kroppen som prøver å 
komme i bedre form. Vi må også være åpne 
for at god helse består av mange ting, og at 
det ofte ikke er store forandringer som skal 
til for å bedre situasjonen, sier Maagaard.

Ble langtidssykemeldt
– Jeg gikk på en skikkelig smell, sier Sissel 
Ottesen.

Hun er 65 år og jobber som bioingeniør 
på Elverum sykehus. Høsten 2014 ble hun 

100 prosent sykmeldt etter en intens periode 
på jobb med mye overtid, samtidig som det 
ble tøft privat da et av barna opplevde et 
samlivsbrudd. 

– Det ble rett og slett for mye på toppen 
av alt det andre, sier hun.

Ottesen har slitt mye med helsa. For tre år 
siden fikk hun konstatert kols, hun er ope-
rert for tarmslyng tre ganger, og har hatt en 
ryggoperasjon, for å nevne noe. 

– Jeg trente mye i mine yngre dager, helt 
til jeg var i underkant av 50 år. Deretter har 
treningen bestått av å gå tur med hunden, 
sier hun, og kikker bort på dvergschnauze-

ren Roy. Han sørger for at hun kommer seg 
ut tre ganger om dagen, uansett vær. 

For omring ett år siden, kom Ottesen 
tilbake på jobb i 50 prosent stilling. En dag 
måtte hun ta tak i en stol for å komme seg 
opp etter å ha sittet på huk. En kollega fore-
slo frisklivssentralen.

– Jeg forsto at jeg måtte trene styrke. 
Kondisjonen var også så som så på grunn av 
kolsen. Jeg tok kontakt med frisklivssentra-
len, og før jeg visste ordet av det, var jeg med 
på treningsgrupper på tirsdager og torsda-
ger, og en kolsgruppe på onsdager, sier hun. 

GIKK PÅ EN SMELL – Det kan være vanskelig å finne motivasjon til trening når livet butter imot, sier 
Sissel Ottesen. Hun er ikke glad i å trene alene. På frisklivssentralen i Elerum får hun organisert trening 
på sine egne premisser. 

Det kan være fristende å riste i pasien-
tene, og fortelle dem at de må ta tak i 
livet sitt. Men det hjelper ikke.
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Fritt for prestasjonspress
Tidligere hadde Ottesen gjort et forsøk på å 
trene regelmessig ved et treningssenter. Det 
gikk ikke så bra. Hun følte seg utenfor, og 
mistet fort interessen.

– Jeg er ikke flink til å trene på egen-
hånd. Jeg må ha noe å gå til, noe organisert. 
På frisklivssentralen får jeg hjelp til å trene, 
samtidig som jeg bestemmer tempoet selv. 
Det stilles ingen krav til meg. I andre sam-
menhenger er det flaut å alltid være siste-
mann opp bakken. På frisklivssentralen er 
det helt greit, sier hun.

Gjennom samtalene hun hadde med fy-
sioterapeut Wenche Røset, følte hun seg sett. 

– Vi snakket om ting som har hendt i li-
vet, og hva det var som kanskje gjorde at det 
kræsja litt for to år siden. Målet var å komme 
i bedre fysisk form, og det viser testene at jeg 
har klart, sier Ottesen.

Det er lenge siden hun var ferdig med de 
tolv ukene som frisklivssentralene i utgangs-
punktet tilbyr deltakerne. Nå ligger hun lavt, 
og blir med videre så lenge hun kan.

– Jeg vet jo av tidligere erfaring at hvis 
man trener, så føler man seg bedre. Likevel 
kan det være vanskelig å finne motivasjon 
til å trene når livet ellers butter litt imot. På 
friklivssentralen er det helt fritt for presta-
sjonspress. Det var riktig for meg i min si-
tuasjon, sier Ottesen.

MI i klinisk praksis
Fysioterapeut Anne Grete Sandbakken job-
ber i et 60 prosent driftstilskudd på Røros. I 
tillegg er hun ansatt i kommunen som fol-
kehelsekoordinator (20 prosent), og innen 
forbyggende fysioterapi for barn og unge 
(20 prosent).

Sandbakken har brukt Motiverende In-
tervju (MI) i behandlingen av sine pasienter 
siden 2011. Med tanke på en rolle i frisklivs-
sentralen, ble hun introdusert for metoden 
gjennom et kurs i regi av Kompetansesenter 
rus (KoRus). 

– Stillingen i frisklivssentralen falt på 
en annen fysioterapeut enn meg. Men jeg 
hadde tilegnet meg metoden, og begynte å 
ta anamnese på en helt annen måte enn før, 
forteller Sandbakken.

I sitt arbeid med rehabilitering av kreft-
pasienter og funksjonshemmede barn og 
unge, ser hun på MI som et av sine viktigste 
verktøy.

– Ved hjelp av prinsippene i MI, er det 
mye enklere å få i gang endringstanker hos 

pasienten. Jeg kan mene akkurat så mye jeg 
vil ut ifra mitt faglige ståsted, men har jeg 
ikke pasienten med på laget, kommer vi in-
gen vei. I MI er endringssnakk viktig. Det 
er pasienten som eier problemet, og det er 
pasienten som må finne motivasjonen til 
endring, sier Sandbakken. 

Gjennom kurset fikk hun en bevisst hold-
ning til hvordan hun kommuniserte med 
pasienten. Tidligere tok hun anamnese ut 
ifra de faktaopplysningene hun hadde fra 
rekvisisjonen, ofte sentrert rundt diagnosen. 
Nå stiller hun åpne spørsmål, lytter mer enn 
før, og sier ikke lenger: Du må!

– Det er selvfølgelig viktig å vite hvilken 
diagnose pasienten har, men det er som of-
test helt andre ting som står i veien for en 
vellykket opptrening. En bevisst holdning til 
hvordan du stiller spørsmål, utgjør en stor 
forskjell. Hvis du nærmer deg pasienten ved 
hjelp av MI, får du en klarere tanke rundt 
oppdraget, og hvordan du som fysioterapeut 
kan bistå pasienten i å nå målet. Hvilke fak-
torer i pasientens liv står i veien for en vel-
lykket endring? Jeg har nytte av MI, uansett 
hvilket ståsted pasienten har, sier Sandbak-
ken.

Ansvarliggjøring av pasienten
Når en kreftpasient er utsatt for de mest in-
tensive periodene med cellegift og stråling, 
er det viktig å dele opp rehabiliteringen i 
små tiltak som pasienten kan mestre. Det 
kan være helt enkle ting som å spise litt mer 
eller gå en kort tur. 

– For den som skal gjennomføre en end-
ring i tilværelsen, er det lett å avskrive seg 
selv ethvert ansvar og legge skylden på ytre 
omstendigheter når man kommer til kort. 
Ansvarliggjøring og selvbestemmelse be-
visstgjør pasienten, sier hun.

Når kreftbehandlingen er over og pasi-
enten skal tilbake til arbeidslivet, er fysio-
terapeuten viktig. Ikke bare når det gjelder 
opptrening og fysisk behandling, men også 
med tanke på å bearbeide følelsene rundt 
det å være kreftpasient. 

– Det er tungt å endre seg når man er 
nedstemt. Spørsmålet å stille er: Hva er vik-
tig for deg nå? Ved å lytte til det pasienten 
forteller, blir det enklere for fysioterapeuten 
å stille åpne spørsmål som kan få tankene 
over i et mer konstruktivt spor. For å få tak 
i pasientens indre motivasjon, må vi snakke 
om det som ligger pasientene på hjertet, sier 
Sandbakken. 

Sandbakken benytter også MI i behand-
lingen av funksjonshemmede barn. 

– Selv i arbeidet med barn som ikke kan 
uttrykke seg verbalt, bruker jeg MI som et 
hjelpemiddel til å bevisstgjøre meg selv i de-
res situasjon. Ved å ta hensyn til det psyko-
sosiale mennesket, oppnår jeg bedre kom-
munikasjon. Som fysioterapeut kommer 
man ikke lenger enn dit pasienten selv vil, 
sier Sandbakken.

– Krever praksisendring
– Jeg mener at fysioterapeuter i klinisk prak-
sis i større grad bør benytte seg av MI for å få 
mer kunnskap om pasienten, sier førsteama-
nuensis ved Institutt for fysioterapi, HiOA, 
Hilde Sylliaas.

Hun tror at pasienten ofte har en forvent-
ning om at passiv behandling vil gjøre dem 
friske, og overlater behandlingen til fysiote-
rapeuten uten å selv være deltakende.

– Fysioterapeuter er handlende, og bru-
ker kanskje ikke så mye tid på å sette seg ned 
å snakke med pasienten. MI er en systema-
tisk metode. Den kan gjøre det enklere å ta 
opp vanskelige spørsmål som står i veien for 
endring, og gjør pasienten mer deltakende i 
egen målsetting, sier hun.

Fysioterapiutdanningen jobber i retning 
av å se hele mennesket. Det legges vekt på 
viktigheten av å få kunnskap om pasienten 
gjennom samtaler. Fysioterapistudentene 
har MI på pensumlisten, og noen av dem 
møter metoden ute i praksis.

– Det krever en praksisendring for å ta i 
bruk et verktøy som MI. Men jeg tror da-
gens studenter ser at man ofte kommer til 
kort med tradisjonelle metoder når målet er 
å endre atferd, sier Sylliaas.

Stumpet røyken
Tilbake i Stangehallen, sitter Hilde Magnus-
sen Huse og har håp for fremtiden. Mål-
settingen er å leve et godt liv så lenge som 
mulig. Kjenne at kroppen fungerer, og være 
positivt innstilt til omverdenen. Og røyken, 
den har hun stumpet for godt. 

I regi av frisklivssentralen, ble hun mot-
villig med på et røykestoppkurs. Etter noen 
uker, var hun nede i kun én sigarett om da-
gen. En av de andre deltakerne på kurset sa: 
Kan du ikke bare lure deg selv til å tro at du 
allerede har tatt den røyken? 

– Å veit du, det gjorde je – å sea har je itte 
røkt, utbryter Hilde på klingende Stange-
dialekt og ler så kroppen rister. n
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Det er faktisk ikke så mye 
lettere å få jobb etter at man 
er ferdig med turnus heller.

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

debatt

For en tid tilbake ble jeg oppringt 
av NFF og spurt hvorfor jeg 
hadde meldt meg ut av forbun-
det. Jeg setter pris på at NFF 
gjorde det, og lurer på om det er 
et utbredt problem at unge fysio-
terapeuter melder seg ut. 

Jeg svarte at grunnen til at 
jeg meldte meg ut er at jeg ikke 
tror at forbundet per i dag klarer 
å ivareta interessene til en stor 
andel av nyutdannede fysiotera-
peuter. Jeg oppfatter NFF som et 
forbund for de fysioterapeutene 
som enten er ansatt som fysio-
terapeuter, eller de som jobber 
med driftstilskudd. Nyutdannede 
fysioterapeuter havner ofte ikke i 
noen av disse kategoriene. 

I en undersøkelse som jeg 
gjorde i vår, i forbindelse med 
et reunion-arrangement, spurte 
jeg de i kullet mitt om hvordan 
jobbsituasjonen deres var nå, 
fem år etter vi var ferdige med 
studiet. Resultatet var nedslå-
ende. I alt 50 av 60 deltagere 
svarte på spørsmålene. Av disse 
var 13 (26%) fast ansatt som 
fysioterapeut, 13 (26%) jobbet 
som selvstendig næringsdrivende 
fysioterapeuter, 13 (26%) jobbet 
som fysioterapeut i vikariat eller 
i engasjement, fem (10%) hadde 
jobber der det ikke var et krav at 
man hadde autorisasjon som fy-
sioterapeut (innen forsikring, som 
miljøterapeut, personlig trener, 
osv.), fire (8%) var under utdan-
ning relevant for fysioterapiyrket 
og to (4%) gjorde noe helt annet. 

Vet NFF virkelig hvor stort 
omfanget er av fysioterapeuter 
som jobber helprivat? Og vet de 

som begynner på fysioterapistu-
diet dette? I vår var det en sak 
i Bergens Tidende om at flere 
fysioterapistudenter må stå på 
venteliste for å få turnusplass, 
men det er faktisk ikke så mye 
lettere å få jobb etter at man er 
ferdig med turnus heller. Vi som 
jobber helprivat må konkurrere 
med fysioterapeuter som kan 
tilby behandling mye billigere, og 
som i tillegg får dekket deler av 
sine utgifter fra det offentlige. 
For å kunne overleve i et slikt 
marked, må helprivate fysiote-
rapeuter selge sine tjenester til 
en pris som skal konkurrere med 
fysioterapeuter med tilskudd, og 
samtidig kunne dekke utgifter 
som husleie, feriepenger, syke-
penger, forsikringer og pensjon. 
Man bruker mye tid på markeds-
føring, tilbyr massasje i forbin-

delse med offentlige idrettsarran-
gement, tilbyr personlig trening 
eller kursing i treningsteknikk. 

Alt dette er rettet mot den 
delen av befolkningen som har 
høy sosioøkonomisk status, og 
som har midler og overskudd til 
å ta i bruk dette tilbudet og kan 
kjøpe seg ut av ventelistene. De 
som ikke kan ta seg råd til det, 
må i mange tilfeller vente i flere 
måneder før de får hjelp. Dette er 
ikke en kritikk til de fysioterapeu-
tene som jobber med driftstil-
skudd. De gjør så godt de kan og 
jobber i mange tilfeller «gratis» 
for kommunene ved å jobbe full-
tid, selv om de bare får betalt av 
kommunen for en deltidsstilling. 
Ole M. Stamland stilte i bloggen 
til Fysioterapeuten (27.07.16 
og 01.08.16) kritiske spørsmål 
til dagens driftstilskuddsord-

ning, og kom med forslag til 
hvordan den kunne endres for å 
bedre tilgangen for pasientene. I 
undersøkelsen fra 2013 der NFF 
undersøkte om nyutdannede får 
brukt kompetansen sin (Fysio.
no, 06.01.14), forteller NFF at 
det jobbes med en evaluering av 
finansieringen av fysioterapitje-
nesten i kommunene. Det hadde 
vært interessant å høre hva NFF 
har kommet fram til etter denne 
evalueringen, og om dette vil 
kunne føre til at jobbsituasjonen 
for «nyutdannede» fysioterapeu-
ter bedrer seg.

Truls Lillebø, helprivat fysio-
terapeut i Bergen

Les også intervjuet med Ole 
Martin Stamland på side 5.

Jobbsituasjonen blant nyutdannede fysioterapeuter
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I årets takstforhandlinger for fysioterapeuter med driftsavtale med kommunene ble 
partene enige om å opprette en takst for elektronisk samhandling fra 1. januar 2017. 

Økonomisk stimulering av tilknytning til Norsk Helsenett har i flere år vært en 
viktig sak for NFF. Myndighetene vil bidra betydelig mer økonomisk til at fysiotera-
peutene kan inngå fullt ut i regjeringens e-helse-strategi. Når pengene nå kommer 
på plass er det ingen grunn for fysioterapeutene til å vente med oppkobling til Norsk 
Helsenett.

Helsenettet er en motorvei i myndighetenes e-helsesatsning, og blir dermed en 
del av arbeidshverdagen for stadig flere fysioterapeuter. Norsk Helsenett legger nå til 
rette for at fysioterapeuter begynner å betale først når de tar Helsenettet i bruk. Det 
betyr at du kan bestille oppkobling nå, og selv velge når du vil ta det i bruk. Dette er 
aktuelt for fysioterapeuter som ikke vil ta Helsenettet i bruk før den nye taksten for 
kompensasjon trer i kraft 1. januar 2017.

Det er foreløpig ikke et krav å være tilkoblet Helsenettet, men i regjeringens hø-
ringsnotat om fjerning av sykdomslisten foreslås det å forskriftsfeste et krav om at 
egenandelsopplysningene inkludert i egenandelstak 2 sendes elektronisk over linje. 
De mener dette er et nødvendig tiltak for å få til en automatisering av egenandel-
staket.

I nasjonal handlingsplan for e-helse er en av målsettingene at helsepersonell må 
ha rask, enkel og sikker tilgang til nødvendige opplysninger for å sikre best mu-
lig behandling. Pasientjournalsystemer er helsepersonells viktigste arbeidsverktøy, 
blant annet for å få tilgang til nødvendig pasientinformasjon.

Elektronisk kommunikasjon er viktig for samhandling og kvalitet på alle nivåer i 
helsevesenet. For NFF har bedre tilrettelegging fra myndighetenes side for tilknyt-
ning av fysioterapeuter til helsenettet vært et kjernespørsmål. 

I NFFs innspill til stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten ble det pekt på 
at elektronisk kommunikasjon er et viktig virkemiddel til støtte for samarbeidet 
rundt den enkelte pasient. I primærhelsemeldingen fastslår regjeringen at den vil 
fortsette satsningen på nasjonale IKT-tiltak for bedre digital samhandling som kan 
understøtte den kommunale helse- og omsorgstjenesten på en god måte. I takstfor-
handlingene ble det derfor også oppnådd enighet om å nedsette en partssammensatt 
gruppe som skal se på kvalitetssikring av fysioterapeuters system for elektronisk 
pasientjournal. Dette for å understøtte og sikre informasjonsformidling for mer ef-
fektiv ressursbruk.

Koble deg på nå og bli en del av en felles satsning for å oppnå bedre kvalitet og en 
mer effektiv helsetjeneste!
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INFORMASJON FRA NFF

I DAGENE 23.–25. november 2016 
holdes Hovedlandsmøtet i NFF, det 
nye navnet på valglandsmøtet som 
NFF har hvert tredje år. Stedet er 
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 
Gardermoen. 

Utover høsten blir innstillinger på 
kandidater til ulike sentrale verv i NFF 
presentert på NFFs forbundsnettsider, 
under menypunktet «ORGANISASJON/
Landsmøtet». Der vil også sakspapir-
ene til Hovedlandsmøtet bli publisert.

Endring av 
kontingent
NÅR DET SKJER endringer i yrkesløpet 
ditt med konsekvenser for kontingent-
satsen du skal betale, må du gi NFF 
beskjed om endringen så tidlig som mulig 
måneden før den datoen endringen skal 
gjelde fra. 

Søknader om redusert kontingent må 
inneholde dokumentasjon på endringen. 
Alle søknader om redusert kontingent må 
sendes skriftlig til NFFs sekretariat. 

Redusert kontingent gjelder fra 
førstkommende måned etter at søknaden 
er mottatt og innvilget. For personer med 
redusert næringsinntekt gjelder reduksjo-
nen av kontingent for den dokumenterte 
perioden.

Les mer om NFFs kontingentregler un-
der «Spørsmål og svar» på forbundsnett-
sidene i seksjonen «Om kontingent». n

Ny kursportal 
i drift
FRA 1. JUNI tok vi i bruk NFFs nye 
kursportal, som erstattet Fronter, og som 
er en integrert del av NFFs nettsider. Den 
nye løsningen byr på mange fordeler for 
brukerne. Noen eksempler:

•	 Brukerne trenger kun benytte én 
innlogging på www.fysio.no.

•	 En oversikt over kursene man er 
meldt på, og hvilken status man 
har, vises under «Min side»; enten 
«påmeldt» (= ennå ikke tildelt plass) 
eller «deltaker» (= er tildelt plass), 
eller om man er på venteliste. Over-
sikten inneholder også historikk over 
gjennomførte kurs.

•	 Tilgang til kursportalen og kursma-
terialet fås straks status endres fra 
«påmeldt» til «deltaker».

•	 Kursportalen er godt tilpasset mobil 
og nettbrett. n

Hovedlandsmøtet

LURER DU PÅ om du skal bestille oppkobling til 
Helsenettet nå – eller om du bør vente? Norsk 
Helsenett kan legge til rette for at fysiote-
rapeuter begynner å betale først når de tar 
Helsenettet i bruk. Det betyr at du kan bestille 
oppkobling nå, og velge selv når du vil ta det 
i bruk. Dette er aktuelt for fysioterapeuter 
som ikke vil ta i bruk Helsenettet før den nye 
taksten for kompensasjon (H2a og H2b) trer 
i kraft 1. januar 2017, forutsatt at Stortinget 
vedtar dette.

Konkret betyr det at du som er fysiotera-
peut kan bestille nå og få takst H1 på 10 000 
kroner for oppkobling, ta i bruk Helsenettet fra 
1. januar og utløse takst H2a og eventuelt H2b 

fra og med januar, forutsatt godkjenning av 
Stortinget, og få takst H1 på 10 000 kroner for 
andre gang når du sender oppgjør elektronisk i 
januar. Norsk Helsenett har 6–8 ukers behand-
lingstid ved normal bestillingsbelastning.

– Helsenettet er en motorvei i myndighete-
nes e-helsesatsing, og blir dermed en del av ar-
beidshverdagen til stadig flere fysioterapeuter, 
sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF. Han 
legger til at NFF de senere årene har lagt stor 
vekt på å få på plass en finansiering for fysiote-
rapeuter av oppkobling til og bruk av Helsenet-
tet, og at mange fysioterapeuter nå vurderer å 
koble seg opp. Dermed kan behandlingstiden i 
Norsk Helsenett øke noe. n

Oppkobling til Helsenettet

http://www.fysio.no/
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Arendalsuka 2016
NFF DELTOK på Arendalsuka med forbundsle-
der, fire regionledere og to representanter fra 
sekretariatet. Deltakelsen varierte fra to til fire 
dager. NFFs deltakelse og aktiviteter skal eva-
lueres i høst, både med henblikk på planlegging, 
promotering/kommunikasjon, gjennomføring og 
politisk påvirkning. I tillegg vil Unio foreta en 
evaluering for sin del. 

NFFs målsetning i år med deltakelse og 
aktiviteter på Arendalsuka var i første rekke 
helsepolitisk: å rette søkelyset mot betyd-
ningen av fysisk trening og rehabilitering i 
sykehjem, og å få oppmerksomhet omkring 
fysioterapeutenes rolle i dette. Den uformelle 
kontakten med politikere og organisasjonsfolk 
under Arendalsuka er stadig like viktig. Generell 

informasjon til publikum omkring fysioterapi ble 
derimot nedtonet i år, til fordel for promotering 
av debattmøtet.

Rundt 100 mennesker fikk med seg hele 
eller deler av NFFs debattmøte torsdag 18. 
august. Debatten ble i tillegg overført via Face-
book Live, og ligger tilgjengelig i videoarkivet 
på NFFs Facebook-side. n

Fire regionledere på Arendalsuka. Fra venstre  Aslaug T. Kleiveland fra region Vest, Ann-Elin Myklebust fra region Midt, Karianne Bruun Haugen fra 
region Osloområdet og Bas van den Beld fra region Sør-Øst.

Unicare Omsorg AS
UNICARE Omsorg AS er nytt medlem i Spekter fra 2016. NFF har 
fremmet krav om B-delsavtale, samt krav om lønnsforhandlinger. NFF 
hadde ikke tidligere tariffavtale med Unicare Omsorg AS.

Fredag 26. august ble det inngått B-delsavtale mellom Norsk Fy-
sioterapeutforbund og Unicare Omsorg AS. Her reguleres blant annet 

arbeidstid, pensjon og lønn. Det ble også gjennomført lønnsoppgjør 
for alle NFFs medlemmer. Resultatet ble et generelt tillegg på 2,53 % 
med virkning fra 1. april 2016. Dette betyr at lønnsøkningen for alle 
NFFs medlemmer i Unicare Omsorg AS er på linje med det som er gitt 
i offentlig sektor ellers. n

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
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NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som berører 
medlemmene.Jus og arbeidsliv

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen
Irja Anthi, advokat, NFFs forhandlingsseksjon

NFF får i økende grad spørsmål vedrørende 
mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Et 
av arbeidsmiljølovens hovedformål er å sikre 
arbeidstakerne et fullt forsvarlig fysisk og psy-
kisk arbeidsmiljø. Disse bestemmelsene trenger 
derfor ekstra oppmerksomhet.

Det å bli utsatt for trakassering og mobbing 
kan være svært belastende og føre til alvorlige 
mentale og psykosomatiske helseplager. I 
enkelte ekstreme tilfeller har de som har vært 
utsatt for dette, valgt å ta sitt eget liv. 

I 2010 ble det utgitt en rapport fra Euro-
pean Agency for Safety and Health at Work (Det 
Europeiske Arbeidsmiljøbyrået). Rapporten tar 
for seg utbredelsen av vold og trakassering på 
arbeidsplassen basert på nasjonal og interna-
sjonal statistikk. 

Rapporten viser at sentrale risikofaktorer 
for mobbing og trakassering i arbeidsmiljøsam-
menheng er:
•	 autoritær, inkompetent eller fraværende 

ledelse 
•	 urimelig høyt krav til tempo og arbeidsut-

førelse
•	 liten anerkjennelse og konstruktiv tilbake-

melding
•	 liten grad av innflytelse over tempo og 

arbeidsmetoder
•	 dårlig organisering og tilrettelegging av 

arbeidet
•	 uklare rollekrav og forventninger 

Arbeidsmiljøloven § 4-3 stiller krav til det 
psykososiale arbeidsmiljøet. Bestemmelsen pre-
siserer lovens generelle krav om et fullt forsvar-
lig arbeidsmiljø i § 4-1 og understreker lovens 
krav rettet mot arbeidsmiljøproblemer av sosial/
psykososial art, for eksempel trakassering eller 
mobbing osv. 

Bestemmelsen lyder:
«(1) Arbeidet skal legges til rette slik at 

arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det 

gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med 

andre arbeidstakere i virksomheten.
(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for tra-

kassering eller annen utilbørlig opptreden.
(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, 

beskyttes mot vold, trusler og uheldige belast-
ninger som følge av kontakt med andre.

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om gjennomføring av kravene i 
denne paragraf.»

Begrepet «trakassering» jf. § 4-3, tredje ledd
Loven gir ingen legaldefinisjon av begrepet 
trakassering, men dette er ikke av stor betyd-
ning, fordi den setter forbud ikke bare mot 
trakassering, men også mot «annen utilbørlig 
opptreden». Begrepet mobbing omfattes også 
av begrepet trakassering, og disse begrepene 

brukes ofte om hverandre. Eksempler på «an-
nen utilbørlig opptreden» kan for eksempel 
være grov verbal utskjelling eller seksuelle 
tilnærmelser og krav.

Begrepet trakassering vil kunne forandre 
seg og få et annet innhold etter som tiden går 
og samfunnet utvikler seg. 

Trakassering kan finne sted i forskjellige si-
tuasjoner. Det kan være ansatte eller en ansatt 
som trakasserer en annen ansatt. Det kan være 
en overordnet som trakasserer en eller flere un-
derordnede. Det sistnevnte tilfellet anses som 
et særlig belastende problem, siden det i disse 
tilfellene som oftest vil være en sterk skjevhet i 
maktforholdet.

Trakassering kan finne sted på forskjel-
lige måter. Typisk er at de vanlige former for 
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samarbeid og rutiner ikke lenger blir fulgt 
overfor den som utsettes for trakasseringen, 
slik at vedkommende føler seg isolert og et-
ter hvert kanskje ikke er i stand til å arbeide 
som normalt.

Begrepet «mobbing»
Begrepet mobbing omfattes som sagt også 
av begrepet trakassering, og disse begrep-
ene brukes ofte om hverandre. Arbeidstil-
synet har følgende definisjon av mobbe- og 
trakasseringsbegrepet: 

«Det er trakassering når en eller flere 
personer gjentatte ganger over tid blir 
utsatt for negative handlinger fra en eller 
flere personer. Dette kan for eksempel være 
uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, 
utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, el-
ler sårende fleiping og erting. Videre bør det 
være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at 
den som blir trakassert må ha vanskelig for 
å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakasse-
ring dersom to omtrent like sterke personer 
kommer i konflikt, eller når det dreier seg om 
en enkeltstående konfliktepisode.

Begrepet mobbing omfattes av begrepet 
trakassering, men er ikke et begrep i Ar-
beidsmiljøloven. Styrkeforholdet mellom par-
tene handler ikke nødvendigvis om formell 
plassering i organisasjonen. Slik begrepet 
vanligvis brukes, kan en person bli utsatt for 
mobbing både fra ledere og kolleger.»

Mobbehandlinger vil ikke alltid defineres 
som mobbing. Som enkeltstående hand-
linger kan mobbehandlinger være ufarlige 
og en del av livet. Det er noe annet dersom 
handlingene er systematiske og vedvarende 
og rettes mot en og samme person som føler 
seg forsvarsløs. 

Mobbing kan komme til syne på flere må-
ter. Ofte vil handlingene være indirekte, som 
for eksempel utfrysning og sosial isolering 
eller å holde tilbake informasjon. Det kan 
også være tale om direkte handlinger som 
for eksempel utskjelling, trusler, at man har 
det moro på vedkommende ansattes bekost-
ning, eller utilbørlig kritikk av faglig innsats 
og kvalifikasjoner. Mobbing kan også foregå i 
det skjulte gjennom for eksempel baksnak-
king og ved å sette ut et dårlig rykte, eller 
åpent ved at handlingene er synlige for den 
som blir utsatt for mobbing. 

Det skilles mellom arbeidsrelaterte og 
personrelaterte handlinger. De arbeidsre-
laterte handlingene gjør det vanskelig for 
arbeidstakeren å utføre sitt arbeid. Person-
relaterte handlinger er negative handlinger 
rettet mot en som person.

I saker jeg får henvendelser om kan 
mobbing og trakassering for eksempel gi seg 
utslag i at: 
•	 det blir vanskelig for personen å kommu-

nisere trygt, godt og effektivt med andre.
•	 det blir vanskelig for personen å opprett-

holde gode sosiale kontakter med andre. 
•	 det gjør personens arbeidssituasjon eller 

livssituasjon vanskelig.
•	 det kan true personens psykiske helse og 

selvbilde.
•	 det gjør det vanskelig for personen å 

opprettholde sitt gode navn og rykte på 
arbeidsplassen.

Rettspraksis og juridisk teori
De fleste dommer vedrørende ovennevnte 
saker tar utgangspunkt i selve handlingene 
mellom de involverte parter og ser hen til 
om kroppsspråket, ordbruken og handling-
ene som vedkommende arbeidstaker ble 
utsatt for, objektivt sett er egnet til å skade. 
Medisinsk sakkyndige vurderer ofte hva 
et «gjennomsnittsmenneske» vil tåle som 
en målestokk. Hvis det er klart at arbeids-
taker var særlig sårbar, blir spørsmålet om 
arbeidsgiver burde forstått dette, og derfor 
tatt ekstra hensyn. 

Hvordan mobbing defineres av arbeids- 
og organisasjonspsykologien, har vært tillagt 
stor vekt i rettsapparatet og i Arbeidstilsy-
net. I sin bok «Håndtering av konflikter og 
trakassering i arbeidslivet» hevder professor 
i arbeids- og organisasjonspsykologi, Ståle 
Einarsen, og jurist og spesialist på arbeids-
rett, Harald Pedersen, at psykologiske defini-
sjoner vil være til god hjelp når vi skal forstå 
hvordan begrepet skal tolkes og anvendes. 

Gjennomgangen av begrepene mobbing 
og trakassering ovenfor viser at vi må skille 
mellom et konfliktfylt og vanskelig arbeids-
miljø og det som må sies å være tilfeller av 
mobbing eller trakassering. Balansen kan 
imidlertid være hårfin, og veien fra konflikt 
til trakassering eller mobbing kan være 
meget kort. 

I mitt arbeid som advokat i saker der 
blant annet mobbing og trakassering er 
tema, er det viktig og nødvendig å ha en 
juridisk tilnærming, men man må også se 
til verdien av å ha erfaring og forståelse av 
håndtering av konflikter i arbeidslivet. Disse 
sakene er meget vanskelige og krevende, og 
tillitsvalgte oppfordres til å kontakte Norsk 
Fysioterapeutforbund dersom de kommer 
opp i denne type problemstillinger. n

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


50      FYSIOTERAPEUTEN 8/16

NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

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 Fullt

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

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

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

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

18.-19. november Oslo Fortsatt ledige plasser

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

2017

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

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

12.-13. januar og 16.-17. februar. Oslo 12. 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

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

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

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

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

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

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

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

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
forlkeperspektiv (kurs 1)

28. august – 1. september Oslo 29. mai

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

Det tas forbehold om endringer
Kursoversikt 2016

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

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

•	 Fysioterapi til intensivpasienter            

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


FYSIOTERAPEUTEN  8/16     51

Flotte kurslokaler, gode kursledere!
Kursdeltaker  

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

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

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

Grupper med 
planlagt oppstart: 

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

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

l Kollegaveiledning

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

l Videreutdanning i arbeids- og  
 folkehelse for fysioterapeuter

Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid for fysioterapeuter

Tidspunkt for kurs i 2017 - 2018

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

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

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

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

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Kurset går 10.-11. november og vil gi dere: 

•	 oppdatert kunnskap om alderspsykiatri 
•	 økt innsikt i tverrfaglige og fysioterapispesifikke metoder 

innen forebygging, diagnostikk og behandling
•	 økt bevisstgjøring på fysioterapeutens ansvar, muligheter og 

ressurser i møte med eldre med psykiske lidelser og kognitiv 
svikt

•	 kjennskap til forskningsresultater innen feltet
    Det er fortsatt ledige plasser.

Påmelding: www.fysio.no/kurs 

l Fysioterapi for eldre- demens og   
 alderspsykiatri

Øk motivasjonen i Sandefjord med 
faglig påfyll i flotte omgivelser!

l «Hands-on» kurs

Nærmere informasjon 
og påmeldingsskjema 

i kurskalenderen: 

18.-19. november:
Fordypningskurs i undersøkelse og behandling av 
kjeveleddsproblematikk

2.-4. februar og 5.-6. april: 
Manuellterapi basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, 
bekken og hofte

6.-8. februar og 3.-4. april: 
Manuellterapi basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, 
thoracal, skulder

www.fysio.no/kurs

http://www.fysio.no/kurs
http://www.fysio.no/kurs
http://www.fysio.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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Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser
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 2010 Strømmen
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Vår kunnskap - din sikkerhet
Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss 
for kurs!

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.
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– Verdiskapende produkter  
til deg og din klinikk

Alere AS, Pb. 93 Kjelsås, N-0411 OSLO  
Tlf: 24 05 68 00.  Fax: 24 05 67 80.    alere.no

Trykkbølge

Ultralyd
MOTOmed

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

kr. 355,–

Bestill  
boken - Send  

Eldrebølgen 
til 2030

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

SKANLAB NG PRO
69 35 20 80

info@skanlab.nowww.skanlab.no

 
BEHANDLE OVER 

METALLER
NAVIGASJON PÅ 

HÅNDKONTROLLEN  
TOUCHSCREEN

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

SKANLAB THERAPY

SKANLAB NG PRO
SKANLAB LASER PRO

TRYKKBØLGE
ELEKTROTERAPI

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

http://www.ergo-line.com/
http://www.alfacare.no/
http://www.ronda.no/
http://www.qicraft.no/
http://www.powermedic.no/
http://www.irradia.no/
http://www.corpus.no/
http://www.enimed.no/
http://www.fitnessagenten.no/
http://www.masolet.no/
http://www.masolet.no/
http://www.follo-futura.no/
http://www.alere.no/
http://www.fysiopartner.no/
http://www.gyldendal.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.skanlab.no/
http://www.follo-futura.no/
http://ww.follo-futura.no/
http://www.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:

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

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

4.-5. Bergen
Vestibulære sykdommer og 
svimmelhet
Arr.: Høgskolen i Bergen
Info: http://www.hib.no/
forskning/formidling/
konferanser/vestibulare-
sykdommer/

11. Oslo
Kurs i trygdefaglige 
emner for kiropraktorer og 
manuellterapeuter 2016
Arr.: UiO
Info: https://www.med.uio.
no/helsam/studier/evu/
trygdefaglige-emner/

14. Ahus
Ortopedisk symposium
Arr.: Ort. klinikk, Ahus
Info: https://www.deltager.no/
orto2016

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

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

23.-25. Gardermoen
NFFs landsmøte 2016 

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

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

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
9    3/10 28/10
10 21/11 16/12

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.worldcongresslbp.com/
http://www.worldcongresslbp.com/
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.kreftomsorg.no/
http://www.hib.no/
https://www.med.uio/
https://www.deltager.no/
http://m.fl/
http://folkehelsekonferansen.no/
http://nhlf2016.dk/index.html
http://hjertesviktforum.no/
https://unn.no/
http://www.handterapi.no/
http://www.liverpool2016.com/
http://www.fysioterapeuten.no/Annonsere
mailto:fysioterapeuten@fysio.no
mailto:n@fysio.no
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no


Kurskalender høsten 2016
Oslo      30. sep. - 1. okt.  Kinesiotaping trinn 1
Trondheim  30. sep. - 1. okt.  Sportstaping
Oslo      15. okt.        Dynamic Taping
Oslo      21.-22. okt.     Kinesiotaping trinn 2
Oslo      29. okt.       Togu-dag
Bergen    12.-13. nov.    Dry needling modul 1
Oslo Oslo      25.-26. nov.    Kinesiotaping trinn 1
Bergen    10.-11. des.     Dry needling modul 2

 
  

Vi holder en rekke kurs 

innen ulike behandlings-

teknikker og trening.

For mer informasjon 

om våre kurs se:

 www.alfacare.no/kurs

AlfaCare er ledende leverandør av klinikkutstyr og produkter til 
forebygging og lindring av muskel- og leddplager og idrettsskader.

Logg inn for å se din pris. Opptil 40% forhandlerrabatt. 
Hvis du ikke er registrert som kunde hos oss kan du ringe oss på 35 02 95 95 
eller sende en mail til post@alfacare.no så sørger vi for at du blir 
registrert med riktige rabatter. 

www.alfacare.no, post@alfacare.no, tlf: 35 02 95 95

http://www.alfacare.no/kurs


Bestill og se det store utvalget på

www.praxis.no
Praxis Arbeids- og Fritidsklær AS

Sjøtun Næringspark · 6899 Balestrand
Tel. 57 69 46 00

...gjør dagen din behagelig

Polo-pique
- Med stretch

Fantastik Polo-pique i en  

finere pique kvalitet i  

behaglig bomull med stretch. 

Perfekt til arbeid,  

profilering eller fritid.

Modell 99387
Dameknickers med strikk 
og regulerbare stropper i 
livet og ved kneet.
Str. 36-50
Farger: Sort og hvit

kr. 449,-  

inkl. mva

Modell 95405
Polo med korte 
ermer, ribkrage og 
stolpelukking. 
Splitt i sidene. Unisex.
S - 3XL

kr. 199,-  

inkl. mva

Modell 95145
Formsydd damepolo 
med korte ermer, 
ribkrage og stolpe-
lukking.
XS - 3XL

kr. 199,-  

inkl. mva

Modell 99604
Damebukse med strikk  
og regulerbare stropper  
i livet og ved ankelen.  
Str. 36-50
Farger: Sort og hvit

kr. 469,-  

inkl. mva

Stretch bukse
- Sporty og funktionel
Meget behagelig bukse med stretch

i begge retninger. Særdeles funksjo-

nell til arbeide, sport og fritid.

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

http://www.praxis.no/

