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«FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE» er tema i årets fagutgivelse. Et bredt tema. Et viktig

tema. Barn og ungdom er på mange måter mysterier og gåter som helsepersonell skal forsøke å forstå og tolke – før vi kan sette i gang med adekvat behandling. Dersom det i det hele
tatt er behov for det.
Et barn blir født. Pur glede. Nå starter også alle bekymringene. Høyde, vekt, oppmerksomhet og motorikk. Følges kurvene og percentilene? Hva med den motoriske kompetansen?
Hvorfor gråter barnet så ofte? Skal (ikke) barnet trenes på magen før det kan snu seg selv
for egen maskin fra rygg til mage? Kontakt med fysioterapeut opprettes ofte i sammenheng
med en bekymring.

Fysioterapi for barn og unge handler om langt mer enn vekstkurver og motoriske vansker.
Inaktivitet og psykososiale utfordringer er eksempler på dette. Vi ønsker jo alle at barn skal
ha det bra, både med andre og seg selv. Et mål på veien er å gi barn positive utfordringer i
hverdagen. Her kommer bevegelse inn. Bevegelsesglede. Hvordan kan vi få enda flere barn
og unge til å oppleve mestring og glede gjennom daglig aktivitet? Når skal vi sette inn støtet?
Hvem skal sette inn støtet? Kan flere fysioterapeuter med rett kompetanse inn i skolehelsetjenesten gi bedre folkehelse på sikt? Bør vi ta regningen her og nå, noe som kan tenkes å gi
stor samfunnsøkonomisk gevinst om noen år?
Det handler om å gi riktig tilbud til barn og unge. Det
handler om at fysioterapi ikke nødvendigvis skal knyttes
til en bekymring, men heller være en tjeneste med positivt
fortegn for både barnet, den unge og de foresatte.

Kontakt med
fysioterapeut
opprettes ofte
i sammenheng
med en bekymring.

Fysioterapi for barn og unge handler også om mer enn
bekymringer og bevegelse. Hva med den gode samtalen?
Om å lære ungdommer å kjenne på egne følelser og egen
kropp?
Ungdom med magesmerter. Ungdom med pustebesvær.
Ungdom i idrettssammenheng. Ungdom på treningssenter. «Tøff» ungdom. Forsiktig ungdom. Felles for dem alle
er at de er en del av «generasjon perfekt».
Hvor og hva er fysioterapeutens rolle?
Jeg håper Fysioterapeutens fagutgivelse også i år kan svare
til dine forventninger. Tusen takk til alle bidragsytere, og
vel bekomme!

Takk til Fysiofondet, som støtter denne fagutgivelsen økonomisk.
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KOMMENTAR

Barn og folkehelse – vi har en jobb å gjøre
Fred Hatlebrekke, forbundsleder Norsk
Fysioterapeutforbund.

ET GODT OPPVEKSTMILJØ bidrar til en

trygg oppvekst og god helse. Tilrettelegging
av gode oppvekst- og nærmiljøer, med særlig vekt på barn og unges interesser og behov
er et viktig tema i samfunnsplanleggingen.
God samfunnsutvikling og bevisst planarbeid er en viktig forutsetning for god folkehelse, og målet med folkehelsearbeid er å gi
flere leveår med god helse for den enkelte,
samt bidra til redusert ulikhet i helse.
Folkehelsearbeidet må være langsiktig,
fordi beslutningene som tas i dag skal ha betydning for samfunns- og miljøforholdene i
lang tid framover, og dermed også for helsen til de neste generasjoner. Derfor er også
barn og unge en prioritert målgruppe i folkehelsearbeidet.
Folkehelseloven som trådte kraft i 2012,
skal sikre at kommuner, fylkeskommuner
og statlige myndigheter iverksetter tiltak og
samordner folkehelsearbeidet sitt på en god
måte. Prinsippet om å fremme folkehelse i
alle sektorer («helse i alt vi gjør») gjelder for
kommune, fylkeskommune og stat. Dette
innebærer at helsehensyn skal integreres i
beslutningsprosesser og for eksempel i utøvelse av rollen som eier av virksomhet og
eiendom, arbeidsgiver, utviklingsaktør, tjenesteyter mv.
Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse
i planlegging.
Med folkehelseloven ble det etablert et
fundament for å styrke folkehelsearbeidet i
politikk- og samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra regionale og lokale utfordringer
og behov. Det er et krav at den enkelte kommune skal ha oversikt over helseutfordringene.
Drøfting av helseutfordringene skal være
grunnlag for lokale og regionale planstrategier som vedtas av kommunestyrene og
fylkestingene etter plan- og bygningsloven.
Kommunene har også plikt til å iverksette

nødvendige tiltak for å møte lokale utfordringer.
Jeg er overbevist om at fysioterapeuter vil
være viktige bidragsytere inn i dette strategi- og planarbeidet. For gjennom våre møter
med pasienter og brukere, har vi fått unik
innsikt i hvilke utfordringer de står overfor.
Vi har også mye kunnskap om hva de rette
tiltakene for å møte disse utfordringene kan
være.
Jeg er bekymret for de store ulikhetene
vi ser når det gjelder helse i befolkningen.
Universelle tiltak rettet mot hele befolkningen, eksempelvis alkoholpolitikk, røykelov

og vaksinasjonsprogrammer,
har gitt oss en bra plassering
på statistikken over forventet
levealder. Tiltak som retter seg
universelt til hele befolkningen, spesielt barna, kan redusere muskel- og skjelettlidelser,
psykiske lidelser og livsstilsykdommer i fremtiden. Vi må
derfor fortsatt prioritere tiltak
som retter seg mot alle. Skolen
er et eksempel på en arena der
vi møter alle. Derfor må fysioterapeuter være der.
Når folkehelseplaner skal
utarbeides, skal vi selvsagt
være med. Og vi skal ikke være
redde for å trå utenfor helseog omsorgssektoren, for når
det er snakk om folkehelsearbeid for barn skal vi samarbeide med skolenes rektorer, med
arkitektene som tegner skoler
og barnehager, med byplanleggerne og samferdselsetatene,
for å nevne noen. Jeg er ganske
sikker på at de ønsker oss velkommen inn i det felles folkehelseløftet, for vårt unike fagog brukerperspektiv oppleves
som svært nyttig.
Helseminister Høie la 50
mill. kroner på bordet til langsiktig folkehelsearbeid i forrige regjeringsperiode. På forbundets prioriteringsdebatt
under Arendalsuka kom det et hjertesukk
fra Høie i den forbindelse. Det var nemlig
ingen som hadde lagt merke til denne bevilgningen. Jeg er overbevist om at hvis han
hadde bevilget en mer spenstig sum, f.eks.
500 mill. kroner, ville det blitt lagt merke til.
Jeg håper regjeringen griper muligheten til å
vise at de virkelig mener noe med folkehelsearbeidet i neste regjeringsperiode. For da
vil det vanke både heder og oppmerksomhet. Og ikke minst vil det føre til fortsatt god
folkehelse. n
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Balansekunsten
Sylvia Söderström, phd., professor i Helsevitenskap, Institutt for nevromedisin og
bevegelsesvitenskap, NTNU og Berit Østerås,
stipendiat, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Institutt for psykologi, NTNU.

SKAL fysioterapeuter utgjøre en forskjell for

barn og unges helse? Mye kan tyde på det.
Blant annet er det nå dobbelt så mange unge
uføre som for ti år siden. Langvarige muskel- og skjelettsmerter, i kombinasjon med
psykiske eller psykososiale forhold, er dominerende årsaker. Blant barn og unge ser vi
en høy og tilsynelatende økende forekomst
av stressrelaterte og langvarige plager. Det
kan virke som om den unge «helsebalansen»
er ute av likevekt.
Helsebalansen består av samspillet mellom alle elementene som utgjør helsen vår.
Mens vi på den ene siden trenger ro, stabilitet og regenerering, trenger vi også aktivitet,
utvikling og vekst. Dersom dette samspillet er i balanse, ligger forholdene til rette
for at individet kan vokse og utvikle seg på
en fruktbar og bærekraftig måte. At mange
unge i dag virker å ha utfordringer med
denne helsebalansen, kjenner vi ikke sikkert
årsakene til. Trolig spiller trekk i samfunnet
og i kulturen vår en sentral rolle.
Barn og unges sosiale og fysiske omgivelser setter større begrensninger for deres
utfoldelsesmuligheter enn de gjør for voksne, som er mer fri til å endre dem hvis det
er ønskelig. Samtidig er barn og unge mer
kreative enn voksne i sin måte å forhandle
om, gjøre bruk av og utvide de mulighetene de har. I disse forhandlingene spiller
kroppen en sentral rolle. Dette sees særlig
hos små barn og hos barn og unge som har
funksjonsnedsettelse. Hvilke muligheter og
begrensninger kroppen har, får og gis i slike
forhandlinger, er vesentlige elementer i barn
og unges opplevelse av seg selv og sin kropp.
Selv om dagens oppfatning av barn er at
de er kompetente sosiale aktører, med rettigheter til å bli sett og hørt, og at deres erfaringer er like viktige og meningsfulle som
6
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voksnes, blir i praksis barns erfaringer i liten
grad lyttet til. Spesielt for fysioterapeuter vil
det å lytte til barn og unge og forsøke å forstå
deres kroppserfaringer, hvordan de opplever
sin egen kropp, hvordan de handler og forhandler være viktig.
Barn snakker gjerne ut fra et kroppslig
perspektiv, hvor kroppen, selvet og handlingen er tett sammenvevd, rent umiddelbart
og funksjonelt. En slik opplevelse og forståelse av egen kropp gir anledning til å oppleve
flyt – og er helsebringende. Dette er noe små
barn besitter, men som de ofte mister et sted
på veien mot ungdomstiden.
Bevisst og ubevisst vokser vi inn i en bestemt kultur, og inn i bestemte forestillingsverdener. Vi vokser inn i kroppslige praksiser,
vaner og reaksjonsmåter. I vår kultur er det
for eksempel ingen som hopper av sorg eller
synker sammen i glede. Måten kroppen fremstår på og uttrykker seg blir dermed formet
av sosiale praksiser og relasjoner. På denne
måten blir kroppen kontinuerlig konstruert
og rekonstruert. Kroppen er dermed også
blitt et viktig uttrykksfelt for symbolske verdier, personlig identitet og sosial tilhørighet.
Dersom barn og unge opplever at de ikke
er gode nok, og at det som de opplever og føler er «feil» eller ugyldig, velger de strategier
for å kamuflere disse sidene av seg selv. Slike
strategier tar fort form av en selvobjektivering. Selvobjektivering innebærer en konstant overvåking og kontroll av egen kropp,
utseende, bevegelser og aktiviteter, for å
sikre at signalene man sender ut er legitime,
ønskede og de man antar er de mest verdsatte. Vedvarende selvobjektivering har vist
seg å medføre økt risiko for å bli avstengt for
egne kroppsfornemmelser.
En av fysioterapiens utfordringer (og
styrker) er å virkelig gripe mangfoldet i at
kroppen er både biologi og emosjon, natur
og kultur, subjekt og objekt på en og samme
tid. Det er imidlertid kun gjennom kroppen
vi kan erfare oss selv, andre mennesker og
omgivelsene, og det er gjennom kroppen
vi uttrykker oss og andre mennesker erfa-

rer oss. Hele vår livserfaring får vi ved hjelp
av kroppen og sansene våre. Kroppen er en
særdeles ærlig venn som vil oss vel. Men vi
har en kultur der barn og unge i liten grad
stimuleres til å være oppmerksomme på
og stole på egen kropp. Å lytte til og tolke
kroppsfornemmelser og -følelser er tradisjonelt lite prioritert og verdsatt. Barn og
unge lærer gjerne å overse de «primitive»
kroppssignalene og heller kompensere for
dem i frykt for å bli oppfattet som svake eller ikke gode nok. Ytre bruksanvisninger for
kroppen er tryggere å forholde seg til enn til
sin egen kropp i «fri dressur», med sin kontinuerlige og kanskje forvirrende og skremmende følelsesmessige vekselvirkning.
Å erkjenne «seg selv», sine egne forutsetninger og sin egen kropp med dens kontinuerlige og uforutsigbare impulser, er en
livslang øvelse. Det innebærer blant annet en
aktiv og bevisst bruk av sansene, og det å lytte
til og tolke kroppens fornemmelser og erfaringer både i ro og i bevegelse. Dette vil kunne føre til økt kroppslig og mentalt nærvær
og hensiktsmessig selvregulering, der forholdet mellom aktivitet og hvile er balansert.
Å få innblikk i det som faktisk kjennes
av den unge er helt avgjørende for oss fysioterapeuter, dersom vi skal kunne velge adekvate tiltak og dosering. Dersom vi tilrettelegger for at barnet eller ungdommen våger
å åpne opp for hvordan ting egentlig oppleves eller kjennes, vil en mer hensiktsmessig
selvregulering kunne tiltre. Da vil den enkeltes kroppslige fornemmelser bli gode og
retningsgivende hjelpere i opprettholdelsen
av en hensiktsmessig helsebalanse.
Dersom fysioterapeuter klarer å invitere
barn og unge til en ærlig (re)oppdaging av
egen kropp og egne muligheter, kan vi utgjøre en viktig forskjell for barn og unges
helsebalanse. Vår oppfordring er å gå ut til
dagens barn og unge og veilede, formidle og
vise hvordan helsebalansen kan opprettholdes eller gjenvinnes. n

ANNONSE

– Mange fortsetter å trene etter behandling
Helsemyndighetenes anbefaling om moderat aktivitet
oppfylles ikke. Fysio3 på Elverum har ved hjelp av Qicraft
funnet en løsning for å få flere inaktive i aktivitet.
Åtte av ti voksne i Norge er fysisk
inaktive, og livsstilssykdommer som
fedme, diabetes og hjerte/kar sykdommer har en stor økning i Norge.
Undersøkelser viser at i denne gruppen ønsker mer enn syv av ti å være i
aktivitet. Hos Fysio3 har de funnet en
løsning som gjør at flere inaktive kommer seg i aktivitet. For to og et halvt år
siden fikk de større lokaler og kunne
tilby et bredere utvalg av funksjonelle
apparater. Hos Fysio3 kan man i
tillegg til å være pasient også være
treningsmedlem.
– Istedenfor å sende dem videre til
andre treningssentre for å gjøre siste
del av behandlingen, eller for å holde
seg i aktivitet etter behandling, kan
de fortsette treningen som medlemmer. Mange ser på dette som veldig
positivt, å kunne fortsetter å trene etter
endt fysioterapibehandling, forteller
fysioterapeut Thomas Johansen ved
Fysio3.
Johansen mener det er lavterskel
hos dem, og at man kan komme som
man vil. I tillegg er det fysioterapeuter
der hele tiden, det skaper en trygghet
mange søker. Dette gir fysioterapeutene mulighet til å følge opp pasientene også etter behandling. Johansen
legger også til de har fått større
pågang, både fra mennesker med
og uten henvisning, etter at de utvidet
med treningstilbud. I tillegg kan flere
ortopediske pasienter komme direkte
til Fysio3 for behandling og opptrening istedenfor å dra til opptreningsinstitusjoner.

fra nyopererte til toppidrettsutøvere,
forteller Johansen
Flere hundre milliarder på helse
Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var
de samlede helseutgiftene i 2015 på
311 milliarder. Det tilsvarer 60 000
kroner per innbygger, det offentlige
finansierte 85,4 prosent av helseutgiftene. Medisinsk behandling og
rehabilitering utgjør halvparten av de
totale helseutgiftene, her inngår blant
annet legetjenester og fysioterapibehandling.
– Å investere i å holde pasientene
i form etter behandling er en fin måte
å gi noe tilbake til kommunen på. Det
gir pasientene mulighet til å holde seg

friske og raske, og
forebygge at de
får dårlig helse,
mener fysioterapeut
Fredrik Rustad hos
Qicraft.
Qicrafts konsept
«fra pasient til
Fysioterapeut
medlem» hjelper de
Fredrik Rustad
som driver fysikalsk
hos Qicraft.
institutt med å gi
sine pasienter et
fullverdig treningstilbud i tilknytning til egen praksis.
De mener at fremtidens medisin er
aktivitet, og at å gi voksne mennesker
et kunnskapsbasert aktivitetstilbud har
et godt potensial.
– Ved å ha et slikt tilbud er det kortere vei mellom pasient og terapeut.
Det gir bedre oversikt over pasientene
og mulighet til å følge med på utviklingen pasienten har både under og etter
behandling, forteller Rustad.

Bredt utvalg
Hos Fysio3 har de alt fra romaskiner
og skiergometer til trappemaskin, ulike
sykler og møller. I tillegg har de 30
styrkeapparater.
– Vi har en utstyrspark som kan tilby opptrening til alle funksjonsnivåer,
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Fysioterapi for barn med funksjonsnedsettelser
Sigrid Østensjø, professor. Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo
og Akershus.

HVORDAN vi som fysioterapeuter forstår

barns utvikling og funksjonshemming har
betydning for hvordan vi utformer tiltak
og tjenester til barn med funksjonsnedsettelse. Tiltak som ensidig retter seg mot å
endre barnet kan forankres i individbaserte
forståelser. På 1980- og 90-tallet skjedde det
et betydelig skifte, fra individbaserte til økologiske og sosiale forståelser av utvikling og
funksjonshemming,
Skiftet i forståelse av utvikling kan illustreres med Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell og sosiokulturelle teorier
(1,2). Utvikling finner ifølge Bronfenbrenner sted gjennom at barnet deltar i stadig
mer komplekse interaksjoner med både
voksne og andre barn, og med objekter og
symboler. For å være effektive må interaksjonene foregå relativt jevnlig over tid (1).
Disse utviklingsbetingelsene knytter habilitering til dagliglivets aktiviteter og rutiner,
og til bruk av dem som læringsmuligheter.
Tiltak og tjenester til barn med funksjonsnedsettelser vil formes av hvordan
funksjonshemming forstås og begrepsfestes.
Verdens helseorganisasjons funksjonsklassifikasjon (ICF) representerer et skifte fra
en biomedisinsk (individorientert) til en
biospykososial forståelse av helse og funksjon. I ICF forstås menneskers funksjon
som et resultat av gjensidige interaksjoner
mellom biomedisinske, psykologiske, sosiale og kulturelle forhold. Disse forholdene
er operasjonalisert som fem komponenter:
kroppsfunksjoner, kroppsstrukturer, aktivitetsutførelse, deltakelse og miljø- og personlige faktorer. Deltakelse utgjør den sosiale
dimensjonen, og beskrives i ICF som involvering i en livssituasjon.
Deltakelse fremstår som et nøkkelbegrep i
forståelse av utvikling og funksjonshemming.
Men, deltakelse er et komplekst fenomen
og det diskuteres i faglitteraturen hvordan
8
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deltakelse kan begrepsfestes og måles. En
systematisk gjennomgang av definisjoner
og begreper som er brukt i intervensjonsstudier identifiserte to sentrale dimensjoner
ved deltakelse: tilstedeværelse (attendance)
og involvering (i form av engasjement, motivasjon og sosial tilhørighet) (3). Gjennomgangen identifiserte også tre personfaktorer
som kan knyttes til deltakelse: preferanser,
selvfølelse og aktivitetskompetanse.
Preferanser viser til barnets interesser og
muligheter for å velge. Preferanser knyttes
til barnets tidligere erfaringer, eller personlige historie, og kan derfor virke som en indre
motivasjon for deltakelse. Selvfølelse knyttes
til barnets mestringstro, selvtillit og tilfredshet. Både endring i selvfølelse og aktivitetskompetanse kan være mulige utfallsmål for
deltakelse.
Aktivitetskompetanse er definert i tråd
med ICFs definisjon, som evne til å utføre
en handling eller oppgave. Aktivitetskompetanse kan kartlegges ut fra tre perspektiver:
1) barnets evne til å utføre en aktivitet i et
standardisert miljø (capacity), 2) barnets
evne til å utføre en aktivitet i naturlige miljøer (capability) og 3) hva barnet faktisk gjør
av aktiviteten i naturlige miljøer (performance). En studie blant barn med cerebral
parese viste at ca. 75% av den totale effekten
av barnets motoriske kapasitet på deltakelse
var mediert av hva barnet faktisk gjør av
motoriske aktiviteter i dagliglivet (4). Disse
funnene indikerer at fysioterapeuters intervensjoner bør rette seg mot barnets muligheter for å delta i daglige aktiviteter uavhengig av motorisk kapasitet.
Systematiske kunnskapsoversikter som
har undersøkt effekt av fysioterapi for barn
med hjerneskade, viser at intervensjonene
retter seg mot å bedre motoriske ferdigheter (5–7). Grovmotoriske ferdigheter (capacity) og muskelstyrke var primærutfall i
intervensjonene, med evnen til å utføre daglige aktiviteter (capability) som sekundært
utfallsmål. Hva barnet gjør av aktiviteter
(performance) var nesten fraværende som

utfallsmål.
Effekten av intervensjoner som hadde
som mål å fremme deltakelse for barn med
funksjonsnedsettelser er oppsummert i en
egen oversiktsartikkel (8). Bare tre av syv
inkluderte studier hadde deltakelse som
primærutfall, og intervensjonene var i liten
grad rettet mot deltakelse per se (involvering). Treningsprogram som hadde deltakelse som sekundært utfallsmål kunne ikke
dokumentere effekt på deltakelse.
«Trening» inngår i et hvert barns dagligliv. Men noen barn, slik som barn med
funksjonsnedsettelser, trenger ekstra tilrettelegging og mer praktisering for å oppøve
motoriske- og andre ferdigheter. Et viktig
anliggende blir da hvordan vi som fysioterapeuter samarbeider med barnet, dets foreldre og andre nære omsorgspersoner for å
fremme læring gjennom deltakelse i daglige
aktiviteter. n
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Sammendrag
n Nevromuskulære sykdommer er en gruppe sjeldne sykdommer, her presentert ved
Duchennes muskeldystrofi (DMD). Fysioterapeuter har et stort ansvar for å følge opp
barn og unge med nevromuskulære sykdommer som har behov for tett oppfølging. I
essayet beskrives hvordan denne oppfølgingen bør skje. Samarbeid mellom de ulike
nivåene i helsetjenesten er en forutsetning da kunnskapsutviklingen kan skje raskt
og behovet for justeringer i oppfølgingen er stort. I tillegg kan fysioterapeuten få en
sentral oppgave i å vurdere virkninger av nye medisinske behandlingsmetoder. Fortsatt
vil det være viktig å planlegge for og fastholde en helhetlig tankegang i habiliteringsprosessen av personer med nevromuskulære sykdommer.

Innledning
Arvelige nevromuskulære sykdommer er en
heterogen gruppe tilstander hvorav mange
debuterer i barnealder og er progredierende. Det har de siste årene skjedd mye innen
feltet både når det gjelder bedret symptomatisk behandling, men også årsaksrettet behandling. Duchennes muskeldystrofi
(DMD) er et eksempel på en sykdom der
behandlingen er i endring. Den medisinske
utviklingen vil ikke bare ha stor betydning
for den enkelte med DMD, men også for fysioterapeutens rolle og funksjon fremover.
Det må planlegges for økt levetid, samt det å
bli voksen og eldre med sykdommen. Fysioterapeuten er en nøkkelperson i den daglige
oppfølgingen, og vil ha en viktig oppgave i
å vurdere virkningen av medisinsk behandling, fordi fysisk funksjon ofte er det viktigste effektmålet.
Målet med essayet er å formidle vår kunnskap og erfaring vedrørende fysioterapioppfølging ved nevromuskulære sykdommer,
her eksemplifisert ved DMD. Kunnskapsbasert oppfølging gir mulighet for å tilby beste
praksis for guttene med DMD der formålet
er å beholde motorisk funksjon lengst mulig, utsette senfølger og bidra til god livskva-

litet. Dette fordrer tverrfaglig samarbeid og
samarbeid mellom helsetjenestenivåene.
Medisinsk beskrivelse av DMD
DMD er en genetisk muskelsykdom med
X-bundet arvegang som derfor rammer gutter. I to tredeler av tilfellene er mor bærer,
i de resterende tilfeller er genforandringen
nyoppstått. Symptomene viser seg kort tid
etter at gutten har lært å gå. Noen kan være
sene til å gå, faller mer enn vanlig, har problemer med å komme seg opp trapper, og
hopping og løping er vanskelig. Mange har
påfallende kraftige legger, noe som skyldes
pseudohypertrofi, ikke kraftig muskulatur.
Omkring en tredel har en mild kognitiv
svikt, og noen viser atferdsavvik med ADHD-liknende symptomer, autistiske trekk
eller tvangstrekk (1).
Sykdommen er langsomt progredierende, slik at guttene de første årene gjør
motoriske framskritt. Deretter kommer en
platåfase, gjerne i seks til åtte års alder, før
de begynner å tape motoriske ferdigheter.
Innen 12 års alder mister guttene gangfunksjonen, dersom ikke spesifikk behandling
igangsettes. Da øker også tendensen til kontrakturer og skoliose. Pustefunksjonen, som

Det finnes få kvalitative studier som måler hvordan
opplevelsen av å bli testet påvirker barna.

krever muskelarbeid, svekkes langsomt, og
med tiden utvikles ofte kardiomyopati. Diagnosen stilles nå oftest ved DNA-test ved
blodprøve. Når det foreligger klinisk mistanke måles kreatin kinase (CK) i blod, og
denne vil alltid være svært høy i denne fasen. Det er sjelden nødvendig å gå videre
med muskelbiopsi.
Når en gutt får denne diagnosen, settes
hele familien i en form for krisesituasjon.
Tett oppfølging, tilpasset den enkelte families behov er viktig, selv om det er lite medisinsk behandling som gjøres den første
tiden (2).
Når det gjelder medisinsk behandling
ved DMD, har man i de siste 15–20 år anbefalt å starte med steroider litt før gutten når
platåfasen i sykdomsutviklingen. Steroidene
vil hos de fleste gi en bedret motorisk funksjon og bremse den negative utviklingen.
Gangfunksjonen kan evt. forlenges i et par
år. Det ser ut til at steroidene kan utsette
skolioseutvikling, og det er holdepunkter for
at svekkelse av pustefunksjon og hjertefunksjon forsinkes. Imidlertid har steroidene bivirkninger som særlig over tid er uheldige.
Noen får uheldige atferdsendringer, særlig
guttene som på forhånd viser slike tendenser. Uønsket overvekt ses særlig i den fasen
gangfunksjonen tapes. Det ses økt tendens
til osteoporose, dessuten veksthemning og
forsinket pubertet. Et preparat som skal ha
de samme gunstige effektene, men mindre
bivirkninger prøves ut i noen land. Årsaksrettet behandling er under utprøving. Ett
slikt preparat som påvirker avlesing av den
genetiske koden er på markedet, men virker
kun på et mindretall av de aktuelle mutasjonene. Preparater som på annen måte påvirker avlesingen ved andre spesifikke mutasjoner (såkalt «exon skipping») testes ut,
og minst ett er godkjent i USA. Med disse
medisinene håper man at sykdommen endres til en mildere tilstand, mer lik Becker
muskeldystrofi. Helbredende behandling er
foreløpig ikke tilgjengelig.
Fysioterapi ved DMD
DMD er en sykdom som endrer seg over tid.
Fysioterapeuten skal inn så snart diagnosen
er stilt. Fysioterapitiltakene må tilpasses de

DUCHENNES MUSKELDYSTROFI Fysioterapeuter har et stort ansvar for å følge opp barn og unge med
nevromuskulære sykdommer. Foto: Frambu.

fasene guttene går gjennom. Et hovedfokus
vil være å motvirke negativ utvikling for
lengst mulig å opprettholde funksjon, bedre
livskvalitet og livslengde. Tilnærminger for
å forhindre alvorlige kontrakturer er essensielt. Redusert funksjon og smerter ses
ofte som resultatet dersom dette ikke gjøres
systematisk og kontinuerlig. Det er vanlig å dele DMD i fire faser; tidlig gangfase,
sen gangfase, tidlig ikke-gående fase og sen
ikke-gående fase. Respirasjon omtales her til
slutt.
Tidlig gangfase (tabell 1)
Kartleggingsverktøy brukes for å vurdere
guttens funksjon systematisk, og for å se når
det er behov for å sette inn kompenserende
tiltak. I tillegg til å måle progresjon av sykdommen, har de enkelte punktene i North

Star Ambulatory Assessment (NSAA) klinisk betydning for gutten i hverdagen (3).
Eksempler er å stå og tisse, å reise seg opp
fra stol og gulv ved å forflytte seg selvstendig, å gå i trapper og terreng, samt å delta i
aktiviteter med andre barn. 6MGT gir informasjon om barnets utholdenhet. Nedgang i
distanse på 30 meter eller mer på ett år, kan
sammenholdes med 10% nedgang i funksjon årlig og vil etter fire år med nedgang gi
tap av gangfunksjon (4).
Kartleggingen gjøres av fysioterapeut
i habiliteringstjenesten for barn og unge
(HABU), gjerne i samarbeid med lokal kollega. Informasjonen kan også brukes til å
vurdere effekt av medisinsk behandling.
I starten av fasen er guttene oftest i grovmotorisk utvikling og skal nå sitt fulle potensial uavhengig av steroidbruk. Guttene

TABELL 1 Kartleggingsverktøy og hjelpemidler for tidlig gangfase.

Kartleggingsverktøy

Hjelpemidler

NSAA (North Star Ambulatory Assessment)
Tid opp/ned 4 trappetrinn
6MGT (6-min gangtest)
Leddstatus: dorsalfleksjon ankler, kneekstensjon, hofteekstensjon, tractus iliotibialis
Muskelkraft: underekstremiteter

Nattortose ankler (AFO)
Skråbrett for tøyning ankler
Mot slutten av denne fasen:
Ståstativ
Arbeidsstol/rullestol
El-sykkel
FYSIOTERAPEUTEN 9/17
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bør oppmuntres til å være aktive i lek, samtidig som det er de voksne sitt ansvar å se behovet for pauser og initiere aktiviteter som
er mindre fysisk krevende. I denne fasen
vektlegges etablering av gode rutiner. Det er
gunstig å introdusere hvilestilling i mageleie
(spenne ut hoftebøyere), daglig gjennombevegelse av ledd, ha aktiviteter i sittende med
rotasjoner av brystkasse/nakke/hode, samt
blåse- og grimaseleker. Forsiktig introduksjon av ståstativ i samarbeid med familien,
kan være gunstig. Variasjon i sovestilling for
å unngå en favorittstilling som senere kan
bli uheldig, er viktig. Vannlek er en aktivitet
som mange vil ha glede av i mange år. Guttene får mulighet til å bevege seg med redusert
tyngdekraft, og hjertet samt lunger påvirkes
positivt. Mange klarer seg lenge uten flytehjelpemiddel.
På et tidspunkt i denne fasen vil svekket kne- og hofteekstensjon gjøre at guttene
kompenserer med hælløft og en bredere benstilling i gående. Kompensasjonene medfører ytterligere fare for tilstivning i ankler og
begynnende tilstivning i hofter. Opprettholdelse av leddbevegelighet blir derfor viktig
for å utsette tidspunktet der gutten stopper
å gå, og for opprettholdelse av best mulig
ståfunksjon i et ståhjelpemiddel. Ortopedisk
hjelpemiddel i form av ankel-fot-ortoser
(AFO) til bruk på natt blir aktuelt når ankelens dorsalfleksjon begynner å begrenses.
Dette vil initieres av HABU. Det er viktig å
starte opp før senene er så stramme at guttene plages med ortosene. Erfaring tilsier at
oppstart bør være ved 10–15 grader dorsalfleksjon av ankel med strakt kne. Flere tolererer ikke nattskinner, og bruken går utover
søvnen. Et alternativ kan være en skråkloss
for uttøyning som brukes i stående stilling
fem til ti minutter daglig under aktivitet som
spill eller tv-titting. Oftest kan vanlige sko
brukes i denne fasen, eventuelt spesialsko.
Et viktig tema som må tas opp med foreldrene i denne fasen, er hvordan gi informasjon om DMD til gutten selv og omgivelsene
(5). Informasjon er viktig for at gutten skal
kunne forholde seg til sykdommen sin på en
god måte. Informasjonen som gis, må tilpasses den enkelte gutt. Ærlighet og omsorg er
viktige stikkord i denne sammenheng. Hvis
ikke barnet gis forklaringer fra foreldre eller
helsepersonell, eller det ikke foreligger korrekt eller tilstrekkelig informasjon, kan misforståelser som kompliserer videre dialog
med barnet om sykdommen oppstå. Fysioterapeut lokalt har en viktig informasjons12
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TABELL 2 Kartleggingsverktøy og hjelpemidler for sen gangfase.

Kartleggingsverktøy

Hjelpemidler

Deler av NSAA (North Star Ambulatory Assessment)
PUL (Performance of Upper Limb)
Leddstatus: dorsalfleksjon ankler, kneekstensjon, hofteekstensjon, lengde tractus iliotibialis
Muskelkraft: underekstremiteter og overekstremiteter
Lungefunksjon: Spirometri; Vitalkapasitet, hoste-PEF.
Respirasjonsmuskelstyrke; Maksimalt inspiratorisk og ekspiratorisk trykk (MIP/MEP)

Nattortose ankler (AFO)
AFO til bruk i sittende på dagtid
Ståstativ
Arbeidsstol/rullestol
Arm- og bensykkel
Hostemaskin/bag for airstacking

og veiledningsoppgave overfor gutten selv,
foreldre og ansatte i barnehage/skole for å
skape forståelse for at daglige tiltak gjennomføres.
Sen gangfase (tabell 2)
I denne fasen begrenser oftest guttene seg
til å gå innendørs og velger rullestol i forflytning utendørs. Rullestol ute er viktig
for å forebygge fall med tanke på risiko for
beinbrudd. I sen gangfase bør kontrakturforebyggende tiltak intensiveres. Daglig ståtrening fordelt på flere økter er viktig for å nøytralisere kompenasjonsstrategier som skjer i
gående (tågange, hofte- og knefleksjon), og
fordi guttene tilbringer mer tid i sittende.
Ståtrening kan forebygge skoliose og være
positivt for ventilasjonen, motvirke osteoporose og være gunstig for tarmfunksjonen.
Klinisk undersøkelse av rygg sammen med
eventuelt røntgen ved behov, gjøres for å
følge med på skolioseutvikling. Ved behov
henvises det til ryggortoped (med erfaring
fra nevromuskulære sykdommer).
I denne fasen anbefales det å inkludere
gjennombeveging av underarm og strekk av
lange fingerfleksorer i tillegg til skulder og
albue. Guttene er nå mindre fysisk aktive,
men kan oppmuntres til selv å kjøre manuell rullestol innendørs og delta i aktiviteter
hvor bol og overekstremiteter involveres.
Kartlegging av armfunksjon vil nå få mer
fokus. En enkel test er å be gutten bevege armene i sirkel til hendene møtes over hodet
og så senke armene ned foran brystkassen
med håndflatene mot hverandre. Får de til
dette, har de fortsatt full bevegelse. En mer
avansert test er Performance of the Upper
Limb scale (PUL) som kartlegger funksjonell muskelkraft i overekstremiteter (6). Testing av armfunksjon med PUL gir et bilde av
hva gutten klarer å utføre over hodehøyde, i
ansiktshøyde og i bordhøyde. Testen gir et
grunnlag for å vurdere kompenserende tiltak. Testen tas av HABU.
Ortopediske hjelpemidler er fortsatt natt-

skinner. Det kan være aktuelt å bruke lette
spesialsko i gående. Dette avgjøres i HABU.
AFO til bruk i gående er vanligvis ikke aktuelt, fordi disse vil begrense guttenes mulighet til å benytte kompensatoriske strategier
for å kunne gå. AFO kan være nyttige når
guttene skal sitte over tid for å forebygge
spissfot og varusstilling.
Tekniske hjelpemidler er fortsatt ståstativ, men nå kan det være aktuelt å bytte til
ryggvendt stativ. Stoler må tilpasses individuelt. Noen viktige prinsipper er: Setet bør
ha en lett sittegrop og sporing for lårene for
å unngå at guttene blir sittende med stor
abduksjon i hofter (fører til forkortet m.
tractus iliotibialis og m. tensor fascia lata).
Eventuelt må setet ha sidekanter eller stoppere for støtte langs lårene. En sittestilling
med abduserte hofter kan være starten på
utvikling av varusstilling i ankler eller føtter
(se bilde). Ryggen skal være slik utformet at
den gir støtte lumbalt. Vær oppmerksom på
om gutten blir sittende med forøket svai slik
at tyngdekraften faller bak ryggsøylen. Da
må de kompensere med retraksjon i nakke
som kan medføre nakkeplager. Armlener
må gi støtte slik at vinkel i skulder og albu
ikke blir mindre enn 90 grader. Joy-stick kan
være leddet og midtstilt eller kunne skiftes
fra side til side for å motvirke at guttene
forskyver overkroppen sideveis vekk fra
hånden som styrer. Alternativt kan et håndtak monteres på det andre armlenet, slik at
den ikke-styrende hånd kan ha noe å fiksere
mot. Stolen må ha mulighet for tilt og individuell regulering av rygg og benstøtte, slik
at guttene kan få strukket seg ut i løpet av
dagen. Noen kan ha glede av en kombinert
arm- og bensykkel som brukes for å opprettholde både bevegelse og styrke. Denne brukes mens gutten sitter i rullestolen.
Tidlig ikke-gående fase (tabell 3)
I overgangsfasen fra gående til sittende må
armfunksjon få økt oppmerksomhet fordi
denne funksjonen bevares lenger. Her er

TABELL 3 Kartleggingsverktøy og hjelpemidler for tidlig ikke-gående fase.

Kartleggingsverktøy

Hjelpemidler

PUL (Performance of Upper Limb)
Leddstatus: dorsalfleksjon ankler, kneekstensjon, hofteekstensjon, lengde tractus iliotibialis
Muskelkraft: overekstremiteter
EK-skala (Egen Klassifikasjon)
Lungefunksjon: Spirometri; Vitalkapasitet, hoste-PEF.
Respirasjonsmuskelstyrke; Maksimalt inspiratorisk og ekspiratorisk trykk (MIP/MEP)

Nattortose ankler (AFO)
AFO til bruk i sittende på dagtid
Ståstativ
Arbeidsstol/rullestol
Dynamiske underarmstøtter
Personløfter
Arm- og bensykkel
Hostemaskin/bag for airstacking

TABELL 4 Kartleggingsverktøy og hjelpemidler for sen ikke-gående fase.

Kartleggingsverktøy

Hjelpemidler

Leddstatus: dorsalfleksjon ankler, kneekstensjon, hofteekstensjon, lengde tractus iliotibialis
Funksjon overekstremiteter/hånd
EK-skala (Egen Klassifikasjon)
Lungefunksjon: Spirometri; Vitalkapasitet, hoste-PEF
Respirasjonsmuskelstyrke; Maksimalt inspiratorisk og ekspiratorisk trykk (MIP/MEP)
Ventilasjon; SpO2, nattlig CO2 måling evt. Polygrafi

Nattortose ankler (AFO)
AFO til bruk i sittende på dagtid
Ståstativ
Arbeidsstol/rullestol
Vippeseng
Personløfter
Bordforhøyer
Håndortoser
Hostemaskin/bag for airstacking
CPAP/BiPAP

kartlegging med PUL særlig aktuell. Spesielt
er det viktig å følge med på pronasjon og supinasjon av underarm og dorsalfleksjon av
håndledd som har betydning for styring av
rullestol og bruk av datahjelpemidler. EKskalaen (Egen Klassifikasjon) baserer seg
på intervju med gutten og gir informasjon
om fysisk funksjon (7). Den gir informasjon
om hjelpebehovet vedrørende forflytning
mellom stol og seng, om han kan snu seg i
sengen eller må ha hjelp til dette, om bruk
av armer i daglige aktiviteter og spørsmål
relatert til lungefunksjon. Spørsmål i EKskalaen om hostefunksjon, tale og hvordan
gutten føler seg om morgenen, er alle relatert til lungefunksjon.
Ved tapt gangfunksjon, blir daglige økter
med ståtrening viktig for å motvirke feilstillinger i underekstremiteter, samt skolioseutvikling. Sittende stilling over tid disponerer
for dette. Riktig tilpasning av stol er svært
viktig, da guttene ofte har redusert evne til
å skifte stilling. Denne fasen av sykdommen
kan falle sammen med vekstspurt og risikoen for skolioseutvikling blir ekstra stor. Ved
siden av ståtrening, er det viktig å fortsette
med bevegelse av brystkasse, nakke og kjeve.
Dynamiske armstøtter montert på stol kan
også være aktuelt.
Det kan være behov for hvileortoser for
hender ved forkortning av lange fingerfleksorer. Seng med vippefunksjon og spesialmadrasser kan være aktuelt for å redusere

behovet for å bli snudd om natten. Det er
behov for ulike typer løftesystemer.
Sen ikke-gående fase (tabell 4)
I denne fasen blir det gradvis vanskeligere
å opprettholde funksjon. Aktiviteter i dagliglivet og forflytning blir mer tidkrevende.
Fysioterapeuten har sammen med ergoterapeuten en viktig rolle i veiledning rundt
daglige aktiviteter. Bortsett fra hender er det
oftest ikke mulig å utføre noe mot tyngdekraften, og guttene vil være avhengig av mye
støtte i rullestol og i forflytning. Flere klarer
fortsatt å stå i rullestol med ståfunksjon eller
ståstativ. Grunnet kontrakturer er det behov
for finjustering av hvert enkelt ledd for å få
dette til. Vannaktiviteter anbefales fortsatt,
men kan være vanskelig grunnet totalbelastning med stell og forflytning i garderoben.
Overgang til voksenhabiliteringen kommer
i denne fasen, og må planlegges nøye.
Respirasjon
Muskelsvakheten rammer også pustemuskulatur, men redusert pust og hosteevne
kamufleres av redusert aktivitetsnivå. Det
er viktig å forebygge sekretstagnasjon og
atelektaser. Hostehjelp i form av mekanisk
hostestøtte med hostemaskin har vist seg å
være det mest effektive fysioterapitiltaket for
å øke hoste-PEF (PCF) og fjerne slim hos
pasienter med nevromuskulære sykdommer. Hostemaskinens dype innpust bidrar

til strekk av lungevev og brystkasse, og kan
gjennom det være med på å opprettholde vitalkapasiteten (VC). Den er enkel å bruke og
forholdsvis lett å tolerere. Andre tiltak for å
øke lungevolumet og støtte hosten kan være
airstacking med bag eller froskepust med eller uten manuell hostestøtte. Når pustemusklene svekkes og ventilasjonen blir dårligere,
tilpasses ventilasjonsstøtte med f.eks. BiPAP.
Behandlingen kan brukes intermitterende
ved luftveisinfeksjoner og/eller om natten
for å sikre god utlufting. Underventilering
skjer først ved søvn og kan være vanskelig å
oppdage. Lungefunksjonen bør derfor følges
opp med regelmessige målinger. Måling av
SpO2, VC og hoste PEF bør skje regelmessig
ved siden av klinisk undersøkelse (8) (tabell
2,3,4). Det er spesialisthelsetjenesten som
vurderer behov og igangsetter bruk av disse
hjelpemidlene. Fysioterapeutene i primærhelsetjenesten følger opp, veileder i bruk og
fanger opp behovet for justeringer. Se e-læringsverktøyet PUST for mer om temaet (9).
Helse og livskvalitet
Helse hos gutter med DMD dreier seg ikke
bare om fysisk funksjon, men også psykisk
og sosialt velvære. Det vil si å utføre aktiviteter og være deltagende sammen med andre.
Guttene må bruke tid på fysioterapi for å
forsinke konsekvensene av sykdommen, og
vil ha et økende behov for praktisk hjelp og
tilrettelegging av omgivelsene. Dette vil påvirke deltagelse sammen med jevnaldrende.
For å leve et selvstendig liv, vil det på et tidspunkt bli behov for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA kan forenkle muligheten til å ta utdannelse og for noen å få jobb,
samt delta i fritidsaktiviteter. Flere ungdommer med DMD forteller at de har god
erfaring med å starte tidlig i ungdomsårene
med BPA. Dette kan gjøre overgangen til et
selvstendig ungdoms- og voksenliv, som det
i dag må planlegges for, enklere. Å bruke International Classification of Function (ICF)
som et verktøy i fysioterapioppfølgingen, vil
fremme denne helhetlige tankegangen i habiliteringsprosessen.
Andre tilbud
Den nasjonale kompetansetjenesten for
sjeldne diagnoser har ulike typer tilbud for
barn, ungdom og voksne med DMD (10).
Foreningen for muskelsyke (FFM) er en
viktig interesseorganisasjon for muskelsyke
i Norge (11). Noen rehabiliteringssentre,
som Beitostølen helsesportsenter (12) og
FYSIOTERAPEUTEN 9/17
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Valnesfjord helsesportsenter (13) har tilbud
til gutter med DMD. Det finnes også andre
rehabiliteringsinstitusjoner som tilbyr både
gruppeopphold og tilbud til enkeltpersoner. Fysioterapeuten bør ha oversikt over de
ulike tilbudene som finnes, og hjelpe med
søknad ved behov.

Avslutning
Fysioterapeuter har et stort ansvar for å
følge opp nevromuskulære sykdommer som
her eksemplifisert ved DMD. Samarbeid
mellom de ulike nivåene i helsetjenesten er
en forutsetning da kunnskapsutviklingen
kan skje raskt og behovet for justeringer i
oppfølgingen er stort. I tillegg kan fysioterapeuten få en sentral oppgave i å vurdere
virkninger av nye medisinske behandlingsmetoder. Fortsatt vil det være viktig å planlegge for og fastholde en helhetlig tankegang
i habiliteringsprosessen av personer med
nevromuskulære sykdommer.
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Aktivitetsnivået hos norske barnehagebarn gjennom
en uke i barnehagen
Sammendrag av artikkelen: «Objectively
measured physical activity level and sedentary behavior in Norwegian children during a
week in preeschool».
Janne Borch-Jenssen, spesialist barne- og
ungdomsfysioterapi MNFF og spesialfysioterapeut i Sandefjord kommune.
Steinar Øvreås, høgskolelektor, Fakultet for
humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap,
Høgskolen i Sørørst-Norge.
Hanna Ellingsen, spesialist barne- og
ungdomsfysioterapi MNFF og spesialfysioterapeut i Sandefjord kommune.
Thomas Moser, ph.d. magister i naturvitenskap, professor i utdanningsvitenskap rettet
mot barnehageforskning ved Høgskolen i
Sørøst-Norge, institutt for pedagogikk.
Kari-Anne Jørgensen, ph.d., førsteamanuensis, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.
Eivind Andersen, ph.d., førsteamanuensis,
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge.

INTRODUKSJON: Det er en allmenn opp-

fatning at barnehagebarn i tre- til femårsalderen beveger seg mye og er i fysisk
aktiv lek store deler av dagen. Studier har
derimot vist at en stor del av barna i denne
aldersgruppen ikke er i tilstrekkelig aktive
i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger om minst 60 minutter daglig fysisk
aktivitet med moderat til høy intensitet
(MHFA). Aktivitetsvaner i barndommen
påvirker hvor aktive barna blir videre inn i
ungdoms- og voksenlivet. Tiltak som øker
barns deltagelse i fysisk aktiv lek er dermed
viktige forebyggende grep for å bedre befolkningens helse. En grundig beskrivelse
av barnehagebarns mønster i aktivitetsnivå
har manglet i litteraturen. Særlig er en forståelse av mønsteret i aktivitetsnivået til de
minst aktive barna essensielt for å kunne
planlegge og tilpasse gode helsefremmende tiltak.
HENSIKT OG METODE: Hensikten
med artikkelen var å beskrive mønsteret

i fysisk aktivitet i barnehagetiden hos alle
barna født i 2011 (tre- eller fireåringer)
som gikk i de 11 kommunale barnehagene
i Sandefjord kommune. Spesielt skulle aktivitetsnivået og -mønsteret hos de minst
aktive barna beskrives. Målingene ble gjort
i kartleggingsfasen av prosjektet og studien
«Barn i bevegelse» («Active kindergarten –
Active Children study»), der man ønsket
valide tall som utgangspunkt for planlegging av intervensjon med mål om å øke
fysisk aktiv lek i barnehagen. Målingene
inkluderte data fra 111 barn som hadde på
seg et Actigraph akselerometer mandag til
fredag i uke 39 i 2015, fra de ankom barnehagen om morgenen til de ble hentet
om ettermiddagen. De ansatte fylte ut en
skriftlig logg hver time for å dokumentere
måltider, værforhold og om barna var ute
eller inne.
RESULTATER: Barna i studien var i
gjennomsnitt 3.7 år (SD ±0.4) og 57% var
jenter. I barnehagetiden var barnegruppen
stillesittende i 54% av tiden. 33% av tiden
ble brukt i lett-, 9% i moderat- og 2% i høyt
aktivitetsnivå. Mandag og fredag hadde
seksti prosent av barna minst 60 minutter
MHFA, mens bare 26% av barna oppnådde
dette på tirsdagen, da det var kraftig regn.
Gjennomsnittlig hadde barna 58 minutter MHFA hver dag, men variasjonen
mellom barna var fra 16 minutter til 116
minutter. Stillesittende tid per dag varierte
mellom barna fra 163 minutter til 387 minutter.
Guttene hadde totalt et høyere aktivitetsnivå, hadde mer aktivitet med moderat
og lett intensitet, gikk flere skritt per dag
og var mindre stillesittende enn jentene.
Det var ingen kjønnsforskjeller i tid brukt
på aktivitet med høy intensitet. Barna var
mest aktive da de var utendørs. Ved utendørs lek fant man ikke kjønnsforskjeller i
aktivitetsnivå.
Aktivitetsmønsteret i barnehagetiden
viste at det var perioder med lavere og høy-

ere aktivitetsnivå, noe som reflekterte tid
for måltider, ute- og innelek. Den minst
aktive fjerdedelen av barna var betydelig
mindre aktive enn de andre barna til alle
dagens tider, bortsett fra den første timen
om morgenen. Denne gruppen barn tok
gjennomsnittlig 2.975 færre skritt per dag,
hadde flere stillesittende perioder og var
stillesittende signifikant lenger og var i
mindre lett aktivitet og MHFA enn de mest
aktive 25% av barna.
KONKLUSJON: Gjennomsnittlig hadde
tre- til fireåringene som gruppe MHFA på
om lag en time hver dag i barnehagetiden.
Variasjonen mellom enkeltbarn, både i tid
brukt på MHFA og stillesittende aktiviteter, var imidlertid stor. Det er bekymringsfullt at en fjerdedel av barna har svært lavt
aktivitetsnivå og er mye stillesittende, noe
som kan påvirke deres helse både i barndommen og videre i livet. At vi vet at en andel av barna har lenger stillesittende perioder, er mindre aktive gjennom hele dagen,
ikke er mer aktive ute enn innendørs, kan
være nyttig informasjon for planlegging og
gjennomføring av intervensjoner med mål
om å øke barns fysisk aktive lek i barnehagen. For å lykkes med slike intervensjoner
må man finne disse barna og skape et miljø
og en kultur som motiverer og inspirerer
dem til å bruke kroppen i aktiv lek. Det ser
ut til at utendørs aktivitet øker tid brukt på
MHFA generelt og særlig gjør at jenter er
mer aktive. I værutsatte Norge bør man i
tillegg til daglig utelek, planlegge for alternative muligheter til fysisk aktiv lek med
høyere intensitet innendørs dersom været
tilsier det.
Referanse:
Andersen E, Borch-Jenssen J, Øvreås S, Ellingsen H,
Jørgensen KA, Moser T. Objectively measured physical
activity level and sedentary behavior in Norwegian
children during a week in preschool. Preventive Medicine Reports 7 (2017), 130-135.
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Kroppens subjektivitet – glemt eller
anerkjent i fysioterapifaget?
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Ingvil Øien, førstelektor og fysioterapeut,
Cand. Scient. Høgskolen i Oslo og Akershus.
fakultet for helsefag, institutt for fysioterapi.
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Innledning: Artikkelens hensikt er å belyse at faglige begrep om kroppen er grunnleggende for fysioterapifaget. Fysioterapeuter har til felles at de berører og berøres
av andre menneskers kropper. Hvilke(n) kroppsforståelse(r) fysioterapeuter har felles,
må dermed avklares. Barnekroppen brukes som case for å belyse relevansen av teori
om kroppen.
Hoveddel: Fysioterapeuter kan merke og fornemme den andres og egen kropp slik
kroppene er og uttrykkes i bevegelse og berøring. For å gjøres faglig relevant må
denne innsikten teoretiseres og gyldiggjøres innenfor fysioterapeutens faglige forståelse. Artikkelen presenterer teori som støtter opp om allerede etablerte forståelser av kroppen i fysioterapi.
Avslutning: Ved å kombinere teori om kroppen med forskning om barnet som subjekt, bidrar artikkelen med innsikter som viderefører sentral forskning og litteratur
om kroppen som er relevant for fysioterapi.
Nøkkelord: Teori, kropp, erfaring, barn, fysioterapi.

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert
etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble
akseptert 21.11.2016. Ingen interessekonflikter oppgitt. Publisert først på nett.

Tenk deg at du er ute på tur med en gruppe
barn. Plutselig ligger vanndammen der og
frister. Barna vil løpe i vanndammen, ikke gå
utenom – slik du foreslår. Mens den voksne
roper ut om fare for forkjølelse og manglende
skift, vil barna utforske vannet og har ingen
tanke om at de blir våte på bena. Du løfter et
barn vekk fra vanndammen, barnet protesterer og sklir ut av hendene dine. Der og da er
du ikke i tvil om hva barnet vil, og at barnets
vilje er kroppslig.

Introduksjon

Valg av faglig og teoretisk
utgangspunkt
Et utdrag fra definisjon av fysioterapi fra
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er som
16
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følger: «Fysioterapeutens kunnskapsfelt er
kropp, bevegelse og funksjon»1. At fysioterapeuter har «kroppen som kunnskapsfelt»,
gir som premiss at fysioterapeuter har til felles at de berører og berøres av andre menneskers kropper, og at relasjonen mellom fysioterapeuter og pasienter involverer begges
kroppslige subjektivitet. Vi skal vise hva vi
mener med dette, ved å plassere artikkelen
https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet.
1

Dette gjør vi imidlertid i en større teoretisk-empirisk
artikkel vi arbeider med.
2

http://criticalphysio.net/. Nettverket ble dannet i
2012 etter initiativ fra professor David Nichols og
består av 550 medlemmer fra 30 ulike land.
3

i en tradisjon sammen med flere fysioterapeuter som har arbeidet med teoretiske forståelser av kroppen. For denne artikkelens
formål har vi basert oss på et utvalg litteratur
for å underbygge våre resonnement, og ikke
foretatt et systematisk litteratursøk2. Vi trekker imidlertid inn et utvalg av forskningen
der fysioterapeuter har kritisert et objektivt
og naturvitenskaplig syn på kroppen (1–7).
Interessen for fysioterapi som relasjonell
praksis kommer også til uttrykk gjennom
forskningen medlemmene i organisasjonen
The Critical Physiotherapy Network (CPN)
arbeider med3. Forskerne fra dette nettverket utfordrer «mainstream» i fysioterapitradisjonen (8). «Rethinking body» og «critical
theory reflection», «embodyment» og «the

Hvordan vi snakker om kroppen, gjør noe med hva
vi merker og kjenner ved oss selv og andre.

lived body» er uttrykksmåter en møter her.
Fra 1980-tallet ble kroppen utforsket som
et teoretisk grunnlagsproblem i fysioterapi,
og flere fysioterapeuter klargjorde at hvilken
teori om kroppen en baserer sin yrkesutøvelse på, synliggjør et grunnvilkår for å arbeide
sammen med andre mennesker (9). Startpunktet og enigheten om at fysioterapeuter
har «kroppen som kunnskapsfelt» (jfr. NFF),
har inspirert oss til å problematisere en side
ved dette som har vært mindre omtalt; det
å være tilstede overfor den andre her og nå.
For å utdype dette har vi valgt et fagområde
av fysioterapien som en case; nemlig barn.
En grunn er at det ved flere studiesteder
har vokst frem mastergrader i fysioterapi
med mulighet for fordypning barn4. Barnets
bevegelser som er rettet av- og mot verden;
andre mennesker og ting, viser oss at det
barnet vil og kan, før verbalspråket er fullt
utviklet, kan uttrykkes med kroppen. Med
andre ord: Intensjoner5 er kroppslige. Det gir
oss anledning til å gi kroppen en egen betydning, som språkets utgangspunkt, men også
som et sted der forhold som ikke sies eller
omtales med verbalspråket, blir synlige.
Kropp og språk
Vi betrakter imidlertid ikke bare kroppen
som språkets utgangspunkt, men også som
bærer av det som gir språket mening for den
enkelte: Det er nettopp kroppens manifestasjon i språket som gjør at vi merker at det
den andre sier ikke er en generell frase, men
noe som hun eller han virkelig mener. Det
reiser dermed et særlig interessant forhold
mellom den opplevde kroppen og fagspråket
om kroppen. Vi tar opp hvordan kroppen er
det som kan trygge språket slik at vi kan stole
på den meningen som språket gir oss.
Når kroppen ikke er det bærende i språket, fortrenges subjektiviteten fra språket, og
språket om oss selv og våre plager blir reprohttps://uit.no/utdanning/program?p_document_
id=279660, http://fysioterapeuten.no/Aktuelt/Nyheter/Fordypning-i-MUSSP-barn-og-eldre.
4

Intensjoner er et begrep som har vært lagt til
«bevisstheten» blant annet hos filosofen Edmund
Husserl. Maurice Merleau-Ponty viser imidlertid at det
er kroppen som bærer rettetheten mot verden.
5

duksjon av generell kunnskap. McDougall
(10) drøfter dette i arbeidet med pasienter
med psykosomatiske lidelser, og beskriver
det som en tilstand hvor pasienten lider av
normalitet. Skårderud (11) og Løkke (12)
peker på det samme i behandlingen av flinke
jenter med spiseforstyrrelser, og førstnevnte
beskriver det som en tilstand der ordene går
på tomgang.
Kristeva (13, s. 267) er opptatt av hvordan det kroppslige aspektet i språket (eller
det hun kaller semiotiske operasjoner) kan
oppmuntres og oppøves når barnet lærer å
snakke i de pre-fonologiske stadiene (forut
for ordene): De nære andre som snakkingen
er rettet mot berøres av og svarer på det som
barnet spontant uttrykker og retter seg mot.
Vi deler hennes forståelse. Men til forskjell
fra Kristeva, som ikke har interessert seg
for kropper i bevegelse, er vi (14) opptatt av
dette: (1) Hvordan kroppens subjektivitet
uttrykkes og erfares i barnets spontane bevegelser, og (2) hvordan det å møte barnets
spontane bevegelser med åpenhet, kan oppmuntre til en språkpraksis der kroppen blir
det bærende i språket, slik at ordene ikke går
på tomgang. I denne artikkelen er det imidlertid bare det første punktet vi utdyper og
undersøker.
Språket er også en del av kroppens subjektivitet. Hvordan vi snakker om kroppen,
gjør noe med hva vi merker og kjenner ved
oss selv og andre. Åpner fysioterapeutens
kroppsforståelse for å bruke begreper som
skaper gjenklang i pasientens kropp, eller er
begrepene en kilde til fremmedgjøring? Enkelte forfattere kan bruke mye tid på å finne
ord som leseren kan kjenne i kroppen når
vedkommende leser boken. Like viktig er
det at fysioterapeuter som har kroppen som
sitt gjenstandsfelt, gjør det samme, dvs. bruker ord som den andre kan merke seg selv i
som kropp.
Fagspråk og diagnostisk språk kan utvilsomt stå i veien for å se hva kropper bærer
på, uttrykker og vil. Et eksempel er all oppmerksomhet diskusjoner om avvik og forsinkelser tilskrives, når barn skal behandles
av fysioterapeuter, og hvordan frustrasjoner
over «at barnet ikke vil eller kan», tar plass i
faglige diskusjoner.

Å møte og forstå kroppens
intensjonalitet
Vår hensikt er å vie oppmerksomhet mot
å møte og å forstå barns individuelle kropp,
uttrykk og bevegelser. Barn er i stadig bevegelse, fra det minste pust til hoppet i vanndammen, alle rundkast, fall og iver etter å
prøve ut sine lyster. Lyster til å være i bevegelse og barns kroppslige og ofte uregjerlige
uttrykk, står ifølge Gibson et al. i fare for å
bli oversett dersom vi baserer fysioterapi på
et for ensidig metodeorientert og begrenset
perspektiv (15).
I innledningen viser vi at barnekroppen
uttrykker en intensjon som den voksne ikke
kan unnslippe, men må forholde seg til. Flere forskere hevder imidlertid at når det gjelder forskning om tidlig oppvekst, så er perspektiver på barns kropper fraværende (16,
s.21). Hvordan fysioterapeuter forholder seg
til barnet, er basert på deres virkelighetsforståelse og teoretiske forståelse av kroppen,
enten denne er eksplisitt eller implisitt. Når
fysioterapeuter eksempelvis utrykker at «det
er vanskelig å få barnet til å gjøre det jeg vil»,
er dette et uttrykk for et ønske om å oppnå
behandlingsresultat, og at fysioterapeuten
er opptatt av effekter av tiltak. Det å opptre
som profesjonell i møte med barn innbefatter å forholde seg til barnekroppen slik den
uttrykker seg i øyeblikket. Slik er det også
i møter mellom voksne, men her kan verbalspråket være utviklet på en slik måte at
kroppen kommer i bakgrunnen (jf. det vi
har skrevet ovenfor om å lide av normalitet
og om ord som går på tomgang).
Gulbrandsen (17) har kommet med noen
forslag som kan fungere som ramme om

Kort sagt
De kliniske implikasjoner av artikkelens
perspektiver er å vise interesse for barnets
kroppslige utrykk og vilje. Begrepene
fysioterapeuter bruker om kroppen må
kunne merkes og gjenkjennes i praksisen.
Uten en slik kobling mellom begreper om
kroppen og erfaring med kroppen, risikerer
de faglige begreper å bli generelle og gå på
«tomgang».
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profesjonelle praksiser med barn: Hvem
definerer barnet og barnets situasjon, og på
hvilke måter? Hvordan forstår og utrykker
barnet seg selv og sin situasjon? Hver enkelt profesjonsutøver må stille spørsmålet:
Hvordan forstår jeg barnet? (13). Hva vil
det si å være et barn i verden? Forstås barnet
som noe «utenfor» fysioterapeuten, der fysioterapeutens oppgave er definert gjennom
metodene som står til rådighet? Forstås barnet som grunnleggende forskjellig fra eller
i sammenheng med fysioterapeuten? Slike
spørsmål inngår i yrkesutøvers antagelser
om den andre (18, 19).

Hoveddel

Et kroppsteoretisk utgangspunkt for
fysioterapeuter
I tråd med en utvikling, slik Gibson &
Nicholls foreslår, viser Engelsrud (20) at fysioterapeuter har stort behov for å erfare og
lære om sin egen kropp, både når det gjelder
å erfare bevegelse og hvordan de kan tolke
og nyttiggjøre seg egne kroppslige erfaringer i profesjonelt arbeid med pasienter. Vi
tar utgangspunkt i hvordan det å forstå egen
18
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kropp har sammenheng med hvordan en
forstår andres. Filosofen Maurice MerleauPonty (1906–1962) skriver i kapittelet «The
Experience of Others» (21, s.56): «there is
already a kind of presence of other people in
me». Andre personer eksisterer som kropp
på lik linje med meg, og andres eksistens er
ikke utvendig i forhold til meg; et teoretisk
utgangspunkt som baseres på relasjonen
mellom mennesker. Videre er MerleauPonty kjent for tvetydigheten «å være og å
ha en kropp». Denne tvetydigheten inngår
i hans teori om den levde kroppen, som betyr at kroppen er min måte å eksistere på og
basis for forholdet til andre mennesker (22).
Behandling i fysioterapi skal formuleres
i samarbeid med og være relevante og meningsfylte for pasienten (jfr. retningslinjene
fra NFF). Slik sett må pasienten sees som et
subjekt og deltager. Ett av utgangspunktene
for fysioterapi som profesjonell praksis, er at
det defineres målsettinger for behandling og
habilitering som peker mot et fremtidsmål.
Enhver behandling består imidlertid av øyeblikk som lett kan overses og oppfattes som
underordnet de langsiktige målene (23).

Barnekroppen
Et felles utgangspunkt for mennesket i verden er; «fosterstillingen»6. Allerede etter én
dag søker imidlertid barnet seg mot omgivelsene, og former og formes av sine omgivelser og mennesker. Individualitet og variasjon i uttrykk, erfaringer og samspill med
omgivelsene, blir synlig allerede i første leveuke (24). Fra førspråklige bevegelser utvider barnet sitt bevegelsesrepertoar. Det kan
etter hvert og med all tydelighet komme seg
ut av situasjoner det ikke vil være i. Som vi
skrev innledningsvis, kan barn som ikke vil
kle på seg, uttrykke det med å vri seg unna
eller skli ut av den voksnes hender. En barnekropp som ikke vil løftes, taler sitt tydelige språk. Kroppen er primær og orienterer
seg, tar initiativ og har kontakt med andre
og omgivelsene fra første stund. Barnet må
ikke ha lært seg et verbalspråk før vi kan
forstå hva det vil. Intensjonen er i kroppens
bevegelser. Kroppen blir i slike situasjoner
selve ordet, slik Merleau-Ponty skriver at bevegelser og kroppen må oppfattes «without
confusing it with a cognitive operation» (22,
s. 185).
Tilbake til forsøket på å løfte barnet vekk
fra vanndammen; barnekroppens uttrykk
virker i møtet, og den voksne erfarer barnet
som tungt når det sklir ut av hendene og vrir
seg unna. Vil barnet opp, oppleves det derimot som lett som en fjær. Voksne kan merke
tilsvarende dersom de ikke finner rytmen på
dansegulvet: Det er ikke noe de kan snakke
seg vekk fra. Går en kropp til høyre og en
til venstre, er det ikke et møtepunkt, men
kroppers ulike intensjoner og vaner.
Ved at barnekroppen opptrer med en impulsivitet som er forskjellig fra voksne, gir
de fysioterapeuten anledning til å undersøke
om frustrasjonen «jeg får ikke til det jeg vil!»
i stedet bør handle om – hva kan fysioterapeuten lære av barnets bevegelser? Hva kan
skje dersom fysioterapeuten avventer barnets kroppslige utspill, og venter med egne
metoder og teknikker? Hvordan ta hensyn
til at barnet allerede har en kroppslig viten, som ikke er avhengig av at barnet har
et verbalspråk? Når et lite barn skal ned fra
høyder og ned trapper, setter det bena ned
først. Det er med andre ord en gjensidighet
mellom det barnet retter seg mot og blir rettet av: Barnet retter seg mot å bevege seg fra
«Fosterstilling» symboliser trygghet og brukes i
mange bevegelespraksiser nettopp for å erfare seg
beskyttet og samlet.
6
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sofaen til gulvet, og sofaen og gulvet retter i
sin tur barnets bevegelser, eller sagt slik: barnet rettes av og mot omgivelsene. Formulert
i tråd med filosof og bevegelsesforsker Maxime Sheet-Johnstones, så har kroppen viten
om seg selv og verden (25).
Å være kroppslig tilstede som profesjonell kompetanse
Å være tilstede har fått økt oppmerksomhet i
helsevesenet og i profesjonell sammenheng.
I boka «On becoming aware» (26), skriver
forfatterne om egne systematiske måter
å utforske det å være tilstede på gjennom
grunnleggende øvelse og spesifikk trening.
De legger til grunn at forskerne kan oppøve
det å være ikke-vitende og ikke-dogmatisk
tilstede i situasjoner. Ifølge Fyhn (27, s. 3) vil
det innebære å lytte og gi rom for virkeligheten slik den møter oss før vi navngir og
klassifiserer den. Siden faglige begreper og
klassifikasjoner hører til profesjonaliteten,
vil det å legge faglige begreper og klassifiseringer til side være utfordrende. Her støtter
de nevnte forskere opp under at det å kunne
være tilstede overfor andre og stå i situasjo-

ner, må omtales og inngå i en faglig refleksjon, som å reflektere over om begrepene
som brukes er begreper som pasienten kan
kjenne i kroppen.
Fysioterapeuten kan med andre ord reflektere over og problematisere både behandlingsiver, det å forandre barnet eller
det å lete etter feil og mangler (28). Et fenomenologisk perspektiv (jf. den levde kroppen) bidrar med et metaperspektiv her, i og
med at det vektlegger at mennesker gjennom kroppen er gitt det å kunne reflektere.
Vi er i stand til å tenke om oss selv. Mange
filosofer har beskjeftiget seg med spørsmål
som angår menneskets selvrefleksjon, selvbesinnelse eller selvransakelse (29, 30). I
følelsesladede situasjoner, noe møter med
barns viltre, motvillige, engstelige og uforutsigbare kropper ofte kan være, stilles voksne
på prøve. Et teoretisk perspektiv kan bidra
til at den profesjonelle kan se seg selv som et
kroppslig subjekt med muligheter til refleksjon over sitt eget bidrag til relasjonen med
andre, og at slike perspektiver inkluderes i
yrkesutøvelsen.

Avslutning

Å møtes via kroppen
Som vi har trukket fram kan barns kroppslige væremåter utfordre den profesjonelle.
Når små kropper er viltre og gjør seg gjeldende gjennom kroppen, kan det utfordre
det «å få gjort jobben», som ofte betyr å utøve metoder eller tiltak som skal dokumentere effekt i ettertid. Ved å trekke inn teori
om kroppen som stedet vi merker oss selv,
kan det å utforske og kjenne etter i kroppen
inngå i profesjonell kompetanse. Ved å både
fastholde og åpne opp for det som skjer i
egen kropp, kan fysioterapeuter systematisk
lære at det vi opplever skjer i oss selv. Det
å merke seg selv (31) er noe en person kan
gjøre gjennom kroppen hele tiden: en fryser, kjenner ubehag, nedstemthet eller lite
energi. Dette er imidlertid noe som tilhører
hverdagskunnskap, og som samtidig utgjør
vaner og spenninger som kan være utelatt
fra refleksjon. Det kan derfor bli oppfattet
som uviktig eller ikke anses som tilhørende
profesjonskunnskapen. Slik vi argumenter
for, er en slik selvmerking noe profesjonelle
kan øve på å registrere, gi faglig betydning
FYSIOTERAPEUTEN 9/17
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og inkludere i fagkunnskap.
Slik vi har gjort relevant er vi utlevert til
kroppen og hører hjemme i kroppen gjennom livet, slik fenomenologien fremhever
(32). Premisset er en påminnelse om at det
fysioterapeuter har felles er kroppen som
subjekt. Det innebærer å være opptatt av at
kroppen alltid erfarer og uttrykkes – en forståelse som vi har knyttet til begrepet kroppens subjektivitet. Det som erfares og uttrykkes endres kontinuerlig, og endrer også vår
subjektivitet. En av mulighetene perspektivene vi har trukket fram åpner for å forstå,
er at i møte med pasienten kan fysioterapeuter øve på å kjenne og å erkjenne sin subjektivitet. Det krever ydmykhet og det å kunne
gi slipp på alt som har vært, både når det
gjelder erfaringer så vel som faglige begrep,
slik Fyhn inspirerer til (27)7.
Vi tok utgangspunkt i at selv om yrkesutøvelsen er basert på kroppen som kunnskapsområde, er det som skjer i møter mellom fysioterapeut og pasient lite utforsket.
For å synliggjøre at kroppen må gis større
oppmerksomhet i fysioterapi, har vi anvendt
teori om kroppens dobbelthet som subjekt
og objekt, og på barnet og den voksne som
subjekter. Vi brukte barnekroppen som case
for å tydeliggjøre at kroppen er intensjonell,
erfarende, foranderlig og vital. Barn som
møter fysioterapeuter vil mest sannsynlig
erfare en veksling mellom å bli objekter for
fysioterapeutens mål og behandlingsmetoder, og å kunne opptre som subjekter som
selv handler og tar initiativ. Vi håper artikkelen kan inspirere fysioterapeuter til å legge
merke til seg selv sammen med barnet, og
være opptatt av at fysioterapiens faglige begreper om kroppen ikke går på tomgang,
men gir opplevd mening. Samspillet mellom fysioterapeuter og pasienter trenger et
bredere forskningsmessig og praktisk blikk.
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Title: The body’s subjectivity – forgotten or recognized in physiotherapy?
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Introduction: The aim of the article is to illustrate how theory of the body is fundamental to the physiotherapy profession. Physiotherapists have in common that they
affect and are affected by other people’s bodies. However, what sort of understanding
of the body physiotherapists have in common must be clarified. Using the child’s body
as case shows the relevance of the theory of the body.
Main part: Physiotherapists can feel and perceive the others as well as his/her own
body, as the bodies express themselves in action and in motion. To be profession-relevant, this insight needs to be theorized and included in the physiotherapist’s professional understanding of concepts. As case; applied research of children’s bodily learning.
Conclusion: By combining theory referred to the body and the child as subject, the
article contributes with insights continuing central research and literature relevant to
physiotherapy.
Keywords: Theory, body, experience, children, physiotherapy.
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Hvorfor teste?
I en klinisk hverdag med økende fokus på
evidensbasert praksis møter fysioterapeuter i barnefeltet behovet for å kunne telle og
måle det vi ser. Det kan være fordi vi ønsker
å begrunne et tiltak overfor foreldre, PPT,
skole eller barnehage, for å vurdere om et
barn bør henvises til spesialisthelsetjenesten, for å diagnostisere eller for å klassifisere
innad i en diagnose.
Stobart (1) skriver om testing i utdanningssystemet. Han mener disse tre spørsmålene er gode å spørre til enhver vurdering: 1) Hva er det prinsipielle målet med å
gjøre vurderingen? 2) Er vurderingsformen
passende til målet? 3) Oppnår den målet?
Det første spørsmålet vil hjelpe oss til å
tenke gjennom hvorfor vi ønsker å gjøre en
test. Det andre til å tenke gjennom hvordan
vi best kan nå frem til svarene. Det tredje
spørsmålet handler ikke bare om i hvilken
grad testen måler det den ønsker å måle,
men også om konsekvensene vurderingen
eller testen har.
Ett eksempel på barn som hyppig testes
er barn med Cerebral Parese. I Norge er de
fleste barn med CP med i Cerebral Parese
Oppfølgingsprogram (CPOP). Dette innebærer at de jevnlig testes blant annet med
Gross Motor Function Measure (GMFM).
Dataene bidrar til å øke kunnskap om CP
22
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Alle har på ett eller flere tidspunkt vært utsatt for en testsituasjon. Det
kan være en eksamen, et idrettsstevne, et jobbintervju eller en skoleprøve.
Noen ganger er det helt greit. Andre ganger er man svett på ryggen og
klam i hendene. Pulsen øker og man kan kjenne en klump i halsen. Vil det
gå bra? Er jeg bra nok? Hva utsetter vi egentlig barn for med våre motoriske tester, og er det egentlig verdt det?

og hvordan diagnostisering, behandling og
oppfølging kan forbedres. Medisinske kvalitetsregistre vil kunne bidra til å kartlegge
årsaksforhold, forekomst og behov for habiliteringstiltak for alle barn/unge med CP.
På den måten kan Cerebral pareseregisteret
i Norge (CPRN) og CPOP være med på å
danne grunnlag for prioritering av helsetjenester (Helse Sør-Øst 2013). Fordi det er utarbeidet utviklingskurver for hvert nivå ved
hjelp av testing av mange barn med CP, vet
vi nå noe om prognosen innen hvert nivå.
Det å vite hvilket GMFCS-nivå (Gross Motor Function Classification System) barnet
hører innunder kan bidra til å bestemme
mål og tiltak som er realistiske for barnets
potensiale (2).
Dette er ett eksempel på utbredt testing
av barn. Det er liten tvil om at det har ført
med seg mye godt, men finnes det også en
bakside? Hvordan erfares det for barna som
er involvert? Det finnes uendelig mange studier av ulike testers psykometriske egenskaper, mens det er langt færre kvalitative studier som måler hvordan opplevelsen av å bli
testet påvirker barna.
Å klare eller ikke klare
Bjorbækmo og Engelsrud (3) har intervjuet
barn om hvordan de erfarer å bli testet. Ett
barn beskriver testsituasjonen som OK og

morsom. Hun klarte alt. Et annet barn beskriver at han ikke klarte å holde balansen
på ett ben og å hinke på det ene benet. Det
var ikke noe problem for han, han kunne jo
hinke på det andre benet, men i testsituasjonen ble det viktig at han ikke klarte dette.
Barna virker opptatt av hva de har klart og
hva de ikke har klart. De har også intervjuet
en voksen mann med en funksjonsnedsettelse, som gjennom oppveksten har vært
gjennom jevnlig testing. Også han beskriver situasjonen som noe han var usikker og
engstelig for. En gjennomgående bekymring
var om han ville klare eller ikke klare. Bjorbækmo og Engelsrud (3) beskriver at det
er fare for at det testede individet primært
identifiserer seg med de manglende evnene
til å klare en oppgave, og at hovedtrekket
ved testingen er å vise hva det ikke klarer.
Den samme tendensen til å fokusere på
hva man klarer og ikke klarer finner også
Krohne, Slettebø & Bergland (4) blant pasienter på en slagenhet og på en geriatrisk
akuttavdeling ved et sykehus, etter å ha
gjennomført kognitiv testing. Krohne et al.
(2011) beskriver at pasientene ble slitne av
testingen, hovedsakelig fordi de følte et prestasjonspress. Avhengig av hvor godt de selv
syntes de hadde mestret oppgavene, varierte
følelsene fra skam og irritasjon til stolthet og
lettelse. Kanskje er det den samme følelsen

Det finnes få kvalitative studier som måler hvordan
opplevelsen av å bli testet påvirker barna.

av stolthet og lettelse over å ha klart oppgavene, som får det ene
barnet i Bjorbækmos studie til å føle at det å bli testet kjentes OK,
og til og med moro?
Bjorbækmo og Engelsrud (3) viser til filosofene Merlaeu-Ponty
og Abram når de skriver at individer som blir testet vil være klar
over hvordan bevegelsene og gjennomførelsen deres har blitt vurdert, ofte før det blir sagt noe om resultatene. Erfaringene til barna
Bjorbækmo og Engelsrud (3) intervjuer, indikerer at de har lagt
merke til hvordan gjennomføringen ble vurdert.
Etter egne erfaringer med testing sitter jeg igjen med spørsmål
om hvor mye terapeutens opptreden i en testsituasjon påvirker
hvordan den oppleves for barnet. Kan vi «skjule» at det vi holder
på med er en test ved å kalle det for «noen morsomme oppgaver»?
Ved å ta tiden bare for å slå sine egne rekorder, og å gi positive tilbakemeldinger selv om resultatet ikke gir noen poeng på skåringsskjemaet? Poenget ved å gjennomføre standardiserte tester er at de
gir et objektivt mål. For at de skal kunne måle det vi ønsker presist,
er det et kriterium at testen er reliabel. For å være reliabel må testen kunne reproduseres, uavhengig av hvem som utfører testen.
Hvor mye spillerom har vi innenfor en standardisert ramme?
Standarder på avveie
Krohne, Torres, Slettebø og Bergland (5) har undersøkt hvordan
terapeuter individualiserer standardiserte tester. De påpeker at terapeuter er i et dilemma i testsituasjoner. For å være reliabel og
valid må testen være standardisert. Samtidig er det et viktig mål
å se og respektere pasienten som et individ. Resultatene viser at
terapeutene tilpasser testene i større og mindre grad. Intervjuobjektene er terapeuter som jobber med eldre. Forfatterne argumenterer at helt standardiserte tester i de fleste terapeuters hverdag
er så godt som umulig. Å følge testens standarder kan sette den
viktige relasjonen mellom terapeut og pasient på spill. Beckers og
Bastiaenen (6) har gjort en liknende studie der de har spurt nederlandske barnefysioterapeuter som benytter GMFM-66 i klinisk
praksis, om hvordan de utfører testen.
Retningslinjene for hvordan GMFM-66 skal utføres legger
noen rammer. Resultatene viser at testerne ofte beveger seg utenfor disse. Noen av terapeutene som brukte GMFM mente scoringen var objektiv, mens andre rapporterte om mye rom for tolkning. Selv om det står i manualen til GMFM-66 at barna skal være
komfortable, men ha på seg så lite som mulig (for eksempel shorts
og t-skjorte) og være barbent, oppgir nesten halvparten av terapeutene at de tester barna i vanlige klær. Bare noen få terapeuter
sier de kler av barna eller tester dem i shorts og t-skjorte. Rundt
halvparten tester barna uten sko. Mange sier de tester barna med
ortoser. Nesten halvparten av terapeutene indikerer at de noen
ganger eller alltid hjelper barna under testen, selv om manualen er
tydelig på at man ikke skal hjelpe barnet. Det er variasjon i hvordan terapeutene vil score et barn som nekter å utføre en oppgave
som det sannsynligvis ville klart, til tross for at manualen er klar
på at disse skal skåres som «ikke testet». 75 prosent ville ha gitt
FYSIOTERAPEUTEN 9/17
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barnet maks tre forsøk, slik manualen beskriver, mens resten ville
gitt enten fler eller færre. 72 prosent ville alltid brukt den laveste
scoren ved usikkerhet mellom to scorer, slik manualen sier, mens
noen ville ha brukt den høyeste. 38 av 51 terapeuter bruker den høyeste av scorene for forsøkene slik manualen instruerer, mens resten
velger andre løsninger, som å gi den laveste eller bruke gjennomsnittet av forsøkene. Nesten 30 prosent av terapeutene rapporterte at de
brukte scoringsskjemaet i stedet for dataprogrammet til å regne ut
resultatet. Skjemaet er laget for GMFM-88, og er ikke beregnet for å
bruke med GMFM-66. Til tross for disse resultatene oppgir de fleste
at deres utførelse av testen ikke avviker fra manualen. Noen få svarte
at de tilpasset testen til det individuelle barnet eller situasjonen. Forfatterne konkluderer med at informasjon om testens psykometriske
egenskaper, som er studert under mer kontrollerte forhold, ikke kan
generaliseres til klinisk praksis i Nederland (6).
Kan disse resultatene overføres til testing i klinisk praksis også
her hjemme? Hender det at vi lar hensynet til barnet eller situasjonen gå på teststandardenes bekostninger, eller at vi gjør feil fordi vi
ikke har lest manualen godt nok? Er testen da valid? Gir den virkelig
en objektiv vurdering? Hvis den ikke gjør det; hva er da poenget
med å teste?
Når må vi teste?
Hensynet til barnet og testens standarder kan bli en knivsegg vi må
balansere forsiktig langs. Det slår meg som enormt viktig at vi som
terapeuter ikke tester blindt uten å nøye tenke gjennom om hva som
er hensikten. I mange tilfeller kan vi gjøre en vurdering og få et godt
inntrykk av et barns motorikk bare ved å gjøre en observasjon av
barnet i lek. Noen ganger kan man forsvinne i mengden av voksne i
barnehagen, uten at barnet engang vet at det blir iakttatt. Når er vår
egen faglige vurdering nok, og når er det helt nødvendig å bekrefte
eller måle funnene med en standardisert test?
I noen tilfeller, som det nevnte oppfølgingsprogrammet for barn
med CP, kan man se på testingen som noe som gagner mange. Man
har fått nyttig data ut av programmet, som kan hjelpe andre i samme
situasjon. Noen ganger er testen også helt nødvendig for individet,
når en jevnlig test kan identifisere en viktig forverring eller forbedring i en alvorlig tilstand, og man må følge med for å vite hvilke
tiltak som skal settes inn til hvilket tidspunkt. Andre ganger er tester kanskje overflødige. Er det strengt nødvendig å gjennomføre en
ABC-test for å finne frem til en persentil, når barnet har blitt henvist fordi barnehagepersonale, lærer eller foreldre har en bekymring
rundt barnets motorikk, og man selv kan observere forsinkelse eller
avvik fra normal utvikling? Spiller det egentlig da noen rolle om det
fanges opp på en test, og om det blir femte eller femtende persentil?
Er det ikke viktigere spørsmål vi kan stille, om hvordan avviket påvirker barnet, og hva vi kan gjøre med det?
Når man skal teste og når man skal la være må vurderes av den
enkelte i hver situasjon. Det er lite forskning på hvordan barnet påvirkes av fysioterapeutisk testing. Resultatene er ikke helt entydige,
og det er trolig forskjellig utfall avhengig av hvilken test det gjelder,
hvem som tester og barnets personlighet. Jeg håper på flere kvalitative studier som kan besvare noen av spørsmålene i fremtiden. Inntil
det må jeg nøye meg med å tenke nøye gjennom hver henvisning før
jeg åpner opp testkofferten.
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Få en god strømavtale 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.

En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte

peker i samme retning og om studiene totalt har tilstrekkelig antall deltakere.

metoder for å identifisere, utvelge og kritisk vurdere relevant forskning,

Vi bruker Grades of Recommendations Assessment, Development and Evalua-

samt hente ut, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er

tion (GRADE) sitt system for å lage en profil over kvaliteten på dokumentasjo-

inkludert i oversikten.

nen for hvert utfallsmål. Dokumentasjonen kan være av høy (JJJJ), middels

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

(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.

Utenlandske habiliteringsprogram kan ikke dokumentere
effekt hos barn og unge med hjerneskade
Omtalt av Giske L og Elvsaas IKØ
Område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet.

Utenlandske intensive habiliteringsprogram som «Institutes for the Achievement of Human Potential program» (såkalt
Doman-metoden), «Family Hope Center», «Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation» – og «Kozijavikin-metoden» kunne
ikke vise større effekt av trening hos barn og unge med hjerneskade enn standard behandling. Det fantes kun tre studier
på to av programmene, og kvaliteten på dokumentasjonen var svært lav. Det viser en nylig utgitt metodevurdering fra
Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.
Bakgrunn
De utenlandske intensive habiliteringsprogrammene er kontroversielle i de medisinske fagmiljøene og utgjør en stor kostnad
for helsetjenesten og for samfunnet. Treningsmetodene består av ulike elementer,
blant annet passive øvelser, manuell korrigering av leddene og hyppig stimulering
av pasientene. Deltakerne skal trene fra
20 timer per uke og opptil 25 til 30 halvtimesøkter per dag, syv dager per uke.
Ifølge flere programmer er målsetningen å
oppnå normal fysisk-, intellektuell-, fysiologisk- og sosial funksjon.
Hva sier forskningen?
Denne metodevurderingen inneholder en
systematisk oversikt som oppsummerer
effekt og sikkerhet av intensive utenlandsprogrammer for barn og unge med hjerneskade sammenliknet med standard behandling. Metodevurderingen inneholder
også en helseøkonomisk analyse og etiske
vurderinger knyttet til behandlingsmetodene. Resultater:
• Tre små ikke-randomiserte kontrollerte studier undersøkte effekten av
«Doman metoden» og «Family Hope»
metoden.
• Ingen av studiene fant forskjeller mellom de to utenlandsprogrammene
sammenliknet med standard behandling i motorisk og kognitiv funksjon
(Jmmm).
• Ingen studier undersøkte effekten av

«Advanced Bio-Mechanical Rehabilitation» og «Kozijavikin-metoden».
• Totalkostnaden for utenlandsprogrammene for 2015 var cirka 31.900.000
kroner. Gjennomsnittskostnad per deltaker var 425.000 kroner (Jmmm).
• Etiske utfordringer er at offentlig finansiering av utenlandstilbudene kan
legitimere bruk av ikke-dokumentert
behandling. Deltakelse i programmene
kan redusere barnas og familienes muligheter for vanlig sosial deltakelse på
grunn av stor tidsbruk ved habiliteringen. Mange foreldre opplever likevel at
de blir godt ivaretatt.
Vi vurderte kvaliteten på dokumentasjonen til å være svært lav fordi studiene
hadde få deltakere og manglende blinding
av personalet som foretok målingene.
Mangelfullt tallmateriale gjorde at det ikke
var mulig å vurdere forskjell mellom gruppene.
Mer om metodevurderingen
Denne metodevurderingen ble gitt i oppdrag av Bestillerforum RHF i Nye Metoder
(tidligere «Nasjonalt system for innføring
av nye metoder i spesialisthelsetjenesten»,
https://nyemetoder.no/). Metodevurderingen er ment å hjelpe beslutningstakere
i helsetjenesten til å fatte velinformerte
beslutninger som kan forbedre kvaliteten
i helsetjenesten. Forfatterne av metodevurderingen fant ikke dokumentasjon for

at programmene i regi av «Institute for
the Achievement of Human Potential» og
«Family Hope Center» gir bedre effekt enn
annen, mindre intensiv habilitering. Det er
også usikkert om disse programmene sikrer det beste habiliteringstilbudet for barn
og unge, da de ikke bygger på teorier og
praksis som støttes av dagens kunnskapsgrunnlag. Det ble ikke funnet studier om
effekten av «Advanced Bio-Mechanical
Rehabilitation» og «Kozijavki-metoden».
Sikkerhet ved metodene var ikke undersøkt.
Konklusjon
Metodene «Advanced Bio-Mechanical
Rehabilitation», «Institutes for the Achievement of Human Potential program»,
«Family Hope Center program» og «Kozijavkin-metoden» skal ifølge Beslutningsforum i Nye Metoder ikke benyttes
i spesialisthelsetjenesten i Norge, da dokumentasjon for effekt og sikkerhet ved
metodene mangler. Det ble også besluttet
at tilbud til barn som allerede behandles
med en av disse metodene i utlandet skal
avvikles i løpet av fem år.
Kilde: Elvsaas IKØ, Lund UH, Giske L, Stoinska-Schneider A, Fure B. Vurdering av fire intensive habiliteringsprogram for barn og unge med hjerneskade
– en fullstendig metodevurdering. [Assessment of
four intensive habilitation programs for children and
adolescents with brain damage – a health technology
assessment] Rapport – 2017. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2017.
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Hverdagslivet, en risikoarena for spedbarn?
Ingvil Øien, førstelektor
og fysioterapeut, Cand.
scient. Høgskolen i Oslo
og Akershus. fakultet for
helsefag, institutt for
fysioterapi. Ingvil.oien@
hioa.no.  

Sammendrag
n

n
Bjørg Fallang, førsteamanuensis og fysioterapeut, Dr. philos., Høgskolen i Oslo og
Akershus, Institutt for fysioterapi.
Lisbeth Torgersen, fysioterapeut, spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF,
Oslo kommune.
Denne fagartikkelen er fagfellevurdert
etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble
akseptert 01.12.2016. Studien er godkjent
av Norsk senter for forskningsdata (NSD).
Ingen interessekonflikter oppgitt. Publisert
først på nett.

Innledning
Fysioterapeuter som arbeider på helsestasjon forteller at det stadig henvises barn til
fysioterapi med bekymring om risiko for at
de skal utvikle skjev nakke eller skjevt hode.
Med utgangspunkt i det muntlig rapporterte
omfanget av henvisninger, startet forskere
ved høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA),
institutt for fysioterapi og fysioterapeut fra
en helsestasjon i Oslo et samarbeidsprosjekt. De ble enige om å utforske hva det kan
innebære for familien når risikofaktorer og
bekymring knyttes til foreldrenes hverdagslivspraksis med spedbarnet. Forskerne er
samtidig involvert i et større tverrfaglig prosjekt, der de utforsker risiko og bekymring
knyttet til matpraksiser og fysisk aktivitet i
barnehagehverdagen.
Begrepet risiko er et sosialt begrep (1)
som har fått stor akademisk oppmerksomhet de siste tiårene og som i økende grad
26
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Innledning: Anbefalingen om at spedbarn skal sove i ryggleie hevdes å være forklaringen på at stadig flere barn henvises til fysioterapeut med merkelappen leiebetinget hodeasymmetri. Risikofaktorer blir lagt til hverdagslivets stelle- og håndteringsrutiner. Hva innebærer det for familien og deres hverdagsliv å få en henvisning
knyttet til barnets utvikling?
Hoveddel: Det ble gjennomført observasjon av konsultasjoner på helsestasjonen og
intervju av mødre (n=3). Tre tema diskuteres: 1) Henvisning og bekymring: Utilstrekkelig og manglende kommunikasjon om hva bekymring/risiko innebærer for barnets
utvikling kan skape usikkerhet og redsel hos foreldrene. 2) Kunnskapskilder for foreldreskap: konkurrerende forståelser mellom fagpersoner og foreldre om gjeldende
normer for utvikling, kan oppleves forstyrrende for tryggheten i eget foreldreskap. 3)
Transnasjonale og lokale foreldrenettverk: Kontekster for utvikling av eget foreldreskap.
Avslutning: Utveksling av kunnskap og forståelser mellom foreldre og profesjonelle
om bekymringer og risiko i en hverdagslivspraksis, kan bidra til å trygge foreldreskapet.
Nøkkelord: Hodeasymmetri, risiko, hverdagsliv, foreldreskap.

brukes av foreldre, fagfolk og i offentlige
dokumenter (2). Risiko knyttes både til «her
og nå»-aktiviteter og til fremtidige konsekvenser av «her og nå»-aktivitetene (3). I
aktivitetshåndboka (4) beskrives bekymring
for at barn og unge blir stadig mindre fysisk
aktive, og at dette kan føre til helseproblemer allerede i oppveksten og/eller i voksen
alder. Helsedirektoratet (5) gir anbefalinger
om omfang og intensitet av fysisk aktivitet
som skal gi friskere og mer robuste barn. Familiens hverdagsliv er derfor ofte utgangspunktet for risikovurderinger, og målet for
risikoreduserende praksiser.
Hensikten med dette pilotprosjektet var å
få kunnskap om hvilken betydning en fysioterapipraksis kan få for barnet – og familiens hverdagsliv. Spørsmålene vi stiller er:
Hva skjer når vanlige stellerutiner som det å
sove i ryggleie fremholdes som risikofaktor
for utvikling av asymmetri? Hvordan angår

det familiens hverdagsliv at et barn får en bekymring heftet ved seg?

Hoveddel
I en konsultasjon på helsestasjonen kan foreldre, helsesøster eller andre fagpersoner
ta opp bekymringer ved et barns utvikling.
Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte,
og har et helsefremmende og forebyggende
fokus med vekt på blant annet motorisk bevegelsesutvikling. Oppslutningen om helseundersøkelser på helsestasjonen for barn
0–5 år, er 96–100%. I 2014 fikk 99% av alle
spedbarn utført helseundersøkelser innen åttende leveuke (6). De fleste familier får tilbud
fra helsestasjonen om hjemmebesøk innen to
uker etter hjemkomst fra fødeavdelingen.
Forekomst av skjev nakke og/eller asymmetrisk hodefasong i første leveår har økt de
siste 20 årene. Studier fra Nederland viser at

Hvordan foreldre forstår sine barn og sitt eget
bidrag til barnas utviklingsprosesser, er innvevd i
sosiokulturelle kontekster.

denne tilnærmingen studerte psykolog og
forsker Haavind (16) småbarnsfamiliens
hverdagsliv for å få kunnskap om hvordan
foreldres praksis og forståelse av omsorg var
forankret i deres konkrete livsform. Hun var
opptatt av hvordan småbarnsfamiliens konkrete omsorgspraksis i hverdagslivet utgjør
betingelser for barns liv og utvikling. En slik
tilnærming ligger til grunn for det aktuelle
pilotprosjektet som utforsker foreldres spedbarnspraksis og profesjonelle praksis (Bilde
2 og 3, se neste side).

Materiale og metode

BILDE 1 «Denne side opp». Foto: Lillian Andersen/fotograflillian.no.

skjev nakke og hodeasymmetri forekommer
hos 17% av barn under fire måneder, 12% ved
sju måneder og 2,4% i to til tre års alder (7, 8).
Forekomsten faller altså med økende alder.
I 2014 ble det for eksempel henvist 100
barn til fysioterapeut med bekymring knyttet til utvikling av «skjev nakke» på en helsestasjon i Oslo. Den vanligste formen for
skjev nakke er leiebetinget hodeasymmetri
(plagiocefali). Fordi forekomsten har økt etter anbefalingene om at spedbarn skal sove
på ryggen, forklares ofte hodeasymmetrien
med ensidig leie (9–11). I Norge sendte Statens helsetilsyn i 1997 ut anbefalinger om at
spedbarn skal sove på ryggen for å forebygge
tidlig spedbarns død (12) (bilde 1).
At spedbarnet sover på ryggen, ser ikke
ut til å være en tilstrekkelig forklaring på
økt forekomst av leiebetinget asymmetri,
selv om det hevdes at anbefalingene har
ført til at spedbarn ligger mer på ryggen i
våken tilstand (13). Hvis barnet legges på
ryggen i løpet av all sin våkne tid, kan det
gi et ensidig trykk mot skallen. I noen studier er det undersøkt om det kan være andre fenomener enn begrenset tid i mageleie
som kan forklare den økte forekomsten av
leiebetinget hode-/nakkeasymmetri. En
fransk forskergruppe (14) fulgte to grupper
barn fra de var 72 timer gamle til fire mnd.
alder (n=51), der foreldrene i den ene gruppen kun fikk informasjon om ikke å la bar-

net sove på magen. I den andre gruppen ble
foreldrene i tillegg intervjuet av fagfolk som
ga utvidet informasjon om tilrettelegging
for variert aktivitet i familiens hverdagsliv.
Foreldrene i den andre gruppen fikk anbefaling om å legge barnet på magen, tilbringe
minst mulig tid i bilsete utenom bilkjøring,
og unngå å la barnet sitte når det ikke var
nødvendig. I gruppen som fikk utvidet informasjon om tilrettelegging for variert aktivitet i hverdagslivet, var antallet barn som
utviklet plagiocefali signifikant lavere enn
i kontrollgruppen (13% vs. 31%). Dette resultatet kan tilsi at det ikke bare er mageleie,
men summen av ensidige og passiviserende
stillinger gjennom dagen som kan bidra til
utvikling av skjevstilling.
Det aktuelle pilotprosjektet som utforsker
bekymring og risiko knyttet til familiens
stellerutiner, plasserer seg i skjæringsfeltet
mellom familiers hverdagsliv og profesjonelle praksiser. Hverdagsliv er både et teoretisk perspektiv og et gjenstandsfelt, og rommer både handlinger og forståelser (15, 16).
Hverdagslivet som gjenstandsfelt omfatter
hjemmet med forgreininger til andre steder
hvor barn og familie deltar, for eksempel
helsestasjon, barnehage og skole. Sosialantropolog Marianne Gullestad (15) skriver
at forskning om hverdagslivet kan bety en
viss mikroorientering, der en er opptatt av
å beskrive samfunnet nedenfra. I tråd med

Som innledning til pilotprosjektet ble helsesøstrene ved helsestasjonen invitert til et
informasjonsmøte. Forskerne og fysioterapeuten presenterte sin interesse for å utforske temaet «bekymring og risiko knyttet til
asymmetri». Helsesøstrene var interesserte
og bifalt prosjektet. For å bli kjent med helsestasjonen som virksomhet, deltok forskerne som observatører ved seks ukers og tre
måneders konsultasjoner hos lege (n=1) og
helsesøster (n=6).
Utvalg
Tre barn henvist til fysioterapeut med bekymring for utvikling av asymmetri ble
tilfeldig plukket ut; en var henvist fra helsesøster, en fra lege og en fra foreldre via helsesøster. Barna var mellom åtte uker og fire
måneder gamle ved første konsultasjon hos
fysioterapeut. En familie var etnisk norsk, to
var ikke etnisk norske. De tre familiene ga
skriftlig samtykke til deltakelse. Prosjektet er
godkjent av NSD.

Kort sagt
Fysioterapeutiske tiltak for små barn
griper inn i familiens hverdagsliv. Risiko for
utvikling av fremtidige helseplager, som
for eksempel skjev nakke eller skjevt hode,
knyttes til familiens hverdagslivspraksiser. Utfordringen for fysioterapeuter er
å utforme tiltak så de støtter opp om og
innpasses i hverdagsaktiviteter og daglige
rutiner.
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Datainnsamling
To forskere var til stede som observatører
ved konsultasjonene hos fysioterapeut. I etterkant av første konsultasjon ble mødrene
intervjuet. To av mødrene ble intervjuet
hjemme, den tredje på helsestasjonen. Intervjuene ble tatt opp og transkribert i sin
helhet. I intervjuene fulgte vi prinsippene
for «Hverdagslivforankret samtale» (16, 17).
Strukturen for samtalen var både den observerte konsultasjonen hos fysioterapeuten og
aktiviteter i en vanlig dag hjemme.
To av mødrene hadde ikke norsk som
morsmål. De brukte færre ord, men understøttet sine utsagn med å vise og peke med
kroppen. Fordi samtalen tok utgangspunkt
i konsultasjonen og konkrete hendelser i familiens hverdagsliv, ble det et rikt materiale.

BILDE 2 «Hverdagsliv». Foto: Medieseksjonen, HiOA.

Analyse
Intervjuene ble lest, diskutert og analysert
av forskerne og fysioterapeuten i fellesskap.
Det ble foretatt en tematisk innholdsanalyse
der det ble analysert frem tre temaer; henvisning og bekymring, kunnskapskilder for
foreldreskap, transnasjonale og lokale foreldrenettverk.

Resultater og diskusjon

Henvisning og bekymring
De tre mødrene i prosjektet representerer
tre ulike måter en kan bli henvist til fysioterapi på. En henvendte seg til helsesøster
med bekymring for om barnet hadde skjev
nakke og ble henvist videre, en ble henvist
fra lege og en fra helsesøster. I intervjuene
med mødrene kom det frem at bakgrunnen
for henvisningen var uklar for mødrene.
Alle barn som kommer til helsestasjonen
blir undersøkt av helsesøster eller lege. Disse
faste konsultasjonene gir ikke i seg selv grobunn for bekymring. Noen barn blir henvist
videre til fysioterapeut. Informantene formidlet at henvisningen til fysioterapeut førte
med seg «bekymring, usikkerhet, redsel, noe
er annerledes». I en klinisk rapport sammenlignet Harris (18) foreldres bekymring
for barnas motoriske utvikling med resultater fra motoriske tester utført av fysioterapeuter, og fant at foreldrenes bekymring ble
bekreftet gjennom testresultatene.
I våre intervjuer kom det frem at bekymring fra foreldrene kan forsterkes i møte
med profesjonelle, spesielt når bekymringen
ikke er tematisert av foreldrene i forkant av
en henvisning. Dette tematiserer Ole Jacob
Madsen i et essay «Helsestasjonismen» i
28
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BILDE 3 «Profesjonell praksis i hverdagslivet». Foto: Medieseksjonen, HiOA.

Morgenbladet (19). Han drøfter blant annet
helsesøsters og fysioterapeutens begrunnelser for bekymring og tiltak da hans ett år
gamle sønn ikke fulgte aldersnormene for å
stå og gå. Tema «henvisning og henvisningspraksis» tas også opp i en ny bok «Helsestasjonstjenesten. Barns psykiske utvikling og
helse» og i en kommentarartikkel i Tidsskrift
for Den norske legeforening (20, 21). I boken om helsestasjonstjenesten (20) hevder
forfatterne at helsesøsters bekymring kan
være en anledning til felles utforsking med
foreldre. For å bidra til at foreldre får innsikt
i bekymringen, anbefaler de at fagpersonen
beskriver konkret hva som er bekymringen,
for så å utforske den sammen med foreldrene. I artikkelen «Dialog som alternativ
henvisning» (21), er det også fokus på samtalen, om bekymring, hvor forfatteren refererer til en henvisningspraksis der familien
og helsesøster inviterer aktuelle aktører til
et møte med utgangspunkt i en bekymring
for barnet. De starter henvisningen med et
familiemøte, som skal bidra til at foreldre

og henvisende instans kan utvikle en felles
forståelse for bekymringen. Antagelsen er at
foreldre og profesjonelle tilegner seg et konkret kunnskapsgrunnlag for samarbeid om
hvordan hverdagen kan tilrettelegges.
Hvilke faggrupper som deltar i konsultasjoner på helsestasjonen, og hvordan de er
organisert, varierer fra kommune til kommune. I høringsutkastet for Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonen (22),
er det et forslag om at helsesøster og lege
skal samhandle om alle helseundersøkelser.
«Samarbeid om helsekonsultasjoner der lege
deltar med somatisk undersøkelse, bidrar
gjennom ulik kompetanse og erfaring til å
øke faglig kvalitet, tverrfaglige drøftinger og
refleksjoner rundt barnet». Fysioterapeuter
er ikke foreslått som deltaker i disse felleskonsultasjonene, hvor også vurdering av bevegelsesutvikling inngår. Med tanke på det
store omfanget av henvisninger av barn til
fysioterapeut med bekymring for utvikling
av skjev nakke, er det foruroligende at fysioterapeuten ikke skal delta i felleskonsultasjo-

nene. Dette er ikke i tråd med kunnskap om
at henvisninger kan gjøre foreldre utrygge
og at en felles konsultasjon med fagpersoner
og foreldre kan avdramatisere og/eller klargjøre bekymringen.
Kunnskapskilder og foreldreskap
Med foreldreskap menes både sosiale og
kulturelle forventninger til foreldre, og
praktiske omsorgshandlinger fra foreldre til
barn (23). Synet på hvordan man skal være
foreldre påvirkes av mange forhold, som
rådende familiepolitikk, dominerende psykologiske og sosiale teorier og egen erfaring
med familieliv. Begrepet rommer et stort
mangfold av handlinger og væremåter som
er med på å forme barns hverdagsliv.
Når barn henvises til fysioterapeut, er det
som oftest med en bekymring om forsinket
eller særegen motorisk utvikling. Foreldre,
med erfaring og kunnskap fra eget foreldreskap, og fysioterapeuter, med profesjonsspesifikk kunnskap, vil ha ulike blikk på barnet.
Innimellom kan foreldre møte syn på foreldreskap, barndom og normer for utvikling
som støter mot egen kunnskap. I en samtale
om mageleie versus ryggleie konkretiserer
den norsketniske moren hvordan hun håndterer og plasserer barnet. Hun viser til at i
deres familie sover barna på magen. Hun ser
at han liker å sove på magen, og lar han gjøre
det. Det blir tydelig hvordan hun forhandler
de profesjonelle normene mot egne erfaringer. Følgende sitat gir et bilde av hvordan
moren blir usikker når hun møter konkurrerende forståelser av utvikling og stellerutiner. Hun viser både til de profesjonelle og til
medlemmene i barselgruppen:
«Jeg klarer ikke å stole hundre prosent på
meg selv, fordi all informasjonen utenfra tar
mye plass. Jeg er jo trygg i mammarollen, jeg
er veldig trygg på meg selv, så det er synd at
det kommer instanser inn og ødelegger.»
Dette utsagnet kan være et eksempel på
hvordan foreldreskap kan destabiliseres når
de rutinemessige aktiviteter og gjøremål
som tilhører hverdagen rokkes ved. For en
profesjonsutøver blir det viktig å gi eksplisitte faglige begrunnelser for tiltak, og å gi
foreldre anledning til å dele sine forståelser.
Transnasjonale og lokale
foreldrenettverk
Å bli forelder er en hendelse som representerer en overgang i livet, der forskjellige måter å være familie på gjøres aktuelle (24). I
sin utforsking av foreldreskapspraksiser i et

hverdagsliv hos etterkommere av innvandrere i Norge, stilte Grande (25) spørsmålene: Hvilke andre personer er sentrale i praktiseringen av foreldreskap, og på hvilke måter
påvirker de? Hva slags kulturelle forståelser
av foreldreskap legger føringer på praksisene?
Dette er analytiske spørsmål som vi stilte
til vårt intervjumateriale. Vi analyserte frem
et eksempel på en praksis som vi benevner
transnasjonal foreldreskapspraksis.
Transnasjonalisme som begrep brukes
både i offentlige dokumenter og i faglitteratur. Det er et rikt og flertydig begrep og
refererer til «multiple bånd og interaksjoner som forbinder mennesker eller institusjoner på tvers av nasjonale grenser» (26).
Med tilgang til digitale medier som Skype
og Facetime, kan mødre visuelt og muntlig
dele kunnskap om barn i bevegelse, online
og over landegrenser. Bekymringer som var
formidlet av helsestasjonslege og fysioterapeut forhandles av en av mødrene innenfor
en syk-frisk dikotomi, når hun sier: «barnet
er friskt, det kan snu hodet både til høyre og
venstre.» Gjennom Skype forhandler mor
med mormor, i opprinnelseslandet, innenfor den samme dikotomien: mor og datter
ser på barnet sammen på Skype: «Ikke bli
redd, det er helt friskt, sa mamma…hun har
åtte barn». Moren får gjentatte forsikringer
fra sin mor for sitt syn på barnet som frisk.
Poenget med å trekke frem denne åpenbare
motsetningen mellom profesjonelle og mormormors vurderinger av barnet, forstås ikke
som at den ene parten har rett i sine observasjoner og den andre ikke. Derimot gir
dette eksemplet en anledning til å rette oppmerksomheten mot hvordan foreldre i sitt
hverdagsliv søker ulike kunnskapskilder for
å forstå, diskutere, motsette seg eller akseptere profesjonelles blikk på eget barn. Istedenfor å betegne samtaler over landegrenser
som forstyrrende og avsporende, kan de
sees på som bidrag til en utvidet forståelse
av foreldreskap. Gulbrandsen (27) skriver
at en transnasjonal orientering ikke stenger
for migrantens deltakelse i sitt nye samfunn,
men kan åpne for en anerkjennelse av at
vedkommende samtidig har en orientering
mot nettverk, ideer, praksiser og institusjoner i hjemlandet.
Barselgrupper
Barselgrupper er et nasjonalt mødrenettverk. Gruppene er ikke en lovpålagt tjeneste,
men i norsk småbarns- og barselkontekst er
det gjengs at mødre deltar i barselgrupper

(24). Det vanlige er at helsøster setter i gang
barselgrupper, dernest drives de videre av
mødrene selv. Helsestasjonen kan velge å gi
gruppekonsultasjoner i barselgruppene, ofte
etter ønske fra foreldrene. Gruppen er ment å
være et sosialt og lokalt nettverk hvor mødre
kan ta opp erfaringer fra hverdagslivet med
barnet. Det kan imidlertid være grunner til å
utforske hvordan slike grupper fungerer når
det oppstår bekymringer for et barns utvikling, og om det er et tilbud som favner dem
som har behov for et nettverk. Den norsketniske moren som deltok i prosjektet, formidlet erfaringer hvor hun problematiserer
barselgruppen som et sted hvor det forhandles om normer: «(..) (barselgruppen) blir (..)
en slags sånn vise (..) show off (..) hvem har
det flinkeste barnet?» Den implisitte forståelsen i gruppa var at «først er best» innenfor
utvikling, og mødrene til barna som ble oppfattet som «sene» ble utsatt for spørsmål som
viste nettopp til «senheten».
I foreldregrupper kan det utvikle seg en
diagnostiserende kultur basert på generelle
normer for utvikling. De to ikke-norsk etniske mødrene deltok ikke i barselgruppe,
deres sosiale nettverk var kirken, familie og
venner fra opprinnelseslandet bosatt i Norge
og digitale samtaler med venner og familier
bosatt i opprinnelseslandet. En barriere for
deltakelse i barselgruppe kan være vanskeligheter med å forstå og snakke norsk. Men
handler det også om ulike syn på hvordan
hverdagen i barseltiden leves for barn og familie? De ikke etnisk norske mødrene stilte
seg undrende til spørsmålet fra intervjueren
om de deltok i barselgruppe eller babysvømming. Det gjorde de ikke, men kom med
eksempler på alminnelige hverdagsaktiviteter som de utførte: «det er jeg og barnet, lage
mat, går tur og leke med barnet». I et intervju i Aftenposten refererer Eberhard-Gran
(lege og forsker ved Folkehelseinstituttet)
til barselomsorg i ulike kulturer (28). Hun
sier at ved enkelte helsestasjoner i Oslo har
85–90% av de nybakte mødrene minoritetsbakgrunn, og nesten ingen deltar i barselgrupper. Hun er ikke forbauset over at minoritetskvinner uteblir fra barselgrupper, «i
mange kulturer er barselomsorg noe som skal
tas hånd om av kvinnefellesskapet i familien,
av mor og svigermor. Det er andre som skal
komme hjem til deg, ikke du som skal gå ut».

Avslutning
Helsestasjonstjenesten er et tilbud som når
ut til nesten 100% av barnebefolkningen.
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Organisering av fysioterapi i helsestasjonstjenesten varierer mellom kommuner, men
vanlig praksis er at barn må henvises til fysioterapi fra lege eller helsesøster når det er
bekymring for et barns utvikling. Ved å sette
søkelyset på barnefamiliers hverdagslivspraksiser, har vi vist at foreldre kan håndtere
bekymring for barnets utvikling på ulike
måter. Foreldre kan forhandle bekymring i
møter med lokale nettverk som barselgrupper og i digitale familienettverk over landegrenser. Dette understreker nødvendigheten
av at fysioterapeuter inkluderer kunnskap
om småbarnsfamiliens konkrete omsorgspraksis i hverdagslivet når tiltak skal utformes. Hjemmebesøk tidlig i en bekymringsprosess kan gi mulighetsbetingelser for felles
forståelse mellom foreldre og fysioterapeut
om bekymring og risiko i hverdagslivet.
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Transnational and local parental networks. Professional guidance may induce worry in
parents, and the parents continued the risk negotiations in their social networks. When
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in these networks were in conflict with professional understandings, it was hard to
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SAMMENDRAG

Målsettingsarbeid i barnefysioterapi og habilitering
Sammendrag av artikkelen «Målsettingsarbeid i barnefysioterapi og habilitering».
Beate Ytreberg, fysioterapeut, Cand.san.
universitetslektor, UiT Norges arktiske
universitet.

Målsettingsarbeid står sentralt i definisjoner på rehabilitering, i lovverk og i beskrivelser av rehabiliteringspraksis, men det er
uklart hvilke teorigrunnlag og begrunnelser målsettingspraksis i habiliteringsfeltet
hviler på. Artikkelens (1) hensikt er å undersøke hvilke teoretiske grunnlag målsettingsarbeid i habilitering hviler på, belyse
evidens og diskutere utfordringer knyttet
til målsettingsarbeid i habilitering. Som
utgangspunkt for artikkelen ble det gjort
litteratursøk med ulike kombinasjoner av
emneordene goal setting, theory, rehabilitation og pediatric. Fokus var å identifisere
artikler som tok for seg teoretisk bakgrunn
for målsettingsarbeid, og oversiktsartikler
som sa noe om effekt av målsettinger.
MÅLSETTINGSTEORI: Teoretisk bakgrunn for de fleste målsettingsprosesser er
hentet fra læringsteorier, organisasjonspsykologi, sosial kognisjon og idrettspsykologi, og brukes for å forklare og
begrunne målsettingsarbeid i arbeidsliv-,
skole- og idrettskontekster. Det er uklart
om funn og konklusjoner herfra lar seg
overføre til en habiliteringskontekst.
MÅL OG EVIDENS: Målsettingsarbeid
er i liten grad testet, undersøkt og diskutert i kontekster aktuelle for habilitering og
rehabilitering, og det finnes ikke evidens
for en generaliserbar effekt av å sette mål
i habiliteringsfeltet. Det viser seg dessuten
å være krevende å gjennomføre målsettingsarbeid slik forskrifter og faglige pro-

sedyrer legger opp til. Målsettingsarbeid
implementeres på ulike måter i klinikken,
og dokumentasjonen er mangelfull.
MÅL OG MENING: Det er grunn til å
stille spørsmål ved påstander som «klare
mål er en forutsetning for utvikling». Kanskje skjer modning, utvikling og tilegnelse
av nye ferdigheter ved å være involvert i livet gjennom meningsfulle aktiviteter. Foreldre flest har ønsker for barna sine, men
de blir sjelden nedfelt som tidsavgrensede,
planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Hvis det oppstår problemer,
snakker man ikke om tiltak men gjør noe
for å løse problemet. Når barn er funksjonshemmet eller trenger ekstra støtte for
utvikling i en periode brukes fremmedgjørende ord som «målsetting», «evaluering»
og «tiltak». Det er kanskje hensiktsmessig
å gjøre det, men det er også verd å tenke
over forskjellene. Studier viser at barn helt
ned i 5-årsalder kan være aktive deltakere
i å sette mål. Likevel settes mål som oftest
av profesjonelle i samarbeid med foreldre.
Barns opplevelse av målsettingsprosesser
og målstyring er lite undersøkt. Dette er
etisk utfordrende.
MÅL OG LEK: Mål bør være meningsfulle og individuelle, og lek er barns viktigste aktivitet. Lek er pr. definisjon ikke
målrettet aktivitet, men leklignende aktiviteter brukes ofte som terapeutisk virkemiddel i målstyrt barnefysioterapipraksis.
Skillet mellom faktisk lek og leklignende
aktiviteter kan være vanskelig å se. Lek
stimulerer språklig, sosial, kognitiv, emosjonell, moralsk og motorisk utvikling, er
med på å utvikle kreativitet og problemløsningsevne, og gir grobunn for vennskap
og for gode relasjoner mellom voksne og

barn. Begrepet «lek/arbeid» kan brukes
om målrettet arbeid der barn samtidig er
indremotivert og oppslukt av aktiviteten.
Lek hos barn med funksjonshemminger
er lite undersøkt, og forholdet mellom ekte
«målløs» lek og lek/arbeid er lite diskutert.
AVSLUTNING: Det er grunn til å
spørre seg om fysioterapeuter og andre
aktører i habiliteringsfeltet har tilstrekkelige kunnskaper om kompleksiteten i
målsettingsarbeidet, og om kompetanse
i målsettingsarbeid prioriteres i fagmiljøene. Målsettingspraksis i habiliteringsfeltet
lener seg på eksisterende teorier om målsettingsarbeid fra arbeidslivet og fra idretten, men det er viktig at målsettingsteorier
også undersøkes i habilitering. Vi vet for
lite om hvordan målsettingspraksis innvirker på barns aktuelle og framtidige liv. Vi
trenger å bygge teorier som kan beskrive
og forklare hvordan og hvorfor tiltak og
framgangsmåter i målsettingsarbeid virker
eller ikke virker for barn og ungdommer,
med konkrete utfordringer i sine bestemte
kontekster. Med tanke på kompleksiteten i
feltet er det usannsynlig å tenke seg at en
teori vil være bedre enn alle andre og egnet
til alle formål. Det er heller trolig at ulike
formål krever ulik teoriforankring.
I påvente av et klarere teoretisk fundament er stadig refleksjon over eget målsettingsarbeid påkrevd. Det er viktig ikke
bare å evaluere måloppnåelse, men også
ha blikk for hvordan målsettinger og målsettingsarbeid innvirker på det man ikke
måler, på barnet og familiens liv for øvrig.
Referanse:
1. Ytreberg B. Målsettingsarbeid i barnefysioterapi og
habilitering. Fysioterapeuten (5), 2017:18-22.
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Doktorgradsarbeidet ble gjennomført med
finansiering fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og Prematurforeningen samt
forskningsmidler fra St. Olavs hospital, fra
Unimed Innovasjons Forskningsfond og fra
Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner, St.
Olavs hospital, Trondheim Universitetssykehus. Disputas fant sted 15. desember 2016
ved NTNU, det medisinske fakultet, institutt
for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.
Barn som er født for tidlig har risiko for
en rekke senskader, deriblant motoriske
vansker og cerebral parese. I Norge blir barn
som er født før 28. svangerskapsuke, eller som har fødselsvekt under 1.000 gram,
rutinemessig henvist til fysioterapi. For å
kunne skille mellom barn med normal motorisk utvikling og barn som har motoriske
vansker, og dermed kunne prioritere fysioterapi til de barna som kan ha størst utbytte
av tidlig intervensjon, trenger vi reliable og
valide måleredskap. I tillegg er det behov for
forskningsbasert kunnskap om effekten av
tidlig fysioterapi; f.eks. hvilken alder er den
mest optimale for tidlig fysioterapi? Hva
skal tidlig fysioterapi inneholde? Hva bør
doseringen være? Og; over hvor lang tid skal
intervensjonen foregå?
En oversiktsartikkel fra 2015 konkluderte
med at tidlig intervensjon som starter mens
barnet ennå er innlagt på sykehuset og med
foreldre som aktive deltagere, synes å gi best
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effekt.
Det overordnede målet med ph.d.-arbeidet var å få økt kunnskap om fysioterapi til
for tidlig fødte barn. Avhandlingen inneholder to metodestudier og en randomisert
kontrollert studie. Målet med de to metodestudiene var å undersøke ulike egenskaper
ved to måleredskap egnet for bruk fra 34
uker postmenstruell alder (PMA) til fem
måneder korrigert alder.
I den første studien ble test-retest reliabilitet av testen Test of Infant Motor Performance Screening Items (TIMPSI) undersøkt. TIMPSI er en kortversjon av Test of
Infant Motor Performance (TIMP). Den
inneholder halvparten så mange testledd
som TIMP, og den kan gjennomføres på
halvparten av tiden. For de yngste og mest
sårbare barna er dette en fordel. Femti-en
barn i høy til moderat risiko for senskader
ble inkludert, enten ved 36–37 uker PMA,
eller ved tre måneder korrigert alder. Barn
fra St. Olavs hospital og fra Universitetssykehuset i Nord-Norge deltok. De ble testet
to ganger i løpet av en periode på to dager.
Vi fant stort samsvar mellom testresultatene
på de to testtidspunktene (ICC= 0.99), noe

som indikerer at TIMPSI er en pålitelig test.
Den andre studien var en validitetsstudie
av skjemaet «Detailed Assessment of General Movements (GMs) during preterm and
term age». General movements er spontane
bevegelser hos spedbarn, som involverer
hele kroppen. Bevegelsene kan indikere
normal eller avvikende utvikling. General
Movements Assessment (GMA) er en videoanalyse av spontane bevegelser og avvik i
bevegelsene ved tre måneder korrigert alder,
og kan predikere CP. En detaljanalyse av bevegelsene ved samme alder kan videre indikere mindre nevrologiske avvik. Analyse av
disse spontane bevegelsene ved yngre alder
er derimot mindre pålitelig. Vi undersøkte
konstrukt validitet mellom resultatet fra
detaljanalysen og den globale analysen av
«general movements» ved følgende alder;
31–34, 37–41, 43–45 uker PMA. Videre undersøkte vi prediktiv validitet for de tre aldersgrupperingene med tanke på GMs ved
tre måneder korrigert alder. Deltagerne var
20 barn født ved Modena sykehus. De var
født før svangerskapsalder <32 uker med
fødselsvekt <1500 g. Videoopptak skulle
foreligge for svangerskapsalder 31–34, 37–

Treffer du noen som
har DROPPFOT?
41, 43–45 og 52 uker. I detaljanalysene ble følgende bevegelseskvaliteter i over- og underekstremiteter vurdert; amplitude, hastighet,
bevegelser i rommet, proximal og distal rotasjon, bevegelsesstart og
avslutning, skjelving og krampaktige bevegelser. Vi fant god korrelasjon mellom detaljanalysen ved terminalder og de første ukene etter
termin. Men detaljanalysen kunne ikke predikere om barnet hadde
normal eller avvikende motorisk funksjon ved tre måneder korrigert
alder.
Den tredje studien i avhandlingen er fra en multisenter randomisert kontrollert studie, der foreldre gjennomførte intervensjon av
egne barn mens de var innlagt på nyfødt intensiv avdeling. Målet var
å undersøke effekten av foreldre-administrert fysioterapi gjennomført før terminalder. Samarbeidende sykehus var Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs hospital, Trondheim Universitetssykehus
og Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hundre-og-femti barn født før
svangerskapsuke 33 ble inkludert i perioden våren 2010 til høsten
2014. De ble randomisert til tidlig intervensjon eller til en kontrollgruppe. Målet med intervensjonen var å fremme barnets hode- og
bolkontroll, samt midtlinjeorientering. En av foreldrene fikk opplæring av fysioterapeut. Foreldrene lærte å lese barnets signaler for å se
når barnet var klar for mer, eller når det trengte en pause. Intervensjonen skulle gjennomføres inntil 10 minutter to ganger per dag når
barnet var våkent og aktivt deltagende, men avbrytes dersom barnet
viste tegn på stress eller ubehag. Foreldrene ble bedt om å skrive daglig logg for å registrere tiden som ble brukt, eller grunner for ikke å
gjennomføre intervensjon. Det var stor variasjon i hvor mye som ble
gjennomført. I gjennomsnitt ble intervensjonen utført en gang per
dag med en varighet på ni minutter. Grunnen til ikke å gjennomføre
intervensjonen var i hovedsak at barnet ikke var tilgjengelig enten
fordi det sov, fikk mat, var trøtt eller uopplagt. Etter tre uker var det
en liten, men tydelig forskjell i endring i motorisk funksjon mellom barn som hadde fått intervensjon og barn i kontrollgruppen, i
favør av intervensjonsgruppen. Barna har blitt fulgt med motoriske
vurderinger fram til de er to år korrigert alder. Først etter analyse
av to-års-dataene kan vi konkludere om intervensjonen har hatt en
langtidseffekt, og gi anbefalinger angående tidlig fysioterapi til barn
med risiko for senskader.
Artikler
1. Ustad T, Helbostad JL, Campbell SK, Girolami GL, Jørgensen L,
Øberg GK, et al. Test-retest reliability of the Test of Infant Motor Performance Screening Items in infants at risk for impaired functional
motor performance. Early Hum Dev. 2016;93:43-46.
2. Ustad T, Evensen KA, Bertoncelli N, Frassoldati R, Ferrari F. Validity of the general movement optimality list in very low birth weight
infants without severe brain lesions. (Accepted).
3. Ustad T, Evensen KA, Campbell SK, Girolami GL, Helbostad J,
Jorgensen L, et al. Early Parent-Administered Physical Therapy
for Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics.
2016;138(2).
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Det er en utstyrsjungel der ute. Det er lett
for foreldre å gå seg vill, og vanskelig å vite
hva barnet deres faktisk trenger. Gåstoler til
friske barn er ikke bare unødvendig utstyr,
bruken kan også ha uheldig innvirkning på
flere utviklingsområder. Dessuten lærer og
utvikler barnet seg så fantastisk bra uten!
Det er økende fokus på å ha flott utstyr
til barnet sitt. Produktene annonseres strategisk i aviser og andre medier hvor foreldre
er. Et kjapt søk på nettet viser fargerike og
innbydende gåstoler, anbefalt brukt fra seks
måneders alder. Målgruppen får lese at «en
morsom lære-å-gå-stol stimulerer ditt barns
kreative lek samtidig som det får trent seg på
å bruke beina til å ta seg frem med.» I en annen nettbutikk finnes hele 22 ulike gåstoler
å velge mellom, blant annet denne:
«(…) med gyngefunksjon, er en fin læreå-gå-stol som gjør barnet i stand til å ta seg
frem på egen hånd. Stolen er formet som en
bil og har et aktivitetsbord hvor barnet stimuleres av lyd, lys og bevegelse. Stolens høyde
kan justeres etter barnets høyde. Framhjulene
er svingbare for at stolen skal være lettere å
styre. Gåstolen er også utstyrt med en gyngefunksjon, noe som gir flere bruksmuligheter.
Myk sittepute og testet i henhold til gjeldende
EN-standard og oppfyller kravene EN 1273,
også når det gjelder trappesikkerhet» (1).
Det høres bra ut, og foreldre unner barna
sine det beste. Et lite barn plassert i gåstol
smiler gjerne og ser fornøyd ut. Derfor kan
det nok virke rart hvis fagfolk kommer med
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pekefingeren og sier at dette ikke anbefales.
Istedenfor å moralisere, kan fysioterapeuten gi foreldrene forståelse av barnets utviklingsprosess, og veilede i hvordan de kan
støtte opp om utvikling og læring i hverdagslivet.
Foreldreperspektiv
Det andre halvåret i barnets liv er preget av
at barnet viser interesse for å forflytte seg
med å rulle, åle, krype, krabbe, sette seg opp,
reise seg og gå. Dette er en utfordrende tid
både for barn og foreldre. Noen foreldre forteller at barnet sutrer mye i denne perioden
og at barnet «ikke liker» å ligge på gulvet,
eller å rulle eller krype. Foreldre forteller at
de oppfatter det som at barnet vil mer enn
hva det får til.
Studier av foreldres holdninger til bruk
av gåstol i USA viser at foreldre oppfattet gåstolen som delvis et leketøy og delvis en grei
«oppbevaring» og kjærkommen avlastning
til tider (2). Det fremkom at de som velger
å bruke gåstol gjør det delvis i den tro at det
kan ha en positiv effekt på barnets motoriske
utvikling, og delvis som en avlastning når
barnet, ifølge foreldrene, var frustrert i en
periode der det motorisk ikke var selvstendig, og dermed syntes «sutrete». Foreldre
som var klar over faren for skader ga uttrykk
for at de gjorde en kalkulert risiko ved å velge å bruke gåstolen som en barnepasser for
barnet sitt. (2). Studien fant også at noen foreldre trodde at bruk av gåstol støttet barnet i
å lære å gå gjennom å bygge opp nødvendig
muskulatur.
Foreldrene fremhevet også nettopp markedsføringens betydning. De regnet med at
et produkt godkjent for salg og bruk til barn
er trygt og bra å bruke. (2).
Hvordan bruk av gåstol kan påvirke
barnets utvikling
Hva er det som gjør at fysioterapeuter har
vært så imot gåstol i alle år?
Forskningsresultater viser at gåstolbru-

ken faktisk forstyrrer utviklingen på en negativ måte. For foreldre som tror at barna vil
gå tidligere med gåstol, er det interessant at
det faktisk er funnet at de kanskje går to til
tre uker senere (3).
Mye forskning om bruk av gåstol handler
hovedsakelig om skader som følge av gåstolbruk (2,4). Canada kom med forbud mot å
kjøpe og selge gåstol i 2004 på bakgrunn av
data om skadeomfang forbundet med bruken (5). Det har flere ganger vært ytret ønske om et forbud også i USA pga. alvorlige
skader og også dødsfall (3). Av sikkerhetshensyn er konstruksjon av gåstolene endret
noe, og er nå tryggere og mer stabile.
En studie fra USA i 1999 viste at barn
som hadde brukt gåstol både satt, krabbet og
gikk senere enn barn som ikke hadde brukt
gåstol. De fant også at barna i de nyere, mer
forseggjorte og sikre gåstolene, både satt og
gikk enda senere enn de som brukte enklere
gåstoler (4). Det er en tankevekker at barna
skåret ikke bare betydelig lavere på motoriske tester, men også på kognitive tester. At
barna er fratatt muligheten til å se beina sine
når de tar disse famlende første skrittene,
mener forskerne er en svært viktig forklaring på denne forsinkelsen.
Tidsbruken i gåstol er en vesentlig årsaksforklaring i foreliggende forskning. Jo mer
tid et barn er i gåstol, jo mer påvirker det utviklingen (6). En studie som sammenligner
selvstendig gående barn med ikke-gående
som er plassert i gåstol, viser at den første
gruppen forflytter seg mer rundt i det gitte
området (7). De selvstendig gående kommuniserer også mer, både med ord, lyder
og med gestikulering, og de er mer opptatt
av utforskning av leker og har mer spontan
aktivitet (7).
For barn uten funksjonsnedsettelser er
konsekvensene av å bruke gåstol allikevel
moderate, og kan stort sett reverseres ved å
kutte ut bruken av gåstol, og jobbe målrettet
med å stimulere barnets egenaktivitet (8).

Variasjon er normalt.

balansekontroll ved å stadig
utfordre grensen i stående og
gående (9).
Via det vestibulære systemet (likevektorganet) registreres kroppsbevegelsene og
hvordan gravitasjon virker
på kroppen i forbindelse med
en bevegelse, som for eksempel gange. Det proprioseptive systemet, som registrerer
bevegelser i muskler, sener
og ledd gir informasjon til
barnets hjerne om hvor mye
kraft som trengs for å utføre
en bestemt bevegelse (10).
Dersom barnet er plassert i en gåstol utfordres ikke
balansegrenser, fordi stolens
konstruksjon begrenser og
svarer på utfordringene, barnet trenger ikke å finne balanse selv. Gåstol muliggjør for
spedbarn å forflytte seg ved å
gå, til tross for at det bruker
mekanisk feil gangmønster
BALANSEKONTROLL Barn lærer ved stadig å utfordre grensene i
(11). Ved å filme barn i gåstol
stående og gående. Foto: Privat.
viser det seg at barn bruker et
Lære å gå
gangmønster med stive bein,
Spedbarns utvikling er preget av regelmes- foroverlent holdning med overkroppen på
sighet. Barn lærer seg ferdigheter i omtrent grunn av bøy i hoften, og unaturlig forkortet
samme rekkefølge, til omtrent samme tid, skrittlengde. Barn lærer seg heller ikke støtmen med individuelle forskjeller som vi kal- tereaksjoner og selvkorrigering av balanseler at utviklingen ligger innenfor en normal- utfordringer når det er plassert i gåstol (11).
variasjon (10). Et fantastisk flott ord å bruke En gåstol erstatter en uutviklet gange, og
om barn egentlig. Variasjon er normalt.
gjør at barnet kan gå uten at det innehar den
Et barn lærer å gå selvstendig i alderen kroppskontrollen som trengs for å gå.
10–18 måneder. De fleste mellom 12–15
måneder. I denne perioden har barnet en Å gjøre sjøl
enorm mengde synapser i hjernebarken – Det er nok mange faktorer som spiller inn
faktisk mer enn i noen annen periode i li- på foreldres valg om å bruke gåstol. Kanskje
vet (9). Barnet er utstyrt for å lære noe nytt! er det vanskelig å velge hvilken informaDet skal lære å snakke, gå, bruke redskaper, sjonskanal de skal stole på? Venner, familie,
bli kjent med mennesker, kunne planlegge Google, media, blogger? Dersom fysioterasine handlinger og risikovurdere sine akti- peuten og annet helsepersonell er veldig akviteter. Hjernen trenger å få et «brukspress» tive med pekefingeren, virker det antagelig
for å etablere de nødvendige synapser og litt mot sin hensikt, dersom venner forteller
ta til seg læringen. Det vil si at når barnet om gode opplevelser, god avlastning og barn
gang på gang øver på å reise seg og prøver å som har det gøy.
gå, holde balansen og å holde seg oppreist,
Jeg tror vi bommer på målet ved å komstimuleres synapseutvikling. Barnet lærer me med pekefingeren. Vel så viktig synes jeg

det er å gi foreldrene innsikt og forståelse for
hvor komplekst og meningsfullt det er for et
barn å bevege seg uten gåstol.
Å «gjøre sjøl» sitter sterkt i de fleste barn
– og det er en viktig drivkraft i utviklingsog læringsprosesser. Foreldres viktigste oppgave er kanskje å bidra til å selvstendiggjøre
barnet. I den prosessen må barnet prøve seg
på egenhånd, oppleve at noe er litt vanskelig,
måtte finne ut av «hvordan løser jeg dette?»,
og så prøve det ut i praksis. For så, etter kanskje noen mislykkede forsøk, å få oppleve
mestringen – suksess!
For noen foreldre er kanskje slik forskningsinformasjon litt vanskelig å forstå, og
har dermed heller ikke innflytelse på valg de
tar. Fysioterapeuten kan bidra til å øke foreldres kunnskap og forståelse for utvikling,
slik at de kan finne fram i utstyrsjungelen og
skape et utviklingsmiljø som tilpasses deres
barn og dets utvikling. Det er viktig at vår
kunnskap, basert på forskningsresultater, og
profesjonelle og faglig vel begrunnede argumenter, kommer ut i dialog med foreldrene.
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In this article, we draw on Barbara Gibson’s critical physiotherapy ethics to argue for
changes in how physiotherapists approach children and adolescents with obesity. In
line with Gibson’s approach, we seek to reframe practice by applying an ethics committed to openness and doubt, arguing that such an ethics can help physiotherapists
discover and analyse ethical moments in the context of lifestyle programs targeting
children and adolescents with obesity. Drawing on the experiences of an adolescent
participant and a physiotherapist involved in two different Norwegian group-based
programs emphasizing weight control, we show how Gibson’s post-critical ethics
can help physiotherapists become more reflective, challenge established norms, and
open up new possibilities for practice. In our conclusion, we emphasize the ability of
critical physiotherapy ethics to raise questions about the status quo, stimulate debate, and encourage fresh thinking with regards to children and adolescents seeking
to tackle their obesity.
Key-words: critical physiotherapy ethics, obesity, children, adolescents.
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Introduction
Obesity has become a topic of concern in
medical literature and the media, with discussion of it tending to focus on morbidity
risks, psychosocial consequences, and the
impact of obesity on quality of life (1–4).
Considerable effort has been invested in developing effective treatment programs (5–
7), many of them infused by a biomedical
perspective in which obesity is seen first and
foremost as an imbalance between calorie
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intake and output. Such programs typically
emphasize lifestyle changes (8), with dietary
and activity interventions identified as the
best means to achieve the desired result
(9): reducing patients’ BMI. There is therefore both a preventive and a curative aspect
to such interventions: they seek to prevent
future health problems and diseases (including morbid obesity) while at the same time
curing participants’ obesity. In the case of
children and adolescents, however, reducti-

on of BMI represents only one dimension of
what one might call their ‘obesity struggle’.
This comprises various health-related problems, including low self-esteem, psychological and emotional problems, anxiety, depression, and eating disorders (10–11).
Physiotherapists and other health professionals working with children and young
people must ensure adherence to basic ethical principles, including respect for autonomy, beneficence, non-malience and

Gibson’s approach of critical ethics enables
physiotherapists to open up and develop
our future practice.

justice (12–16). Physiotherapists must therefore carefully consider whether their approaches enable participants (and their families) to exercise freedom of choice about
entering treatment (autonomy); ensure that
the child/adolescent receives a net benefit by
participating in the program (beneficence
and non-maleficence); and ensure that the
program’s inclusion criteria are reasonable
(justice). These bio-ethical principles make
it incumbent on those seeking to change
lifestyles to offer treatment that is both effective and geared to the well-being of the
child/adolescent (and their parents) (9,13).
Barbara Gibson, however, argues that
physiotherapy practice often involves ethical challenges not easily identified by the application of traditional bio-ethical principles
(17). In an attempt to reframe moral practice
in terms of commitment to doubt and openness (17–18), Gibson sketches an alternative
set of ethics, a critical physiotherapy ethics
whose core feature involves the discovery
or identification of ethical moments. Gibson
argues that openness to such moments can
help us perforate tacit habits of thought in
physiotherapy, avoiding stagnation and opening up new possibilities for practice (17, pp.
12–16). They also provide an opportunity to
question such dualities as obese and normal
weight, successful and non-successful, active and inactive: binaries which Gibson sees
as ingrained in Western thinking (including
traditional bioethical principles). She argues
that this makes it challenging for health professionals to reflect critically on their own
practice: for example, in relation to testing
and the ethical issues implicit in its practice.
She sets out to delineate an alternative approach capable of offering greater insight
into the complex outcomes of physiotherapy
practice, including those which are unintended, potentially harmful, and largely tacit.
Gibson’s ethics of openness
Gibson’s alternative to traditional bioethics
draws upon postmodern and critical scholarship with their shared critique of the dominance of positivism (17):

Post-critical work rejects the assump-

tions of an objective, neutral and
value-free science and posits that all
knowledge is perspectival (i.e. we always observe something from a certain
viewpoint) ... Post-critical approaches
thus are focused on uncovering what
is taken for granted as true or given
and, without necessarily rejecting these
«truths» acknowledge that they are provisional and always open to revision.
(17, pp. 5-6).
Gibson argues for a post-critical ethics –
an ethics of openness – that problematizes
established guidelines and principles, enables physiotherapists constantly to challenge implicit norms and assumptions, and
encourages openness to new possibilities
for practice (17,18). While acknowledging
that physiotherapy as traditionally practiced
may be helpful in many ways she questions
the readiness of physiotherapists to test,
treat and change bodies that deviate from
(pre)-established norms (17). As she notes,
regarding bodies as problems that need to be
rehabilitated and changed has unintended
results – ones that are rarely identified by
practitioners or debated within a profession
whose ethics have been mostly concerned
with the risks and benefits of treatment (18).
In contrast, an ethics of openness involves
the ongoing interrogation of entrenched,
habitual physiotherapy practices, including
those which are evidence-based.
Openness, then, is about doubt. Or as
Gibson puts it: «an ethics of openness emerges from a position of doubt in which there is
no predetermined right way to practice. (…)
It has to be established along the way (…).»
(18, pp. 140–141). It involves searching
for implicit, taken-for-granted notions that
have developed into tacit aspects of physiotherapy practice. For Gibson:
Ingrained ideas, practices and principles are never settled, but always open
to revision. Moreover, it is perhaps
those practices that appear devoid of
ethical content that require the closest
scrutiny. An ethic of openness like all
critical work requires ongoing com-

mitment to thinking against the grain.
(18, p, x).

Methods
This article draws on empirical data from
a Norway-based study of interdisciplinary
group-based lifestyle programs. Approved
by the Norwegian Social Sciences Data Service (NSD), the study was conducted according to strict ethical criteria. Potential
participants were fully informed about the
nature of the research, and all those selected
gave their written consent. At every stage
care was taken to preserve the confidentiality of participants, including the use of fictive names and the omission of details that
could identify them.
As part of this research, Groven interviewed children and adolescents participating
in one particular program. She also interviewed physiotherapists working in a variety
of Norwegian lifestyle programs. In this article we present and explore two case stories
in an attempt to demonstrate how Gibson’s
post-critical ethics can be utilized in lifestyle

Implications
• In lifestyle programs where physiotherapists encounter children and
adolescents with obesity they must
recognize the need for effective treatment along with the consideration for
the well-being of the participating child/
adolescent.
• In helping physiotherapists to avoid
doing more harm than good, Gibson
sketches an alternative ethics – a
critical physiotherapy ethics seeking to
reframe moral practice in terms of commitment to doubt and openness.
• Embracing such a critical ethical
approach is not easy, as it requires
a radical shift in habits of thought. However, by opening up and questioning
status quo, our profession can approach
and develop future practice within the
obesity field.
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programs involving children/adolescents
with obesity. The two stories are based on
the experiences of one adolescent participant and one physiotherapist, involved in
different lifestyle programs in different parts
of Norway. Taken together, their stories shed
light on the ethics of openness from two different perspectives: those of the patient and
of the therapist.
Of those participating in the study, Hannah (the adolescent) and Karin (the physiotherapist) were the ones who most explicitly verbalized their doubts, especially in
situations involving testing and weighing.
Hannah’s story tells of her experiences of getting on the scales and of how she dealt with
ongoing testing during exercise sessions. Karin’s story concerns the ethical doubts she experienced as a physiotherapist working with
children and adolescents undergoing treatment for obesity.1

Findings

Hannah and the scales
At the time Hannah (aged 16) entered the lifestyle program both her parents were suffering from diabetes. Conscious of the need to
safeguard herself against future illness, she
decided to get professional help with diet
and exercise in order to lose some weight.
However, during her first months in the
program she failed to shed weight according
to expectations, and this made her doubt
her ability to achieve her goal. Her doubts
seemed linked to the figures on the scales
every time she was weighed. «The scale never
lies …. It seems a bit hopeless.»
Hannah acknowledged that her intense
focus on numbers and weight loss was not
necessarily health promoting: «You get yourself so stuck in a number that it means everything in a way». Because the number meant «everything» she occasionally felt like
throwing up before getting on the scales.
However, she emphasized that this was just
a «dark thought» she kept to herself. One
interpretation of this is that Hannah regarded «throwing up» as cheating, as tricking
the scales: behaviour she would not engage
in. But it could also be understood as a hint
Groven has written about Hannah’s and Karin’s
experiences elsewhere, in separate articles (27–28).
However, in these articles ethics was not included as
a theoretical and analytical framework. The current
article is the first to explore these two participants’
experiences of doubt together and within an ethical
framework.
1
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that she had actually thrown up before the
weighing session, although she would not
reveal this to the health professionals in the
program as it would expose her as precisely
a «cheater». During the interview, however,
Groven decided not to pursue this possibility; for example, by asking whether Hannah
had actually tried «throwing up» as a strategy. As a researcher, Groven did not want to
jeopardize the atmosphere of trust in the interview. Nevertheless, one could argue that
this point in the interview tallies with what
Gibson terms an ethical moment. That Hannah mentioned the possibility of «throwing
up» suggests that getting on the scales made
her doubt her ability to shed weight without
adopting such drastic measures as vomiting.
In other words, it raises the possibility that
regular weighing might be doing Hannah
more harm than good.
In contrast, Hannah enjoyed participating in her program’s group-based exercise
sessions. In these sessions, she experienced
the physiotherapists as encouraging and
positive. Their interventions reinforced her
enthusiasm and determination to do the
best she could. As she put it: «Because the
physiotherapists are so positive …. I personally feel that the group is good for me, I feel
good and I am very proud of it. It’s kind of,
exercising is super easy, it’s super fun, it’s entertainment art.»
Despite the enthusiasm she experienced
during exercise sessions Hannah had become increasingly fixated on her weight and
appearance. When talking about her experiences of being weighed, she expressed disappointment in herself and concerns about developing diabetes: «I feel for the first time in
my life that I am dissatisfied with what I see.
I think it’s a bit harder now, because I focus
on it [the weight], that I am actually trying
to do something about it. Previously I was not
disappointed over gaining weight …. But now
that I want to do something about it it’s much
more disappointing … because I want to be
better. It’s the health aspect of it, too. I don’t
want to become ill like my parents.»
In this extract, Hannah tells of how for the
first time in her life she feels dissatisfied with
what she sees when looking at herself. This
suggests that she has become more critical
about her own bodily appearance than she
was before. Moreover, her critical view of her
own body is linked to doubts as to whether
she will manage to lose weight at all.
In the next story, Hannah’s sense of do-

ubt is echoed by Karin, a physiotherapist
working in an interdisciplinary lifestyle program.
Karin’s doubt
Karin is an experienced physiotherapist
whose clinical work includes helping children, adolescents and adults struggling
with obesity. For several years, she has been
working in lifestyle programs (although different from the one in which Hannah participated). Elements of doubt about her work
in the area of weight control run through
her story like a thread.
During her interview, Karin explained
how she had come to doubt whether she was
indeed doing the «right thing», especially
during follow-up sessions with patients who
had completed the program:

Talking about their weight regain once
they return here is hard for the patients.
They often feel that they have to stand
trial for us. They feel ashamed and
embarrassed about regaining weight.
Many feel ashamed for failing. So, it is
obviously challenging to have such conversations about their weight regain.
During these follow-up conversations,
Karin’s ethical moments of doubt (as per Gibson) enable her to reflect critically on the
clinic’s emphasis on weight control. It is part
of the clinic’s policy to emphasize weight
control, in line with national guidelines. Yet
Karin’s doubts lead her to question this. She
comes to associate this emphasis on body
weight and BMI with the risk of increasing
patients’ sense of shame. Consequently, she
tries to be sensitive to each patient’s situation by identifying other improvements to
their daily life that their participation in the
program has brought about:
Because even though many might not
lose as much weight as we want them
to, most of them do experience more
empowerment in their daily lives, they
have more faith in themselves, they have
more endurance in their everyday lives,
they are more fit. There are so many
more positive aspects that they gain
related to health issues than just their
weight. You easily get hung up on those
objective weight data.
For Karin, numbers on a scale and other ob-

jective data fail to record or acknowledge patients’ individual experiences of physical activity or the meanings built around these. Over
time, Karin increasingly questions whether
she and her colleagues are doing the «right»
thing by emphasizing measurable, objective
data – given that many of the patients regain
weight. Taking a deep breath at the end of our
interview, she notes the following:
I’m actually not sure whether I’m going
to continue working here...I feel strongly about this: that people regain their
weight, so is it really working, what
we’re doing? For some it does, and for
many it does not… I question whether
we’re doing the right thing here. So is
this what I’ll continue working with for
the rest of my life? I feel a bit like that,
yes. What should I do to help patients
succeed? How can I contribute to that?
So I’m not sure whether I’ll continue
working here.

During the interview the extent to which
Karin was grappling with her doubts became evident. Since keeping track of patients’ weight is standardized procedure in
the clinic and part of the physiotherapists’
job, Karin’s doubts about whether she would
continue working there were not surprising.
It was hard for her to voice her doubts or
question the clinic’s standardized procedures and established ways of thinking. We will
return to this point in the discussion below.

Discussion

Reading Hannah’s and Karin’s doubts
through the lens of Gibson’s critical
physio ethics
Hannah’s story is that of a young girl who
worries constantly about her lack of progress
in losing weight and the consequences this
may have for her health. As these worries
take centre stage her progress in the sphere
of exercise is given little emphasis nor is it
highlighted as something that might prevent future illness. Aware that ‘numbers’ –

as revealed on the scales – are central to the
program’s understanding of progress, Hannah finds her own view of herself influenced
by this understanding, regardless of her actual embodied experiences of wellbeing and
progress. The figures on the weighing scales
become the decisive measure of her progress
in the program and of her health status. Although engaging in exercise sessions instills
her with optimism and enthusiastic aspirations, she remains disappointed in herself for failing to lose weight. Despite the
progress she makes in terms of her physical
capacity, she becomes even more dissatisfied
with her bodily appearance than she had
been prior to entering the program.
If read within a traditional bioethical
framework, Hannah’s experiences show how
health professionals are trying their best to
help her with her obesity problem. Through
their efforts to control her body weight, the
professionals are also striving to help her
avoid obesity-related health risks such as
diabetes: an evidence-based way of approacFYSIOTERAPEUTEN 9/17
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hing her «problem». Their efforts appear to
involve a balancing act in which the prevention of harm (future illness) has to be set
against the need to respect the autonomy of
Hannah as a patient. She wants them to help
her do the right thing («I was worried and
wanted to do the right things»). But when she
gets on the scales she is beset by doubts and
feelings of critical self-scrutiny. As a result,
her experiences can also be read as somewhat problematic. Getting on the scales seems
to infuse her with worries, including the fear
of not achieving the weight loss expected of
her and perhaps falling ill in the future.
As Gibson notes, problems are created
when physiotherapists’ helpful intentions
actually result in ambivalence and doubt on
the part of their patients. This is even more
the case in respect of young people, who
often are not in a position to quit programs
or voice resistance (17). Rather than resist
getting on the scales Hannah tried her best
to be a loyal participant. She did as she was
told, mounting the scales every month so
that her progress (or lack of progress) could
be monitored. When she failed to register
the expected improvement in her BMI, she
attracted criticism (both her own and – implicitly – that of her health professionals) for
not trying hard enough.
As Gibson reminds us, an ethics of openness is an ethics of doubt (17). In relation to
Hannah, this enables us to explore what is
being taken for granted, in terms of what is
best for Hannah, and her assumed responsibilities in terms of keeping to her prescribed diet and exercise schedule. One thing
that is taken for granted is the meaning of
the weighing scales: they are interpreted as
a risk-measuring mechanism around which
decisions are made. They weigh harms and
benefits according to the logic of a biomedical notion of obesity as a body/machine
that needs to change and they emphasise the
importance of changing eating and exercise
habits as a means of reducing risky body fat.
The problem is that a biomedical approach
of this type is unlikely to reveal Hannah’s
worries or her level of self-blame. Even if
these are identified, they will be seen as secondary to the need to keep Hannah focused on lifestyle changes, thereby reducing
her risk of future illness.
By applying doubt in this situation, however, the physiotherapists could have asked Hannah how she actually felt when the
scales did not show any progress. How did
42
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her failure to register progress on the scales
affect her? Such an approach could result in
a critical review of established practice in
the clinic. In Hannah’s case, perhaps focusing on her body weight and progress/lack
of progress were actually making things
worse by generating excessive self-criticism
and potentially harmful emotions. An ethics
of doubt and openness in such a situation
would involve communicating with Hannah
on her terms, trying to grasp how she experienced getting on the scales and registering
no progress. This could lead to other approaches being tried out; for example, ones
with less emphasis on the scales and regular weight screenings. Applying an ethics of
doubt and openness might also draw more
attention to Hannah’s positive experiences,
including her joyful participation in group
exercise. This, too, might point to the need
for a shift away from regular weight screening, now identified as not «good for» Hannah, towards a greater emphasis on pleasurable group exercise.
In the program Hannah attended, weight
screening was an established practice and an
integrated part of what was on offer; it was
something participants were expected to do.
However, as Karin’s story reveals, this is not
to say that physiotherapists find this practice
«the right thing to do». As an experienced
therapist, Karin found herself confronting
growing doubts about the efficacy of her
approach to work with children and adolescents with obesity. Her doubts took the
tacit form of wondering whether the solution might be to find herself another job. It
would surely be to the detriment of the physiotherapy profession if Karin’s doubts were
to be seen as an individual problem, rather
than as indicative of problems within the
profession. Things might be very different if
Karin’s clinic were to adopt a critical ethics
approach that encouraged practitioners to
critically reflect on their own practice as a
means of developing new ways of approaching challenges and dilemmas. What if providers of physiotherapy education trained
their students in critical ethics? What if the
posing of guiding questions were made an
integral part of practice?
The guiding questions physiotherapists
might pose include the following:
What are you doing when you are practicing physiotherapy the way you are doing?
What are the effects of how you are practicing – considered in the broadest possible

terms? What are considered good outcomes
and why? In pursuing changes in BMI, what
other effects are produced and what other
possibilities are rendered impossible, for
this «patient» and others? (17, p. 137–140).
Asking such questions; being attentive
to one’s own doubt during clinical practice;
encountering patients in different situations;
being sensitive to patients’ unique experiences, even when these contradict evidencebased practice: all these practices open up
the possibility of a more explorative, more
humanistic approach to doing physiotherapy (17,18).
Within the physiotherapy profession there has been little ethical debate about lifestyle programs, with their primary focus on
weight loss and weight control. The ethical
aspects embedded in lifestyle programs have
been largely neglected, particularly in relation to children and adolescents. That said,
there has been some exploration of patients’
experiences of being subjected to standardized tests by health professionals, including
physiotherapists. Other research has shed
light on the pitfalls associated with ongoing
assessments involving standardized tests, including the ways in which participants can
be left with feelings of insecurity and selfblame (19–22). In their study of adults participating in a lifestyle program organized
by a specialized health service, Rugseth and
Engelsrud found that ongoing weigh control
imposed feelings of shame, especially for
those participants who did not progress in
terms of weight loss. Although the study did
not explicitly address the ethical aspects embedded in weight control, its findings point
to the potential pitfalls of ongoing testing,
thereby adding to an emerging body of critical scholarship in physiotherapy (21). Here,
key assumptions that pervade physiotherapy have been problematized: for example,
how we understand normality, movement,
disability, and the body (18–26). In this
article, we have sought to add to this body
of literature by putting forward a different
ethical framework in relation to weight assessment. Drawing on the experiences of an
adolescent participant and a physiotherapist
involved in two different programs in Norway, we have sought to demonstrate how
Gibson’s post-critical ethics can help physiotherapists become more reflective in respect
of this established practice, so that they no
longer risk doing more harm than good,
especially when working with children and

adolescents in a vulnerable situation. This
is not to say that embracing such an ethical
approach is easy. On the contrary, a commitment to post-critical ethics in physiotherapy
requires a radical shift in habits of thought.
Appreciating that everyday practices of assessment and treatment are imbued with
ethical import requires physiotherapists to
adopt a position of constant, ongoing doubt. «What are you doing when you are doing
what you are doing? Why this way? How does
it affect the people both positively and negatively? Does it need to change? How could it
be done differently?» (17, p. 137). A critical
ethics for physiotherapy involves ongoing
doubt as to the boundaries of the familiar.
It demands critical reflection on one’s own
practice. It means questioning basic principles and modes of thought, whether of
traditional bioethics or of evidence-based
practice. And as Karin’s experiences reveal,
engaging in an ethics of doubt also requires
the involvement of patients and colleagues.

Concluding remarks
Our research suggests that Gibson’s postcritical ethics can help physiotherapists reflect critically on their own practice, towards
the development of new approaches to challenges and dilemmas. We also argue that the
ethical aspects involved in the practice of
testing require urgent, ongoing exploration
and discussion. In particular, the ability to
identify ethical moments of doubt – moments that raise questions about established
practices or suggest they may no longer be
the best way ahead – emerges as crucial for
physiotherapists and the development of
their future practice.
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Sammendrag
n

I denne artikkelen argumenterer vi for nødvendigheten av at fysioterapeuter endrer sin praksis i møtet med barn og unge som behandles for overvekt/fedme. Vi tar
utgangspunkt i Barbara Gibsons post-kritiske etikk der målet er å reformulere moralsk
praksis – noe som innebærer fokus på åpenhet og tvil som en del av en etisk forsvarlig
fysioterapipraksis. I våre analyser anvendes Gibsons tilnærming for å oppdage etiske
øyeblikk i forbindelse med barn og unges deltakelse i behandlingsopplegg der endring
av livsstil er sentralt. Med utgangspunkt i empiriske eksempler fra to gruppebaserte
livsstilsprogram der vektkontroll vektlegges gjennom regelmessige tester, understrekes
betydningen av Gibsons tilnærming for å utfordre rådende praksis og etablerte normer.
Ved å være sensitiv for (egen) tvil analyseres muligheter for nye praksisformer frem. Vi
konkluderer med at det å innta et kritisk, etisk perspektiv til egen praksis er nødvendig
for å utfordre status quo, gjennom å åpne opp for nye spørsmål når det gjelder hvordan
barn og unge med overvekt/fedme bør behandles.

3. Engström A, Abildsnes E, Mildestvedt T. It’s not like a
fat camp. A focus group study of adolescents’ experiences on group-based obesity treatment. International
Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,
2016; Doi: 10.3402/qhw.v11.32744.
4. Unick JL, Beavers D, Jakicic JM, Kitabchi AE, Knowler WC,
Wadden. A Effectiveness of lifestyle interventions for
individuals with severe obesity and type 2 diabetes:
results from the Look AHEAD trial. Diabetes Care, 2011;
34: 2152-2157.
5. Blackburn GL, Wollner S, Heynsfield SB. Lifestyle
interventions for the treatment of class 111 obesity:
a primary target for nutrition medicine in the obesity
epidemic. American Journal of Clinical Nutrition, 2010, 91:
289s-292s.
6. Benestad B, Lekhal S, Småstuen M, Hertel JK, Halsteinli
V, Ødegård RA, Hjelmesæth J. Camp-based family treatment of childhood obesity: randomized controlled
trial. Arch Dis Child, 2016: 1-8, doi: 10.1136/archdischild-2015-309813.
7. Danielsen KK, Sundgot-Borgen J, Rugseth G. Severe
obesity and the ambivalence of attending physical
activity: Exploring lived experiences, 2016, Qualitative
Health Research, 26 (5): 685-696.
8. Danielsen KK. Inpatient intensive lifestyle intervention for the treatment of severe obesity: Beyond the
weight reduction and experience with physical activity.
Dissertation, 2015, Norwegian School of Sport Sciences.
9. Holm JC, Nowicka P, Farpour-Lambert NJ, Baker JL. The
ethics of childhood obesity treatment. Obesity Facts,
2014, 7, 274-281.
10. Puder JJ, Munsch S. Psychological correlates of
childhood obesity. International Journal of Obesity, 2010;
34, 37-43.
11. Russel-Mayhew S, McVey G, Bardick A. Mental health,
wellness and childhood overweight/obesity. Journal of
Obesity, 2012, http://dx.doi.org/10.1155/2012/281801.
12. Doherty RF, Purtilo RB. Ethical dimensions in the
health professions, 2015, Elsevier Health Sciences.
13. Hofmann B. Etiske aspekt ved fedmebehandling
av barn og unge. [Ethical aspects and obesity treatment
involving children and adolescents]. Tilleggsrapport til
rapporten «effekt av tiltak for barn og unge med overvekt
og fedme». Folkehelseinstituttet, 2016. Etisk vurdering
av behandlingstiltak, 1-25.
14. Partridge CJ. Does ethical practice in physiotherapy
matter? Physiotherapy Research International. 2010;
15(2): 65-8.
15. Scott R. Supporting professional development:
Understanding the interplay between health law and
professional ethics. Journal of Physical Therapy Educa-

tion; 2000, 14 (3): 17-24.
16. Swisher LL. A retrospective analysis of ethics
knowledge in physical therapy (1970-2000). Physical
Therapy, 2002; 82 (7): 692-706.
17. Gibson BE. Rehabilitation: A post-critical approach,
2016, New York: CRC Press, Taylor and Fransis Group.
18. Gibson BE. Post-Critical physiotherapy: A commitment
to openness. In Gibson, Nicholls, Setchell & Groven, Manipulating practices – a critical pysiotherapy reader, Oslo:
Cappelen Damm Akademisk (in press).
19. Bjorbækmo WS, Engelsrud GH. Experiences of being
tested: a critical discussion of the knowledge involved and
produced in the practice of testing in children’s rehabilitation. Medicine, Health Care and Philosophy, 2011, 14 (2),
123-131.
20. Schriver N, Engelsrud GH. Rehabilitation of a knee
injury: tensions between standardized exercises and
lived experiences. Journal of Sports and Social Issues,
2011, 35, 22-33.
21. Rugseth G, Engelsrud GH. Overvåking av vekt. I G.
Engelsrud, & K. Heggen (red.), Humanistisk sykdomslære:
tanker om diagnoser og sykdom, helse og velvære.
2007. Oslo: Universitetsforlaget, ss. 128-147.
22. Bjorbækmo WS. «My own way of moving»: The movement experiences of children with disabilities. (Doctoral
dissertation). University of Oslo, 2010, Oslo, Norway.
23. Nicholls DA., & Gibson BE. The body and physiotherapy. Physiotherapy Theory and Practice, 26(8), 2010,
497-509.
24. Nicholls DA. (2017). The end of physiotherapy.
London: Routledge.
25. Rugseth G. & Standal Ø. «My body can do magical
things». The movement experiences of a man categorized
as obese – a phenomenological study. Phenomenology &
Practice, 2015, 9(1), 5-15.
26. Setchell J, Watson BM, Gard M & Jones L. Physical
Therapists’ ways of talking about overweight and
obesity: Clinical implications. Physical Therapy, 2016, 96
(6), 865-875.
27. Groven KS, Setchell J, Glenn NM. What’s in a number?
Progress and body shame in lifestyle programs for
adolescents. In Gibson, Nicholls, Setchell & Groven,
Manipulating practices – a critical physiotherapy reader (in
press). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
28. Groven KS & Heggen KM. (2016). Evidence and/or
experience-based knowledge in lifestyle treatment
of patients diagnosed as obese? Indo-pacific journal of
phenomenology, 1-2, 181-194.

FYSIOTERAPEUTEN 9/17

43

fag

FAGARTIKKEL

Familiesentrerte tjenester for barn med
funksjonsnedsettelser – fra ideal til
konkrete praksiser
Sigrid Østensjø, professor/ph.d., Høgskolen
i Oslo og Akershus,
Institutt for fysioterapi.
Sigrid.ostensjo@hioa.no.

Sammendrag
n

n

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert
etter Fysioterapeutens retningslinjer, og
ble akseptert 6. september 2017. Ingen
interessekonflikter oppgitt.

n

n

Innledning
Å få et barn med funksjonsnedsettelser gjør
at familien stilles overfor ekstra utfordringer
både i daglige situasjoner med barnet og
i samhandling med ulike fagpersoner og
tjenestesystemer. Både politisk og faglig
fremstår familiesentrerte tjenester (FST)
som et ideal for utforming av intervensjoner
for barn med funksjonsnedsettelser (1–4).
Det er derfor av interesse å undersøke det
faglige grunnlaget for FST og hvordan det
kan overføres til konkrete praksiser.
Politisk begrunnes FST både som en rettighet og som et middel for å bedre kvaliteten på tjenestene og styrke foreldre og barns
kompetanse og kontroll over eget liv (2).
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Innledning: Både politisk og faglig fremstår familiesentrerte tjenester (FST) som et
ideal for utforming av tjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Det er derfor av
interesse å undersøke det faglige grunnlaget for FST og hvordan det kan overføres
til konkrete praksiser.
Hoveddel: FST baserer seg på et sett av prinsipper som kan forankres i en økologisk
og systemteoretisk referanseramme, og i et kompetansebyggende intervensjonsparadigme. Et slikt paradigme vektlegger styrking av familiens empowerment og
mestringstro gjennom aktiv involvering av foreldrene og barnet. Et eksempel fra faglitteraturen illustrerer hvordan fysioterapeuter kan ta i bruk kompetansebyggende
strategier for å involvere familien i planlegging og gjennomføring av intervensjoner.
Avslutning: Ved å redegjøre for det teoretiske og empiriske grunnlaget for FST
bidrar artikkelen med kunnskap om utvikling av familiesentrerte intervensjoner for
barn med funksjonsnedsettelser. Familiesentrert fysioterapi fordrer at fysioterapeuter samarbeider med familien på måter som styrker foreldrenes kompetanse i å ta i
bruk daglige aktiviteter som læringsituasjoner for barnet.
Nøkkelord: Familiesentrerte tjenester, barn med funksjonsnedsettelser, kompetansebyggende samarbeid.

Enhver samfunnsborger har rett til å medvirke i utforming av tjenester og tiltak som
påvirker deres livssituasjon (1). For barn
med funksjonsnedsettelser gjelder denne
rettigheten både pårørende og barnet selv.
FNs barnekonvensjon, artikkel 12, slår fast
at alle barn har rett til å bli hørt i forhold
som angår dem, og at deres mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og
modenhet (5). Spørsmålet er derfor ikke om
foreldrene og barnet skal involveres i utforming av tjenester og tiltak som de omfattes
av, men hvordan samarbeidet mellom familien og tjenesteytere kan utformes.
Fagartikkelen vil belyse teoretiske referanserammer for FST, sentrale prinsipper,

evidens, og i hvilken grad FST er implementert i praksisfeltet. Med et eksempel illustreres hvordan fysioterapeuter kan ta i bruk
forskningsbaserte strategier for å styrke samhandlingen med familien om intervensjoner.

Metode
Som utgangspunkt for artikkelen ble det
gjort litteratursøk for å finne artikler som
tar for seg det teoretiske grunnlaget for
FST, effekter av FST eller hvordan FST er
implementert i praksisfeltet. Det ble søkt
med ulike kombinasjoner av emneordene
family-centered/centred, child, disability og
rehabilitation i helse- og sosialfaglige, og pedagogiske databaser,

FST baserer seg på et sett av prinsipper som
kan forankres i en økologisk og systemteoretisk
referanseramme.

Hoveddel

Teoretisk forankring av FST
FST bygger på en erkjennelse av familiens
betydning for barns helse, velvære og utvikling.
Familiens betydning for barns utvikling
kan forstål i lys av Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell. Den representerte
i 1979 et oppgjør med en individforankret
forståelse av utvikling (6). Modellen er senere beskrevet som en bioøkologisk modell for
å tydeliggjøre at menneskers utvikling verken kan forstås som biologi eller miljø alene,
men som en gjensidig vekselvirkning mellom kjennetegn ved personen og miljøet (7).
Bronfenbrenners modell omfatter fire
nivåer av systemer. Det første og viktigste
nivået, mikrosystemet, omfatter alle miljøer
som barnet regelmessig deltar i, og der barn
og voksne samspiller ansikt til ansikt. Familien danner kjernen i mikrosystemet (6).
Utvikling er ifølge Bronfenbrenner betinget
av at barnet deltar i stadig mer komplekse og
gjensidige interaksjoner med voksne og andre barn, og med objekter og symboler. For
å være effektiv må interaksjonen foregå relativt jevnlig og ha en viss varighet (7). Slike
utviklingsbetingelser knytter habilitering til
dagliglivets aktiviteter og rutiner, og bruk av
dem som læringsmuligheter.
Barn lever sine liv på tvers av miljøene i
mikrosystemet. Forbindelsen mellom disse
utgjør det Bronfenbrenner kaller mesosystemet (6). Sterke forbindelser, slik som når
familien, barnehagen, skolen og helsetjenesten samarbeider nært om barnets skolestart,
vil kunne understøtte barnets utvikling. I
hvilken grad foreldrene kan gi utviklingsfremmende omsorg påvirkes ifølge Bronfenbrenner av krav, belastinger og støtte og
ressurser fra mikro- og mesoystemet.
Det gjensidige påvirkningsforholdet
mellom barnet og mikro- og mesosystemet
preges også av den større sosiale konteksten
som interaksjonen inngår i (ekso- og makrosystemet). Eksosystemet viser til miljøer som
barnet sjelden deltar i, men som indirekte
kan påvirke barns lærings- og utviklingsmuligheter gjennom hvordan de samspiller med
familien. Fysioterapitjenesten i kommunen
og helseforetakenes habiliteringstjenester

er eksempler på eksosystemer med innvirkning på familiens selvforståelse og dagligliv.
Det fjerde systemet, makrosystemet, utgjør
det mønsteret av verdier, tradisjoner og
ideologier som former den kulturen barnet
vokser opp i. Makrosystemet gjennomsyrer
de andre systemene og kommer til uttrykk
i fagpersoners begrunnelser og forklaringer,
og i væremåter og praksisformer (6).
Tiltak og tjenester til barn med funksjonsnedsettelser vil ut fra et økologisk
perspektiv også formes av hvordan helse og
funksjonshemming begrepslegges. Verdens
helseorganisasjons internasjonale funksjonsklassifikasjon (ICF) (8) representrete et
skifte fra en biomedisinsk til en biospykososial forståelse av helse og funksjon på linje
med Bronfenbrenners bioøkologiske utviklingsmodell. I ICF sees funksjon og funksjonshemming som et resultat av en kompleks interaksjon mellom biologi, personlige
eller psykologiske faktorer og det fysiske og
sosiale miljøet. Sentralt i ICF er at funksjon
forstås både som kroppslige funksjoner og
som individers utførelse av og deltakelse i
daglige aktiviteter. Miljøfaktorene som inngår i ICF korresponderer i stor grad med
Bronfenbrenners nivåer av systemer. Barneversjonen av ICF, ICF-CY (9), fremhever at
barns funksjon ikke kan forstås isolert, men
må sees i sammenheng med familiesystemet
og andre sosiale systemer som familien omsluttes av.
Sentrale prinsipper for FST
FST baserer seg på et sett av prinsipper
som kan forankres innenfor en økologisk
og systemteoretisk referanseramme, og i et
intervensjonsparadigme som styrker familiens opplevelse av kontroll og kompetanse i
å håndtere sin livssituasjon (10). Med forankring i systemteori rettes tjenestene mot
familien som en enhet. Sentrale kompetansebyggende prinsipper er respekt for familiens verdier og kultur, deling av informasjon
slik at familien kan ta informerte beslutninger, verdsetting og styrking av familiemedlemmenes kompetanse, aktiv involvering av
familien i planlegging og gjennomføring av
intervensjoner, og mobilisering av støtte og
ressurser ut fra familiens behov og priorite-

ringer (3, 4).
Selv om det synes å være konsensus om
sentrale prinsipper for FST er operasjonelle
definisjoner og praksiser mer varierende.
Mangeårig forskning har identifisert to dimensjoner ved FST, relasjonell og deltakende
praksis (3, 4, 10). Relasjonell praksis knyttes til forhold som aktiv lytting, empati og
gjensidig respekt, mens deltakende praksis
kjennetegnes ved aktiv involvering av foreldre og barnet i habiliteringsprosessen, og
individualisering av tjenestetilbudet. Den
relasjonelle dimensjonen anses å være en
forutsetning for all god klinisk praksis, mens
den deltakende dimensjonen fremstår som
et særlig kjennetegn ved FST.
Effekter av familiesentrerte intervensjoner
Litteratursøket identifiserte fire metasynteser som har undersøkt effekter av familiesentrerte intervensjoner på foreldre og barnets fungering og livssituasjon (4, 11–13).
Metasyntesene inkluderte barn med ulike
funksjonsnedsettelser og ulike former for
tidlig intervensjon og habiliteringstiltak.
Både kvantitative og kvalitative studier inngikk i analysene. Samlet viste resultatene at
familiesentrerte intervensjoner er assosiert
med positive utkomme for foreldene og barnet med funksjonsnedsettelser (4, 11–13).
Både direkte og indirekte sammenhenger

Kort sagt
• Økologiske og sosiale forståelser av
utvikling og funksjonshemming tilsier at
tjenester til barn med funksjonsnedsettelser bør være familiesentrerte.
• Familiesentrerte tjenester bygger på
et sett av prinsipper som har som mål å
styrke familien og derigjennom barnets
utvikling og læring.
• Sentrale prinsipper er integrert i praksismodeller som konkretiserer hvordan
fagpersoner kan involvere foreldrene og
barnet i utforming og gjennomføring av
intervensjoner som har sin forankring i
barnets dagligliv.
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ble undersøkt. Effekten var størst på utkomme som kan knyttes direkte til hvordan
tjenestene ytes (foreldrenes mestringstro
og opplevelse av empowerment) (11–13.).
Mestringstro og empowerment hadde en
signifikant medierende effekt på forholdet
mellom FST og foreldrenes kompetanse og
livskvalitet (12, 13). Når det gjaldt forholdet
mellom FST og barnets utvikling, funksjon
og velbefinnende hadde både foreldrenes
mestringstro, opplevelse av empowerment
og livskvalitet en medierende effekt. Disse to
funnene viser betydningen av et kompetansebyggende samarbeid mellom familien og
fagpersoner. Et slikt samarbeid kjennetegnes
av aktiv involvering av barnet og foreldrene
i planlegging og gjennomføring av intervensjoner.
Effekten av familiesentrert fysioterapi for
barn med funksjonsnedsettelser er oppsummert i en systematisk oversiktsartikkel fra
2012 (14). Fem studier, derav to RCT, en case-serie og to kohortestudier ble inkludert.
Felles for alle intervensjonene var at foreldrene deltok aktivt i målsettingsprosessen,
mens de i varierende grad deltok i gjennomføring av tiltakene. Resultatene viste bedring
i barnets funksjonelle ferdigheter etter intervensjonen, og for RCT-studiene signifikant
større bedring for intervensjonsgruppen
sammenlignet med kontrollgruppen. Effekten på foreldrenes fungering eller familiens
situasjon ble ikke undersøkt.
Mellom ideal og praksisvirkelighet
Det er gjennomført en rekke studier for å
kartlegge i hvilken grad tjenestene som ytes
til barn med funksjonsnedsettelser er familiesentrerte. Det mest brukte spørreskjemaet
i slike studier er The Measure of Processes of
Care (MPOC) (15). MPOC er oversatt til
14 språk, også norsk, og anvendt i 11 land.
MPOC inneholder fem delskalaer: 1) Dyktiggjøring og partnerskap, 2) Tilby generell
informasjon, 3) Tilby spesifikk informasjon
om barnet, 4) Koordinerte og helhetlige
tjenester og 5) Respektfull og støttende omsorg. Et tilsvarende spørreskjema, MPOCSP, et utviklet for tjenesteytere.
En oversiktsartikkel fra 2013 inkluderte
44 studier som alle hadde brukt MPOC (15).
I 42 studier hadde «respektfull og støttende
omsorg» høyest score, mens «tilby generell
informasjon» og «tilby spesifikk informasjon» hadde lavest eller nest lavest score.
Samlet viste resultatene at den relasjonelle
dimensjonen ved familiesentrerte praksiser
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synes å være bedre integrert i tjenesteytingen enn den deltakende dimensjonen. Både
svenske, finske og islandske studier inngikk
i artikkelen, men ingen norske. I etterkant
er det publisert en norsk studie som undersøkte i hvilken grad foreldre til førskolebarn
med cerebral parese opplevde de kommunale helsetjenestene som familiesentrerte (16).
Resultatene viste det samme mønsteret som
i oversiktsartikkelen, men scorene var gjennomgående lavere, også sammenlignet med
andre studier som omfatter førskolebarn.
I en finsk studie vurderte fysioterapeuter
i primærhelsetjenesten sine tjenester som
mindre familiesentrerte enn fysioterapeuter
som jobbet i tverrfaglige team i spesialisthelsetjenesten (17). Disse to funnene indikerer
at FST som konsept er mindre integrert i de
kommunale tjenestene enn i spesialisthelsetjenesten.
Familiesentrert fysioterapi – et
eksempel
Selv om prinsippene for FST har økende
støtte i forskning og i praksisfeltet, er det begrenset kunnskap om prosesser og strategier
som kan bidra til å gjøre ulike faggruppers
intervensjoner familiesentrerte. For å dekke
dette kunnskapshullet er det de siste årene
utviklet praksismodeller som integrerer
sentrale prinsipper ved FST (3, 4). En slik
modell er The Model of family-professional
collaboration (18). Denne praksismodellen
har integrert forskningsbaserte strategier og
prosedyrer som terapeuter kan ta i bruk for
å styrke samarbeidet med familien i planlegging og gjennomføring av intervensjoner for
barn med funksjonsnedsettelser. Modellen
bygger på tre sentrale prinsipper innenfor
FST: 1) Tiltakene forankres i familiens behov, preferanser og rutiner, 2) Familien og
tjenesteytere deler kunnskap og tar beslutninger i fellesskap og 3) Tiltak og tjenester
utformes slik at de styrker familiens kompetanse, mestringstro og empowerment. Prinsippene gjennomsyrer alle de fire trinnene
i en intervensjon: målsetting, planlegging,
gjennomføring og evaluering av intervensjonen.
Målet med det første trinnet er å komme
frem til meningsfulle mål for intervensjonen. Forfatterne anbefaler bruk av det klientsentrerte intervjuformatet, The Canadian Occupational Performance Measure
(COPM) (19) for å involvere foreldre, og så
langt som mulig barnet, i målsettingsprosessen. En vanlig måte å starte intervjuet på er

å gjennomgå en typisk dag fra barnet står
opp til det legger seg – hva barnet innehar
av ferdigheter og hvilke aktiviteter barnet
har vansker med å utføre. Med bakgrunn
i denne gjennomgangen og kartlegging av
barnets interesser, prioritereres konkrete aktiviteter som mål for intervensjonen. Visualisering anvendes som en løsningsorientert
strategi. Hensikten med denne strategien
er å hjelpe foreldrene, og/eller barnet, til å
orientere seg mot mulige positive endringer
i nær fremtid, og til å identifisere hva som
vil være endret hvis intervensjonen har vært
vellykket.
Målet med trinn to er å utvikle en plan
for hvordan det kan skapes målrelaterte læringsmuligheter i barnets daglige rutiner.
Veien frem mot måloppnåelse identifiseres
ved bruk av skaleringsspørsmål. Nåværende
og deretter forventet aktivitetsutførelse etter fullført intervensjon indikeres på den
10-graderte skalaen i COPM (19). Skaleringen følges opp med spørsmål om hva
foreldre og terapeut kan bidra med for å
oppnå den ønskede endringen. Modellen
anvender en matrise over familiens rutiner
og interesser for å identifisere når og hvor
ofte målrelaterte aktiviteter kan praktiseres i
daglige aktiviteter (18).
Samarbeidet mellom terapeut og familien
fortsetter gjennom hele gjennomføringsprosessen (trinn 3). Felles refleksjon basert på
foreldrenes og barnets beskrivelser av fremgang og/eller utfordringer utgjør en sentral
samarbeidsstrategi. Disse refleksjonene danner grunnlag for justeringer av målene og
praktiseringen, om nødvendig.
Det siste trinnet innebærer å evaluere
utkomme av intervensjonen. Intervensjoner
som tar utgangspunkt i familiens behov og
preferanser krever evalueringsmetoder som
er sensitive for å fange opp de involverte familiemedlemmenes opplevelse av endring.
Forfatterne anbefaler selvrapportering og
bruk av individualiserte instrumenter slik
som COPM skalaen (19) og Goal Attainment Scaling (GAS) (20). GAS er et generisk
rammeverk for å evaluere grad av måloppnåelse. COPM og GAS er blant annet brukt
i en norsk multicasestudie som utforsket
målsetting, måloppnåelse og nytten av mål
i et familieperspektiv (21). Forfatterne trekker videre frem Family Empowerment Scale
(FES) (22) som et aktuelt spørreskjema for
å vurdere i hvilken grad intervensjonen
har bidratt til å styrke familiens opplevelse
av kontroll over dagliglivet og samarbeidet

med tjenesteytere. FES er oversatt til norsk
og inngår i et forskningsregister som har
som mål å fremskaffe kunnskap om habiliteringsforløp og tjenester for førskolebarn
med cerebral parese. FES-data er benyttet i
en masteroppgave for å beskrive foreldrenes
opplevelse av kontroll over dagliglivet og
samarbeidet med tjenesteytere i tiden rett
etter at barnet har fått en CP-diagnose (23).
Den skisserte praksismodellen er prøvd
ut i to familier som hadde barn med funksjonsnedsettelser i skolealder (24). Case
studien hadde fokus på hvordan fysioterapeut og foreldre samhandlet i planlegging
og gjennomføring av en intervensjon. Fysioterapeutene som deltok fikk seks timers
opplæring i bruk av sentrale strategier i modellen. Samarbeidet om gjennomføringen
av intervensjonen (seks uker) var basert på
ukentlige konsultasjoner hos fysioterapeuten. Analyser av videoopptak fra to konsultasjoner viste at samhandlingen var preget
av åpen kommunikasjon, informasjonsdeling og felles refleksjoner rundt foreldrenes
beskrivelser av barnets fremgang og utfordringer. Intervjuer med foreldrene og terapeutene i etterkant indikerte at samarbeidet
bidro til å styrke foreldrenes kompetanse i
å skape interessebaserte læringsmuligheter
i daglige aktiviteter. Terapeutene opplevde
visualiseringsstrategien og skaleringsspørsmålene som krevende å implementere, men
nyttige for å involvere foreldrene i planleggingen av intervensjonen. Tid og rom for
felles refleksjon synes å være en nøkkelfaktor i arbeidet med å ta i bruk familiens daglige rutiner for praktisering av målrelaterte
aktiviteter.
Det er ulike måter å involvere foreldre
i intervensjoner som har som mål å støtte
barnets utvikling og læring. Intervensjoner
som retter seg mot familien som system
kjennetegnes ved at målene forankres i barnets hverdagsliv, og at foreldrene og barnet
identifiserer og tar i bruk læringsmuligheter
i daglige aktiviteter. Dette står i kontrast til
at terapeuter bruker barnets dagligliv til å
implementere ulike treningsprogram som
foreldrene forventes å gjennomføre. Studier
har vist at det skapes flere læringsmuligheter
når deltakelse i daglige aktiviteter utgjør intervensjonen, sammenlignet med at fagpersoner tar i bruk barnets dagligliv for å iverksette sine tiltak (25). En nylig gjennomført
norsk studie viste at foreldrene rapporterte
større nytte av trening av håndfunksjon når
treningen var organisert som en kombina-

Family-centered services for children with disabilities – from abstract ideals
to concrete practices
Abstract
n

n

n

n

Introduction: Family-centred services (FCS) are considered best practice in paediatric
rehabilitation. It is therefore of interest to investigate the professional basis of FCS and
how this theoretical and empirical groundwork can be transferred into concrete practices.
Main part: FCS is based on a set of principles that are embedded in ecological system
theories of development, and within a capacity-building intervention paradigm. Such
a paradigm emphasizes the strengthening of family empowerment and self-efficacy
through active involvement of the child and parent. One example detailed in the
literature shows how physiotherapists can make use of capacity-building strategies to
involve the family in planning and implementation of interventions.
Conclusion: By explaining the theoretical and empirical basis for FCS, the article contributes to the development of family-centred paediatric physiotherapy practices. Familycentred physiotherapy requires physiotherapists to work with families in ways that
reinforce a parent’s competence in using everyday learning opportunities to support the
child’s development..
Keywords: Family-centred services, childhood disability, capacity-building collaboration.

sjon av treningsøkter og praktisering i daglige aktiviteter, sammenlignet med bare treningsøkter (26).
Praksismodellen som er brukt som eksempel i denne artikkelen er en av flere modeller som har integrert sentrale prinsipper
ved FST. Felles for modellene er at de vektlegger fagpersonenes rolle som samarbeidspartner, veileder eller endringsagent. Andre
fellestrekk er bruk av løsningsorienterte og
kompetansebyggende samarbeidsstrategier
for å oppnå ønskede endringer (3, 4). Selv
om modellene er i tidlig fase med hensyn til
uttesting og evaluering, viser de betydningen av at tjenesteytere tar i bruk forskningsbaserte strategier for å styrke barns og foreldres mestringstro og empowerment.

Avslutning
Ved å redegjøre for den teoretiske forankringen av FST, sentrale prinsipper, evidens,
og strategier for kompetansebyggende samarbeid, bidrar artikkelen med kunnskap om
utvikling av familiesentrerte intervensjoner
for barn med funksjonsnedsettelser. Ulike
praksismodeller, slik som den som er beskrevet i artikkelen, vil kunne medvirke til
at sentrale prinsipper for FST omformes til
praksiser som styrker foreldrenes kompetanse i å ta i bruk daglige aktiviteter som læringssituasjoner for barnet. Fysioterapeuter
oppfordres til å ta i bruk forskningsbaserte
praksismodeller for mer systematisk å involvere foreldre og barn i utforming og gjen-

nomføring av intervensjoner for barn med
funksjonsnedsettelser.
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Når overveldende inntrykk gir kroppslige
utslag – en kvalitativ pilotstudie
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Bakgrunn: Årlig utsettes mange barn og unge for traumatiske hendelser. Slike hendelser kan ha en stor innvirkning på deres liv og kan føre til at de utvikler somatisk
sykdom og emosjonelle, kognitive og atferdsmessige vansker.
Hensikt: Studiens hensikt er å bidra med kunnskap om hvilke kroppslige uttrykk
fysioterapeuter bør være ekstra oppmerksomme på i møte med barn og unge.
Design: Studien er en pilotstudie med en kvalitativ tilnærming.
Materiale: Datamaterialet består av transkribert intervjutekst fra intervjuer med tre
fagpersoner med lang erfaring fra arbeid med barn og unge som har opplevd traumatiske hendelser.
Metode: Datainnsamlingsmetoden er individuelle semistrukturerte kvalitative intervjuer, analysert etter Malteruds systematiske tekstkondensering.
Funn: Hovedfunnene belyser hvordan barn som har opplevd traumatiske hendelser,
kan vise et vidt spekter av kroppslige uttrykk, gjennom spenningsmønstre, respirasjon, smerter og redusert kontakt med egen kropp.
Konklusjon: Barn som har opplevd traumatiske hendelser, viser et vidt spekter av
kroppslige uttrykk. Fysioterapeuters utfordring er å se det enkelte barns kroppslige
uttrykk som et uttrykk for den sammenheng barnet lever i, og dermed bidra med
kunnskap som kan avdekke om et barn lever under forhold som oppleves som overveldende og kan sette varige spor.
Nøkkelord: Barn, fysioterapi, kroppsuttrykk, observasjon, traume.

Denne vitenskapelige originalartikkelen
er fagfellevurdert etter Fysioterapeutens
retningslinjer, og ble akseptert 7. september
2017. Det er innhentet skriftlig informert
samtykke fra alle studiens informanter.
Ingen interessekonflikter oppgitt.
Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom
Nisamjan og Floridon Nordtømme.

Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp,
bevegelse og funksjon, og det bygger på en
forståelse av at fysiske, psykiske og sosiale
belastninger kan gi seg kroppslige utslag
og bidra til sykdomsutvikling. Kroppslige
plager forstås derfor i lys av hendelser og
opplevelser gjennom livsløpet, nåværende
situasjon og sosiale og kulturelle forhold (1).
Slik markedsføres fysioterapeuters kunn50

FYSIOTERAPEUTEN 9/17

skapsfelt. Dette er også forståelsesrammen
for denne artikkelen om fysioterapeuters
observasjoner av kroppslige uttrykk hos
barn som har opplevd traumatiske hendelser. Artikkelen baserer seg på et kvalitativt
pilotprosjekt med intervjuer av tre fagpersoner med lang erfaring fra arbeid med barn
og unge. Hensikten med pilotstudien var å
belyse hvilke erfaringer erfarne fagpersoner

har når det gjelder hvilke kroppslige uttrykk
barn som har opplevd traumatiske hendelser, kan bære preg av. Vi mener det er viktig
å få frem kunnskap om hvilke kroppslige uttrykk fysioterapeuter bør være ekstra oppmerksom på i møte med barn og unge.
Årlig utsettes mange barn og unge for
traumatiske hendelser i form av omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep (2). En

Barns kropper kan reagere bevisst eller ubevisst
på overveldende hendelser.

traumatisk hendelse defineres som: «En situasjon hvor en person opplever, er vitne til
eller er konfrontert med en eller flere hendelser som involverer død, alvorlig skade
eller psykiske krenkelser mot en selv eller
andre. I tillegg må personen reagere med
intense følelser av frykt eller hjelpeløshet»
(2). Det kan være vanskelig å oppdage om
et barn har blitt utsatt for et traume, og barn
som opplever traumatiske hendelser, er ofte
flinke til å skjule hvordan de har det (3).
Traumatiske hendelser kan føre til at
barn utvikler emosjonelle, kognitive og atferdsmessige vansker (4). Hvilke symptomer
et barn utvikler, er avhengig av barnets opplevelse av hendelsen, varigheten av hendelsen, hvordan barnet reagerer, og hvilket omsorgsmiljø barnet lever i (2). Traumatiske
hendelser i fortid setter spor i hjertet, i hjernen og i kroppen, og slike spor kan medføre
konsekvenser for hvordan man håndterer
nåtiden (5). Barn som opplever slike hendelser, kan blant annet ha vansker med følelsesregulering, oppmerksomhet, atferd og
kroppslige uttrykk (6).
Situasjonen til barn som opplever traumatiske hendelser, er ofte kompleks (7),
noe som gjør at det kreves høy faglig kompetanse fra alle instanser som er i kontakt
med barn. Fysioterapeuters kunnskap om
hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer
sammen bidrar til helse og/eller uhelse, gir
muligheter til å oppdage når barns kroppslige uttrykk kan være et utslag av smertefulle
inntrykk. Ved å tidlig avdekke et potensielt
traume kan man med nødvendig kunnskap gi god hjelp, samt forebygge fremtidige
kroppslige plager og uhelse.
Det er vanskelig å se på barn hva de har
opplevd, men man kan observere at noe ikke
er som det pleier å være. For å kunne gi god
hjelp så tidlig som mulig, samt forebygge
kroppslige plager og uhelse, er det derfor
viktig at fysioterapeuter er oppmerksomme
på hvilke kroppslige uttrykk som kan skjule
en underliggende traumatisk hendelse. Med
dette som bakgrunn ble forskningsspørsmålet for det aktuelle pilotprosjektet: Hvilke erfaringer har fysioterapeuter med å observere
kroppslige uttrykk hos barn som har opplevd
traumatiske hendelser?

Teoretisk perspektiv
Hvordan vi oppfatter verden, og hva som er
gyldig kunnskap, vil bevisst eller ubevisst
forme vår tilnærming og fortolkning av det
vi studerer. Vi vil derfor gjøre kort rede for
vårt teoretiske perspektiv i denne studien.
Tidligere forskning på barn og traumer har
hatt et naturvitenskapelig perspektiv og følgelig sett på hvilke diagnoser som utvikles
etter et opplevd traume (3). Et slikt perspektiv kan komme til kort når det gjelder
å forstå kroppslige tegn og uttrykk som noe
annet enn symptomer på sykdom (8). I vår
studie er vi inspirert av et kroppsfenomenologisk perspektiv på kropp og opplevelse.
I et kroppsfenomenologisk perspektiv
beskriver Merleau-Ponty kroppen som meningsbærende og intensjonell og som vår
eneste kilde til å erfare verden, de andre og
oss selv (9). Sansing, persepsjon og bevegelse er sentrale begreper og sammensatte opplevelser, og kan ikke forstås uavhengig av
hverandre (10). Å sanse er en indre prosess
som dannes når kroppen er i kontakt med
omgivelsene. Persepsjonen vil derimot bestemme hvilke inntrykk som skal nå frem til
vår bevissthet, og samtidig gi disse inntrykkene en mening (11). Ved hjelp av sansing
og persepsjon kan vi skape oss et bilde, en
mening og en forståelse av hvordan kroppen vår opplever og forstår verden rundt
oss, våre medmennesker og oss selv. Kroppen er dermed både biologisk og sosial på
en og samme tid (12). Den levde kroppen er
et uttrykk for at kroppen er preget av våre
erfaringer, omgivelser samt sosiale og kulturelle strukturer.

Design og metode
Vårt vitenskapsteoretiske ståsted er forankret i fenomenologien (9, 10) og hermeneutikken (13, 14). Ved hjelp av et fenomenologisk perspektiv søker vi å få innsikt i
informantenes erfaringer, mens det hermeneutiske perspektivet hjelper oss å forstå
den kunnskapsmessige betydningen av deres erfaringer. Valg av datainnsamlingsmetode må ses i sammenheng med studiens
forskningsspørsmål. I vår pilotstudie var
det fagpersoners erfaringer med ett bestemt
fenomen som ble utforsket, og et kvalitativt

design med individuelle semistrukturerte
intervjuer ble valgt som datainnsamlingsmetode (15).
Basert på behovet for informanter med
erfaring fra arbeid med barn og unge ble det
gjort et strategisk utvalg (15). Utvalget ble
rekruttert anonymt og skriftlig via snøballmetoden (15), det vil si via en tredje person
som kjente fagfolk i feltet. Vårt aktuelle utvalg endte opp med å bestå av to fysioterapeuter og en lege, alle med lang erfaring med
undersøkelse og kartlegging av barns motorikk. Det ble gjennomført tre semistrukturerte intervjuer (15), der intervjuguiden
inneholdt spørsmål om informantenes erfaring fra det aktuelle feltet, kunnskap innenfor feltet, samt hvilke kliniske observasjoner
og fortolkninger de har gjort når det gjelder
barn som har opplevd traumatiske hendelser. Det ble gjort lydopptak av intervjuene
som senere ble transkribert. For å analysere den transkriberte teksten ble Malteruds
systematiske tekstkondensering benyttet.
Tekstkondenseringen består av fire trinn:
(i) danne et helhetsinntrykk, (ii) finne meningsbærende enheter, (iii) kondensering og
(iv) sammenfatning (15).
Første trinn bestod av å danne et helhetsinntrykk av intervjuene, hvor hvert intervju
ble lest grundig med tanke på mønster, fellestrekk og hovedtemaer. I andre trinn sorterte
vi teksten ut fra hovedtemaer, hvor vi identifiserte meningsbærende enheter i henhold
til problemstillingen. I tredje trinn ble materialet dekontekstualisert. Her løftet vi ut deler

Kort sagt
• Når fysioterapeuter observerer at et
barn har noen uventede kroppslige uttrykk bør de bli ekstra oppmerksomme.
• Observasjoner av barns kroppslige
uttrykk bør ses i sammenheng med
barnets personlighet, livssituasjon og
nærmiljø.
• Individuelle forskjeller blant barn, i kontekst og i nærmiljø, gir et stort spekter
i barns reaksjonsmønstre og kroppslige
uttrykk.
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TABELL 1 To eksempler på stegene i analysen systematisk tekstkondensering.

Hovedtemaer

Identifisere meningsbærende
enheter

Kondensering

Endelige
sluttemaer

Observerbart
spenningsmønster

«Du kan observere et sånt spent
barn, de som går på tå, tågjengere.
De som kan være veldig stramme
eller innadroterte nærmest i hofter
og føtter. Veldig stramme i adduktorene, stram oppover rygg, mage og
puster overfladisk.»

Barna kan innta en
kroppslig tilstand
kjennetegnet av høy
kroppslig spenning.
En slik spenning kan
vise seg i både holdning og respirasjon.

Uvanlige
spenningsmønstre.

«Barnet går litt ’på vakt’... da blir
man jo litt sånn høycostal i respirasjonen... Enkelte barn som har
opplevd overveldende hendelser
kan ha en følelse av å bli kvalt, ikke
bokstavelig talt, men at livet rett og
slett oppleves for trangt.»

Å være «på vakt» er
noe som kan påvirke
respirasjonsmønsteret og opplevelsen
av pust.

Respirasjonsmønstre.

Kroppslige
reaksjoner

av stoffet og så det i sammenheng med andre
deler av materialet som kunne si det samme.
I fjerde trinn rekontekstualiserte vi teksten
ved å validere delene fra trinn 1–3 opp mot
helheten, fant de endelige sluttemaene og laget en sammenfatning (15) (tabell 1).
Vi har fulgt forskningsetiske retningslinjer (16) med vekt på informert samtykke,
frivillighet, anonymisering og konfidensialitet. Informantene oppga ingen sensitiv
informasjon, verken om seg selv eller om
en tredjepart, men uttalte seg på generelt
grunnlag om sine erfaringer. Vi omtaler alle
informantene som «hun» og eksempler på
barn som «han».

Funn
Barn reagerer ulikt på sterke inntrykk og
traumatiske hendelser. Individuelle forskjeller blant barn, i kontekst og i nærmiljø, gir
også et stort spekter av reaksjonsmønstre og
kroppslige uttrykk. Dette er det svært viktig
å være seg bevisst i møte med ethvert barn.
Når informantene beskriver sine observasjoner og forståelse av dem, presiserer de
at deres erfaringer ikke kan brukes som en
sjekkliste eller fasit. Vi vil understreke viktigheten av dette, samtidig mener vi at de
funn som fremkommer i denne artikkelen,
kan ha en overføringsverdi i form av å hjelpe
fysioterapeuter til økt bevissthet rundt en
del kroppslige uttrykk som barn kan fremvise.
Diffuse smerter og respirasjonsmønstre
Informantene forteller at en stor del av barna som har opplevd traumatiske hendelser,
52

FYSIOTERAPEUTEN 9/17

også har somatiske plager. Dette kan ofte
vise seg som diffuse kroppslige «vondter»,
som for eksempel mageplager, rygg- og
skuldersmerter eller hodepine. Informant 2
sier hun tror at barn og ungdom er flinke til
å skjule hendelser som preger dem, men når
de kommer et stykke opp i alder, kan forsvarsmekanismene de har bygget opp, bryte
sammen. Hun tenker at dette kan skje fordi
barnet ikke klarer å stå i en forsvarsposisjon
over lengre tid. Barn begynner da å melde
fra om fysiske plager, som hun mener kan ha
sitt opphav i psykiske påkjenninger. Ifølge
Merleau-Ponty (10) er våre levende kropper både biologiske og sosiale, og biologiske
forhold kan ikke isoleres fra de sosiale. På
denne måten kan somatiske smerter også
være et kroppslig uttrykk for emosjonelt
ubehag (10).
Informant 1 forteller at enkelte barn kan
ha en følelse av å bli kvalt, ikke bokstavelig
talt, men at livet rett og slett oppleves for
trangt. Dette kan ifølge informanten føre
til at barnet går i konstant spenning. Barnet
går litt «på vakt». Videre sier hun: «da blir
man jo litt sånn høycostal i respirasjonen».
En slik vedvarende spenning kan ifølge informanten føre til at barnet utvikler respirasjonsproblemer i form av anstrengelsesutløst astma. Dette mener hun kan utløses når
barnet utfører ulike intervallaktiviteter, som
fotball, ski og lignende. Når man ser en slik
«på-vakt»-holdning i et kroppsfenomenologisk perspektiv, og stanser opp et øyeblikk
for å se nærmere etter, kan man få øye på
hvordan et barns kroppslige reaksjoner i en
gitt situasjon er sammenvevd med tidligere
kroppslige opplevelser (10).

Uvanlige spenningsmønstre
Ved spørsmål om hva som er kroppslig observerbart hos barn som har opplevd traumatiske hendelser, nevner alle informantene
at barna kan innta ulike muskulære spenningsmønstre som er noe uvanlige. Informant 1 utdyper dette slik:

Det er naturlig at når du står, bruker du
noen muskler til å holde deg oppreist.
Når du ligger er det mer naturlig at flere
muskler slapper av. Men hvis det motsatte skjer, så er det noe som ikke stemmer helt.
Informant 1 forteller videre: «En spenning
kan sette seg i kroppen. Da vil barnet kunne
ha dårlig balanse, og kanskje være litt klumsete motorisk». Informant 2 har også observert slike spenningsmønstre, og et utsagn fra
henne lyder som følger:
Du kan observere et sånt spent barn, de
som går på tå, tågjengere. De som kan
være veldig stramme eller innadroterte
nærmest, i hofter og føtter. Veldig stramme i adduktorene, stram oppover rygg,
mage og puster overfladisk.
Informant 1 og 3 beskriver begge barn som
har et høyt spenningsnivå i kroppen, slik:
«De blir forknytt», «stive av skrekk» og «indianerbarna». Den ene informanten bruker
«indianerbarna» for å beskrive barn som
lister seg på tå for å finne mat, etter at mor
og far har lagt seg, fordi de som straff ikke
fikk mat. En av informantene forstår barnas
kroppslige uttrykk i sammenheng med tanker og følelser. Hun forteller at emosjonelle
kroppslige uttrykk kan føre til en endret
kroppsholdning. Et eksempel er at emosjoner som for eksempel tristhet eller sorg kan
vise seg i en sammensunket kroppsholdning. Hun sier videre:
Gjennom undersøkelsen kan jeg finne
ut om de kroppslige uttrykkene er følelsesrelaterte. Dersom musklene er i
et for høyt eller for lavt spenningsnivå,
kan dette relateres til en indre prosess.
At man for eksempel holder på en hemmelighet i forhold til seksuelle overgrep.
Et lavt spenningsnivå er den rake motsetningen til de «forknytte» barna. Disse opplever informant 2 som «de slappe barna», «de
grenseløse barna som bare flyter utover». De

andre informantene bruker betegnelser på
dette fenomenet som at barna har en motorikk som de ikke får til å stemme. Disse barna kan oppleves som dvaske og apatiske, og
de har gjerne hypoton muskulatur. I tillegg
til at det finnes et observerbart høyt og lavt
spenningsmønster i forhold til hva man forventer ut fra situasjonen, forteller informant
1 at hver følelse også har hvert sitt spenningsmønster.
Når et barns spenningsmønster viser et
helt annet kroppslig uttrykk enn det som
forventes i forhold til konteksten, kan dette
forstås som et tegn på at barnet føler seg
utrygg. Barnets opplevelse av situasjonen
kan være endret som en følge av tidligere
hendelser, som igjen kan ha gitt kroppslige
minner. I slike tilfeller kommer følelser frem
gjennom kroppslige uttrykk (8). I et kroppsfenomenologisk perspektiv vil man si at den
levende kroppen preges av sine opplevelser
og erfaringer (12).
Å koble ut kroppen
Alle informantene forteller at barn har individuelle kroppsliggjøringer av sine opplevelser. Informant 2 understreker at hvordan
opplevelsene kroppsliggjøres, er avhengig
av hvor tidlig barnet opplevde hendelsen. Et
spedbarn har ingen referanser til hvordan
kroppen skal kjennes ut, og «stive babyer»
kan være et eksempel på opplevelser av
overveldende karakter, sier hun. Informant
3 forteller at følelser kan bli så overveldende
at en måte å takle hverdagen på kan være å
skyve bort følelsene. Et barn som har dårlig kontakt med egne følelser, kan også ha
vansker med å forstå andres. Hun gir et eksempel:

En lærer skulle illustrere hvordan man
er når man er glad, lei seg eller sint. Når
læreren skulle vise hvordan det var når
man var sint, så ble gutten veldig redd.
Da skvatt han til. Og da kan man jo
godt tenke: Var det der en trigger for noe
som han har opplevd mye av?
En av informantene sier at barn som har
opplevd traumer, har lett for å fremmedgjøre kroppen sin og må ha hjelp til å gjenkjenne kroppslige signaler. Videre sier hun
at dersom det ikke blir funnet noen fysiske
lidelser, kan enkelte barn bli fortalt at det
ikke feiler dem noe, og at dette er noe de
må lære seg å leve med. En av hennes pasienter fortalte at «det var det dummeste de

Et barn som har dårlig kontakt med
egne følelser, kan også ha vansker med
å forstå andres.
kunne si, for da koblet jeg ut kroppen, jeg
gjorde det». Informant 2 forklarer: «Disse
barna har en veldig dårlig evne til å kjenne
på egne følelser og egen kropp. Man kan
da få et annet bilde av kroppen sin. For er
du virkelig traumatisert, så flytter du ut av
kroppen din». En av de andre informantene
forklarer at dersom man kobler ut kroppen over lengre tid, kan man bli vant til det.
Ifølge informant 1 kan en slik kroppsfølelse
til slutt føles normal og blir dermed habituert. Hun sier videre at slike følelser kan ligge
under radaren til et barn, og selv om et barn
har skrudd av disse følelsene, sitter de emosjonelle minnene fremdeles i kroppen.
At et barn kobler ut kroppen og dens følelser, tolker vi som en positiv forsvarsmekanisme i en traumatisk situasjon. Å oppleve
slike situasjoner kan gi vonde følelser, og i
etterkant er det lettere å koble ut disse følelsene istedenfor å kjenne på dem. Dersom
kroppen blir koblet ut over lengre tid, kan
det imidlertid føre til redusert kontakt med
egen kropp. Det kroppsfenomenologiske
perspektivet beskriver kroppen som meningsbærende og intensjonell, og som vårt
middel til å erfare verden og oss selv (10).
I et slikt perspektiv tenker vi at et barn som
har redusert kontakt med egen kropp, kan få
et forpurret bilde av omverdenen, noe som
kan endre barnets oppfatning av hva som er
trygt og utrygt.

Diskusjon
Som fysioterapeut bør man være observant og søke å forstå hva ulike typer spenningsmønstre betyr, og hva som er normal
spenningsgrad i en gitt situasjon. Man bør
også være klar over hvilke spenningsmønstre som er hensiktsmessige eller uhensiktsmessige for et barns funksjon og utvikling.
Muskulære spenninger og respirasjon henger nøye sammen (12), og ved å observere
respirasjonen kan man også få en indikasjon
på hvordan en person har det (8). Bunkan
(17) forklarer: «Ved ubearbeidede følelser er
det først og fremst den umiddelbare autonome respirasjonsfunksjonen som lider» (s.
104). Aktiv ekspirasjon i hvile kan være et

kjennetegn på anspenthet og kan tolkes som
et uttrykk for blant annet utrygghet og aktiv
impulskontroll (17). Langvarig aktivering av
ekspirasjonsmuskulatur kan ha flere ulike
følger. En følge kan være redusert utlufting
av lungene, noe som kan gi dårlig ventilasjon i enkelte lungedeler. Forsert ekspirasjon
øker det intrathorakale trykket, som vil føre
til at bronkiene blir klemt sammen, og luften
hemmes på vei ut (17). Disse innvirkningene kan sammen føre til at man kan undre
seg over om dette kan være en av grunnene
til at anstrengelsesutløst astma forekommer
hos barn.
Våre funn viser at barn ved hjelp av en
forsvarsmekanisme kan innta ulike kroppslige spenningsmønstre når de opplever noe
skremmende eller truende. Ifølge Van der
Kolk (5) vil kroppen i ekstreme opplevelser
reagere ved å produsere stresshormoner.
Slike stresshormoner deltar i kroppens forsvarsmekanisme som kalles «fight, freeze or
flight»-modus. Slike kroppslige forsvarsmekanismer er hensiktsmessige når kroppen
skal forsvare oss mot en reell trussel eller
fare. Barn som opplever en eller flere overveldende hendelser, kan derimot bli værende i en kroppslig spenning der det sympatiske nervesystemet er i konstant aktivering
(5). Aktiveringsmønstre som er ment til å
fremme mestring, slår dermed tilbake mot
organismen, og det autonome nervesystemet fyrer upassende «fight, freeze og flight»reaksjoner. Kroppen er dermed alltid «på
vakt», noe som kan være med på å forklare
hvorfor enkelte barn kan få stive muskler av
høy spenningskvalitet. Dette samsvarer også
med funnene våre der informantene beskriver at enkelte barns spenninger kan sette seg
i kroppen og gjøre dem forknytte.
Van der Kolk (5) fant at minner av hjelpeløshet fra traumatiske opplevelser kan
lagres i kroppen som muskelspenninger.
Slike spenninger kan vise seg i kroppen ved
at noe muskulatur er stiv og overspent, samtidig som muskulatur andre steder i kroppen oppleves som dvask og underspent. Et
endret spenningsmønster kan fungere som
et bevisst eller ubevisst forsvar ved at man
FYSIOTERAPEUTEN 9/17
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skjermer seg for inntrykk ved å unngå bestemte bevegelser eller ved å stive seg av (8).
Slike spenningsmønstre kan føre til kontraksjon av alle fleksormusklene, spesielt
abdominalmuskulaturen, og videre føre til
elevasjon og protraksjon av skulderbuene
(17). Man kan forstå slike kroppslige uttrykk som ubevisste handlinger som viser
hvordan en person egentlig har det.
Barn som har opplevd traumatiske hendelser har et sterkt behov for være som andre barn, og ved å koble ut de kroppslige
følelsene kan barnet late som om det vonde
ikke har skjedd. En følge av å skyve bort
de vonde følelsene kan imidlertid være at
barnet oppleves som følelsesmessig avflatet
(18). Å stenge av kroppens sanselighet er
ifølge Merleau-Ponty (10) en funksjon for å
unngå å vekke til live kroppslige erfaringer.
Kroppen vitner imidlertid om hvordan vi
føler og lever, og slik bærer kroppen spor av
våre erfaringer (8). Van der Kolk (5) utdyper
at traumatiske opplevelser etterlater seg spor
på våre sinn og følelser, på vår evne til glede
og intimitet og selv på vår biologi og vårt
immunsystem. På denne måten vil kroppen
bære preg av tidligere hendelser og opplevelser. Dette samsvarer med våre funn, som
beskriver at barn som har vært utsatt for
traumatiske hendelser, har redusert evne til
å kjenne på egne følelser og kroppsfornemmelser, og at de kan ha vansker med å forstå andres følelser og kroppslige erfaringer.
Dette kan føre til at disse barna får vansker
med å sosialisere seg og fungere i lek med
andre barn.
Påvirkningen av en traumatisk hendelse
er ofte kompleks. Denne påvirkningen må
derfor forstås fra et helhetlig perspektiv, der
alle aspekter rundt barnets situasjon må inkluderes. Merleau-Ponty (10) hevder at man
ikke kan dele sjelen og følelsene fra kroppen.
Følelser som er holdt tilbake, kan komme
til uttrykk som somatiske smerter, muskelspenninger, holdt respirasjon og endret
kroppsholdning (19). Fysioterapeuters utfordring er å se det enkelte barns kroppslige
uttrykk som et uttrykk for den sammenheng
barnet lever i, og dermed bidra med kunnskap som kan avdekke om et barn lever under forhold som oppleves som overveldende
og kan sette varige spor.
Studiens metodiske styrker
og svakheter
Ulike kroppslige uttrykk som kan prege
barn som har opplevd traumatiske hendel54
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When overwhelming impressions lead to bodily expressions – a qualitative pilot study
Abstract
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Background: Many children and adolescents are exposed to traumatic events. Such
events can have a major impact on their lives and can cause them to develop somatic
disease, emotional, cognitive and behavioral difficulties.
Purpose: The purpose of this study was to provide enhanced knowledge of what bodily
expressions physiotherapists should be extra aware of when meeting children and
adolescents.
Design: The study is a pilot study with a qualitative approach.
Material: The data material consists of written transcripts from interviews with three
professionals with extensive experience from work with children and adolescents who
have experienced traumatic events.
Method: The data collection method was individual semi-structured qualitative interviews, analyzed by Malterud’s systematic text condensation.
Findings: The main findings highlight how children who have experienced traumatic
events show a wide range of bodily expressions, through tension patterns, respiration,
pain and reduced contact with their own body.
Conclusion: Children who have experienced traumatic events show a wide range of
bodily expressions. Physiotherapists’ challenge is to see the bodily expressions of
each child as an expression of the context in which the child lives, thereby contributing
knowledge that can reveal whether a child lives under conditions that are perceived as
overwhelming and enduring.
Keywords: Children, physiotherapy, bodily expressions, observation, trauma.

ser, er et lite utforsket område. Kvalitative
studier med intervju som metode er imidlertid godt egnet i studier av fenomener som
i liten grad er definert eller beskrevet (15).
Et kvalitativt design på studien ble derfor
ansett som hensiktsmessig og en styrke. Ved
bruk av erfarne fagpersoner som informanter fikk vi også en dypere innsikt i det aktuelle feltet enn hvis informantene var tilfeldig
utvalgt. En pilotstudie er ment som en første
utforskning av et ukjent felt (20) og har derfor et begrenset antall informanter, noe som
medfører at man ikke oppnår metning i datamaterialet. Vi tror likevel det er grunn til å
anta at våre funn vil kunne være gjenkjennbare for andre fysioterapeuter som arbeider
med barn. Som noviser i intervjuteknikk har
det vært utfordrende å stille de gode spørsmålene på rett tidspunkt, samtidig som
det viste seg at det var på de mer generelle
spørsmålene de mest utfyllende svarene om
temaet kom frem.
Oppsummerende kommentarer
Hensikten med pilotstudien var å utforske
hvilke erfaringer erfarne fysioterapeuter har
fra behandlingssituasjoner når det gjelder
hvilke kroppslige uttrykk barn som har opplevd traumatiske hendelser, kan bære preg

av. Funnene viser at barna kan vise et vidt
spekter av kroppslige uttrykk. Barns kropper kan reagere bevisst eller ubevisst på slike
overveldende hendelser. En gjennomgående
reaksjon er forsvarsmekanismer som kobles
inn for å beskytte barnet. Fysioterapeuter
kan observere uvanlig høye eller lave spenningsmønstre i muskulaturen, som kan føre
til diffuse somatiske smerter og en endret
respirasjonssyklus hos barnet. I tillegg kan
barn koble ut følelser og kroppen, slik at de
får redusert kontakt med sin egen kropp.
Disse kroppslige uttrykkene er imidlertid
ingen fasit på hva som må være til stede for
å kunne konkludere med at et barn har opplevd en traumatisk hendelse. Det er likevel
viktig at fysioterapeuter ser etter potensielle
bakenforliggende sammenhenger når de observerer noe uvanlig, og ser observasjonene
i sammenheng med barnets personlighet,
livssituasjon og nærmiljø.
Veien videre
Vår pilotstudie gir en bakgrunn og et utgangspunkt til andre bredere og dypere studier av hvordan traumatiske hendelser kan
prege barns ulike kroppslige uttrykk. I slike
studier vil man kunne se videre på potensielle sammenhenger mellom opplevde trau-

mer i barndommen og kroppslige uttrykk.
Videre studier kan forslagsvis ta utgangspunkt i observasjonsstudier, der man observerer fysioterapeuter i arbeid med barn, eller
følgestudier, der man følger noen barn over
tid. I slike studier er det imidlertid svært
viktig å finne en etisk god og ivaretakende
tilnærming. Man bør også være klar over at
ingen barn er like, og at kroppslige uttrykk
hos ett barn og tiltak som kan fungere for
dette barnet, ikke nødvendigvis gjelder alle.
Med slik kunnskap vil fysioterapeuter lettere
kunne avdekke potensielle sammenhenger
mellom barnas kroppslige uttrykk og tidligere traumatiske hendelser. Denne kunnskapen kan vi som fysioterapeuter bruke til
å hjelpe barna med å kjenne på egne følelser
og kroppsfornemmelser, samt akseptere og
forstå egne og andres kroppslige erfaringer.
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- Unique people deserve unique solutions!

ELISE MATHILDE ER 6 ÅR
OG HAR CEREBRAL PARESE
Siden august (2016) har Elise Mathilde
trent med Happy Rehab i intervaller på
4-5 uker, etterfulgt av et par ukers pause.
Elise Mathildes mor, Guro Melum, forteller
at etter å ha brukt Happy Rehab i litt over
et år, snubler ikke Elise Mathilde så ofte,
og hun har fått en bedre balanse.
Til vår overraskelse sier fysioterapeuten også, at hun har fått et
målbart bedre leddutslag, altså en

bedre fleksjon i ankelleddet. Det er helt
fantastisk, sier mor.
Elise Mathilde synes at det er ganske greit
å trene med Happy Rehab.
Hvis det hadde vært en kamp hver
dag, så hadde det ikke gått, men det
fungerer, fordi hun liker det, sier mor
avsluttningsvis.
Les mer om Elise Mathilde og lignende
historier på vår hjemmeside.

HAPPY REHAB
har skapt et
nytt paradigme
innenfor rehabilitering. Det
unike interaktive dynamiske
ståsystemet
bygger på
interaksjon mellom brukeren og systemet, basert på den nyeste forskning innen dette feltet. Systemet
kombinerer dynamisk motorisk
kontroll og kognitiv trening.
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Spedbarns spontanbevegelsar: Utvikling av «In-Motion»-appen
Siril Osland, Toril Fjørtoft, og Lars Adde,
fysioterapeutar ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital. Ragnhild
Støen, avdelingssjef ved avdeling Nyfødt
intensiv, St. Olavs hospital.

General Movements hos spedbarn
Studiar av spontanbevegelsar hos spedbarn
har leia til ei systematisk klassifisering av
desse bevegelsane og definisjon av standard
bevegelsar for dei ulike aldersgruppene.
Nokre av desse bevegelsane vert kalla «general movements» (GMs) og ein metode
for å evaluere desse bevegelsane er utvikla,
såkalla General Movement Assessment
(GMA). Ved 2–5 månaders alder blir desse
spontanbevegelsane (GMs) kalla fidgetybevegelsar. Dette er små, variable bevegelsar
med moderat tempo som er i heile kroppen, både i nakken, bolen og ekstremitetar.
Fleire studiar har vist at fråvær av fidgetybevegelsar er ein god prediktor for å avdekke utvikling av cerebral parese (CP)(1–3).
Vel så viktig er at når fidgetybevegelsar er
til stades er det ein god prediktor for at
barnet seinare ikkje får CP (www.generalmovement-trust.info).
I fleire år har ein ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner ved St. Olavs
hospital videofilma premature- og andre
høgrisikobarn og analysert desse etter
GMA-metoden. I dei siste åra har det blitt
publisert fleire studiar frå St. Olavs hospital
og NTNU der det er vist ein tydeleg samanheng mellom spedbarn sine bevegelsar og
seinare funksjon, både motorisk og kognitivt. Foreldra kjem til sjukehuset og filmopptaka er gjort på standardisert vis med
ei samanleggbar madrass og video-oppsett
som blir oppbevart i ein koffert som er lett å
ta med seg til ulike undersøkelsesrom.
Internasjonale retningslinjer
I dei siste 20 åra har det føregått omfattande internasjonalt forskingsarbeid om
GMA-metoden. Ei internasjonal ekspertgruppe har nyleg arbeida med utvikling
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In-Motion
Observasjon av spedbarnet sine spontane bevegelsar frå ein
videofilm kan brukast til å vurdere risiko for seinare cerebral
parese. Fysioterapeutar frå Klinikk for kliniske servicefunksjoner
(KKS) ved St. Olavs hospital har fått midlar for å bidra til utvikling
av ein app for filming av spedbarns spontanbevegelsar. Dette er eit pilotprosjekt der
fysioterapeutane bidreg i evalueringa av ein instruksjonsvideo som inngår som ein del
av In-Motion-appen. Fysioterapeutane ved KKS samarbeider med Nyfødt intensivavdelinga ved St. Olavs hospital og NTNU. Utviklingsarbeidet er ein del av eit større arbeid
som blir gjort på Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) i regi
av forskingsgruppene der.
Heimebaserte videoopptak ved bruk av foreldra sine smarttelefonar
In-Motion-appen skal gjere det mogeleg for foreldre til premature barn eller til barn med
andre medisinske komplikasjonar i nyføddperioden til å ta ein film av barnet heime hos
seg sjølve, når det passar best for dei og barnet. Dette for at barnet skal vere opplagt og
tilfreds under filmopptaket, og at heile prosessen skal bli så lite belastande for familien
som mogeleg. Samstundes kan ein auke foreldreengasjementet i barnet si utvikling.
Ytterlegare vil bruk av In-Motion-appen kunne frigjere tid og ressursar i helsevesenet.
Filmen skal sendast til spesialisthelsetenesta ved St. Olavs hospital der trena og sertifiserte observatørar som kan ein metode som vert kalla General Movement Assessment
(GMA), skal vurdere filmen. Foreldra vil etterpå få tilbakemelding om resultatet av
undersøkinga og anbefaling om tiltak frå sjukehuset. In-Motion-appen og undersøking av
spontanbevegelsar hos spedbarnet er tenkt som eit viktig supplement til dei ordinære
kontrollane hos barnelege og/eller fysioterapeut, men skal ikkje erstatte desse.

av retningsliner for tidleg deteksjon av CP,
og GMA vil her ha en framståande plass.
Dette arbeidet er nyleg publisert i september 2017 (4).
Kvifor skal foreldre videofilme
sjølve?
Fordelen ved å filme barna heime i sitt lokale miljø er å fange barnet sine bevegelsar
når det er mest mogeleg nøgd og opplagt.
Samstundes kan ein spare barnet og familien for lange reiser til sjukehus. Ein kan
på denne måten også gjere slike undersøkingar tilgjengelege for barn og familiar
som ikkje har tilgang til ekspertar innan
fagfeltet i si lokale helseteneste. Målet er å
få filme på rett tidspunkt og å gje ei best
mogeleg behandling og oppfølging av bar-

net så tidleg som mogeleg medan hjernen
er mest påverkbar.
Mål og metode
Målsetting med dette pilotprosjektet er utvikling av instruksjonsvideoen i In-Motion-appen som skal vere lett forståeleg for
foreldre. Metoden var ein brukskvalitetstudie («usability-studie») der vi gjennom
samtalar med foreldrene fekk tilbakemeldingar på instruksjonsvideoen for så å optimalisere denne.
Deltakarar
Ein har spurt ulike kollegaer på St. Olavs
hospital (fysioterapeutar, turnusfysioterapeut, sjukepleiar og lege på Barneklinikken) om å sjå instruksjonsvideoen nokre

gonger.
Ein har inkludert familiar frå både prematur-teamet og friske, terminfødde spedbarn. Desse har ein kontakta i samband
med kontrollar ved St. Olavs hospital, og
den sistnemnte gruppa har ein kome i kontakt med via vener og kjende.

skal vi teste ut kor gjennomførleg den er i
klinisk praksis («feasibility-studie»). Etter feasibility-studien vil ein større klinisk
oppfølgingsstudie planleggast med oppstart i 2018/2019. I dei vidare studiane vil
ein samarbeide med allereie eksisterande
og nye nasjonale og internasjonale samarbeidspartnarar i Norge, USA, India, Belgia
og Danmark. Arbeidet med ein forskingsprotokoll for vidare studiar er i gang.

Kollegaer
Kollegaene har vore på eigne rom der dei
har sett på filmen så mange gonger som
dei har ynskt. Dei har også blitt bedne om
å svare på eit spørjeskjema. Ein har etterpå
gått gjennom eventuelle andre synspunkt,
tankar og idear dei har fått undervegs i
form av ope intervju.
Foreldre
Det er blitt forklart foreldra kva prosjektet
går ut på og kva dette inneber for dei som
familie via telefonsamtale, SMS og e-post.
Ein har vidare avtalt tidspunkt og sendt instruksjonsfilmen via e-post ei veke i forkant
av heimebesøka. Foreldra er oppmoda til å
sjå filmen fleire gonger på førehand.
På heimebesøk har foreldra igjen fått sjå
gjennom filmen medan ein har vore stillteiande observatør på sidelinja, både under
filmen og når foreldra klargjer barn, telefon
og rekvisittar til filming, samt under filminga i seg sjølv. Ein har også notert undervegs.
Foreldra har fått eit spørjeskjema som dei
skal svare på, og når både filming og spørjeskjema er gjennomført, har ein ilag gått
gjennom skjemaet og skrive ned eventuelle
ekstra kommentarar og erfaringar.
I etterkant har ein samla saman all informasjon for å finne fellesnemnarar som er
viktige for å justere filmen slik at instruksjonen i In-Motion-appen blir så presis og
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London: Mac Keith Press; 2004.
3. Adde L, Rygg M, Lossius K, Oberg GK, Stoen R. General
movement assessment: predicting cerebral palsy in
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IN-MOTION Filming av spedbarns spontanbevegelsar. Foto: Toril Fjørtoft

Kort sagt
• Heimebesøk og intervju med foreldre
og kollegaer ga viktig informasjon om
utvikling av In-Motion-instruksjonsvideoen.
• Testing av brukervenlegheit har
gjeve viktig kunnskap om rekkefølgje
på tema, oppsett av smarttelefon og
foreinkling av tekst.
• Utviklingsprosessen av In-Motion-instruksjonsvideoen gjer det mogeleg
for foreldre å ta ein film av barnet sitt
heime hos seg sjølve.

konsis som mogeleg. Dei viktigaste resultata av arbeidet er endring på rekkefølgjene
på dei ulike tema i filmen, justeringar på
tekst og vi har forenkla en del teikningar i
instruksjonsvideoen. Det vart også justert
og endra på korleis filmoppsettet skulle
vere i forhold til barnet.
Vidare arbeid
Til no har vi prøvd ut kor brukarvenleg instruksjonsfilmen i In-Motion-appen er, og
i neste fase (hausten 2017 og våren 2018)

Kunnskapsformidling i Fysioterapeuten
Ønsker du å bidra med kunnskapsformidling i Fysioterapeuten?
For ytterligere info, gå inn på http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Forfatterveiledning
Velkommen som forfatter!
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Slutt med treningshysteriet
Britt Lenes Fadnes, spesialfysioterapeut, avdeling for DPS Nordmøre og
Romsdal, Klinikk for psykisk helsevern.
Helse Møre og Romsdal HF.
Britt.Lenes.Fadnes@helse-mr.no
Denne fagkronikken ble akseptert
03.03.17. Fagkronikker vurderes av
fagredaktør. Ingen interessekonflikter
oppgitt.

Trene bevegelser, trene språk, trene potte,
trene «klemme på tante» og «takke for maten» osv. Har noen sett et friskt barn som
ikke reiser seg på to føtter og begynner å
gå? Har noen møtt et barn som ikke lærer
å snakke dersom de voksne snakker tydelig
til barnet (uten fordummende babyspråk),
hører på barnet, knytter ord naturlig til pågående handling og snakker tydelig seg i
mellom? Har noen møtt mange barn som
ikke blir tørre når de slipper å stresse med
å starte for tidlig eller straff om det går galt?
Har noen møtt barn som ikke spontant uttrykker varme og takknemlighet på sin
måte, og overfor den det gjelder, om voksne
rundt også har en naturlig avslappet og raus
atferd overfor hverandre? Har vi glemt hva
det vil si å være alminnelige gode modeller,
uten å måtte kave med et anstrengt forhold
til å lære bort hele tida? Det kan fort lukte
av uheldig og kanskje ødeleggende belæring.
Rett/galt. Rett/galt. Er jeg dum? Er jeg
bra nok? Slike forstyrrende tanker i hodet
hemmer læring og læringslyst. Jeg etterspør
ofte hva som foregår i hodet når jeg møter
mennesker som sliter med å få kontroll på
livene sine. Setningene går som repeterende
looper i hodet. Fra hvor er de oppstått? Kan
mas om læring forsterke dette?
Balanse, oppmerksomhet og
læringslyst
Jeg er 67 år, mor til sju, mormor, fysiotera58
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peut, jobbet 44 år på Molde sjukehus, av de
knapt 10 år på føden og snart 30 år i psykiatri, vært barnehagebruker i sammenhengende 20 år, ikke opptatt av å trene, men liker
å bevege meg ute, har fra 2001 arbeidet i et
fagutviklingsprosjekt sammen med hjerneforsker Per Brodal ved Universitetet i Oslo
og fysioterapeut Kirsti Leira i Levanger.
Stikkord i dette arbeidet er kroppslig balanse, læring og mental oppmerksomhet. Vi
har utviklet en ny måte å arbeide med mennesker som sliter med å få kontroll på livet.
Den kalles balansekoden/læringsorientert
fysioterapi.
I disse 16 årene har jeg vært på skolebenken igjen. Atskillige steiner er snudd i hodet
mitt. Jeg har lært av Per Brodal, lært i samspillet på møtene våre, lært av pasientene
og lært av å tenke kritisk igjennom hva jeg
mente og gjorde tidligere, både i jobben og
som mor, om hva jeg tenker og forstår i dag.
Jeg vil utdype et par punkter.
Endret sovestilling
Da jeg var fysioterapeut på føden på 80-tallet var budskapet: La de nyfødte sove på
magen og la de ligge mye på magen i våken
tilstand, så de får trene styrke i rygg og nakke. Det er også fra mageliggende posisjon at
den videre utviklingen til krabbing og oppreising skjer. Dette var en av mine og andre
fysioterapeuters kjepphester. Alle mine barn
har ligget på magen – både når de sov og var
våkne. Mageliggende var en uskreven lov.
Noen år seinere kom beskjed fra helsedirektoratet: Barnets sovestilling er på ryggen. En
økning i krybbedød der barnet ble funnet
på magen var foranledningen. På føden fikk
nyfødte trøyer der det sto «denne side opp»
på brystet. Spørsmålet reiste seg: Hvordan
skal vi nå forholde oss til treningen?
Samling om kroppens framside
I dag får nybakte foreldre beskjed om å legge
barnet på magen i våken tilstand så det kan
trene rygg og nakke. Men fra hvor har vi

ideen om at et lite barn må trenes? Ny kunnskap om hvordan kropp og hjerne samarbeider, har gjort at jeg langsomt har inntatt et
annet standpunkt. Legg barnet på ryggen, la
det få arbeide med å finne kroppens framside. Når tiden er moden for det, vil det på
eget initiativ begynne å rulle over. En av de
viktigste erkjennelser i arbeidet vårt er hvordan hender og oppmerksomhet er knyttet til
hverandre i tett avhengighet. Det er hendene
som er sjefen i tospannet.
Hjelpeløs posisjon
Da jeg la mitt lille barnebarn Frida på ca. tre
måneder over på magen, protesterte hun.
Det var uvant for henne. Min datter, barnets
mor, hadde fulgt mitt råd om ikke å legge
henne på magen for treningens skyld. Jeg
så hvor hjelpeløs Frida ble. Stillingen kunne
ikke nyttes til noe. Hun strevde med et tungt
hode, hendene var låst. Dette hadde hun
ikke bedt om! Hit hadde hun ikke kommet
for egen maskin.
Noe seinere var hun et annet sted. Strevde med å snu seg rundt. Nå ville hun over.
Hendene ledet an. Den ene hånden låste seg
under brystet. Seierssmilet var stort og ekte
da hun etter litt strev fikk hånden fri; dette
har jeg ordnet opp i sjøl.
Fri leik
Etter noen uker rullet hun fritt til begge sider, svish fra rygg til mage. Undersøker og
lærer. Bestemmer hva hun vil. Hviler seg
litt innimellom. Tilbake til ryggen for å få
et annet blikk på verden, hvile og øve i den
posisjonen. Helt fri. Stor utholdenhet. Glede
over egne erfaringer. Det er rett og slett imponerende og rørende. Ingen hjelpemidler,
ingen unødig inngripen, kun tilrettelegging,
skape trygghet, passelig med skryt. Tydelig
fornøyd over egen mestring. Egen utforskertrang blir tilfredsstilt. Ingen forsering pådyttet av overivrige og misforstått velmente
voksne. Det er hun som er sjef over framdriften i egen læring.

Vi fysioterapeuter må slutte å veilede helsesøstre til
å be foreldre om aktivt å snu friske nyfødte barn på
magen. Vent til barna gjør det selv.

Utfordring til barnefysioterapeuter
Jeg foreslår: Vi fysioterapeuter må slutte å
veilede helsesøstre til å be foreldre om aktivt
å snu friske nyfødte barn på magen. Vent til
barna gjør det selv. Når vi er så konsekvente
med å anbefale fravær av for eksempel å
sette barna opp før de setter seg opp selv,
og også ber foreldre unngå ulike gåhjelpemidler, hvorfor bryter vi ut og sier at å snu
barna på magen er bra for trening? Ja, for
det representerer et brudd i en konsekvent
formidling, gjør det ikke? Hva er begrunnelsen? Det er vi som må begrunne hvorfor
akkurat dette er så viktig når regelen ellers
er: Hold fingrene fra fatet. La barnet få bestemme selv. Tør vi ikke ta skrittet fullt ut?

Vi er kun tilretteleggere
Å skape et lærende miljø mener jeg er et
stikkord for at gode ting kan skje. Basert på
samme forståelse som vi naturlig har overfor
det lille barnet, prøver jeg i behandlingsrommet å skape et lærende miljø i mine mange
møter med voksne som sliter med livene
sine. Det betyr i hovedsak at pasient og jeg
lærer av hverandre. Pasientenes kompetanse
er stor. De er våre viktigste lærebøker. Jeg
forsøker å være deres veileder. Selvfølgelig
har jeg det faglige ansvaret. Jeg vet blant annet noe om hvordan full oppmerksomhet
overfor taktfaste bevegelser kan skape rytmiske bevegelser og dermed rydde hodet,
men læringsprosessen fram dit deler vi. Ny

kunnskap har endret min forståelse og dermed praksis. Det kjennes rett. Pasientene tar
over sin egen læringsprosess – akkurat som
lille Frida.
Slapp av, slutt med hysteriet rundt trening på alle kanter. Barnet og pasienten fortjener tillit til at egne prosesser vil komme i
gang dersom vi tar passelig mange og gode
grep som tilrettelegger. Barnebokforfatter
Astrid Lindgren sa så klokt: Å leke er å lære
å leve livet! Slutt med all overstyringen. Den
kan føre til passivitet i forhold til egen læringslyst. Det innebærer å kunne skape, dele
og i fellesskap utvikle nytt.
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Å kjenne og glemme kroppen
Et fagessay om fysioterapi og ungdom
Alette Ottesen, MSc., spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF, Lillehammer
psykomotorisk fysioterapi. Hospitant i
FYSIOPRIM. Høgskolelektor ved Høgskolen
i Oslo og Akershus. aletteo@hotmail.com.
Dette fagessayet ble akseptert 5.9.2017.
Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen
interessekonflikter oppgitt.

Sammendrag
Når vi har det bra og tar del i det som
foregår rundt oss, merker vi ikke så mye
til kroppen. På den måten kan god helse
knyttes til å glemme kroppen. Vi kan vel
aldri glemme kroppen. Mer eller mindre
kjenner vi den hele tiden. I dette essayet
tematiseres å «kjenne og glemme» kroppen knyttet til fysioterapi. Hva vil det si
å kjenne kroppen? Hvordan kan ideen om
helse knyttet til å glemme kroppen forvaltes i fysioterapipraksis med ungdom?

Jeg liker ungdom, og møter mange av dem i
min praksis som fysioterapeut. Vi er mange
fysioterapeuter som i de senere årene har delt
erfaringer om at flere og flere ungdommer
henvises til psykomotorisk fysioterapi. På et
vis kan det synes paradoksalt siden helsetilstanden generelt er god hos de unge her til
lands, i hvert fall om man forstår det som
fravær av sykdom i biomedisinsk forstand.
Ungdom sier imidlertid at de kjenner seg
stresset, nedstemt, smerteplaget og utmattet
(1,2). De kommer til fysioterapi med ulike
diagnoser.
I hovedsak er det fastleger og leger på
barne- og ungdomsavdelingen og barneog ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved
sykehuset på stedet som henviser ungdom
til fysioterapi-fellesskapet der jeg arbeider.
60
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Henvisningsgrunner kan være hodepine,
smerter i mage, rygg, skuldre og nakke, uro,
angst, pusteproblemer, nedstemthet, konsentrasjons- og søvnvansker, slitenhet/ME,
spiseforstyrrelser og funksjonelle lidelser uttrykt som besvimelser/bortfall, parestesier,
lammelser eller ataxi. Noen har diagnoser
basert på såkalte medisinske funn, men de
fleste er godt utredet uten at det er funnet
en biomedisinsk forklaring. Gutter og jenter
blir henvist. Flest jenter. De har helseplager
som på forskjellige måter forstyrrer deres
deltakelse i skole- og hverdagsliv.
Filosofen Hans-Georg Gadamer knytter god helse til deltakelse og til å «glemme
kroppen» (3). Å kople god helse til å glemme kroppen virket først både underlig og
paradoksalt for meg som fysioterapeut. Jeg
er jo opptatt av at folk skal kjenne kroppen!
Jeg fikk noe å tenke på.
Hva vil det si å kjenne kroppen? Kan det
å kjenne og glemme kroppen knyttes til fysioterapi og ungdom? I dette essayet vil jeg
se nærmere på disse spørsmålene, i lys av
Gadamers tanker og egne erfaringer. Slik jeg
ser det beveger fysioterapipraksis seg mellom å kjenne og glemme kroppen. Mitt inntrykk er at ungdom strever med begge deler.
Gjennom en praksisfortelling om Anna1 belyser jeg spørsmålene jeg har stilt, og hvordan Gadamers tankevekkende utsagn har
betydning for min fysioterapipraksis. Fortellingen er basert på mine erfaringer med
fysioterapi til ungdom.
«Å kjenne og glemme kroppen» bruker
jeg som et ordspill. Det handler om i hvilken
grad og på hvilke måter kroppen er i forgrunnen for vår oppmerksomhet. Bokstavelig talt kan vi vel aldri glemme kroppen?

Anna er en oppdiktet ung jente basert på summen
av mine praksiserfaringer med mange ungdommer.
1

Den er jo med oss hele tiden. Kroppen er
stedet vi merker oss selv (4).
Helse, kropp og fysioterapi
Gadamer beskriver god helse som en følelse
av å være involvert i verden, være en del
av samfunnet og gjengen; være engasjert i
hverdagslivet (3). Når vi har det bra, merker
vi ikke noe særlig til kroppen. Vi kan glemme den. Sykdom og helseproblemer – for
eksempel en stresset, urolig, stiv eller vond
kropp – gjør at det blir vanskelig å glemme
kroppen. Den kommer i forgrunnen. Vi blir
opptatt av den – vi kjenner og merker den
godt. Kanskje dag og natt. Det forstyrrer deltakelse i hverdagen og virker inn på hvordan
vi har det. Kroppen blir et objekt for oss og
lukker oss mot verden (3). På en måte blir
vi innestengt i kroppen og utestengt fra verden.
Å snakke om kroppen som et objekt
som lukker oss mot verden leder meg mot
grunnlagstenkning om kropp. I noen tiår,
og fortsatt, har flere innen vårt fagfelt løftet
frem en forståelse basert på Maurice Merleau-Pontys filosofi om kroppen som vår
tilgang til verden (4–6). Vi retter oss mot
omgivelsene og den sammenhengen vi til
enhver tid er en del av, samtidig som vi er
rettet av de samme omgivelsene. Det er en
dynamikk mellom å åpne seg utover og bli
rettet av et «blikk» utenfra. «Blikkene utenfra» kan, på lik linje med plager og sykdom,
lukke kroppen mot verden (3). Det gjør noe
med vårt forhold til oss selv, andre og omgivelsene rundt oss.
For ungdom jeg møter synes det som om
kroppen er konstant fremme, både gjennom
smerter og plager og gjennom kroppens tydelige plass i ungdomskulturen og i samfunnet generelt. Det kan virke som om ungdom
fanges i sin egen kropp – fanges i en opptatthet av kroppen.

Stress, anspenthet eller «symptomer» er
kroppslige uttrykk som kan anerkjennes.

Unge har på ulike måter fortalt meg at
skoledagen starter med at de «scanner»
hverandre. De ser om noen har fått nye klær,
gjort noe med håret sitt eller sminket seg annerledes enn vanlig – om de ser bra ut – noe
som gjerne blir bemerket på ulike måter.
Den synlige og målbare kroppen gis stor
oppmerksomhet. Som fysioterapeut er også
jeg bærer av en tradisjon med utgangspunkt
i den kroppen som måles, veies, diagnostiseres og vurderes ut fra bestemte verdier, en
normalitet eller ulike klassifiseringssystem.
Å forstå kroppen i tråd med Merleau-Pontys
filosofi innebærer på en annen side at kroppen er slik den erfares og merkes for hver og
en av de unge, ikke slik den fremtrer for meg
som iakttar den utenfra (7).
Å kjenne og glemme kroppen
i fysioterapi
Ungdommene jeg arbeider med virker enten
svært opptatt av seg selv eller motsatt: lite
opptatt av seg selv. Langt de fleste synes veldig opptatt av hvordan kroppen ser ut, noen

få later til ikke å bry seg om det i det hele
tatt. Mange er «på» hele tiden og kjenner seg
stresset og utmattet. Andre melder seg ut av
fellesskapet, og faller fra skole og hverdagsliv. De kan bokstavelig talt lukke seg inne.
Flertallet av de unge jeg møter strever med
naturlige funksjoner som mat, søvn eller bevegelse. Ikke så få sier at de tenker på kroppen sin nesten hele tiden. På ulike måter har
de problemer med å ta del i hverdagen rundt
seg. Slik sett finner mine erfaringer med
ungdom klangbunn i Gadamers tanker.
Et mål med fysioterapi er «… å fremme
endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring, evt. opprettholdelse av funksjonsevnen på kort og
lang sikt» (8). Med støtte i Gadamer, kan
derfor målsettingen i all fysioterapi sies å
dreie seg om å kjenne mindre fra kroppen og kunne glemme den i større grad. Å
kjenne kroppen i fysioterapi kan forstås på
minst to måter. På en side å kjenne smerte
og sykdom – knyttet til uhelse. Målet med
fysioterapi blir da å kjenne kroppen min-

dre. På en annen side kan det
å kjenne kroppen forstås som å
merke seg egne bevegelsesvaner,
væremåter, behov og følelser
og knyttes til god helse. Målet
med fysioterapi blir da å kjenne
kroppen «mer» – merke seg selv
bedre. Fysioterapi kan altså på
en måte dreie seg om å kjenne
kroppen både «mindre og mer»
for å åpne tilgangen til verden –
og til en viss grad glemme kroppen.
Kroppen er ikke stum. Den
«snakker» hele tiden – om og
på godt og vondt. Å kjenne
kroppen «mer» kan forstås som
å være åpen for denne «samtalen»; merke seg og forstå uttrykkene i den grad det er mulig, bli
tryggere på kroppen. Å kjenne
kroppen mindre kan dreie seg
om å dempe smerter eller plager – få mindre vondt i kroppen
og få bedre funksjon. Kan begge
betydninger av å kjenne kroppen «skyve» kroppen mer i bakgrunnen slik at den merkes mindre – mot å
glemme den?
Hvordan kan disse ideene om å kjenne og
glemme kroppen forvaltes i fysioterapipraksis? Kan fysioterapi være et «øvingsrom» for
å gjøre nye og flere erfaringer og rokke ved
ungdommens tilgang til verden?
Anna kommer til psykomotorisk
fysioterapi
Anna er 16 år og går siste året på ungdomsskolen. Hun er henvist til psykomotorisk fysioterapi fra barne- og ungdomsavdelingen
på sykehuset etter å ha blitt utredet for magesmerter uten funn. Anna forteller at hun
kan ha vondt i beina også, og i perioder strever hun med å puste. Hun blir lei av å ha det
slik sier hun, det går ut over humøret. Hun
er ikke med i organisert idrett, men trener
en del løping og er opptatt av å være «fit».
Hun har gode venner og lyst til å være med
på mye, men har orket lite i det siste. Det er
tungt å komme seg på skolen for tiden også.
Anna og en yngre bror bor annenhver uke
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hos mor og far, som skilte lag for fem år siden. Hun sier hun får dårlig samvittighet når
de drar til far fordi moren da blir alene. Far
har ny samboer og de har fått en sønn som
er to år gammel. Når Anna er hos far, dreier
alt seg om lillebroren sier hun, og forteller at
forholdet til faren og hans samboer er vanskelig. Hun sier at hun ikke tør å snakke med
dem om det.
Hvordan trer kroppen frem for Anna, og
hvordan trer den frem for meg; hva er det
jeg som fysioterapeut ser og kjenner? «Jeg
kan se hvordan du bruker kroppen din og
beveger deg. Og jeg kan kjenne på muskulaturen din, men jeg kan ikke kjenne hva
du kjenner», sier jeg. Det er Anna selv som
merker hva som er godt, vondt, behagelig,
vanskelig, befriende eller ekkelt, eksempelvis om pusten åpner eller snører seg,
hvordan kraft og bevegelighet erfares når
hun strekker hofteleddet, om hun berøres
følelsesmessig eller blir varm eller kald. Jeg
oppfordrer henne til å merke seg og gjerne
si noe om hva hun kjenner. Anna står ikke
på hele foten, og mister lett balansen. Hun
«strammer seg opp», beveger ryggen stivt i
alle retninger og puster kort og høyt oppe i
brystet. Jeg kan kjenne at det er liten fjæring
og bevegelse i brystkassa.
Bevegelse og mangel på bevegelse, belastningsforhold og muskulært spenningsnivå –
heri pustebevegelser – henger sammen med
anatomiske og fysiologiske forhold, vaner og
væren. Berører vi i undersøkelsen smerter,
kjenner Anna seg berørt følelsesmessig? Treffer vi noen bevegelsesvaner hun selv assosierer i sammenheng med belastning, plager
eller væremåter?

av lårene ikke skal komme i kontakt med
hverandre – det skal være et «rom» der. Hun
liker ikke å stå på hele foten, synes det er ekkelt. Da føler hun seg tykk. Det ble et «gyllent øyeblikk» for Anna til å si mer om dette.
Vi «rokker» ved belastningsforhold og
bevegelsesvaner, balanse, mobilitet, stabilitet, spenningsforholdet i muskulatur, heri
pust og forholdet mellom muskler som bøyer og strekker. På samme måte som jeg spør
under kroppsundersøkelsen, lurer jeg nå på:
Er det noe av denne «rokkingen» som «omrokkerer» eller gir mening for Anna? Når
Anna sitter på stolen, svaier hun korsryggen og løfter brystet. «Kan du sitte på hele
baken og bruke mindre krefter på å holde
deg oppe?», spør jeg. Hun prøver det og sier:
«Det har jeg ikke tenkt på før. Må jeg ikke
stramme meg opp da?».
Tilnærmingen innebærer ulike elementer av berøring; grep og massasje rettet mot
pust og muskulatur. Hvordan er det for
Anna å bli tatt på? Gjør det noe med henne?
Hva skjer med pusten og spenningsnivået
i musklene i møte med grepene/meg? Når
jeg rugger, lirker og skyver på skulderbladet
til Anna mens hun ligger på siden, utbryter
hun: «Åh – nå ble det lettere å puste!». Slik
hadde hun ikke kjent pusten før. Kan de nye
erfaringene få betydning?
Jeg tar for gitt at en kroppslig tilnærming
kan åpne for alle typer erfaringer, og jeg søker å gi rom for erfaringene. Anna prøver å
legge merke til og kjenne etter hva som skjer.
Når hun skal sette ord på det, sier hun innledningsvis: «Det går bra» og «Jeg vet ikke».
Det er som om det er vanskelig å merke seg
selv og finne ord.

Fysioterapi som en kroppslig
tilnærming
Annas bevegelser, pust, spenthet og språk –
ser jeg som meningsbærende uttrykk og en
mulighet til å merke seg selv. Kan hun oppdage noe nytt? Vi utforsker om fysioterapeutiske funn; hennes historie, det hun merker
og det jeg ser og kjenner i kroppen hennes
gir mening for henne og meg.
Anna beveger seg, står, sitter, er på matte
og på benken. Vi arbeider med forholdet til
tyngdekraften og med understøttelsesflater.
Hun står kun på ytre fotrand på begge føtter
og synes det er vanskelig å holde balansen.
Jeg spør om hun kan stå på hele foten. Hun
nøler da jeg lurer på hvordan det er for henne. Det kommer etter hvert frem at hun står
slik for å ha «tie gap». Det vil si at innsiden

Kroppslige uttrykk som en ressurs
Stress, anspenthet eller «symptomer» er
kroppslige uttrykk som kan anerkjennes. De
kan forstås som kroppen sin måte å snakke
på – som ressurser (9,10). Kroppsfunnene
i undersøkelsen kan anses som meningsløse
isolert sett, men de kan gi mening og være
et utgangspunkt for endring om Anna knytter det til sin historie og hverdag. Muskulære
uttrykk er ikke feil som skal repareres. På en
annen side har Anna søkt hjelp for et helseproblem.
Jeg ser på fysioterapi til ungdom som noe
kvalitativt annet enn å presentere løsninger,
reparere kroppen eller gi en oppskrift på å
få god helse. Å anerkjenne det subjektive, å
kjenne kroppen – seg selv, finne egne ord,
merke seg egne behov og bevege seg på va-
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rierte måter kan åpne kroppen mot verden.
For Anna ble det et bidrag til at «symptomer», «signaler» og «forvirrende» følelser
i kroppen hennes ble mer forståelige og
håndterbare. Hun kunne lettere sette ord på
følelser og snakke mer åpent med faren. Hun
beveget seg etter hvert mer avspent. Magesmertene avtok og hun ble ikke redd eller
«satt ut» om de kom innimellom. Kroppen
«snakket» ikke lenger så høyt og uforståelig
til henne. Den kunne tre mer i bakgrunnen.
Anna kjente kroppen både «mer» og mindre.
Avsluttende ord
Å kjenne kroppen i fysioterapi kan forstås
på minst to måter: Å kjenne den mindre og å
kjenne den bedre eller «mer». På en side kan
det handle om å merke mindre til kroppen,
ha mindre smerter og plager. På en annen
side kan det dreie seg som om å bli bedre
kjent med kroppen, forstå og håndtere den
på nye måter, kjenne vaner, væremåter, behov og følelser. I begge betydninger kan det
sees i sammenheng med tilgangen til verden
og en slags glemsel for kroppen. Jeg ser det
å kjenne og glemme kroppen som gjensidig
forbundet med hverandre – og i tråd med
Gadamers idé om helse og deltakelse.
Kan hende er det ikke slik at fysioterapi
nødvendigvis hjelper ungdom til å glemme
kroppen. Vi har en utfordring og en mulighet i faget vårt. Er det et paradoks om vi fysioterapeuter skal forbinde god helse med
mindre oppmerksomhet på kroppen?
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Jus og arbeidsliv

NFFs forhandlingsseksjon informerer
om arbeidslivsspørsmål som berører
medlemmene.

Når skal kommunen fatte vedtak om fysioterapi?
Jan Rino Austdal, advokat, NFFs forhandlingsseksjon

Ved saksbehandling om offentlige tjenester må
det normalt utformes et skriftlig vedtak med
begrunnelse, lovhenvisninger og orientering
om klagerettigheter ved innvilgelse eller avslag.
Kommunale fysioterapeuters pasientbehandling er normalt unntatt fra dette kravet. Etter
innføringen av helse- og omsorgstjenesteloven
i 2011 har det likevel vært et omdiskutert
spørsmål om kommunen er forpliktet til å treffe
vedtak i forvaltningslovens forstand.
Lovgivers formål
Pasient- og brukerrettighetsloven gir rettigheter til pasientene i landets spesialist- og
primærhelsetjeneste. Formålet er at alle skal få
lik tilgang til helsetjenester av god kvalitet.
Lovens rettigheter gjelder i praksis likevel bare
for dem som kjenner til rettighetene sine og
kan si fra når de mener de har blitt avvist eller
har fått mangelfull behandling. Utforming av
skriftlige vedtak når kommunen treffer en
beslutning, er av samme grunn hovedregelen i
forvaltningsloven. Det skal være mulig for den
private borger å forstå hvorfor kommunen gjør
som den gjør, når den for eksempel innvilger
bygging av garasjetilbygg, eller den avslår
søknad om sykehjemsplass.
Hva er hovedregelen?
Forarbeidene til nevnte lov og til helse- og
omsorgstjenesteloven viser at departementet
har drøftet i hvilken grad forvaltningsloven
bør gjelde for kommunale helsetjenester. Et
viktig hensyn som ble drøftet i forarbeidene,
er at det vil bli svært tidkrevende og byråkratisk å begrunne alle innvilgelser og avslag om
pasientbehandling i skriftlige vedtak. Det vil
være uheldig å flytte verdifulle ressurser fra
pasientbehandling til papirarbeid i et byråkrati.
Forvaltningslovens regler er også lite tilpasset
klinisk kommunal virksomhet. Derfor er hovedregelen at forvaltningslovens regler om vedtak
og klage ikke gjelder for pasientbehandling.
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Hva er unntakene?
Imidlertid fant lovgiver at hensynet til en smidig
og ubyråkratisk tjenesteforvaltning ikke er like
tungtveiende i alle tilfeller. Visse kommunale
tjenester av lengre omfang og mindre prekær
art avgjøres i mange kommuner av saksbehandlere etter at noen har fremsatt søknad om det.
Ved å behandle slike søknader om helsetjenester på en byråkratisk måte, vil kommunen
blant annet ha større mulighet til å se sin totale
ressurssituasjon opp mot de tjenester som kan
tilbys, og å kunne legge føringer for hvem som
utfører bistanden, og hvordan tjenestene tilbys.
Ved beslutninger som innebærer at kommunens ansatte slipper til i pasientens hjem, er
det også et ekstra poeng at mottakeren får god
informasjon om sine rettigheter, noe hun/han
vil gjøre i et vedtak.
Ifølge pasient- og brukerrettighetsloven
§ 2-7 skal beslutninger om «helsetjenester i
hjemmet», støttekontakt, sykehjemsplass og
avlastningstiltak (og noen flere) som «forventes å vare lenger enn to uker», treffes i henhold
til forvaltningslovens regler om vedtak og
klage.
Hvordan tildeler kommunen?
Helse- og omsorgsdepartementet peker på
at dette er tjenester som ofte tildeles via et
tildelingskontor eller annen enhet i kommunen.
Dette er nok tilfelle for tildelinger av sykehjemsplass og støttekontakt, men bare i varierende grad for tildelinger av hjemmefysioterapi.
I hvilken utstrekning forvaltningsloven får
anvendelse, avhenger av hvordan kommunen
har organisert sitt tjenestetilbud. I mange kommuner vil hjemmefysioterapi over to uker bli
organisert i direkte samspill mellom fysioterapeut og pasienten, uten overordnet tildeling fra
administrerende kommunal enhet. Forvaltningslovens kapitler om vedtak og klage gjelder altså
bare ved administrativ kommunal avgjørelse.
Dette har departementet gjentatte ganger
presisert overfor NFF i brevs form.

Tildelingskontor/administrativ beslutning
Kommunen må vurdere hvilken organisering
som er best lokalt. Tommelfingerregelen er at
dersom kommunen forvalter sitt tjenestetilbud
via et eget tildelingskontor eller tilsvarende
administrativ enhet, så skal beslutning om
hjemmefysioterapi med forventet varighet over
to uker fattes i vedtaks form etter forvaltningslovens regler. Typisk for slike administrative
beslutninger er at det er rom for å ta høyde for
andre hensyn i søknadsbehandlingen enn de
rent fysioterapifaglige, herunder hvilke behov
som skal prioriteres ut ifra kommunens ressurssituasjon, og om det er andre måter å tildele
nødvendig hjelp på. De fattes gjerne på et nivå
som er overordnet det utøvende helsepersonell.
Skal det foretas en klinisk undersøkelse?
En ufravikelig forutsetning for et forsvarlig vedtak er likevel at saken er tilstrekkelig utredet, jf.
forvaltningsloven § 17. Det typiske vil her være
klinisk undersøkelse og vurdering foretatt av
fysioterapeut forut for beslutningen i tildelingskontoret. En administrativ avgjørelse utelukker
ikke, men forutsetter, en faglig vurdering av
pasientens behov.
Pasientens klagerettigheter
Uavhengig av om forvaltningsloven gjelder eller
ikke, har pasienten rett til å klage over beslutning om behandling eller manglende behandling. Klageinstans er i slike saker Fylkesmannen,
iht. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.
Man fraviker her det normale system i forvaltningsloven, hvor klageinstansen for kommunale
vedtak er kommunestyret eller en kommunal
klagenemnd.
Det vil være i «avslagstilfeller» at den praktiske nytteverdien av enkeltvedtak er størst for
pasienten. Når kommunen avslår – eller bare
delvis innvilger – søknad om fysioterapi i hjemmet, vil det være praktisk viktig at kommunen
utformer et formelt vedtak med en forståelig
begrunnelse og informasjon om at vedtaket kan

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Fysioterapikongressen 2018
I MÅNEDSSKIFTET september/oktober ble det åpnet for påmelding
til Fysioterapikongressen, som arrangeres 12.–14. februar 2018. På
www.fysioterapikongressen.no publiserer vi løpende alt du trenger
å vite om påmelding, program, foredragsholdere m.m. Påmeldingene
har strømmet inn de første ukene, og per 1. oktober hadde vi mottatt nær 200 abstrakter til kongressen! n

Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf. 22 93 30 50
Hjemmeside: www.fysio.no
E-post: nff@fysio.no

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

Spesialistgodkjenning – kort fortalt

GENERALSEKRETÆR
Elin Robøle Bjor, 901 47 513

PÅ forbundsnettsidene har vi under hovedmenypunktet «Kompetanseutvikling» samlet all
vesentlig informasjon om forbundets spesialistordning. Det er ikke så reint lite å forholde
seg til for medlemmer som ønsker å oppnå en
spesialisttittel. For å lette oversikten har vi

SEKSJON ORGANISASJON OG KOMMUNIKASJON
Seksjonsleder (fung.): Kari Bente Sørlie, 482 25 205
Kommunikasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990
Seniorrådgiver: Sissel Hovland, 959 80 919
Rådgiver: Cathrine Grimstad, 478 13 462
Seniorkonsulent: Monica Haugen, 943 24 777

derfor konsentrert det hele ned til et tosiders
faktaark om spesialistgodkjenning og fornying
av spesialitet. På forbundsnettsidene finner
du faktaarket under «Relaterte dokumenter»
her: Kompetanseutvikling > Spesialistgodkjenning > Hva kreves for å bli spesialist n

Nettverksmøter i helseforetak
29. AUGUST og 12. september var det
nettverksmøte i henholdsvis Helse Fonna
og Helse Førde. Fra NFF møtte regionleder
Aslaug Kleiveland og seniorrådgiver Bente
Eide fra forhandlingsseksjonen. Målgruppen var ledere, tillitsvalgte og medlemmer.
Tema for samlingene var arbeidsgivers
styringsrett og hovedavtalen, med fokus
på samarbeid og tillitsvalgtes rolle. Videre

var det viktig å bli kjent og få kjennskap til
lokale saker og utfordringer, både små og
store.
På begge samlingene var det godt fremmøte. I Haugesund kom det medlemmer fra
sykehusene i Stord og Odda, i tillegg til ansatte fra Haugesund. I Førde møtte ansatte
fra sykehusene i Lærdal og Førde. n

Lederkonferanse for
spesialisthelsetjenesten
EN SVÆRT vellykket nasjonal lederkonferanse for fysioterapiledere i spesialisthelsetjenesten ble avholdt i Trondheim 13.–15. september, med 38 deltakere. Overskrifter var:
• Helsetjenestens generelle utvikling – fremtidige rammer: Pasientforløp, kvalitet og
økonomi
• Fremtidens fysioterapitjeneste i spesialisthelsetjenesten: Hvor går vi?
• Fremtidens fysioterapitjeneste i spesialisthelsetjenesten og ny teknologi – hvor går vi?
En artikkel fra lederkonferansen er publisert på Fysioterapeutens nettsider.

overprøves ved klage. Da kan pasienten gjøres
i stand til å protestere på beslutningen, og
kreve ny vurdering under henvisning til lovens
pasientrettigheter.

Denne artikkelen modifiserer i noen grad
synspunkt som NFF tidligere har gitt uttrykk
for i en artikkel på nettsidene. n

SEKSJON FOR PERSONAL OG ØKONOMI
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955
Rådgiver: Maren Helene Pedersen, 915 83 781 (perm.)
Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358
Konsulent: Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242
Sekretær: Liss Kristoffersen, 22 93 30 50
FAGSEKSJONEN
Fung. seksjonsleder: Jorunn Lunde, 952 21 005
Seniorrådgiver: Marianne Aars, 934 12 066
Seniorrådgiver: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 976 28 807
Rådgiver: Ingunn Andersen, 451 22 759
Rådgiver: Albert Braae-Johannessen, 920 15 337
Rådgiver: Mari Tyrdal, 900 18 071
Rådgiver: Camilla Kiserud, 909 72 817
Konsulent: Susanna Vemo, 969 03 109
Konsulent: Sissel B. Minkara, 458 78 537
Konsulent: Mette Kittilsen, 22 93 30 50
Konsulent: Sirin Koca, 488 61 786
FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef:
Thea Wessel Jørgensen
Advokat: Jan Rino Austdal
Advokat: Morten Bjerkhaug
Seniorrådgiver: Bente Eide
Seniorrådgiver: Kirsti Glad
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter
Seniorrådgiver: Bente Øfjord
Advokatfullmektig: Ida Bentestuen
Juridisk rådgiver: Susanne Gallala
Seniorkonsulent: Else Jørgensen
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NFFs etterutdanningskurs
Kursoversikt 2017
Det tas forbehold om endringer

Kurstittel

Kursdato

Sted

Påmeldingsfrist

Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose

30. oktober –1. november

Oslo

Fullt!

Fysioterapi for personer med hjertesykdommer

30. oktober –1. nov. og 27.–28. nov.

Oslo

Fullt!

Elektiv ortopedi ved kroniske lidelser og belastningsskader i skjelett og bløtdeler

6.–10. november

Oslo

Fullt!

Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med
barn 0-6 år

13.–17. november og 9.–10. april 2018

Trondheim

Fullt!

Bekkenrelaterte plager I

20.–23. november

Oslo

Fullt!

Kursoversikt 2018
Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter

18.-19. januar og 12.–13. april

Oslo

Fortsatt ledige plasser!

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø

29. januar – 2. februar

Oslo

29. oktober

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser

5.–7. mars og 14.–15. mai

Trondheim

5. desember

MT grunnkurs i undersøkelse og behandling av
cervical, kjeve, thoracal, skulder

7.–9. mars og 31. mai–1. juni

Oslo

7. desember

MT grunnkurs i undersøkelse og behandling av
lumbal, bekken og hofte

12.–14. mars og 4.–5. juni

Oslo

12. desember

Bekkenrelaterte plager 2

19.–22. mars

Oslo

15. desember

Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med
barn og ungdom 6–18 år

11.–13. april

Trondheim

11. januar

Advanced course based on the Bobath concept
(in English)

16.–20. april

Bergen

16. januar

Verktøykasse i lungefysioterapi for pasienter
i akutt og stabil fase

28.–30. mai

Levanger

28. februar

Smertebehandling for fysioterapeuter

29.-31. august og 18.-19. oktober

Bergen

29. mai

Lungefysioterapi ved underventilering

21.-23. november

Bergen

21. august

Fysiofondet
Fond til etter– og videreutdanning
av fysioterapeuter

Deltakere på NFFs kurs kan søke reisestipend hos
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.
Se www.fysiofondet.no

Restplasser finner du på
https://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Ledige-plasser
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An investment in knowledge pays the
best interest. Benjamin Franklin

l Grunnkurs i treningslære for
fysioterapeuter
Tid og sted: 18.-19. januar og 12.-13. april i Oslo
Kursledere: Håvard Østerås og Trine Moholdt
Mellom samlingene leveres det en obligatorisk oppgave om
treningslære i egen praksis.
Påmelding og mer informasjon: www.fysio.no/Kurs/Kurskalender

l Helse- og miljøarbeid – fysisk
arbeidsmiljø
Tid og sted: 29. januar – 2. februar 2018 i Oslo
Kurset har hovedfokus på sammenhengene mellom muskel- og
skjelettplager, fysisk arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø.
Kurset og godkjent oppgave kvalifiserer fysioterapeuter til påta
seg arbeidsplassvurderinger for NAV.
Påmelding: www.fysio.no/Kurs/Kurskalender

l Kollegaveiledning
l Bekkenrelaterte plager 2

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

Tid og sted: 19.-22. mars 2018 i Oslo
Kurset er et behandlingskurs ut fra et gynekologisk og obstetrisk,
så vel som en manuell terapeutisk vinkling av bekkenrelatert
smerteproblematikk; fra symptomgivende bekkenløsning og bekkenleddsyndromer. Kurset arbeider videre med deltakernes egne
erfaringer med behandling av pasienter innen disse pasientgrupper. Deltagelse på kurset forutsetter gjennomført kurs i Bekkenrelaterte plager 1.
Påmelding: www.fysio.no/Kurs/Kurskalender

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: Oslo, Stavanger, Trondheim, Valdres,
Bergen, Kristiansand, Skei i Jølster og Bodø
• 2x2 dager: Oslo, Tromsø, Haugesund
• Egen 2x2 gruppe for ledere: Trondheim
• Egen 2x2 gruppe for spesialister: Oslo

Ta kontakt for grupper andre steder, sv@fysio.no
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ANDRE ANNONSER

Sporene i kroppen etter traumer
Etterutdanning - Introduksjonskurs

Trinn I - Smertebehandling med nåler
Oslo 24-26 november 2017
                

Faggruppe for nålebehandling inviterer til kurs i smertebehandling med nåler. Kurset oppfyller kompetansekravene fra
NFF og er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet når det
gjelder bruk av nåler. Kurset er laget og tilpasset til fysioterapeuter og leger. Målet er å gi et godt teoretisk og praktisk grunnlag
for at fysioterapeuter kan gi faglig forsvarlig behandling av smerter ved bruk av nåler.
Kurset passer både for deg som er helt ny innen fagfeltet og for
terapeuter som tidligere har tatt ulike triggerpunkt – workshop
kurs, samt de som ønsker å oppfriske sine behandlingsferdigheter.
Kurset er trinn 1 av 3 i kurstilbudet som fører til NFFs anbefalte
minimumskompetanse for fysioterapeuter som vil bruke nåler i
behandling av smerter i muskel- og skjelettsystemet.
Sted: Oslo
Dato: 24.–26. november 2017
Pris: 4250 kr
Foreleser: Bosko Gardasevic
For påmelding og spørsmål: anneosbak@hotmail.com

Introduksjonskurset og etterutdanningen henvender seg til terapeuter som har interesse for en kroppslig forståelses- og behandlingstilnærming av traumer. Undervisningen består av teoretiske
innlegg, nærværstrening, kroppsorienterte øvelser, erfaringsutveksling og refleksjon.
Introduksjonskurs - 2 dager:
I Oslo (Grini Mølle, Bærum): 30.-31. okt. 2017 og 9.-10. februar
2018. Pris 3.200,-. Early bird kr. 2.900 (innen 15. desember).
Etterutdanningen 4 x 3 dager: Oppstart kull 6: sept. 2018.
Kursledere: Psykologspesialist og kroppspsykoterapeut Veslemøy
Merton og fysioterapeut og kroppspsykoterapeut Espen Andli
For påmelding og informasjon: Tlf: 99 51 62 44 (Veslemøy).
Mail: espenandli@hotmail.com (Espen). www.kamaklinikken.com og
www.sporeneikroppenettertraumer.com
Facebook: Sporene i Kroppen Etter Traumer

Fysikalsk institutt på Gran Canaria selges

KALENDER

Velrenommert og godt drevet fysikalsk institutt i Puerto Rico er
nå til salgs. Instituttet har vært drevet i 35 år, med 4–6 fysioterapeuter i full stilling i sesongen. Instituttet henvender seg hovedsakelig til norske pasienter, og har avtale med Helfo.

NOVEMBER

For nærmere opplysninger vennligst henv. til Brit Torp,
Det Skandinaviske Fysikalske Institutt, (Centro Escandinavo
de Fisioterapia SL, Cefi). Email: brittorp2@gmail.com.
Tlf.: + 47 905 54 435.

16. Oslo
DM Arena, Fagseminar om KOLS
Arr. Dagens Medisin
Info: https://www.dagensmedisin.no/dm-arena/arkiv/dm-arena-kols/
23. Værnes, Stjørdal
Innovasjonskonferansen 2017
Arr.: InnoMed
Info: http://innomed.no/arrangement/innovasjonskonferansen-2017
23. Nyborg Strand, Danmark.
Den 10. årlige rehabiliteringskonference 2017.
Tema: Borgerinvolvering i rehabilitering – et ideal?
Arr: Rehabiliteringsforum Danmark.
Info: http://www.rehabiliteringsforum.dk/

FEBRUAR

12.–14. Lillestrøm
Fysioterapikongressen 2018: «Fremtidens fysioterapi – er du klar?»
Arr: Norsk Fysioterapeut-forbund (NFF)
Info: www.fysio.no
15.–16. Oslo
4. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen.
Arr: OUS
Info: www.hjertetoghjernen.no
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Vi kan ikke forhindre at
ulykken skjer
Men om den gjør det, skal du være trygg på
at du får hjelpen du trenger.
Våre forsikringsspesialister har forhandlet frem noen av de
beste avtalene på alle typer forsikringer i markedet. Du får svært
gode vilkår til lavest mulig pris. Hos oss er det penger å spare!
Vi gir deg personlig service og nøytral rådgivning – hele veien.

• SPAR PENGER
• HJELP VED SKADE
• PERSONLIG SERVICE
• NØYTRALE RÅD
• VI FORHANDLER FOR DEG
• DU STÅR IKKE ALENE

Det lønner seg å være medlem!

NFF Forsikringskontor | Telefon 22 93 30 69 | E-post: forsikring@fysio.no

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

Enda bedre dialog med dine pasienter; elektronisk!
Mer og mer av kommunikasjon foregår i dag «på
ne�», og de som ikke henger med, mister terreng.
Hvordan er din klinikk forberedt?
Med ProMed Online Booking-tjenester
kommuniserer du på mange former og arenaer!
Pasientene kan få bes�lle, ha oversikt, få
påminnelser, gjøre endringer, for seg selv, på vegne
av andre, bedri�er og forsikringsselskap kan booke
hos dere, og selv registrere sine data,
- re� i ProMed,
- hele døgnet!

Egenregistrering
La pasienten selv kunne registrere si� oppmøte,
registrere y�erligere informasjon og bes�lle nye
�mer, uten hjelp fra resepsjonen!

Google Tag Manager
Vårt bookingsystem kan også kny�es opp mot
Google Tag Manager for å lære mer om dine
kunders adferd og bevegelser.
Kontakt oss for mer informasjon på;

Tlf nr: 22 62 72 40
Epost: salg@pvf.no

Mer eﬀek�v behandlerhverdag

ProMed

®

