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Gymna.ONE

Benken der funksjonalitet møter design.
Gymna har produsert benker i over 45
år og har i år lagt standarden for hva vi
kan forvente fremover. Ulik fra tidligere
gymna benker for utenom sitt utseende,
har Gymna.ONE intelligente funksjoner
som gjør ditt manuelle arbeid lettere.
Ergomax ansiktspute – hygienisk og behagelig for din pasient
iControl høydejustering – optimaliser arbeidshøyden din
Thermo – pute varme med trådløs kontroll
Gymna Stability Proﬁle – stabilitet ved alt arbeid
Body-Shaped – anatomisk og ergonomisk formet for deg
og pasient og mye mer …

Gi klinikken din ett
eksklusivt preg med
en Gyma.ONE

Shockmaster 500
Shockmaster 500 er ett moderne trykkbølgeapparat som er svært brukervennlig
med forhåndsinnstilte indikasjonsprogrammer basert på studier. Apparatet er
produsert av Gymna, ett av verdens ledende produksjonsfirmaer innen elektroterapi
og behandlingshjelpemidler. Spesielt for Gymna er at alle produkter blir laget i
samråd med fysioterapeuter og annet helsepersonell.
Behandlings software til 500 inneholder:
- Klassiske kroniske tendinopatier: tennisalbue, achilles tendinopati,
rotatorcuff tendinopati ol.
- Myofasciale smerte syndrom: low back pain, nakke smerter, trigger punkter ol.
- Muskel dysfunksjons: muskel smerte, hypertonia ol.
- Sports indikasjoner: adductor tendinopati, Osgood Schlatter, Jumpers knee ol.
Fordeler med shockwave:
- Rask behandling og tilheling av skader
- Trygt og enkelt i bruk
- Rask inntjening

Kontakt oss for mer informasjon: Alere AS, Pb 93 Kjelsås, 0411 Oslo
Telefon: 24 05 68 00 l Fax: 24 05 67 80 l e-post: kundeservice.no@alere.com
Bestill raskt og enkelt i vår nettbutikk: webshop.no.alere.com
alere.no
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Kampen om milliardene
«Gapet mellom rikspolitikernes fagre løfter og den manglende oppfølgingen lokalt, går rett
inn i kjernen på årsaken til opprøret blant lærerne i Norge.»
Hjertesukket kommer fra Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.

fysioterapeuten
Stensberggt. 27
P.B. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Tlf. 22 93 30 50.
E-post: fysioterapeuten@fysio.no
www.fysioterapeuten.no

Men hva gjør lærerstreiken på lederplass i Fysioterapeuten? Fordi dette gapet er sterkt til
stede også i Helse-Norge, selv om det ikke kan sammenlignes med konfliktnivået mellom
lærerne og KS.
Det gjør seg gjeldende helt fra de overordnende nasjonale føringene innen helsepolitikken,
og ned til fru Hansen i en gjennomsnittlig norsk kommune, en eldre dame som kanskje akkurat har blitt skrevet ut fra sykehuset etter et lårbensbrudd eller slag.
Fru Hansen trenger rehabilitering av god kvalitet over et lengre tidsrom. Vil hun få den
hjelpen hun trenger?
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Helseministeren har varslet at han vil styrke rehabiliteringstilbudet i kommunene, og han er
sikkert genuint opptatt av å få det til. I Helsedirektoratet jobbes det med en opptrappingsplan for rehabilitering som skal være klar i løpet av høsten. Alle er i grunnen helt forlikte om
at dette er et viktig satsingsområde.
Som de fleste fysioterapeuter vet, varierer tilbudet sterkt fra kommune til kommune. Så nei,
fru Hansen er slett ikke garantert å få den rehabiliteringen hun trenger for å komme seg på
beina. Hun kan risikere å bli pleiepasient.
Og slik vil det trolig fortsette så lenge midler ikke øremerkes i større grad, og det lokale
selvstyret settes høyere enn gjennomføringskraften i den nasjonale politikken. Slik er det i
skolen, i helsepolitikken og på flere andre områder. I Norge er dette villet politikk.
Dette er noe sykehus av og til erfarer når de skal skrive ut pasienter til hjemkommunene. De
kan beskrive pasientens status og behov, men de har ingen instruksjonsmyndighet. Kommunen avgjør hvilket tilbud pasienten skal få ut fra sine ressurser.

Fru Hansen er
ikke garantert
den rehabiliteringen hun
trenger.

Regjeringen har nylig hatt budsjettkonferanse, der Erna og
Siv forsøkte å bli enige om hvordan de skal fordele milliardene på statsbudsjettet for 2015. Løftene er mange, og fagre,
spesielt fra Fremskrittspartiet. Men også Høyre, Venstre og
Kristelig Folkeparti har mye de gjerne vil ha gjort. Det er jo
derfor de er politikere.
Så hva kan vi forvente av Solberg-regjeringens første statsbudsjett, som legges fram 8. oktober? Kanskje ikke så mye.
Det er tidlig i regjeringsperioden, og viktige helsepolitiske
saker er under arbeid. I tillegg til blant annet rehabilitering
og psykisk helse, har Bent Høie varslet at det skal skje ting
i primærhelsetjenesten. En egen stortingsmelding om primærhelsetjenesten legges fram i 2015.
I 2016 bør imidlertid de viktigste satsingene være godt
synlige i statsbudsjettet, forhåpentligvis med øremerkede
midler.
Det må være lov å håpe!
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ARMKRAFT Asim Gondal, fra Skedsmo
i Akershus, ﬂytter seg ved egen hjelp
fra rullestolen og opp på benken. Bak
fra venstre, fysioterapeutene Vegar
Hjermundrud og Joakim Hast.

Ahus har satt strøm på epikrisen
Fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Ahus kan nå sende
epikriser og dialogmeldinger
elektronisk, direkte til kolleger
i kommuner og bydeler i sykehusets opptaksområde.
TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

VEGAR Hjermundrud, spesialfysioterapeut
ved avdeling for ortopedi på Ahus, er veldig
fornøyd med mulighetene det nye systemet
gir, men tror det er mest gunstig for pasientene.
– Den største gruppen er ortopedipasienter med hoftenære brudd. Disse pasientene er ofte skrøpelige og sårbare eldre. Vi
spurte oss selv hvor de egentlig blir av, etter
utskrivning fra sykehuset. Får de den hjelpen de trenger? Gjennom den elektroniske
meldingsutvekslingen mellom fysioterapeu-

ter på sykehuset og i kommunene, blir pasienten forhåpentligvis mer synlig, sier han.
Etterlyst av fysioterapeutene
Akershus universitetssykehus (Ahus) er det
første sykehuset i Norge som tar i bruk et
elektronisk meldingssystem for fysioterapi
og ergoterapi i hele sitt opptaksområde. Det
omfatter 21 kommuner og tre av de nordligste bydelene i Oslo.
Helle Aasgaard, seksjonsleder fysioterapi
på Ahus, opplyser at systemet omfatter alle
FYSIOTERAPEUTEN 8/14
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SAMARBEID Fysioterapeutene på Ahus ønsket tettere samarbeid med kolleger i kommunene ved utskrivning av pasienter. Nå kan de sende epikriser og dialogmeldinger elektronisk. Til venstre Helle Aasgaard, seksjonsleder fysioterapi på Ahus og Vegar Hjermundrud, spesialfysioterapeut ved avdeling for ortopedi.

kategorier pasienter, med unntak av barn
under 18 år. Årsaken er at ikke alle barnefysioterapeuter og ergoterapeuter fører sine
journaler i pleie- og omsorgssystemet.
– Hvorfor var det viktig med et meldingssystem innen fysioterapi og rehabilitering?
– Bakgrunnen var at fysioterapeutene
ønsket tettere samarbeid i forbindelse med
utskriving av pasienter. En konsekvens av
samhandlingsreformen er at mange pasienter skrives ut tidligere enn før. Det har
gitt sykehusene et større ansvar for å varsle
kommunene om pasienter med behov for
oppfølging. Desto tidligere pasienten skrives
ut, jo viktigere er det at de blir fanget opp av
kommunehelsetjenesten. Vi sender nå langt
flere meldinger til kommunene enn før, og
årsaken til det er kortere liggetid, sier Aasgaard til Fysioterapeuten.
Hun viser til at Ahus i løpet av 2013 tok
i bruk pleie- og omsorgsmeldingene (PLO)
på alle sengeposter opp mot alle kommunene.
– Hvorfor skulle ikke vi prøve noe lignende for fysioterapi og ergoterapi? Vi så jo
at dette systemet var flott for pasienter som
6
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trenger pleie og omsorg etter et sykehusopphold, så hvorfor ikke for pasienter som trenger rehabilitering i sine hjemkommuner?
Svaret fra Samhandlingsavdelingen på Ahus
var først nei, men presset økte. Etter hvert
var forutsetningene til stede og vi fikk gehør
for å starte et pilotprosjekt, sier Aasgaard.
Pilotprosjekt
Sonja Brugman er fagansvarlig for digital
samhandling ved Ahus, men er også utdannet fysioterapeut. Hun forklarer at det man
gjør i realiteten er å sette strøm på epikrisen.
Brugman forteller at pilotprosjektet gikk ut
på å sende epikriser elektronisk via norsk
helsenett direkte til kommunal fysioterapitjeneste, samt utprøving av «dialogmeldinger», som er korte forespørsler eller svar på
forespørsler.
– Men det er pasientens epikrise som
brukes i denne kommunikasjonen, ikke
PLO-meldinger, understreker hun.
– Pilotperioden var i ukene 18-22. Vi
erfarte at det er en del utfordringer knyttet
til hvem som skal motta og vurdere meldingene. Derfor har vi endret på noen rutiner,

intensivert opplæringen og utvidet pilotperioden ut året. Det fantes jo ingen infrastruktur for meldingsutveksling for disse
pasientene, så vi måtte først få på plass den
tekniske løsningen. Siden PLO allerede var i
bruk, var det mest hensiktsmessig å utnytte
de mulighetene som lå i dette systemet. Alle
meldingene går via Norsk Helsenett, opplyser Sonja Brugman.
Et lederansvar
– Hvilke rutiner må være på plass for at dette
skal fungere?
– Meldingene må gå til fysioterapi- eller
ergoterapitjenesten i kommunen, og det må
være avtalte rutiner for å sjekke og svare på
meldinger. Meldingene skal sendes videre til
fysioterapeuten som har ansvaret for pasienten. De kan igjen ta kontakt med fysioterapeut på sykehuset hvis det er noe de lurer på.
For at dette skal fungere godt, må systemet
og rutinene være forankret i ledelsen, både
på sykehuset og i kommunen. Det er lederne
som eier ansvaret for at dette gjøres riktig,
sier Helle Aasgaard.
– Foreløpig er det bare kommunalt an-

satte fysioterapeuter som er inkludert, ikke
privatpraktiserende. Årsaken er at mange
fysioterapeuter i privat praksis har et journalsystem som ikke kan kommunisere med
vårt system og motta meldinger via Norsk
Helsenett. Når vi innfører elektronisk meldingsutveksling, må dette enten gjelde alle
institutter eller ingen, påpeker Aasgaard.
Hun legger til at målet må være å inkludere både voksne og barn, privatpraktiserende fysioterapeuter og private rehabiliteringsinstitusjoner.
Bedre kommunikasjon
Fysioterapeutene ved Ahus er godt fornøyd
med det nye systemet, ifølge Vegar Hjermundrud.
– Det er blitt enklere å sende epikrise/
meldinger og forespørsler, og å svare på disse. Det å få tak i riktig person på telefon er
alltid en utfordring. Her kan man kontakte
og svare når man er tilgjengelig. Vi skriver
flere epikriser enn tidligere, og disse kommer til kommunene og bydelene umiddelbart. Det gir kommunal fysioterapeut mulighet for raskere oppfølging av pasientene.
Alt i alt kan dette gi pasientene bedre pasientsikkerhet.
– Har det faglige innholdet endret seg?
– Faglig sett er det ingen endringer. Samtidig mener jeg vi har blitt tydeligere, og at
vårt syn på pasientens status og potensial
kommer bedre fram. Og fysioterapeuter i en
del kommuner forteller at de får flere henvisninger etter at vi begynte med dette systemet.
– Hvor tydelige beskjeder gir dere om den
enkelte pasients behov?
– Vi kan bare gi anbefalinger til kommunene og si hva vi mener om den enkelte
pasients behandlingspotensial. Det er kommunen som avgjør hvilket tilbud pasienten
får, ut fra ressursene de rår over, sier Hjermundrud.
Kan ikke instruere
Helle Aasgaard understreker:
– Sykehusene har ikke noen instruksjonsmuligheter overfor kommunene, som
har en stor grad av autonomi. Det handler
som regel ikke om uvilje, men om ressurser
og budsjetter. Dessuten har kommunene et
annet lovverk å forholde seg til enn sykehusene. Med elektronisk meldingsutveksling
har vi i alle fall kommet et skritt videre når
det gjelder å ta vare på pasienten. Q

– Raskere beskjed om status og behov
Har de elektroniske meldingene fra
Ahus gjort arbeidsdagen enklere
ute i kommunene? I Oppegård er
erfaringene positive.
KAREN Elise Di Bernardo er fysioterapeut

ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter i
Oppegård. Senteret har 4,5 stillinger fordelt
på fire fysioterapeuter og en turnuskandidat. Totalt har Oppegård 8,3 kommunale
fysioterapeutstillinger.
Hun har positive erfaringer med de
elektroniske meldingene fra sykehuset,
men peker også på enkelte utfordringer.
– Vi får raskere beskjed om pasientens
status og behov. Det betyr at vi kommer
fortere i gang, og at vi starter rehabiliteringen på et riktig nivå. Ellers er det ingen
endringer faglig sett, sier Di Bernardo til
Fysioterapeuten.
Hun får støtte av kollega Kathrine Mørch Meyer, som var med under en del av
samtalen.
Meldingsansvarlig viktig
Meldingene sendes til fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen. Men ifølge Di
Bernardo hadde det vært enda bedre å
få meldningene direkte til avdelingen på
Høyås.
– Det viktigste er imidlertid at det oppnevnes en meldingsansvarlig som holder

oversikt over kommunikasjonen med sykehuset. Nye systemer byr alltid på en del
utfordringer, men det kan sikkert videreutvikles og forbedres. Ett problem er at
epikrisene/meldingene fra sykehuset er
uoversiktlige og vanskelige å lese på skjermen. Du må nesten lete litt etter informasjonen om pasienten og etter hvem som er
avsender. En annen ulempe kan være at
flere enn nødvendig leser meldingene, sier
Di Bernardo.
Positiv effekt
Som i de fleste andre kommuner kunne det
vært behov for flere fysioterapeuter i Oppegård.
– Vi må prioritere strengt, men kommunen er godt organisert og vi hjelper hverandre når det er behov for det. Vår erfaring er
at forebyggende arbeid og trening i grupper har positiv effekt. Alle de forebyggende
gruppene våre gjør at vi når flere pasienter
enn vi ellers ville gjort, og på et tidligere
stadium. Det fører forhåpentligvis igjen til
at de klarer seg lenger hjemme uten individuell fysioterapi. Kommunen har delt brukerne og gruppetreningen inn i nivåer, og
bruker frivillige der det er forsvarlig. Det
er blant annet tre grupper for KOLS-pasienter. Foreløpige tall viser at dette har resultert i færre sykehusinnleggelser grunnet
KOLS-forverringer i kommunen, opplyser
Karen Elise Di Bernardo. Q

POSITIVT – Vi får raskere beskjed om pasientens status og behov. Det betyr at vi kommer fortere i
gang, sier Karen Elise Di Bernardo ved Høyås bo- og rehabiliteringssenter i Oppegård kommune.
FYSIOTERAPEUTEN 8/14
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Hvorfor er dørstokkmila så lang?
De ﬂeste av oss trener langt
mindre enn anbefalt. – Det
er mulig vi har for enkle svar
på kompliserte spørsmål, sier
fysioterapeut Åse Bårdsen ved
UiT.
TEKST og FOTO Tone Galåen
tg@fysio.no

UNIVERSITETSLEKTOREN ved Institutt for
helse- og omsorgsfag uttaler seg på bakgrunn av kronikken «Vi løper som gale» i
Dagsavisen 19. august. Her skriver statsviter
og skribent Marit Figenschou om treningshysteriet som farer over landet, samtidig
som livsstilssykdommene sprer om seg.
Hovedbudskapet er at vi i større grad må
ta ansvar for egen helse, spise sunnere og
være mer fysisk aktive. Likevel sliter mange
nordmenn med å komme seg opp av sofaen.
– Årsaken til vond rygg og stiv nakke kan
være ikke-somatisk sykdom. Vi må ta inn
over oss at 40 prosent av alle sykmeldinger
handler om psykisk helse, sier Figenschou.
– Hvorfor er det så vanskelig for mange å
ta vare på egen helse?
– Ikke alle vet hva det egentlig er som
gjør dem godt. Vi er ikke i god nok kontakt
med oss selv, og ofte går vi på akkord med
det vi egentlig trenger. Sjokolade er godt,
men det gjør deg ikke godt. Derfor må vi
forstå hvorfor vi likevel putter det i oss. I
tillegg har mange, særlig kvinner, konstant
dårlig samvittighet for alt de skulle ha gjort.
I stedet skulle man tenke; er det bra for meg
å være med i det møtet, ta den telefonen eller dra på den festen? Det som gjør deg godt
må i større grad overstyre de valgene vi tar.
Vi må lære å skille mellom det som gir og
det som tar energi, sier Figenschou.
– Men alle bør vel sette av litt tid til trening?
– Alle bør lære å kontrollere hverdagen. Igjen må man spørre seg selv; liker jeg
egentlig aerobic og zumba, eller vil jeg heller
gå i marka eller sykle en tur i nærmiljøet?
Poenget er at vi må øke bevisstheten rundt
hva det er som gjør oss godt på lang sikt.
– Hvordan kan helsevesenet bidra til at vi
beveger oss mer?
8
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– Leger og fysioterapeuter har sin kompetanse på det somatiske, men psykisk helse
må også bli en naturlig del av behandlingen.
Hvis du går til fysioterapeut over lengere tid
skal du oppleve en utvikling, hvis ikke er det
bedre å slutte. Flere behandlere må være ærlige og si at nå kommer vi ikke lenger så sant
du ikke finner en løsning på de underliggende problemene. De må ta tak i årsakene,
ikke symptomene.
– Det kan være vanskelig for en fysioterapeut å ta tak i ikke-somatiske problemstillinger overfor en pasient.
– Hvis du skal lindre andres smerte må du
forstå din egen. En god behandler, uansett
profesjon, bør være i stand til å sette seg inn
i virkeligheten pasienten lever i. Selv opplever jeg ofte at behandlere kun fokuserer på
diagnosen, særlig i spesialisthelsetjenesten.
Hvis du som fysioterapeut ser at en pasient
trenger noe helt annet enn fysioterapi, må
du veilede videre. Kanskje er det en helt annen kompetanse som skal inn i pasientens
liv før vedkommende får bedre kontroll og
styring på både kroppen og livet.
– Burde pasienter med kroniske plager i
større grad få tilbud om psykisk helsehjelp?
– Helsevesenet må i alle fall bygge opp et
bedre tilbud når det gjelder psykisk trening

samtidig som de har store forpliktelser med
hensyn til jobb og familie. Vi lever liv som
gjør oss syke. Hvorfor holder vi på slik?
Hver enkelt må finne årsaken til denne heseblesende livsstilen, sier hun.
Hun påpeker at bevisstheten om at mennesket består både av kropp og sinn må økes
innen helsevesenet.
– Behandlerne må innse at den kompetansen de besitter ikke alltid er tilstrekkelig,
og psyken som årsak til somatisk lidelse må
bli tatt mer på alvor enn det som er tilfellet i
dag. Ofte er det der den helbredende kraften
ligger, sier Figenschou.
Et langt, vellykket liv
Studier viser at ressurssterke mennesker
med lang utdannelse har bedre helse enn
de med kortere utdannelse. I tillegg er det et
verdiskille mellom de som har en idealistisk
tilnærming til livet, og de som har en mer
materialistisk måte å forholde seg til livet på.
– Det som kjennetegner idealistene er at
de er opptatt av helsespørsmål og å leve sunt.
De er ofte høyt utdannede og har høy inntekt. De er også flinkere til å ta opp informasjon knyttet til livsstil og helse, sier professor
ved Norges idrettshøgskole, seksjon for kultur og samfunn, Gunnar Breivik.

Vi må lære å skille mellom det som
gir og det som tar energi.
og oppfølging. Det bør ligge i primærhelsetjenesten sammen med fastlegetilbudet. På
lik linje med fysisk trening for å bli sterkere,
kan man trene sinnet til å bli mer stødig. Følger man disse to sporene og integrerer dem,
er man godt på vei til en bedre tilværelse.
Utslitt av trening
Figenschou mener at vi i dag har et stort
kommunikasjonsproblem knyttet til fysisk
aktivitet og livsstil. Idealet som vises frem i
media er så uoppnåelig for de fleste at mange gir opp før de starter.
– Man skal være evig ung og alt skal være
perfekt. Folk er så slitne av trening! Godt
voksne kropper kjører seg selv knallhardt

– De har forstått at å trene og spise sunt er
viktig hvis du vil leve et langt og godt liv, og
gjennom det viser de sin vellykkethet. For
tiden har vi en motebølge knyttet til utholdenhetsaktiviteter som ski, sykkel og løping,
sier Breivik til Fysioterapeuten.
– Hvorfor er ikke dette like viktig for de
med lav utdannelse?
– Det har med ressurser å gjøre, og med
hva man anser som viktig. Etter hvert er det
blitt veldig mye utstyr og kompetanse som
kreves. Omsetningen av sportsutstyr i Norge
har økt dramatisk de senere årene. Mange
aktiviteter har blitt forholdsvis kostbare
økonomisk med tanke på utstyr og tilgang
til de ulike treningsarenaene. Folk kjøper

VANSKELIG – Ikke alle vet hva det egentlig er som gjør dem godt. Vi er ikke i god nok kontakt med oss selv, sier Marit Figenschou. I kronikken «Vi løper som
gale» i Dagsavisen skrev hun om treningshysteriet som farer over landet.

også mye unødvendig dyrt utstyr bare fordi
det er moderne. Det holder ikke med slitte
joggesko, man skal se fresh og moteriktig ut.
Lavterskeltilbud svært viktig
Undersøkelser viser at folk med lavere utdannelse og inntekt i større grad prioriterer
nytelser knyttet til mat og drikke, og konsum av ting de har råd til, som for eksempel
TV-underholdning, foran fysisk aktivitet.
– Antakelig er det noe i prioriteringsmønsteret som går i arv mellom generasjonene.
Sånn sett fester det seg et referansemønster,
og man sosialiseres til en måte å leve på.
– Hvordan kan dette mønsteret brytes?
– Lavterskeltilbud blir ekstremt viktige.
Det å gå tur i nærmiljøet og i skog og mark
er den aktiviteten som suverent flest mennesker i Norge har et forhold til. Derfor må
slike tilbud gjøres tilgjengelig i områdene
hvor folk bor ved hjelp av gang- og sykkelstier og lysløyper. Nærhet til friområder
og utmarksarealer er også viktig. I stedet for

å satse på avanserte anlegg er det tilrettelegging i nærmiljøet som skal til.
Ifølge Breivik er også skolen en nøkkelfaktor i arbeidet med å få en mer aktiv befolkning.
– Skolen omfatter alle. Med hensyn til
gode vaner når det gjelder å holde seg fysisk
aktiv, burde det satses mye mer på barnehage, skole og skolefritidsordningen enn man
gjør i dag. Her har man en unik mulighet til
å skape holdninger og vaner som de unge
kan ha glede av senere i livet. Til dette arbeidet trengs det langt flere timer i kroppsøving
på timeplanen og lærere med kompetanse.
Breivik mener at idrettsanlegg alltid må
bygges i tilknytning til skolene for bruk både
gjennom skoledagen og etterpå.
– Dette vil signalisere at det å vokse opp
og utvikle seg også er å være aktiv. I tillegg
viser studier at fysisk aktivitet spiller en rolle
når det gjelder kognitive og intellektuelle
ferdigheter, sier han.

Ingen quick ﬁx
– En av de tingene som slår meg, er at vi har
for enkle svar på kompliserte spørsmål, sier
fysioterapeut og universitetslektor på Institutt for helse- og omsorgsfag ved Universitetet i Tromsø, Åse Bårdsen.
– I dag er trening svaret på nesten alt; er
du deprimert, har angst eller er overvektig
kan du trene det av deg. Men så enkelt er
det ikke, det vet vi egentlig alle sammen, sier
hun.
Bårdsen påpeker at hvis hovedproblemet er stress og mental uro, kan det å presse
kroppen fysisk tilføre mer av det som gjør
oss slitne; nemlig tidsnød, tempo og krav
om effektivitet.
– Å være i bevegelse er alltid viktig, men
på en måte som gir deg hvile fra uro i sinnet.
Trening kan være symptomlindrende, men
går oftest ikke til kjernen av problemet. Vi
må tørre å lete dypere, sier hun.
– Alle vet at fysisk aktivitet er bra. Men
noen får seg ikke en gang til å gå en tur?
FYSIOTERAPEUTEN 8/14
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– For at flere skal komme i aktivitet, må
variert bevegelse, både type og intensitet, i
større grad fremheves som helsefremmende.
Du kan, men må ikke nødvendigvis, presse
deg selv fysisk. Fysisk aktivitet skal oppleves
som godt, da blir det meningsfylt, sier hun.
Bårdsen mener at flere burde se til Helsedirektoratets anbefalinger, i stedet for blant
annet å kaste seg på bølgen av 4 x 4 intervalltrening som skal få deg i form på et blunk.
– Det er skremmende å se hvor stor gjennomslagskraft elitetrening har fått overalt.
Finn deg i stedet noen å gå tur sammen
med, gjør noe fysisk som gjør deg glad! Vi
må i mye større grad fremheve aktivitet som
er overkommelig for folk, sier Bårdsen.
Hun etterlyser flere frisklivssentraler med
lavterskeltilbud som kan få folk i gang, og
flere fysioterapeuter ansatt til å hjelpe dem
i dette. Bårdsen mener at vi skiller for mye
mellom kropp og sjel når vi jobber for å få
mennesker til å bevege seg mer i hverdagen.
– Hvordan kan fysioterapeuter møte mennesker som kanskje har litt mer å bære på enn
en vond rygg?
– Det er åpenbart at tradisjonell, mekanisk tenking rundt kropp og trening ikke

KOMMENTAR

løser denne typen problemer. Jeg er heller
ikke sikker på om de fleste fysioterapeuter
er godt nok skolert til å hjelpe i slike tilfeller,
men jeg er sikker på at vi har et potensial.
Fysioterapeuter vet mye om hvordan menneskekroppen er vevd sammen med miljø
og samfunn. Å se pasienten i et helhetsperspektiv er en god begynnelse, sier Bårdsen.
Vanskelig å endre atferd
– Det er viktig å avgjøre hvilke psykologiske
mekanismer det er som gjør det vanskelig for oss å endre atferd. Det er disse indre
«stemmene» som er årsak til det vi opplever
som «dørstokkmila», sier psykoterapeut Astri Hognestad.
Sammen med klientene sine utforsker
hun relasjoner disse har hatt tidlig i livet.
Noen har opplevd krenkelser eller avvisning
og sliter med generell lav selvfølelse.
– Hos disse kan det ha dannet seg en
ubevisst følelse av at trening ikke har noen
hensikt, siden man likevel ikke er verdt noe.
Slike følelser kan være svært dyptgripende
og vanskelige å endre. Det kan ta lang tid,
og man må være tålmodig, sier Hognestad.
Det samme gjelder for et nedarvet livs-

mønster der fysisk aktivitet ikke sto høyt på
agendaen, siden vi i høy grad internaliserer
det omsorgspersoner gjør og står for.
– Hvis man vil endre atferd må man
oppnå en bevissthet om hvorfor man agerer
som man gjør. Det er ikke nok kun å ha en
intellektuell forståelse av hvorfor det skjer,
sier Hognestad.
– Hva skjer når du egentlig har tenkt å
trene, men tar en kopp te eller en telefon i
stedet? Jeg tror det er viktig å registrere hva
du tenker og føler like før du utsetter den
opprinnelige planen. Ved å utforske dette,
og med tiden forsøke å gjøre små endringer, blir man mer bevisst på det som styrer
en. Da kan handlingsmønsteret endres, sier
hun.
Hognestad mener det har lite for seg å
fortelle folk at de må trene mer, da dette kan
utløse eller forsterke skyldfølelse og skam
fordi man ikke får det til.
– I stedet for å moralisere, burde helsevesenet ta betydningen av følelsesmessige
blokkeringer på alvor. Hvis man klarer å
jobbe med kropp og psykologiske mekanismer samtidig, er dette ofte en fruktbar kombinasjon, sier Hognestad. Q

Tone Galåen, journalist i Fysioterapeuten

Fornuft og følelser
QAlle vet at fysisk aktivitet er
sunt. Likevel setter altfor mange treninga på vent.
Du skulle ut og løpe, men
måtte ta en telefon først. Rydde
litt på kjøkkenet. Sjekke e-post.
Også ble det sofaen i stedet for
trening denne ettermiddagen
også.
Hvorfor er det slik?
Fornuftens, og statistikkens,
tale er klar: Hvis du er fysisk
aktiv og trener regelmessig,
øker sjansen dramatisk for
at du vil leve lenge og godt.
Satser du i tillegg på et sunt
kosthold, kutter ut røyken, og
drikker alkohol med måte, er
du muligens å finne på resul-
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tatlista for Birkebeinerrittet
som 80-åring.
Men slike lyse utsikter, så
sant det å forsere fjell på sykkel
som pensjonist virker forlokkende, er tydeligvis ikke nok.
53 prosent av oss er overvektige. Vi spiser for mye, vi spiser
feil, og vi beveger oss for lite.
Hvorfor vil vi ikke vårt eget
beste?
Fysioterapeut og universitetslektor ved UiT, Åse Bårdsen, mener vi opererer med
for enkle svar på kompliserte
spørsmål. Trening er ikke svaret på alt, sier hun. Selv om du
er deprimert eller overvektig er
det ikke sikkert at det du først

og fremst trenger er en spinningtime.
Mange gir opp før de har
begynt, andre begynner, men
mister raskt motet. Årsakene
kan være mange og sammensatte. Statsviter og skribent
Marit Figenschou sier til Fysioterapeuten at det som på
lang sikt gjør oss godt, i større
grad må overstyre de valgene
vi tar.
Men hvordan kommer vi
dit?
Å endre livsstil er både
tidkrevende og vanskelig. De
færreste greier en slik snuoperasjon helt alene. Psykoanalytiker Astri Hognestad sier at

man for å endre atferd først må
bevisstgjøres på hvorfor man
lever som man gjør.
Hvilke psykologiske mekanismer er det som trer i kraft
når vi enda en gang utsetter
treningsturen?
Uten en dypere bevissthet
gir vi følelsene fritt spillerom.
Lite tyder på at folk flest
ikke ønsker å være spreke. Vi
vet at fysisk aktivitet gjør oss
godt og at sjokolade ikke gjør
det. Likevel velger mange det
siste foran det første.
Kanskje er det i mange tilfeller mental trening som skal
til for å komme i god fysisk
form.

Vi er eneforhandler i Norden
av utstyr til trykkbølgebehandling
med dokumentert effekt.

20 Hz
Større hastighet
Bedre effekt
Kraftigere

FOKUSERT TRYKKBØLGE

RADIAL TRYKKBØLGE

Vi leverer utstyr til behandling av kroniske senelidelser, tilheling av benvev, generell
restitusjon og cellulittbehandling. Vårt utstyr fra tyske Richard Wolf og fra sveitsiske
EMS er det eneste på det norske markedet som kan dokumentere resultater fra en
rekke vitenskapelige, randomiserte, uavhengige og kontrollerte kliniske undersøkelser.

Les mer om trykkbølgebehandling med
dokumentert effekt fra kliniske undersøkelser på
enimed.no eller ta kontakt på +47 67 07 91 80

Importør/distributør:
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– Vanskelig å peke ut talenter tidlig
Hege Wilson Landgraff ved NIH er i gang med et forskningsprosjekt om trening i ung alder påvirker den fysiske
utviklingen.
LANDGRAFF er tilknyttet Forskningssenter for barne- og ungdoms-

idrett (FOBU) ved Norges Idrettshøyskole (NIH). Prosjektet ble påbegynt i oktober 2012 og avsluttes i 2017. Da har Landgraff fulgt
aktive og inaktive unge fra de var 12 til de er 16 år.
– Man vet ikke med sikkerhet hva trening i ung alder har å si
for hvor godt utviklet for eksempel utholdenheten og styrken blir
som voksen. Hovedfokuset i mitt doktorgradsprosjekt er hvordan
barn som driver med utholdenhetstrening utvikler seg fysisk, og om
denne utviklingen skiller seg fra den gjennomsnittlige utviklingen
hos barn i alderen 12–16 år, forklarer Landgraff til dn.no.
Det er vanskelig å fastslå om gode prestasjoner hos barn og unge
kommer som et resultat av trening, genetikk eller at man er tidlig
utviklet. Landgraff håper at studien skal gi et klarere svar på slike
spørsmål. Q
Les mer: www.nih.no

Kriterier for screening
HELSEDIREKTORATET vil ha nasjonal styring av screening, og
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foreslår 16 kriterier som skal oppfylle krav til screening for ulike
sykdommer:
1. Tilstanden skal være et viktig helseproblem.
2. Tilstandens naturlige forløp skal være tilstrekkelig kjent.
3. Tilstanden skal ha en symptomfri fase som kan detekteres.
4. Det må finnes en sikker, presis og validert test.
5. Kriterier og prosedyrer for videre oppfølging av testpositive
må være definert.
6. Testmetoden skal være akseptabel for målgruppen.
7. Det må finnes tiltak eller behandling som gir bedre effekt i
tidlig stadium enn ved klinisk diagnostikk.
8. Tiltak/behandling må være etablert og godt dokumentert.
9. Tiltak/behandling skal være akseptable for målgruppen.
10. Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk
dødelighet eller sykelighet av tilstanden.
11. Helsegevinstene må være større enn de negative effektene.
12. Personvern og juridiske aspekter må være ivaretatt.
13. Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et etisk
perspektiv.
14. Informasjon om deltagelse i screeningprogrammet må være
kunnskapsbasert og bidra til informerte valg.
15. Screeningprogrammet skal tilfredsstille kravene til
kostnadseffektivitet.
16. Det må foreligge en plan for ledelse, kvalitetssikring og
evaluering av programmet.
Sekretariatet i Helsedirektoratet skal vurdere forslaget, før det
eventuelt sendes Nasjonalt screeningråd for videre behandling.

Pasientautonomi i rehabilitering
Hvordan kan helsepersonell respektere pasientens selvbestemmelse?
Det er temaet i en intervjubasert
studie som høyskolelektor og lege
Øystein Ringstad har utført.
STUDIEN viser at både behandlere og pasienter legger vekt på pasientens egne erfaringer, informasjon som er relevant for disse
erfaringene og god kommunikasjon i rehabiliteringsteamet.
Respekt for pasientens selvbestemmelse
(autonomi) beskrives på ulike måter i etisk
teori, avhengig av klinisk situasjon. Når det

gjelder tiltak som blir anbefalt av helsepersonell, gir behandlerne informasjon om tiltaket til pasienten. Pasienten tar så en selvstendig beslutning om å samtykke eller ikke.
I andre situasjoner mener mange at pasientens egne erfaringer og ønsker bør være
det direkte utgangspunktet for hvordan
helsetjenester gis, for eksempel i sykehjem
eller hjemmesykepleie. I rehabilitering kan
det være utilstrekkelig å basere seg på enten
behandlernes anbefalinger eller pasientens
egne ønsker. Rehabiliteringspasienter må ta
vanskelige valg for et framtidig liv som er lite
forutsigbart. Q
Les mer: www.uio.no

QBlant ca. to millioner barn fant forskerne
3.649 med diagnosen CP. Forskerne så
tydelige tegn på at CP kan gå i arv. Hvis for
eksempel minst én av foreldrene hadde CP,
var det omtrent seks ganger mer sannsynlig
at barnet hadde diagnosen.
– Jo nærmere i slekt et barn er med en
som har CP, jo større er sjansen for selv å bli
rammet. Dette mønsteret er noe man også
har sett for andre sykdommer hvor ﬂere
gener og miljøfaktorer virker sammen for å
forårsake sykdom. Selv om denne studien
viser at arv spiller en rolle ved CP, er det
mye man ennå ikke vet om hva som faktisk
forårsaker tilstanden.
Les mer: www.fysioterapeuten.no

Forskning på helsefremmende tiltak

Mer bekymret enn før
QMens befolkningen i Helse Sør-Øst økte
med ti prosent i tiårsperioden fra 20022010, økte antallet tilfeller med øyeblikkelig hjelp med hele 88 prosent i samme
periode.
Forskerne Marte Lauvsnes og Asmund
Myrbostad mener tallene skyldes ﬂere
forhold, blant annet at folks terskel for å
oppsøke spesialisthelsetjenesten er lavere
enn tidligere, og at de forventer hjelpen
skal skje raskt. Med tanke på at helseforetakene allerede sliter med bemanning

CP kan gå i arv

og en økning i antall eldre, er dette et
problem, påpeker forskerne.
Les mer: www.fysioterapeuten.no

Voksesmerter kan bli kroniske

QHøgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har
fått 16.3 millioner kroner fra Forskningsrådet til forskning på helsefremmende tiltak.
Prosjektet har tittelen «Health Promotion – Worthwhile? Reorienting the community health care services.» Forskningen skal
foregå i nært samarbeid med blant andre
Trondheim kommune, opplyser HiST.
Målet er å reorientere den kommunale
helsetjenesten fra fokus på helsepleie til
helsefremming. Dette skal skje gjennom å
utføre og forske på implementering av helsefremmende tiltak, blant annet i skolehelsetjenesten, frisklivssentraler og sykehjem.
Les mer: www.fysioterapeuten.no

Q En dansk studie av 3.000 ungdommer viser at såkalte voksesmerter i legger, lår og knær
kan vare langt utover barneårene.
Dersom knesmerter ikke blir behandlet, er det risiko for at smertene blir kroniske. Noe som
kan gi konsekvenser for den enkeltes hverdag og muligheter til å utfolde seg senere i livet.
Smerter i knærne får ofte ungdommer til å slutte med aktiviteter som fotball.
Den gode nyheten er at hos opp mot halvparten av ungdommene blir smertene borte med
riktig behandling.
Les mer: www.fysioterapeuten.no

www.follo-futura.no | www.alfacare.no
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Da legene mistet grepet
I oktober er det 40 år siden
fysioterapeutene ﬁkk kontroll
over sin egen profesjonsutdanning. Legene sto ved roret
til 1974, da Mette Sveram ble
rektor ved Statens Fysioterapiskole.
TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

STATEN overtok utdanningen av fysiotera-

peuter i januar 1967. Tidligere var Oslo Ortopediske Institutt, «Ortopeden», den eneste
skolen i Norge som utdannet fysioterapeuter. Lege Birger Tvedt var deleier og ledet
instituttet de siste 20 årene, inntil de måtte
stenge dørene.
Det tok ytterligere sju år før en fysioterapeut fikk jobben som rektor. Rett etter
at Sveram tiltrådte ble Mensendieckskolen
godkjent som fysioterapiutdanning, med
Anne Beate Aubert som rektor. Og i 1976
kom utdanningen i Bergen, med Jorunn
Vannes i ledelsen.
Et kvinneyrke
– Hvorfor tok det så lang tid før legedominan-

sen i norsk fysioterapi ble brutt?
– Svaret er nok sammensatt. Legene var
sentrale i diagnostisering og behandling
av pasienter. Sykegymnaster var med sine
virkemidler legens hjelper. Legene har alltid hatt en sterk status, og når de attpåtil i
hovedsak var menn, så ble deres dominans
sterk, sier Mette Sveram til Fysioterapeuten.
– I tillegg var fysioterapi et kvinneyrke,
med svært få mannlige utøvere. En annen
grunn tror jeg var Birger Tvedt som person.
Han var leder ved Ortopeden i 20 år, og sto
fysioterapien veldig nær. Dertil kommer at
fysioterapeutene som gruppe ikke har vært
flinke nok å markere seg, og de har vært lite
opptatt av helsepolitikk generelt. Slik er det i
grunnen fortsatt, sier Sveram.
Sunnaas Sykehus
Mette Sveram (80) tok eksamen ved Oslo
Ortopediske Institutt i 1956, og ble sjeffysioterapeut ved Sunnaas Sykehus i 1962. Hun
tok ett års videreutdanning i Boston før hun
sluttet på Sunnaas. Da hadde hun vært med
på å bygge opp Norges største rehabiliteringsinstitusjon. Fysioterapiavdelingen ved
Sunnaas vokste fra én til 25 stillinger, pluss
ni hjelpere. I perioden 1968-72 var hun også
leder i Norske Fysioterapeuters Forbund
(NFF), i tillegg til flere andre verv.

– Det var NFF som først spurte om jeg
ville søke rektorstillingen som var ledig.
Tidlig på 70-tallet mente mange at vi hadde
hatt nok av leger som ledere ved fysioterapiutdanningen. Å få en fysioterapeut inn som
rektor ved utdanningen, var i realiteten å
ta over ledelsen av hele fag- og profesjonsutviklingen. Det innebar også at vi i mye
større grad måtte jobbe for å begrunne våre
synspunkter og faglige vurderinger. Nå har
fysioterapeuter kommet langt innen kompetanseoppbygging og forskning, og er ikke så
usikre som de var før, sier Sveram.
Hun understreker at leger i mange sammenhenger både er viktige og gode samarbeidspartnere.
Kaotiske tider
Mette Sveram overtok som rektor i en ganske kaotisk periode. Utdanningen var spredt
på flere steder i Oslo, og det tok over 14 år
før skolen ble samlet i egne lokaler. Store
og krevende saker måtte løses, ved siden av
det vanlige arbeidet som rektor. Det gjaldt
blant annet utvidet grunnutdanning fra to
til tre år, videreutdanning, fastere struktur
på turnustjenesten, forskningskurs – og nye
lokaler.
– Jeg var opptatt av at utdanningen skulle
bli mer praksisrettet, noe som ble nedfelt

Viktige årstall
1897:

To leger og en lærer i anatomi starter det som regnes for den første utdanning av sykegymnaster;
Christiania Orthopædiske Institut, i Pilestredet 13 i Oslo.
1914: Halldis Stabell starter den første utdanningen av Mensendieck-lærerinner i Norge. Ni år etter at
Bess Mensendieck opprettet sin første skole i Potsdam ved Berlin.
1934: Første nummer av tidsskriftet «Sykegymnasten» – i dag Fysioterapeuten.
1936: Norske Sykegymnasters Landsforbund (NSL) ble dannet – i dag NFF.
1967: Staten overtar og «Ortopeden» legges ned. I januar starter første kull ved Statens Fysioterapiskole
(SFS), ved Sophies Minde i Oslo.
1974: Mette Sveram er første fysioterapeut og første kvinne som blir rektor for fysioterapiutdanningen.
1975: Første offentlig godkjente videreutdanning (pedagogisk vu).
1976: Statens Fysioterapiskole i Bergen.
1977: Norges første fysioterapeut med doktorgrad, Elisabeth Ljunggren.
1981: Utdanningen av fysioterapeuter får høgskolestatus.
1989: Fysioterapiutdanning i Tromsø.
1991: Første hovedfag i fysioterapi ved Universitetet i Bergen.
1992: Fysioterapiutdanning i Trondheim.
Kilde: Karin Helene Haugen; En utdanning i bevegelse – 100 år med fysioterapiutdanning i Norge.
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LEGE Birger Tvedt,
deleier og leder av
«Ortopeden» fram
til 1967.

1974 Mette Sveram var den første fysioterapeut – og kvinne – som ble rektor ved en fysioterapiutdanning i Norge. For 40 år siden var det bare én, Statens
Fysioterapiskole i Oslo.

i nye rammeplaner. Vi søkte om – og fikk
– åtte stillinger ute i praksis for å instruere elever som var ute i praksis. Dette gjaldt
først og fremst ved sykehusene, men også
enkelte institutter var med i ordningen, forteller Sveram.
Tett samarbeid
Samarbeidet mellom de tre utdanningene
var tett på hele 1970-tallet.
– Diskusjonene var intense, men vi ble
enige om mye som Sosialdepartementet
gikk med på. Vi fikk blant annet beholde de
respektive utdanningenes særpreg innenfor en felles rammeplan. Min påstand er at
utdanningen og faget tok av i 1970-årene,
blant annet på grunn av samarbeidet mellom de tre skolene, forbundet, fondsstyret
og tidsskriftet Fysioterapeuten. Og det faktum at skolelederne var fysioterapeuter som
fant det naturlig å samarbeide med sitt fagforbund i utdanningsspørsmål.

Hun har hele tiden vært opptatt av samspillet mellom utdanning og praksis, noe
hun også understreket i sin tale ved markeringen av Oslo-skolens 100-årsjubileum
i 1997.
Heftige debatter
– På 1970-tallet var det en spennende og
heftig verdidebatt knyttet til vår første pedagogiske videreutdanning. Det handlet blant
annet om hva som skulle forme faget fysioterapi – vårt menneskesyn og vitenskapssyn.
Dette var i 1968-ernes tid, og diskusjonene
var både sterke og verdifulle. Disse debattene skapte en himla røre, men de var viktige
for vårt fag, sier Sveram.
Om konsekvensene av denne debatten,
har hun tidligere uttalt at «det sammensatte
og komplekse ved helse og sykdom, og det å
være menneske, ble en del av fysioterapien,
i en sterkere og mer bevisst form enn tidligere».

– Dette er trolig den eneste virkelig store
verdidebatten norsk fysioterapi har hatt. Jeg
tror vi trenger en ny, sier Sveram til Fysioterapeuten.
Pilestredet
I 1988 flyttet fysioterapiutdanningen inn i
nye lokaler i Pilestredet 56. Mette Sveram
takket for seg og begynte som sjeffysioterapeut ved Diakonhjemmet sykehus. Etter to
år blir hun avdelingssjef for seks av sykehusets helsefaggrupper.
– I rehabilitering lærer man tverrfaglighet, og tverrfaglighet er en av mine kjepphester, sier Sveram.
Men det hele begynte i Pilestredet 13 i
1897, der to leger og en lærer i anatomi startet det som regnes for den første utdanningen av sykegymnaster i Norge, Christiania
Orthopædiske Institut. Q
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«Systemet er sånn»
– Dagens eldreomsorg er så dårlig at
det skaper ﬂere pasienter heller enn
å redusere, skrev Mette Sveram i et
debattinnlegg i Aftenposten
2. august.
TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

HUN understreker i innlegget at dagens system skaper pleiepasienter. De fleste syke- og
aldershjem, bo- og rehabiliteringssentre er
ikke bemannet med tilstrekkelig kompetent
personale. I de senere år har Oslo kommune
og bydelene redusert antall fysio- og ergoterapeuter betydelig.
– Jeg lurer veldig på hvor fysioterapeutene og NFF er i dette spørsmålet. De gir
jammen ikke mye lyd fra seg! Politikerne
har lenge snakket om at rehabiliteringsfeltet

tlf: 40 00 70 08
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skal styrkes, men hva skjer? Det stikk motsatte. Antallet stillinger reduseres og kompetansen forsvinner. Det finnes ikke lenger
et skikkelig fungerende rehabiliteringstilbud
for eldre i Oslo, sier Sveram til Fysioterapeuten.
I innlegget forteller hun om en sprek
kvinne på 80 år som fremdeles brukte sykkel når hun handlet i byen, og som i løpet
av noen minutter ble hjelpeløs pleiepasient.
Hjerneblødning førte til lammelser i hele
venstre side og hun ble innlagt på sykehus i
Oslo i januar. Kvinnen ble flyttet til fem for-

skjellige sykehjem i løpet av tre-fire måneder, og hun er i dag omtrent like dårlig som
ved sykehusinnleggelsen. På spørsmål om
hvorfor hun flyttes fra sted til sted var svaret
fra de ansatte at «systemet er sånn».
Til Fysioterapeuten sier Sveram: Hva gjør
du når det er bygget opp slike systemer?
Hvordan skal dette angripes? Hva skal de
gjøre, pasienter og pårørende, som utsettes
for slikt?
– For pasienten som har vært på fem forskjellige steder gir konklusjonen seg selv:
hun er 100 prosent funksjonshemmet, først
og fremst fordi hun ikke har fått muligheten
til å bli bedre, skriver hun i innlegget.
Mette Sveram er også leder av Seniorforum i NFF, men skrev debattinnlegget som
privatperson. Q
Les mer: www.aftenposten.no/meninger/
debatt

Øyas eneste
Hun er Værøy kommunes
eneste fysioterapeut, Katrine
Hårberg (25). Det gir henne
ofte dårlig samvittighet overfor pasientene.
TEKST og FOTO Stig Bjørnar Karlsen
fysioterapeuten@fysio.no

DET kan føles vanskelig å ta sommerferie og

langfri. Blant annet fordi det er barn som
bør ha regelmessig trening, og fordi ventelistene da blir lengre.
– Ventetiden for å komme til fysioterapeut er likevel ikke avskrekkende her på
Værøy, tre uker på det meste. Som regel er
det kortere ventetid enn i de fleste storbyene,
sier Katrine Hårberg.
Det er også en annen utfordring som
påvirker ventetiden. Fiskerne, og de er det
mange av på Værøy, har veldig liten tid til å
tenke på fysioterapi i sesongene.
På spørsmål om hun som eneste fysioterapeut i kommunen får dekket behovet for
kurs og samarbeid med andre fysioterapeuter, sier Hårberg at det blir mindre av det
enn hun skulle ønske seg.
Mindre enn hun tror det ville ha blitt om
hun hadde bodd i hjembyen Drammen. Hun
må med helikopter eller ferge for å være med
på kurs eller samlinger. Det blir dyrt, og hun
må være lenge borte.
Bruker naturen
Katrine Hårberg bruker den flotte naturen
på Værøy bevisst i jobben som fysioterapeut.
Og det hun liker aller best er fjelltoppene.
– Jeg har arrangert trimturer opp til flere
fjelltopper, og de som har kommet opp i et
visst antall har fått premier. Under Værøydagan (årlig arrangement) har jeg arrangert
motbakkeløp med premier til de beste. I tillegg trener jeg med en del barn, som jeg ofte
tar med ut i naturen. I så måte har jeg en

NEST YTTERST Værøy er den nest ytterste kommunen i Lofoten. Katrine Hårberg ser både likheter og
forskjeller på pasientene på Værøy og på Østlandet.

del muligheter her som ville vært langt mer
krevende i en by på Østlandet.
Men hun savner mer variert idrett for
barn:
– De barna som ikke spiller fotball, blir
lite aktive.
– Er naturen i seg selv en god fysioterapeut?
– Det er den. Jeg anbefaler så godt som
alle å gå i ulendt terreng, enten det er bortover eller oppover!
Ville ha fast jobb
Fysioterapeuten på Værøy jobber 50 prosent
i kommunen og 50 prosent i privat praksis.
Behandlingen av pasienter foregår hovedsakelig i den private delen. I den halve kommunale stillingen fordeles arbeidet mellom
eldresenter, barnehage og skole, samt generelt forebyggende helsearbeid.
Katrine Hårberg utdannet seg i Oslo og
hadde turnustjeneste og et vikariat i Drammen. Hun ville helst ha jobb i østlandsområdet, men det var bare vikariater ledig. Øn-

sket om fast jobb var sterkere, selv om hun
måtte flytte til en helt annen kant av landet.
Helt annen tilværelse
Da hun for første gang kom til Værøy i mars
2013, gikk helikopteret inn for landing i
haglvær og det var masse snø på bakken.
Måneden etter var hun på plass i jobben, og
hun forsto fort at denne tilværelsen var annerledes enn det hun var vant med fra Østlandet.
Alle på øya visste etter kort tid hvem hun
var, og hun ble på en flott måte fort en del av
samfunnet. Folk med båt inviterte henne til
å være med og fiske når som helst. Og kaffen, den har de alltid klar.
– Pasientene, er de forskjellige i Drammen
og på Værøy?
– De samme skadene går igjen, men de
kan ha ulike årsaker. I Drammen får mosjonistene belastningsskader fordi de trener til
«Birken». På Værøy får fiskerne belastningsskader på grunn av yrket, sier Kathrine Hårberg. Q

www.follo-futura.no | www.alfacare.no
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Fysioterapi ved bekkensmerter
i Norge og Australia
En ny studie har sett på likheter og forskjeller i behandling
av bekkensmerter i Norge og
Australia. Forfatterne ønsket
også å se på om kliniske retningslinjer blir fulgt.
TEKST John Henry Strupstad
js@fysio.no

BEKKENSMERTER (pelvic girdle pain, PGP)
blir ofte behandlet av fysioterapeuter. Lite
er kjent om dagens fysioterapipraksis og
holdninger til behandling av denne typen
lidelser. Hovedmålet med en nylig publisert studie var å undersøke dagens praksis
i Norge og Australia. Et sekundært mål var
å sammenligne dagens praksis med kliniske
retningslinjer. Et spørreskjema ble utviklet
og elektronisk distribuert til fysioterapeuter
i Norge (n = 65) og Australia (n = 77).

33 alternativer
Datainnsamlingen foregikk ved hjelp av to
casestudier (under svangerskapet og ikke
relatert til svangerskapet), der fysioterapeutene valgte sine fire primære preferanser
for behandling fra en liste som bestod av
33 behandlingsalternativer. Under graviditet, ble «informasjon/opplæring» og «bløtdelsbehandling» valgt ut som de vanligste
intervensjoner av fysioterapeuter i begge
land. Norske fysioterapeuter benyttet «bek-
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kenbunnstrening» oftere, mens australske
fysioterapeuter oftere benyttet «å korrigere
funksjonsnedsettelser».
Felles for fysioterapeuter i begge land i
behandling utenfor graviditet, var å bruke
«hoftestabilisering i vektbærende stillinger»
og «korrigering av nedsatt funksjonsevne».
Av andre intervensjoner valgte norske fysioterapeuter oftere «generell fysisk trening» og
«informasjon/opplæring», mens australske
fysioterapeuter oftere valgte «hoftestabilitet
i ikke-vektbærende stilling» og «avspenningsøvelser for bekkenbunn».
Begrenset etterlevelse
– Etterlevelse av kliniske retningslinjer var

begrenset i begge gruppene. Funnene gir
grobunn for framtidig forskning knyttet til
organisering og behandling av bekkensmerter, og mål for utdanning av fysioterapeuter
som arbeider innen dette området, konkluderer forfatterne. Q
Referanse:
Darren Beales, Jon Bjarne Hope, Torgeir Saeten Hoff, Haakon Sandvik, Øystein Wergeland,
Robyn Fary: Current practice in management
of pelvic girdle pain amongst physiotherapists
in Norway and Australia. Manual Therapy,
Available online 16 July 2014. DOI: 10.1016/j.
math.2014.07.005

Færre dør av hjerte- og
karsykdommer
Antallet dødsfall på grunn av hjerteog karsykdommer har gått ned over
hele Europa, men det er fortsatt
store forskjeller mellom landene.
DETTE kommer fram i en ny studie av for-

skere fra Universitetet i Oxford og universitetet i Deakin i Australia. Men hjerte- og
karlidelser er fortsatt den sykdommen som
tar livet av flest mennesker på verdensbasis,
skriver forskning.no.
Turkmenistan, Russland og Hviterussland har høyest antall dødsfall. I den andre
enden av spekteret finner vi land som Danmark, Frankrike, Norge, Portugal, Spania og
Nederland. Landet med lavest antall dødsfall etter hjerte- og karsykdommer på det
europeiske kontinentet er Frankrike.
Forsker Stein Emil Vollset ved Folkehelseinstituttet, sier at bakgrunnen for det
store spriket mellom landene er et stort og

Anabole steroider
mot narkokroppen
Å BLI RUSFRI innebærer også å

forme og tilpasse kroppen etter
samfunnets kroppsidealer. Det
har Heid Nøkleby ved Høgskolen i
Lillehammer sett nærmere på i sin
doktorgrad, skriver forskning.no.
Et resultat av dette er at menn
som er i behandling for rusproblemer ofte bruker anabole steroider
for å få en kropp som utstråler
styrke, disiplin og sunnhet. Sentralt i hennes forskning har vært
hvor utbredt spise- og kroppsproblematikk er blant menn og kvinner i behandling for rusmiddelavhengighet.
Heid Nøkleby opplyser at det
å forme livet gjennom å forme
kroppen, var viktig for flere av
hennes intervjupersoner. Q

komplekst puslespill, blant annet som følge
av bedre behandling og medisiner og livsstilsendringer. Q
M. Nichols m.fl.: Cardiovascular disease
in Europe 2014: epidemiological update, doi:10.1093/eurheartj/ehu299,European
Heart Journal

Egenbetaling skaper
hodebry
QEt ﬂertall i befolkningen er uenig i at
pasienter selv bør betale for behandling,
også ved mindre alvorlig sykdom, ifølge en
rapport fra Universitetet i Bergen (UiB).
På oppdrag fra Prioriteringsutvalget har
forskerne kartlagt nordmenns holdninger til
prioriteringer i helsesektoren. Spørsmålet
om egenbetaling skaper hodebry for Prioriteringsutvalget, som skulle ha levert sin
rapport til helseministeren 15. september.
Utvalget har fått utsatt fristen med to
måneder.
Kilde: Dagensmedisin.no

Duchennes muskeldystroﬁ
QDe siste 20 årene har nye behandlingsformer gitt pasienter med Duchennes
muskeldystroﬁ betydelig bedre livskvalitet
og levetidsutsikter, ifølge en oversiktsartikkel i legetidsskriftet (nr.14/2014).
Duchennes er en av de mest alvorlige
muskelsykdommene i barnealder. Forfatterne har lagt vekt på ny kunnskap om
behandling, samt problemstillinger som
oppstår med økende levetidsutsikter.
Resultatet viser at tett oppfølging ved
tverrfaglig habiliteringsteam utgjør basis
i behandlingen. I artikkelen blir det også
pekt på at regelmessig fysikalsk behandling gjennom hele oppveksten er meget
viktig for pasientene.

Elektrisk muskelstimulering
QEspen Rostrup har evaluert effekten
av elektrisk muskelstimulering (cTEMS)
kombinert med varme på fedme og kondisjon. Fredag 29. august disputerte han ved
Universitetet i Bergen (UiB).
– Oppsummert gir cTEMS fysiologisk
respons svarende til trening – og kan vise
seg å være nyttig, både som et alternativ
til trening hos personer med inaktivitet og
fedme, som ikke kan eller vil trene, og som
et supplement til vektreduserende diett,
skriver Rostrup i en pressemelding fra UiB.
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VITENSKAPELIG ARTIKKEL

Kvinners opplevelser av trening under
og etter hjerterehabilitering
Kine Ulvestad,
MSc, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og
radiograﬁ, Høgskolen
i Bergen, fysiokine@
hotmail.com

Sammendrag
Q

Q
Q
Kari Anette Bruusgaard, høgskolelektor,
Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for
helsefag, Institutt for fysioterapi

Q
Q

Birgitta Blakstad Nilsson, førsteamanuensis, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiograﬁ, Høgskolen i Bergen og
fysioterapeut på NIMI
Elisabet Hellem, førstelektor, Høgskolen
i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag,
Institutt for fysioterapi

Q

Hensikt: Å utdype forståelsen av hva kvinner opplever som viktig i hjerterehabilitering i fase 2 med tanke på å styrke troen på egen kropp og motivere til trening og
fysisk aktivitet etter en hjertehendelse.
Design og metode: En kvalitativ studie basert på et fokusgruppeintervju, analysert
gjennom systematisk tekstkondensering.
Materiale: Fire kvinner som hadde deltatt i hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten.
Funn: To hovedtemaer ble identiﬁsert; «Styrket tro på egen kropp» og «Fra ledet til
selvstyrt – istandsatt gjennom kroppslige erfaringer, erkjennelse og forståelse».
Konklusjon: Denne studien viser at tidlig oppstart med treningsbasert rehabilitering
gir viktige erfaringer som bidrar til styrket tro på egen kropp, redusert engstelse for
hva hjertet tåler og økt bevissthet på betydningen av trening og fysisk aktivitet.
Kompetente fysioterapeuter og likemenn trekkes frem som avgjørende bidragsytere i
prosessen.
Nøkkelord: Hjerterehabilitering, trening, kvinner, brukerkunnskap, mestring.

Denne vitenskapelige artikkelen er
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens
retningslinjer. Akseptert 7.8.2014. Ingen
interessekonﬂikter foreligger. Studien er
godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig
Datatjeneste (NSD).

Bakgrunn
Kjønnsforskjeller innen forskning, diagnostisering og behandling av hjertesykdom har
ledet til økt fokus på kvinner de siste årene.
Trening er en viktig del av behandlingen ved
hjertesykdom, og hjerterehabilitering er et
tiltak klassifisert på evidensnivå I A (1,2).
Til tross for overbevisende dokumentasjon
på effekten av hjerterehabilitering viser internasjonal litteratur til lav utnyttelsesgrad
av tilbudet, og lavest deltakelse blant kvinner (3,4). Kvinner blir også i mindre grad
20
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henvist til hjerterehabilitering, har dårligere
compliance enn menn (5), og opprettholder i liten grad treningsvanene etter fullført
hjerterehabilitering (6). Kvinner har like
stor nytte av hjerterehabilitering, men støter
trolig oftere på utfordringer, da de vanligvis
får symptomer ti år senere enn menn, har
høyere risikoprofil, mer komorbiditet og oftere hjertesvikt ved diagnosetidspunktet (7).
Dette kan potensielt bety at de som kan ha
best nytte av tilbudet blir stående utenfor.
Samtidig er det behov for økt kunnskap fra

hjertepasienters erfaringer med trening (8).
Formålet med studien var å undersøke
kvinners erfaringer med trening under og etter hjerterehabilitering i fase 2. Hensikten var
å utdype forståelsen av hva kvinnene opplevde som viktig med tanke på å styrke troen
på egen kropp og motivere til trening og fysisk aktivitet etter hjertehendelsen. Trening
defineres her som en systematisk påvirkning
av organismen med sikte på å endre fysiske,
psykiske og sosiale egenskaper som ligger
til grunn for prestasjonsevnen (9), og fysisk

Opplevelsen av trygghet og ufarliggjøring i tidlig
fase har vært med å styrke troen på egen kropp.

TABELL 1 Informanter.

Alderstrinn

Informant 1
65-70

Informant 2
65-70

Informant 3
50-55

Informant 4
55-60

Sivil status

Enke

Skilt

Samboer

Gift

Yrke/arbeidsstatus

Sosialarbeider/
pensjonist
Bypass operert

Helse- og omsorgsarbeider

Konsulent

Diagnose/sykdom

Helse- og omsorgsarbeider/pensjonist
Mindre hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt m/hjertestans

Erfaring med trening før deltakelse

Lite

Yoga og friluftsliv

To hjerteinfarkt med ni
måneders mellomrom
m/hjertestans
Trente ikke

Trening i ettertid

Trener regelmessig styrke,
pulstimer, svømming og
gåturer

Trener som før

Trener ikke i dag

Trener regelmessig to-tre
ganger per uke styrke og
kondisjon på treningssenter

aktivitet som enhver kroppslig bevegelse
som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå (10). Videre var
hensikten å få innblikk i hvordan kvinnene
brukte erfaringer fra hjerterehabiliteringen
når de overtok treningsansvaret selv. Innsikt i kvinnelige hjertepasienters erfaringer
kan være et bidrag til forstå mer av hvordan
vi kan tilrettelegge hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten, slik at tjenestene på best
mulig måte møter kvinnenes behov.

Metode
Studien har et kvalitativt design, med fokusgruppeintervju som datainnsamlingsmetode. Metoden er egnet til å fange opp informantenes erfaringer og opplevelser (11).
I fokusgrupper spiller man på gruppedynamikken som utspilles i diskusjoner mellom deltagere som har felles erfaringer (12).
Fokusgruppeintervjuet ble ledet av en moderator og to ko-moderatorer som vekslet
på oppgaven. En intervjuguide ble benyttet
under intervjuet. Moderatorene presenterte
temaene, la til rette for ordveksling og bidro
med oppfølgingsspørsmål i en uformell og
åpen atmosfære. Kvinnene tillot seg å samtale relativt fritt om sine erfaringer. De speilet hverandre, utdypet sine meninger og berørte temaer som ikke nødvendigvis ville ha
kommet frem i intervju med enkeltpersoner.
Moderatorene søkte å oppsummere diskusjoner rundt de ulike temaene fortløpende,
slik at fortolkninger av informantenes svar
kunne verifiseres underveis, noe som gjerne
styrker intervjuets kvalitet (13).

Utvalg
Utvalget var strategisk.
Inklusjonskriterium: Kvinner med hjertesykdom som var klarert for trening i rehabiliteringsfase 2b (14) (tabell 1). De var
henvist til poliklinisk hjerterehabilitering
med gruppebasert intervalltrening etter Ullevålmodellen (15). Treningen var ledet av
to fysioterapeuter med spesialistkompetanse. Før oppstart hadde alle deltakerne deltatt
på fem ukers tidlig rehabilitering (fase 2a) i
spesialisthelsetjenesten.
Eksklusjonskriterier: Kvinner som ikke
snakket eller forsto norsk, eller med en alvorlig psykisk lidelse.
Ti kvinner fikk tilbud om å delta, syv takket ja. Tre meldte avbud rett før intervjuet
grunnet uforutsette hendelser.
Analyse av materialet
Intervjuet ble transkribert ordrett og materialet analysert gjennom systematisk tekstkondensering utviklet av Giorgi, modifisert
av Malterud (11). Forfatterne leste teksten
først hver for seg, for å få et overordnet inntrykk av innholdet. Helhetsinntrykket ble
deretter drøftet i plenum. Videre analyserte
forskerne teksten individuelt på søken etter meningsbærende enheter som de mente
representerte kvinnenes erfaringer. I fellesskap ble meningsbærende enheter diskutert,
kondensert og kodet til undertema. Undertemaene ble gruppert og abstrahert til to
hovedtema. Figur 1 eksemplifiserer analyseprosessen gjennom fire trinn (se neste side).
Som forskere er det viktig å erkjenne at

Sporadisk

man alltid bærer med seg personlige erfaringer, verdier, kunnskap og holdninger til
feltet man studerer (16). Denne forforståelsen omfatter ikke bare forestillinger og tankesett man har som fagperson, men reflekterer også almenkulturelle normer og verdier
som i stor grad innlæres og videreformidles
på mer eller mindre ubevisste måter. Kropp,
helse og trening har et sterkt fokus i dagens
kultur, og det legges et stort ansvar på den
enkelte med hensyn til å ivareta egen helse.
Både som fysioterapeuter og representanter
for almenkulturelle normer må vi være bevisste på at våre verdier og idealer ikke overskygger informantenes historier.
Teoretisk forståelsesramme
Analyseredskapene var til dels teoretisk og
empirisk forankret, med teorier og model-

Kort sagt
Implikasjoner for praksis:
~ For kvinner kan det se ut til at opplevelsen av trygghet er overordnet med
tanke på å utfordre kroppen etter en
hjertehendelse.
~ Tidlig igangsetting av hjerterehabilitering og trening bidrar til å overkomme
utrygghet og gi tidlige mestringserfaringer.
~ Støtte og uformell kunnskapsoverføring
fra likemenn er vesentlig.
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Gjennomlesing for å få et helhetsbilde.
Vurderer mulige temaer som kan skimtes i
teksten og gir dem midlertidige navn.
– Usikkerhet, redsel for hva hjertet tåler, redd for å
overbelaste.

Dekontekstualisering av materialet. Meningsbærende enheter identifiseres og kodes.
– Sitatet «Jeg turte nesten ikke røre meg i begynnelsen...»
kodes til «usikkerhet».

Kondensering, undertemaer og hovedtemaer
fremtrer.
– Tekstbiter med tilsvarende kode kondenseres til en
sammenhengende tekst og sorteres i relevante undertema: «usikkerhet i starten» – og kobles til andre undertema: «overvinne engstelse gjennom treningsopplevelser» – og hovedtema 1 fremtrer.

Raffinering av titler, rekontekstualisering
og validering av funn.
– Sjekker at analytisk tekst gjenforteller det som opprinnelig ble sagt.
FIGUR 1 Analysetrinnene i systematisk tekstkondensering – med
eksempel.

ler for mestring som sentrale. Mestring kan
forstås på ulike måter. Lazarus og Folkman
(17) hevder at det å ha et positivt syn på
seg selv er en viktig ressurs for mestring.
Involvert i denne tenkningen er troen på at
man selv er i stand til å påvirke til et positivt utfall. Antonovskys teori om opplevelse
av sammenheng (18) og Banduras teori om
mestringsforventning (19) beskriver begge
betydningen av troen på at man har tilstrekkelig med ressurser til å takle ulike livssituasjoner. Antonovskys salutogene modell
vektlegger helsefremmende faktorer, og begrunner helse med at det ikke kommer an
på hva vi utsettes for, men vår evne til å takle
det som skjer (18). Hvordan den enkelte tar
seg selv i bruk for å håndtere stresstilstander vil kunne si noe om ens grunnholdning,
noe Antonovsky kaller opplevelsen av sammenheng (OAS). En høy grad av OAS gjør
oss bedre rustet til å mestre situasjonen ved
sykdom. Dette kjennetegnes av at personen
forstår sin livssituasjon (forståelighet), har
tro på egne ressurser til å finne løsninger
(håndterbarhet) og opplever utfordringene
som motiverende (gir mening). En persons
OAS kan både styrkes og svekkes av ulike
livsopplevelser (ibid.).
Banduras sosial-kognitive teori om mestringsforventning (self-efficacy) gir en for22
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ståelse av hvordan individer
kan håndtere og kontrollere
handlinger og situasjoner i
ønsket retning gjennom troen
på egen evne til å gjennomføre
en handling eller mestre en
oppgave (19). I følge Bandura
er det fire prinsipielle kilder
til hvordan mestringsforventning formes og læres; tidligere
erfaring med å lykkes, modelllæring, verbal overbevisning
med støtte og oppmuntring,
samt fysiologisk og affektiv
aktivering knyttet til handlingen. I tillegg kreves en tro på
at atferdsendring gir et ønsket
resultat (ibid).

faringene reduserte frykten for å bevege
seg ga informantene mestringsfølelse og
selvtillit. Ingen opplevde store plager når
de startet å trene, men noen fikk diffuse
brystsmerter. Trygging og råd fra fysioterapeutene om mulige årsaker og hvordan takle
brystsmerter under trening ga dem mot til
å fortsette. Erfaringene gjorde det lettere for
dem å bli kjent med kroppens reaksjoner på
økt belastning, og trygget dem i å ta ut sitt
treningspotensiale. «I starten var mye selvbegrensende», forklarte en av dem. Kroppen
doserte ned hvis man tok i for mye og betablokkere begrenset pulsøkning. For to med
ribbensbrudd etter gjenopplivingen var treningsoppstarten spesielt ubehagelig. Tilrettelegging fra fysioterapeut muliggjorde det å
utfordre seg selv på lik linje med de andre.

Funn

Trygghet gjennom faglig kompetanse og
tett oppfølging
Informantene presiserte hvor viktig det var
at de fikk tett oppfølging og støtte av fysioterapeuter som de omtalte som «eksperter». Det ga en trygghet som de mente de
ikke kunne fått «hvor som helst». Når de
for eksempel kjente ubehag i brystet under
oppstart av intervalltrening og ble engstelige, kunne fysioterapeuten betrygge med at
det gir seg etter hvert, noe de fikk bekreftet.
Informasjon og veiledning av en fysioterapeut med kompetanse innen feltet beskrev
de som avgjørende for å utfordre ubehaget.
Informantene følte de hadde blitt svært godt
fulgt opp under rehabiliteringen. Fysioterapeutene var støttende og oppmuntrende og
flinke til å drive dem under treningen, slik at
deltakerne torde å presse seg under intervallene med høy intensitet. Faste gruppetider
gjorde det lettere å stille opp til trening sammenlignet med egentrening. Hvis de uteble,
ble de fulgt opp gjennom telefonsamtaler.

Analysen avdekket to hovedtemaer: «Styrket tro på egen
kropp» og «Fra ledet til selvstyrt – istandsatt gjennom
kroppslige erfaringer, erkjennelse og forståelse». Representative sitater presenteres i
tabell 2 og 3.

Styrket tro på egen kropp
Dette hovedtemaet identifiserer faktorer ved
rehabiliteringsmodellen som informantene
mente bidro til å styrke troen på egen kropp.
Temaet trådte frem fra fire undertema som
presenteres fortløpende.
Usikkerhet i starten
Alle informantene opplevde usikkerhet til
hva hjertet kunne tåle i starten og noen beskrev at de var redde for å begynne å bevege
seg. En av kvinnene beskrev en uttalt redsel
for å få et nytt hjerteinfarkt ved belastning.
Alle hadde deltatt på tidlig rehabilitering
ved et sykehus og så hele forløpet i sammenheng. Flere var forundret over at treningen
ble introdusert allerede på sykehuset og
positivt overrasket over hvor mye kroppen
kunne tåle rett etter en hjertehendelse. Informantene ga uttrykk for at de hadde klart
seg bra, tross skepsisen i starten, og beskrev
erfaringene ved det å bli utfordret tidlig som
et springbrett for å overkomme frykten for å
overbelaste hjertet.
Overvinne engstelse gjennom treningsopplevelser
Det å kjenne på egen kropp at treningser-

Ufarliggjøring gjennom identiﬁsering og
alminneliggjøring
Informantene poengterte verdien av å trene
i gruppe med andre i samme situasjon. De
kjente seg igjen i hverandres beskrivelser
og fant trøst i at egen situasjon også var
gjenkjennbar hos de andre. Identifisering
og alminneliggjøring bidro til at de følte
seg mindre alene med sine utfordringer, og
det opplevdes tryggere enn om de skulle ha
trent alene. En av deltakerne forklarte hvordan de kunne bli møtt med maning om forsiktighet fra nære pårørende når det gjaldt
fysiske anstrengelser, mens de opplevde det

TABELL 2 Hovedtema 1, styrket tro på egen kropp.

Undertema

Eksempler på sitater (m/informantnummer)

Usikkerhet i starten

«Jeg var redd for at jeg skulle få infarkt og hjertestans igjen, det var vel
det jeg var mest redd for. Jeg turte nesten ikke røre meg i begynnelsen, så
jeg var ganske overrasket over hvor mye jeg egentlig tålte og hvor fort jeg
kom meg igjen da jeg begynte med opptrening… For jeg orket ingenting til å
begynne med» (3). «Sånn helt i starten, da jeg begynte i hvert fall, så tenkte
jeg at dette blir alt for tungt. Altså, ja [alle nikker], virkelig altså… hvor mye
jeg egentlig tåler… jeg var redd for at jeg skulle gå rett...» (3). «Det var jo
det som var spørsmålet egentlig, for jeg er jo veldig glad i å røre på meg… og
så visste jeg jo ikke om jeg kunne det eller ikke» (1). «Da jeg begynte der
(på sykehuset), jeg hadde jo til og med med meg sønnen min, for jeg turte
ikke å gå alene» (3). «Ja, det er jo viktig å komme til behandling fort, ikke
drøye tiden noe lenge. Det var i hvert fall for min del» (3). «Ja, det var viktig
å komme tidlig i gang både for selvtilliten og at du følte at du kunne mestre
noe … og ikke bare var en liten persilledott» (1).

«I hvert fall første intervall så kjente jeg jo veldig press i brystet og hadde
Overvinner engstelsen gjennom trenings- liksom vondt» (3). På spørsmål om hun da ble engstelig svarte hun: «Jo,
erfaringer
altså, jeg gjorde jo egentlig det, men ﬁkk jo på en måte litt sånn at [bekreftet]… det er ikke noe farlig, som hun sa… det er noe som går tilbake, bare
vent litt, det blir bedre… og det gjorde det jo også, det forsvant, til jeg var på
tredje intervall så var det borte … og da visste jeg jo det at på den første så
var det egentlig alltid sånn…». På spørsmål om hun hadde lært noe om kroppens reaksjoner svarte hun slik: «Ja, hvis jeg går trapper nå, og kjenner at det
presser litt her, så gjør ikke det meg noe… jeg er ikke redd for det, jeg vet at
det ikke er farlig» (3). «Etter hvert som du trener mer og mer og kjenner på
kroppen at det faktisk ikke er farlig i det hele tatt, gjør det jo bare godt» (4).
Trygghet gjennom
faglig kompetanse og
tett oppfølging

«Jeg ble overrasket over hvor mye man egentlig kunne klare. Det var helt
uforståelig for meg, at jeg virkelig overlevde, hehe. Rett og slett. Jeg sa jo
når jeg kom hjem at dette kan jo umulig være bra. [Latter rundt bordet] Men
det var jo det» (3). «Ja, det har vist seg det» (4). «Ja, de veit jo hva dem gjør»
(3). «Du må jo stole på det» (1). «Ja, det var det jeg tenkte og, jeg må jo bare
stole på dem, de setter vel ikke i gang noe slikt uten at de vet hva de driver
med. Dette får jeg bare fullføre» (3). «Det er veldig forskjell på å trene selv
på treningssenter med det å ha noen eksperter som kan noe om hjerterehabilitering, det er kjempeviktig. Andre fysioterapeuter er sikkert ﬂinke de og,
men hvis de ikke har den ekspertisen… du føler deg i hvert fall mye tryggere
når du vet det, ikke sant?» (2).

Ufarliggjøring gjennom identiﬁsering og
alminneliggjøring

«Det beste ved det er jo at du kommer inn i en gruppe og får et
treningsopplegg med noen som kjenner til problemet… og treffer andre
som har opplevd det samme» (2). [Samtlige rundt bordet nikker og sier
seg enige]. «Det å komme sammen med andre som har opplevd noe av det
samme, utveksle erfaringer… okey, da var det kanskje ikke så rart at akkurat
det skjedde meg, for det har skjedd noen andre (…) og så kjenner du deg
igjen» (4). «Og da blir det ikke så skummelt» (1). «Nei, da er ikke dette her
noe uvanlig, liksom» (3).

motsatte blant de som hadde samme sykdomserfaring. Deltakerne sa de sammenlignet seg med de andre under treningen,
både med hensyn til kapasitet ved oppstart
og bedringskurve. Tryggheten ved å se at
andre har mestret, ga tro på at en selv kunne
mestre.

Fra ledet til selvstyrt
Dette temaet illustrerer hvordan informantene bruker kunnskap og erfaringer fra den
organiserte hjerterehabiliteringen og beskriver hvordan informantene lager seg rutiner
og setter seg mål for å opprettholde treningen på egen hånd. Temaet trådte frem fra tre
undertema som presenteres fortløpende.

Trygghet på hjertets tålegrenser
Etter rehabiliteringen var informantene ikke
lenger bekymret for at hjertet skulle begrense dem. Hvordan de selv hadde erfart
hva kroppen tålte, testresultater, avdramatisering og positivt fokus fra helsepersonell
hadde styrket troen på egen kropp. Arbeidsbelastningstestene ga dem en objektiv trygghet, hjertet var undersøkt og godkjent. Gjennom intervalltreningen med fysioterapeut
hadde de utfordret egne tålegrenser i trygge
omgivelser. Til tross for at de beskrev intervalltrening som utfordrende, var de trygge
på å legge inn intervaller i egentrening og
delta på kondisjonskrevende fritidsaktiviteter.
Å ﬁnne sin treningsform i hverdagen
Etter avsluttet hjerterehabilitering beskrev
informantene at de følte seg fortrolige med å
skulle fortsette med aktiviteter på egenhånd.
De følte seg trygge på at de kunne gjøre det
de ville og alle hadde gjenopptatt gamle
aktiviteter. Noen brukte kanskje lenger tid
på å bli varme før de følte at de var i riktig
«driv», men de var ikke engstelige for å bli
andpustne eller anstrenge seg. At kroppen
trengte lenger tid til oppvarming relaterte de
til medisineffekt og at «blodårene måtte få
tid til å utvide seg». Alle uttrykte at de hadde
fått et mer bevisst forhold til eget aktivitetsnivå. De forsøkte å trene og være fysisk
aktive på sin måte i hverdagen. Tre av deltakerne trente regelmessig flere dager i uken.
En som sa hun ikke hadde overskudd til å
trene, argumenterte med at hun fikk mye fysisk aktivitet gjennom jobben sin som helseog omsorgsarbeider, samtidig som hun ga
uttrykk for at hun hadde dårlig samvittighet
for at hun ikke trente mer. En annen fortalte
at hun hadde en stillesittende jobb, og at hun
måtte veie opp for dette med å trene regelmessig. Informantene valgte seg forskjellige
treningsformer slik som stavgang, spinning,
aerobic og tredemølle og de var opptatt av
å inkludere intervallprinsippet. To hadde
kjøpt pulsklokke. Når informantene snakket
om sine treningsvaner, inkluderte de bevisste valg av hverdagsaktiviteter, slik som hagearbeid, sykling, tur og friluftsliv.
Allianser og tester som drivkrefter
Treningsavtaler med venner eller familie
ble beskrevet som en motivasjonsfaktor for
regelmessig trening. Avtaler forplikter og
gjør det vanskelig å komme med unnskyldninger for å utebli. Arbeidsbelastningstesten
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ble også tillagt betydning for å bevare treningsmotivasjonen. Diskusjonen avdekket
at flere av deltakerne så testen i seg selv som
en drivkraft til å trene, og at testresultater ga
mulighet til «å konkurrere med seg selv».

TABELL 3 Hovedtema 2, fra ledet til selvstyrt – istandsatt gjennom kroppslige erfaringer, erkjennelse
og forståelse.

Undertema

Eksempler på sitater (m/informantnummer)

Trygghet på hjertes
tålegrenser

«Jeg har fått bekreftet at ting er i orden… den delen av hjertet som er dødt,
det er dødt, men har jo fått beskjed om at det er ingen grunn til at du ikke
kan leve til du er både 80 og 85 år» (4). «Det er ikke hjertet du dør av» (1).
«Nei, sånn per i dag så er det ikke hjertet jeg skal dø av… da stopper ikke
det hjertet meg, selv om jeg har hatt hjerteinfarkt er det greit»(4).
«Jeg var på lang ukestur i fjellheimen i sommer… Dette har vi gjort så
mange ganger før, så jeg bare gikk, og det gikk kjempeﬁnt… jeg var i hvert
fall ikke redd for å gå, nå da» (2). «Det (intervalltrening) er jo vondt» (3).
«Det første intervallet er jo gjerne slik, men så blir det jo bedre og bedre
da. Så det tredje er helt greit» (1).

Økt bevissthet på trening og fysisk aktivitet
i hverdagen – å ﬁnne sin
treningsform

«Jeg syntes vi ﬁkk noen knagger å henge dette her på… for jeg var ute
og kjøpte meg gåstaver og gikk litt intervaller i bakker og nedover veien
der jeg bor… Så jeg prøvde ut noen ting, hva som ikke funket og hva som
funket» (4). …«jeg tar tre sånne intervaller på tredemølla innimellom,
eller på sykkelen, eller spinning… men jeg er mest på sånn puls, high-puls,
shape-puls og sånne ting … og jeg og fått meg pulsklokke» (1). «Men
jeg vet jo det at jeg blir sprekere når jeg kommer hjem igjen med den
treninga... Har du vært litt sliten før du går ut, så føler du deg piggere når
du kommer inn» (1).

Allianser og tester som
drivkrefter

«Jeg går sammen med søsteren min på trening, så vi er to hele tiden… da
er det vanskelig å ikke gjøre det… Det er da litt lettere når man har noen
å gjøre det sammen med?» (1). «Ja, gå sammen med noen er jo absolutt
bedre enn å gå alene» (2). «Ja, for da må du ha en ordentlig unnskyldning
om du ikke vil, vet du» (1). «Ja, for når man er to og har avtaler så er det
lettere, det er som den avtalen som var her, to ganger i uken, da går du
hit» (3). …«jeg trener, enten alene eller sammen med mannen min, eller en
nabo. Hvis jeg ikke var på spinning en mandag så spør hun, åh, hvor var du
hen i går? Jeg vet du var hjemme. Det var der jeg var, hehe.» [Latter rundt
bordet]. «Så vet vi at vi skal sjekkes om et år da, så vi må holde oss i form…
Vi vil ikke være dårligere enn det som var, vet du. Nå skal jeg til sjekk igjen
i november skjønte jeg, så derfor må jeg hardtrene litt» (1). [Stor latter
rundt bordet].

Diskusjon
Resultatene indikerer at engstelse og usikkerhet karakteriserer tidlig fase etter hjertehendelsen og knyttes spesielt til redsel for
hva hjertet, et skjørt, symbolsterkt organ,
tåler. Opplevelsen av trygghet og ufarliggjøring i tidlig fase har vært med å styrke troen
på egen kropp og berede grunn for å overta
treningsansvaret selv. Egne kroppslige erfaringer, støtte og styrking gjennom kompetente fagutøvere og sosial interaksjon med
medpasienter beskrives som viktige bidrag
til å frembringe iboende krefter med tanke
på å motivere til trening og fysisk aktivitet.
Trygghet, fortrolighet og empowerment
Noe av det som skiller tydeligst på kvinner
og menns perspektiver på hjerterehabilitering, er at menn er mer målorienterte og
opptatt av strukturen i treningsprogrammet, mens kvinner er mer opptatt av følelser,
trygghet og det å bli sett og hørt (20).
Informantene mente at usikkerhet og
engstelse kunne sees på som naturlige reaksjoner, og at hjelp til å forstå, tolke og takle
kroppslige følelser var vesentlig for å overkomme frykten for å overbelaste hjertet.
En metaanalyse om kvinners rekonvalesens
etter hjerteinfarkt viste at mange opplever
usikkerhet, tvil og frykt i denne perioden
(21).
Det å bli utfordret tidlig i forløpet, mente
våre informanter var avgjørende for å overkomme redselen for å overbelaste hjertet. I
møte med fysioterapeuten fikk de prøve ut
og erfare på kroppen at hjertet tålte anstrengelser. Til tross for skepsis i starten, følte de
seg trygge på at «fysioterapeuten visste hva
hun gjorde». Vår evne til å stå i ulike stressede situasjoner har sammenheng med våre
fysiologiske og emosjonelle reaksjoner (19).
Tidlige mestringserfaringer er med på å
styrke evnen til å takle stress og engstelse og
gjennom dette legge grunnlaget for å mestre
treningsutfordringer i det videre forløpet. I
følge Bandura er autentiske mestringserfaringer den mest effektive måten å styrke individets mestringsforventninger på (ibid.).
Frem til 2000-tallet var praksisen at hjertepasienter skulle hvile de første seks til åtte
24
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ukene etter hendelsen, og mange er sannsynligvis fortsatt i den tro. Våre informanter
uttrykte forundring over at de skulle begynne å trene så tidlig og med såpass høy anstrengelsesgrad. Våre informanter fikk hjelp
fra kyndige fysioterapeuter til å tro på egne
ressurser for å takle den nye situasjonen.
Denne hjelpen kan sees i lys av Antonovskys
teori om OAS (18). Med hjelp til å oppfatte
situasjonen som begripelig, meningsfylt
og håndterbar oppleves utfordringene som
mindre overveldende. En høy grad av OAS
kan knyttes til enkeltpersoners styrke og
deres kapasitet for vellykket tilpasning i en
endringsprosess (ibid.).
Oppstartstidspunkt og lengde på rehabiliteringsprogram beskrives også som betydningsfullt i et rent fysiologisk perspektiv. En
systematisk oversiktsartikkel konkluderer
med at tidlig igangsetting av trening (en

uke etter infarkt) og programvarighet over
tre måneder reduserer den ugunstige remodelleringen av venstre ventrikkel hos stabile
post-hjerteinfarkt-pasienter (22).
Helsearbeidere involvert i rehabilitering vektlegger betydningen av pasientinformasjon, men som flere påpeker er det
ikke tilstrekkelig at helsepersonell forteller
hjertepasienter at trening er viktig (23,24).
Det å endre helseatferd er en kompleks prosess som påvirkes av indre og ytre faktorer.
Sammenhengen mellom opplevelse av egen
kropp, selvtillit og motivasjon for å trene
ser ut til å være sentral (ibid.). Den tryggheten våre informanter sa de fikk gjennom
arbeidsbelastningstester og kroppslige opplevelser i treningssituasjoner beskrev de som
vesentlige for å styrke selvtilliten til å utfordre seg fysisk. Trygge rammer ga mulighet
for å utforske egne grenser og takle eventu-

elle symptomer ved fysisk belastning. Ifølge
informantene forutsetter denne tryggheten
at fysioterapeuten har kunnskap om hjertesykdom og trening, er støttende, stiller krav
og tilpasser treningen til somatiske begrensninger, noe de mente de ikke ville kunne få
på et vanlig treningssenter. Funn fra Sutton
et al. (20) støtter teorien om at det å være i
«et terapeutisk landskap» heller enn et treningssenter, er utslagsgivende for tryggheten til å utfordre seg selv hensiktsmessig for
kvinner med hjertesykdom (ibid.).
I tråd med Clark et al. (25) viser vår studie at de viktigste bidragene fra hjerterehabiliteringen var knyttet til styrket selvtillit
gjennom kroppslige opplevelser og sosiale
mekanismer. I tillegg til den formelle kunnskapen pasienter får gjennom møte med
profesjonelle, peker Clark på verdien av en
mer eller mindre skjult læreplan, skapt og
formet av kunnskap fra likemenn (ibid.).
Funnene i vår studie er i tråd med Clark i det
våre informanter så på støtten, kunnskapen
og gleden de opplevde å få gjennom samvær med likemenn i gruppetreningen som
uvurderlig. Å identifisere seg med likemenn
setter egne erfaringer i perspektiv. Gjennom
alminneliggjøring ufarliggjøres egen situasjon. Det å se at andre i samme situasjon lykkes, er med på styrke egne mestringserfaringer (19). Bandura beskriver at egenopplevde
erfaringer ikke alltid er nok for utvikling
av mestringstro. Mestringstro utvikles også
gjennom å se på, lære av og etterligne andre
(ibid.). Utvikling av mestringstro gir selvtillit og beskrives som et nøkkelelement for
vedvarende adferdsendring i hjerterehabilitering (26).
Erfaringene fra rehabiliteringstilbudet
i fase 2 har istandsatt kvinnene til å kunne
ta beslutninger vedrørende trening og egen
helse. Informantene sier at rehabiliteringen
har gitt dem selvtillit til å stole på hjertet
og overføre kunnskap til andre treningssammenhenger, samt at de har blitt bevisste
på nødvendigheten og verdien av trening.
Sutton et al. (20) hevder at det er klar sammenheng mellom i hvilken grad kvinner tar
ansvar for egen helse og graden av støtte i terapeutisk miljø. Kvinner som er styrket i forhold til å påvirke sin livssituasjon har større
sannsynlighet til å fortsette med trening på
egenhånd (ibid.).
Utprøving av og bevissthet på treningsalternativer og allianser med treningspartnere
hevdes å ha betydning for å vedlikeholde
treningen på egen hånd. Gjennom selvref-

Title: From fear and insecurity to greater conﬁdence in the body; Women’s experiences
of exercise during and after cardiac rehabilitation. A focus group interview.
Abstract
Q

Q
Q
Q

Q

Q

Purpose: In-depth understanding of what women experience as important in cardiac
rehabilitation (CR) phase 2, regarding strengthening conﬁdence in the body and promoting exercise and physical activity after a cardiovascular event.
Design and method: A qualitative study based on a focus group interview analyzed
by systematic text condensation.
Material: Four women participated in CR in primary care.
Findings: Two overarching themes were identiﬁed; «Strengthened faith in the body»
and «From supervised to autonomous – empowered through bodily experiences, perception and understanding».
Conclusion: This study highlights that early implementation of exercise-based CR provides valuable experiences to strengthened conﬁdence in the body, reduced anxiety
for what the heart can tolerate and increased awareness of the importance of exercise
and physical activity. Skilled professionals and peers are regarded as crucial contributors to this process.
Keywords: cardiac rehabilitation, exercise, women, patient perspective, self-efﬁcacy.

leksjon bevisstgjøres ønsker, verdier og mål
som kan bidra til å bygge opp indre motivasjon for trening. Indre motivasjon blir ofte
omtalt som den drivkraften som får oss til å
gjøre ting av lyst og interesse (19). Ytre motivasjon handler mer om hvilken fortjeneste
man kan få ut av aktiviteten. Indre motivasjon bidrar oftest til å opprettholde en aktivitet. Bårdsen og Thornquist (27) skriver
at trening ikke nødvendigvis er avgjørende
for å ha god helse. Ulike typer aktiviteter har
også en viktig verdi for helsen. Opplevelse av
velvære og bevegelsesglede forsterker egenverdien av den fysiske aktiviteten og styrker
den indre motivasjonen til å vedlikeholde
aktiviteten. Innstilling til om nye situasjoner
synes påvirkelige, forutsigbare og overkommelige ut fra individuelle livserfaringer har
betydning for hvordan man finner mening
i det som skjer (18), og til å snu det til noe
som styrker helsen fremfor å resignere.
Styrker og svakheter ved studien
Utvalget representerte kun fire kvinner. Et
lite utvalg, og at alle er rekruttert fra samme
rehabiliteringssted kan ha gått utover representativiteten. Vi kan derfor ha gått glipp av
viktige nyanser, men håper å ha løftet frem
noen fenomener som kan ha overføringsverdi til sammenliknbare pasientpopulasjoner og situasjoner. Det styrker studien at
liknende studier understøtter funnene våre,
slik det fremkommer i diskusjonen.
Både forfatternes og informantenes forforståelse kan ha preget studien. Manglende

innsats til trening blir ofte forbundet med
usunn livstil, manglende ansvar for egen
helse og lav viljestyrke, noe som kan påvirke
forskerens spørsmålsstilling og informantenes svar. Som forskere forsøkte vi bevisst
å unngå å fremstå med verdier, holdninger
og spørsmål som kunne oppleves «moraliserende» i fare for å overskygge informantenes
historier. Vi tilstrebet å skape en uformell atmosfære, stille åpne og utdypende spørsmål
i forsøk på å unngå at informantene «pyntet
på sannheten» eller tilpasset seg hverandres
svar. At analysen er foretatt av mer enn en
forsker er med på å skape et analytisk rom
med flere nyanser som kan gi studien større
gyldighet (11).

Avslutning
Studien viser at hjerterehabilitering oppleves som betydningsfullt for å tørre å utfordre seg fysisk etter en hjertehendelse, og at
kvinner verdsetter opplevelsen av trygghet
høyt. Tidlig treningsoppstart bidrar til styrket tro på egen kropp og redusert engstelse.
Utprøving i trygge rammer gir mot til å utfordre kroppens fysiske grenser, erkjenne
hvor mye hjertet faktisk tåler og er med på
å øke bevisstheten på betydningen av trening og fysisk aktivitet. Kunnskap og støtte
fra kompetente fagfolk samt likemenn anses
som vesentlig for tiltro til egen mestring. Erfaringene fra kvinnene i denne studien kan
være et av mange bidrag i oppbyggingen av
kompetanse innen hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten.
FYSIOTERAPEUTEN 8/14
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under betegnelsen Critically appraised Papers, CAPs.

Sun-style T’ai Chi improves walking endurance and
health-related quality of life in people with COPD
Synopsis
Summary of: Leung RWM, et al (2013)
Short-form Sunstyle t’ai chi as an exercise
training modality in people with COPD.
Eur Respir J 41: 1051–1057. [Prepared by
Kylie Hill, CAP Editor.]
Question: Does short-form Sun-style
T’ai Chi (SSTC) change exercise capacity,
balance, physical performance, quadriceps strength, health-related quality of life
(HRQoL) or mood in patients with chronic
obstructive pulmonary disease (COPD)?
Design: Randomised controlled trial with
concealed allocation and blinding of outcome assessors.
Setting: The out-patient department of a
hospital in Sydney, Australia.
Participants: Adults with stable COPD
were included if they had not participated in
exercise training in the previous 12 months,
had no significant co-morbidities that precluded participation in SSTC and did not require supplemental oxygen during exercise.
Randomisation allocated 22 to the intervention group and 20 to the control group.

Interventions: Participants in the intervention group attended two supervised
1-hour sessions of SSTC training each week,
for 12 weeks. Training intensity was titrated
to achieve a moderate dyspnoea by encouraging participants to imagine pushing against
a resistance, perform deeper squats or with

Commentary
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a condition
characterised by impaired pulmonary function and reduced exercise capacity and health-related quality of life (HRQoL). There is
compelling evidence that pulmonary rehabilitation is effective at
improving exercise capacity, physical function and HRQoL in people with stable COPD (Lacasse et al 2006) and following exacerbations (Puhan et 0al 2011). Appropriate exercise reconditioning
is essential for successful pulmonary rehabilitation but exercise
outcomes vary depending on the mechanism of exercise limitation (Plankeel et al 2005). The mode of exercise training should
be versatile and tailored to an individual’s needs. The study by
Leung et al (2013) describes a Sun-Style T’ai Chi (SSTC) exercise
program which resulted in a clinically important increase in endurance, balance and HRQoL scores.
The Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) was used to establish SSTC exercise intensity, which was assessed as moderate. The
commendable aspect of the study was adding resistance loading
to the wrists during T’ai Chi practice to ensure standardisation
of exercise intensity. Most T’ai Chi studies allow their subjects to
practice traditional, relaxed, smooth and rhythmical movements.

the use of wrist weights. Participants were
also encouraged to complete 30 minutes of
SSTC each day that they did not attend a supervised session and were provided with a
training booklet and DVD to facilitate home
training. Those in the control group continued with usual medical care.
Outcome measures: The primary outcome
measure was time walked during the endurance shuttle walk test (ESWT) at 12 weeks.
Results: A total of 38 participants completed the study. On completion of the training
period, greater gains were seen in the intervention group compared with the control
group in time walked during the ESWT (348
sec; 95% confidence interval [CI], 186 to 510
sec). Significant between group differences,
in favour of the intervention group, were
also seen in measures of balance, physical
performance, quadriceps force, HRQoL and
anxiety.
Conclusion: The use of SSTC is an effective intervention to improve several outcomes
in people with COPD, including walking
endurance, HRQoL and quadriceps force.

The SSTC combined a ‘hard and soft’ form of Chinese martial
arts, which ensured a training intensity high enough to yield physiological training benefit, which satisfies the essential principle
of western exercise training. The focus on rhythmic breathing
during SSTC may have expedited better diaphragmatic control
during exercise in people with COPD. A key goal of pulmonary
rehabilitation is to encourage the patient to maintain an active
lifestyle. If the practice of T’ai Chi arouses sufficient interest in
people with COPD for them to adopt this as a daily exercise of
moderate intensity, future work should focus on how SSTC could
be incorporated in pulmonary rehabilitation.
Alice Jones, Department of Physiotherapy, The University of Sydney,
Australia. School of Rehabilitation Sciences, Grifﬁth University,
Australia
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Treningsgruppe for MS-pasienter
Kari Anne Refsnes, Spesialist i nevrologisk rehabilitering. Fysioterapeut bydel
Stovner. kari-anne.refsnes@
bsr.oslo.kommune.no
Artikkelen ble akseptert 18.08.14.
Fagessay vurders av fagredaktør.

En undersøkelse om hvordan mennesker
med Multippel Sklerose (MS) opplever hverdagen sin, konkluderer med at det ikke er
tilstrekkelig «å utøve fysioterapi på et organnivå overfor denne pasientgruppen» (1). Fysioterapeutiske tiltak må rettes mot en total
livssituasjon: fysisk, psykisk og sosialt. Bydel
Stovner har hatt et gruppetilbud og oppsummerer erfaringer over en tiårsperiode.
Bakgrunn
MS er den hyppigste nevrologiske sykdommen som medfører invaliditet hos unge voksne. Sykdommen er en immun betennelsessykdom som angriper sentralnervesystemet
(CNS), der både myelin og axoner skades.
Dette medfører forstyrret impulsledning.
En mindre andel av de rammede får aldri noen betydelige vanskeligheter med sin
MS, men flertallet rammes etterhvert av
ulike grader av funksjonsnedsettelser. Annenhver person med MS vil etter 15 år være
avhengig av ulike hjelpemidler for å gå 100
meter, og etter 25 år er annenhver avhengig
av rullestol. Etter 30 år behøver minst hver
tredje person hjelp for å komme seg ut av
sengen (2).
Det er også avdekket større forekomst av
depresjon hos MS-pasienter enn i den øvrige befolkning. MS-pasienter har også høyere forekomst av depresjon enn andre med
kroniske sykdommer (2).
Det er naturlig å tenke at fysioterapi må
sees i sammenheng med de omgivelsene pasienten lever i, og dermed mulighetene for
å utvide aktivitetsnivået. Fysioterapeuter
bør være bevisste på hvilke muligheter vår
28
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praksis har til å påvirke en total livssituasjon. En undersøkelse om MS-pasienter viser at fysioterapi ikke ble benyttet på sosialt
deltagelsesnivå (1). En annen undersøkelse
hevder at all intervensjon fra helsearbeidere
må ha som mål å forbedre livssituasjonen
for mennesker som lever med MS (3). Fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten har
mulighet til å se pasientene i sitt daglige miljø og kan orientere oss mot dette. Her har vi
en viktig oppgave.

Mindre fysisk aktivitet kan gi redusert muskelmasse, svakhet og nedsatt prestasjon som
ikke direkte er forårsaket av sykdommen
MS, men er en sekundær konsekvens av inaktivitet. En vektøkning forårsaket av inaktivitet kan forverre evnen til forflytning og
føre til redusert uavhengighet (4). Redusert
fysisk aktivitet kan også medføre dårligere
sosial kontakt, begrensede fritidsaktiviteter
og nedstemthet, som igjen påvirker livskvaliteten.

Generelt om trening
I internasjonal faglitteratur benyttes ofte
denne definisjonen på trening: «Enhver
kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning i energiforbruket utover hvilenivå». I
denne sammenheng vil trening innebefatte
aktivitet som har til hensikt å bedre eller
vedlikeholde den fysiske formen, eller redusere tapet av fysisk kapasitet (4).
Det er like viktig for personer med MS,
som for befolkningen ellers, å opprettholde
muskelaktivitet, styrke og kondisjon. Den
fysiske prestasjonsevnen hos personer med
MS er ofte nedsatt, og det er av stor verdi
både fysisk og psykisk for alle å utøve en
form for aktivitet. Samfunnet har et ansvar
for å tilrettelegge miljø for aktivitet, slik at
også mennesker med funksjonsnedsettelse
kan være fysisk aktive (4).

Fysisk aktivitet ved MS – spesielle
aspekter
Graden av fysisk aktivitet bør tilpasses etter
den aktuelle tilstanden. Det er nødvendig å
ta spesielle hensyn til personer som plages
av fatigue. Fatigue kan defineres slik: «En
subjektiv mangel på fysisk og/eller mental
energi, som av den enkelte eller nærstående
oppleves å påvirke alminnelige og ønskede
aktiviteter» (5). Av alle med MS opplever 87
prosent fatigue (4). Pasienter forteller ofte
om utmattelsessymptomer, muskulær trøtthet og behov for langvarig restitusjonstid etter mindre kroppsarbeid. Personer med MS
har derfor behov for råd om hvordan trøttheten skal håndteres, da den ellers lett fører
til inaktivitet og ytterligere trøtthet (4). Det
er viktig å finne en balanse mellom hverdagsaktiviteter samt trening, og restitusjon
samt hvile.
Varmeintoleranse er vanlig ved MS. En
økning av kroppstemperaturen på bare 0,1
°C reduserer nerveledningshastigheten, som
blir påtagelig rundt de deler av nervetråden
der myelinet er skadet. Symptomer kan forsterkes inntil kroppen gjenvinner normal
kroppstemperatur. Kuldebehandling i form
av sval dusj eller kuldevest kan derfor være
en forutsetning for gjennomføring av fysisk
aktivitet (4).

Konsekvenser av manglende fysisk
aktivitet
I løpet av de siste årene har vitenskapelige publikasjoner av rehabiliterings- og
treningsstudier påvist effekter av fysisk aktivitet, men fortsatt er den vitenskapelige
kunnskapen om hvilket treningsnivå som
skal benyttes for å forbedre styrke og kondisjon begrenset. Ved sammenligninger er
personer med MS mindre fysisk aktive enn
friske personer og personer med andre sykdommer. Også sammenlignet med inaktive
friske er det fysiske aktivitetsnivået lavere.

Hvorfor trene og hvorfor i gruppe?
Litteraturen viser at trening er viktig for å
forebygge lidelser av mange slag. Mennesker

Vi har det morsomt sammen, deltagerne har
både selvironi og galgenhumor.

som har fått en kronisk, progredierende sykdom har effekt av trening på samme måte
som mennesker uten MS. En undersøkelse
på MS-pasienter med lett til moderat funksjonshemming, viste at vanlig fysisk trening
ga bedret form og styrke, samt en forbedring
av faktorer som kan relateres til livskvalitet.
I tillegg hadde disse pasientene mindre grad
av depresjon, fatigue og aggresjon i de ukene
de trente. Treningen ga også forbedret funksjon av blære og tarm (2).
Ved styrketrening av pasienter med kroniske sykdommer, er det viktig å legge vekt
på å øke styrken i de muskelgrupper som er
essensielle for å kunne utføre daglige aktiviteter (6). På denne måten kan trening forebygge, eller i det minste utsette sekundærplager.
Gruppetrening gir økt helserelatert livskvalitet. Dette resultatet har man funnet hos
eldre over 75 år, og det kan tenkes at man
vil finne samme resultat hos yngre voksne
(7). Det er en klar fordel for MS-pasienter
at de har støtte fra andre som kan hjelpe til
med problemløsning, og som kan bidra til
å gjøre en situasjon så funksjonell og effektiv som mulig (3). Her har andre pasienter i
samme situasjon mye å bidra med. Mennesker med kroniske smerter i korsryggen har
ifølge en studie publisert i Spine også bedre
effekt av gruppetrening enn av individuell
behandling med manuellterapi, dessuten viser også studien at gruppetrening er bedre
samfunnsøkonomi (2).
Tiltak i Bydel Stovner
Våren 2004 startet en treningsgruppe for
MS-pasienter i Bydel Stovner. Pasientene
var rekruttert i et samarbeid med kollegaer
ved Rehabiliteringsenheten, ergoterapeuter
og fysioterapeuter. Alle hadde falt ut av arbeidslivet for minimum to år siden og var
hjemme på dagtid. Gruppa hadde ni deltagere, oppmøtet var bra. Treningen foregikk
én time annenhver uke med påfølgende
kaffesamling. Øvelsene var helt enkle, gjennomført sittende på stol. Alle gjennomførte
på sin måte med veiledning. Det ble forklart
hvorfor hver enkelt øvelse var viktig.
Treningsgruppa fortsatte annenhver uke
utover høsten med godt oppmøte. Gruppa

vokste og vi gikk over til å trene hver uke,
tolv uker høst og vår. Gruppetilbudet har
blitt et fast tiltak og har pågått sammenhengende frem til nå, bortsett fra en pause
i 2006. Økten varer en time, der første halvtime er felles øvelser i sittende på stol og
siste del er viet individuelle øvelser på matte,
i ribbevegg, gående, stående eller i treningsapparat. Planlagte minipauser er lagt inn, og
deltagerne tar sine pauser etter behov.
Tilbudet er dermed en blanding av gruppetrening og individuell trening i gruppe
(8). Det er ikke et intensivt tilbud der økt
fysisk funksjon på kort tid er hovedmålet.
Man kan bruke lang tid på å bli kjent med
deltagerne og veien blir til mens vi går.
Dermed kan man skreddersy individuelle
opplegg som passer hver enkelt, dette kan
tilpasses ut fra dagsform og et varierende
funksjonsnivå. Fysioterapeuten som kjenner
deltagerne godt, vil tidlig fange opp funksjonsfall og dermed sette inn tiltak der det
er mulig. Treningen skal være mest mulig
funksjonell slik at den har overføringsverdi
til dagliglivet.
Erfaringer
Etter første treningsperiode på ti timer våren 2004 fikk deltagerne utdelt et enkelt
spørreskjema. Oppsummeringen fortalte
at alle var «godt fornøyd» med tiltaket og
ønsket at det skulle fortsette. Eksempel på
svar: «Fint at øvelsene var så enkle at de
kunne være med på det meste», «bedre å
trene sammen enn alene», «tips til øvelser de
kunne gjøre hjemme», «viktig med samtaler
rundt MS-pasientens hverdag». En deltager
svarte «vet ikke» på spørsmål om utbytte av
treningen, på spørsmål om utbytte av samværet i gruppa var svaret «enormt». De ble
en vennegjeng hvor de oppsøkte hverandre
utenom gruppetimene, noen reiste også på
tur sammen. Deltagerne hadde ønske om å
møtes i sommerferien både for sosialt samvær og trening.
Samme spørreskjema ble fylt ut våren
2014. Svarene er mye de samme som for ti
år siden. Deltagerne svarte at de har «mye»
til «svært mye» utbytte av treningen, de føler
seg bedre både fysisk og psykisk, kan gjøre
både felles og individuelle øvelser, får kor-

rigeringer underveis og at de får møte andre
i samme situasjon. Alle svarte at treningen
har hjulpet dem til vedlikehold eller bedring
av fysisk funksjon, de lærer nye øvelser som
de også kan gjøre hjemme og de kan snakke
om problemene sine.
Noen har som ventet hatt schub (episoder med betennelse i axoner og påfølgende
funksjonsfall) og kommet seg tilbake til sitt
gamle funksjonsnivå, andre har holdt seg tilsynelatende stabile i funksjonsnivå, og andre
har tatt i bruk ferdigheter de ikke visste de
hadde. De færreste supplerer med individuell behandling på institutt.
Sosialt samvær
Deltakerne har stort utbytte av samværet
i gruppa, der de kan dele erfaringer med
hverandre og få rådgiving av erfaren fagperson. Treningen er viktig for deltagerne, men
det viktigste er å møtes. Alle bryr seg om
hvordan de andre har det og er flinke til å
kommentere fremgang hos hverandre.
Terskelen for hva vi tar opp som samtaleemne er lav. Mange har de samme problemene men i ulik grad og har ulike erfaringer.
På denne måten blir de hverandres konsulenter.
Ikke alt som blir tatt opp er like seriøst.
Vi har det morsomt sammen, deltagerne har
både selvironi og galgenhumor. Disse egenskapene er viktige å dyrke i denne gruppa.
Forhåpentligvis blir hverdagsproblemene
litt lettere å leve med etterpå?
Referanser
1. Landsverk Erichsen, Ragnhild: Opplevelse av tapt evne
til bevegelse, UiB 1998.
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Pain, Spine 2005; 30: s. 711-721.
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2005.
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Doktorgrad:

Bedring av fysisk funksjon etter innsatt
totalprotese i hoften
Kristi Elisabeth Heiberg, fysioterapeut, PhD.
Det medisinske fakultet, UiO. Bærum sykehus
Vestre Viken.
Veiledere: Professor Anne Marit Mengshoel,
UiO, og professor emeritus Arne Ekeland,
Martina Hansens Hospital.
Disputas fant sted 10. februar 2014 ved UiO.
Originaltittel: Recovery of physical functioning
after total hip arthroplasty.

Hovedmålet med avhandlingen, som omfatter tre artikler og sammenskriving, var å
undersøke bedring av fysisk funksjon hos
pasienter med hofteleddsartrose gjennom
det første året etter innsatt totalprotese i hoften. Delmålene var 1) å undersøke hvilken
bedring i fysisk funksjon pasientene ønsket
preoperativt, tre og 12 mnd. etter operasjonen, 2) å undersøke hvordan pasientenes fysiske funksjon endret seg i løpet av det første året etter operasjon, samt å identifisere
preoperative tester som kunne predikere utkomme i gangdistanse tre og 12 mnd. etter
operasjonen, og 3) undersøke umiddelbar
effekt og langtidseffekt på fysisk funksjon
av et gangtreningsprogram som ble gjennomført i perioden fra tre til fem mnd. etter
innsatt protese.
Studien hadde en prospektiv, longitudinell design, og ved tre mnd. ble også et RCT
design benyttet. Pasientene ble rekruttert til
studien fra Martina Hansens Hospital og
Bærum Sykehus dagen før operasjon. Ett
hundre og tre pasienter ble inkludert i studien. Målinger ble gjort ved fire tidspunkt;
preoperativt, tre, fem og 12 måneder etter
operasjonen. Ved tre måneder ble 68 pasienter randomisert til enten treningsgruppe
med veiledning av fysioterapeut (35 pasienter) eller til kontrollgruppe uten veiledning
av fysioterapeut (33 pasienter). Gangtreningsprogrammet gikk over 12 ganger. Programmet bestod av vektbærende funksjonstrening med mål om å bedre gangfunksjon,
muskelstyrke, bevegelighet, balanse og ut30
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holdenhet. Treningen ble individualisert,
og pasientene fikk kontinuerlig veiledning
og tilbakemelding fra fysioterapeut. Ulike
prestasjonsmål og spørreskjema ble benyttet. Seks minutters gangtest (6MWT) var
hovedutfallsmål i to av artiklene. Av spørreskjemaer ble bl.a. Patient Specific Functional Scale (PSFS), Harris Hip Score (HHS)
og Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) benyttet.
Resultatene viste at i løpet av det første
året etter innsatt totalprotese i hoften fikk
pasientene mindre smerter og bedre fysisk
funksjon. En tidlig og stor bedring i fysisk
funksjon kom til syne i spørreskjemaene,
men det tok lengre tid før bedringen viste
seg i prestasjonsmålene. Jo høyere alder,
dårligere bevegelsesutslag og evne til å gå
de hadde før operasjonen, desto dårligere
ble evnen til å gå etterpå. De som trente i
gangtreningsgruppen, oppnådde en større
bedring av gangfunksjon enn kontrollgruppen både umiddelbart etter avsluttet trening

og ett år etter operasjonen. Det var ingen negative effekter av treningen. Bedringen var
i tråd med det pasientene ønsket å oppnå;
nemlig å kunne gå lengre. De ønsket også
å bli bedre til å delta i fritidsaktiviteter. Det
kan imidlertid se ut til at pasientene ikke ble
så bra som de ønsket, for ett år etter operasjonen hadde de fleste fortsatt ønsker om
forbedring.
Et ulikt bedringsmønster kom til syne
i spørreskjemaene og prestasjonsmålene.
Det kan se ut til at prestasjonsmålene gir
mer presise mål å jobbe etter, og derfor bør
prestasjonsmål inkluderes blant målemetodene. De eldre som har redusert gangkapasitet og bevegelsesutslag før operasjonen
bør man være spesielt oppmerksomme på,
for de risikerer å få en dårlig gangfunksjon.
Det ser ut til at det ikke er nødvendig å trene
med styrkeapparater for å bli bedre til å gå
etter innsatt totalprotese i hoften; det holder med individualisert vektbærende funksjonstrening kombinert med veiledning og
feedback fra fysioterapeut. Vanlig brukte
spørreskjemaer spør kun i liten grad om det
pasientene er opptatt av, nemlig å bli bedre
til å gå og kunne delta i fritidsaktiviteter.
Derfor kan det være gunstig å vurdere andre
målemetoder.
Artikler:
– Heiberg KE, Ekeland A, Mengshoel AM.
Functional improvements desired by patients before and in the first year after total
hip arthroplasty. BMC Musculoskeletal Disorders 2013;14:243.
– Heiberg KE, Ekeland A, Bruun-Olsen V,
Mengshoel AM. Recovery and prediction of
physical functioning outcomes during the
first year after total hip arthroplasty. Arch
Phys Med Rehabil. 2013;94(7):1352-9.
– Heiberg KE, Bruun-Olsen V, Ekeland A,
Mengshoel AM. Effect of a walking skill
training program in patients who have undergone total hip arthroplasty: Followup
one year after surgery. Arthritis Care Res
(Hoboken). 2012;64(3):415-23.

Svar til Tom Arild Torstensens innlegg om Redcord:

«Trollet i esken»
Petter Sv. Planke, Redcords etablerer.
Petter.planke@redcord.com

I Fysioterapeuten 7/14 er det publisert en
ny artikkel fra Tom Arild Torstensen der
utgangspunktet er at studier «viser entydig
at Redcord ikke har tilført faget noe nytt
og bedre». Som selskapets etablerer er det
spennende å lese om hvordan jeg «som trollet i esken» kom inn i norsk fysioterapi. Med
to tau skulle jeg løse problemet for pasienter
med ryggsmerter.
Mitt utgangspunkt var ikke en bror med
ryggproblem, men at jeg selv hadde hatt tilbakevendende ryggplager gjennom 20 år, og
at min far hadde hatt det samme i 40 år. Vi
hadde brukt anerkjente fysioterapeuter og
kiropraktorer som gode hjelpere, men dessverre kom alltid plagene tilbake, til tross for
at vi levde aktive liv og gikk turer i skog og
mark som vi ble anbefalt.
Jeg forsto at jeg måtte ta større ansvar etter avsluttet behandling for å få mer langvarig effekt. Jeg lette etter utstyr eller en metode så jeg kunne fortsette behandlingen
hjemme med veiledning fra fysioterapeuten. Trollet i esken var en oppfinner, som
hadde vært turner, og som dukket opp med
ideen til Redcord (eller «TrimMaster» som
var vårt første navn). Bror Tore og jeg tok
ideen til fysioterapeuter vi hadde benyttet på
TOMRA. De kjente til slynger fra sin utdanning i Irland og Tyskland, men utstyret var
tungvint i bruk. Fysioterapeutene bidro i utviklingsprosessen og vi prøveproduserte 500
«TrimMastere» for å teste brukererfaringer
til fysioterapeuter, og deres pasienter, og tilbakemeldingene var positive. Vi etablerte i
1991 det som i dag heter Redcord.
Galskap å være gründer i
helsesektoren?
Det har blitt et langt løp, langt lengre enn jeg
noen gang hadde trodd. Positive og engasjerte fysioterapeuter, med Gitle Kirkesola i
spissen, sto for kontinuerlig videreutvikling
av utstyr, men først og fremst av behandlingen satt i system, frem til Neurac-metoden.
Uten denne sterke støtten og faglige bidrag
fra fysioterapeuter i inn- og utland, hadde

jeg nok gitt opp for lenge siden. Utallige
takknemlige brukere med «solskinnshistorier», som Torstensen raljerer med, har også
gjort inntrykk på meg og alle som er aktivt
engasjert i Redcord.
Samfunnsnytte og redelighet har vært
en viktig drivkraft i vår næringsutvikling.
I TOMRA ville vi bidra til at verden ikke
bare ble et bruk-og-kast-samfunn. I Redcord er ønsket å bidra til raskere og ikke
minst langvarig bedring ved rygg- og andre
muskel- og skjelettskader og plager. Den årlige samfunnskostnaden i Norge ble i MSTrapporten «Et muskel- og skjelettregnskap»
fra 2013 beregnet til 69 til 73 milliarder
kroner. Tilbakevendende episoder for pasienter med ryggsmerter er hyppige og opptil
70 prosent kan ha tilbakefall i løpet av ett år,
ifølge rapporten. Det er stadig behov for utvikling og uttesting av nye metoder. Derfor
oppleves det som underlig at de som seriøst
og over tid forsøker å bidra, skal bli mistenkeliggjort for sine intensjoner og for lettvint
holdninger.
Etterprøving av effekt har stått sentralt
hele tiden. Den første studien, som Torstensen også omtaler, ble igangsatt allerede
da prosjektet var under to år gammelt. Avdøde professor Elisabeth Ljunggren var
førsteforfatter. Vårt ønske var å undersøke
langtidseffekten av å integrere egentrening
med Redcord i behandlingen av ryggpasienter, spesielt når samme utstyr som pasienten
ble opplært til å bruke under behandlingen,
kunne inngå i hjemmetreningen. Et krav var
at gruppen som ble trukket ut til Redcordtrening ikke ble behandlet med Redcord.
Da ville Redcord-gruppen fått en fordel, ble
det hevdet! Dermed ble det kun sammenlikning av hjemmetreningsøvelser uten å få
testet det som var min kongstanke, integrering av egentrening i behandlingen. Studien
ble publisert i i Spine. Det mest positive som
kom ut av studien var den høye compliance
ved gjennomføringen av egentrening for
begge grupper (83 prosent), og betydelig
redusert sykefravær over en to-årsperiode,
75 prosent. Vi tok med oss de positive erfaringene og gjennom kliniske erfaringer og
over 40 ulike studier og publiseringer har vi

fått mange svar, både hva som virker godt
og hva som virker mindre godt. Er ikke det
hensikten med studier? Hvordan skal ellers
fysioterapien videreutvikles?
Fagkrefter
Vi har helt fra starten forsøkt å engasjere de
beste fagkrefter i utviklingen av utstyr og
metoder. Som eksempler kan nevnes spesialist i manuellterapi og idrettsfysioterapi,
Gitle Kirkesola, og professor dr.med. Even
Lærum, inntil nylig leder av FORMI og internasjonal ambassadør for BJD (Bone and
Joint Decade). Han sto bak den nevnte rapporten «Et muskel- og skjelettregnskap».
Lærum har vært vår faglige rådgiver i en
rekke år. Jeg er ingen fagmann på det medisinske området, så jeg overlater til Redcords
medarbeidere og nettverk å besvare faglige
innspill fra Torstensen. Når det gjelder henvisningen til betydningen av «myke faktorer
i møtet mellom pasient og fysioterapeut»,
kan jeg bare nevne at professor Lærum har
gjennomført studien «Den gode ryggsamtalen» med internasjonal publisering. Den er
utgangspunkt for «Den gode Redcord»- konsultasjonen», som vektlegges på våre kurs.
Jeg må til slutt spørre meg om det er
galskap av en «ikke-medisiner» å forsøke å
bygge opp en ny virksomhet som Redcord,
som vil bidra til en ønsket utvikling av fysioterapi helt i tråd med målsettingen til BJD.
Tom Arild Torstensen, med henvisning til
meg som «trollet i esken», ser ut til å mene
det. Jeg tror og håper at de mange norske
fysioterapeuter som daglig benytter Neuracmetoden i sin behandling, samt de over 100
autoriserte kursinstruktører i 25 land, gjør
det fordi de opplever at metoden har tilført
fysioterapien noe nytt og bedre. Vi vil fortsette videreutviklingen av Neurac-metoden
med utgangspunkt i kliniske erfaringer og
vitenskapelige studier. Q
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Svar på innlegg om svimmelhet:

Ta kontroll med takt
Britt Fadnes, fysioterapeut ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Molde. Britt.Lenes.Fadnes@
helse-mr.no
Kirsti Leira, fysioterapeut ved psykiatrisk
poliklinikk i Levanger. Kirsti.Leira@
helse-nordtrondelag.no

Vi viser til innlegg i Fysioterapeuten nr. 5/14
og 7/14 angående behandling av pasienter
med svimmelhet. Her er en respons på noe
av kritikken av læringsorientert fysioterapi
praktisert i møter med pasienter som sliter
med svimmelhet.
Det undrer oss at dere kan påstå at deres
innfallsvinkel er mer kunnskapsbasert enn
vår. Ønsket om mer kunnskapsbasert praksis var bakgrunnen for samarbeidet med Per
Brodal. Vi vil gjerne vite hvilke behandlinger som har vært så grundig utprøvd og eltet
som læringsorientert fysioterapi. Vi har hatt
ca. 140 fagmøter med Per Brodal i løpet av
13 år, minimum 3 timers varighet. Parallelt
har det foregått en intens utprøving med pasienter.
I vår siste bok understreker vi at svimmelhetspasienter er våre viktigste referanser. Deres umiddelbare reaksjoner gir oss
veiledning der og da. Ingen har understreket tydeligere enn Per Brodal faren ved å bli
reduksjonistisk når vi arbeider med kropphjerne-samspill. Lukter ikke vestibulær rehabilitering av å være temmelig reduksjonistisk?

... ytterligere en nyhet på knesiden!

Fullmatet med fordeler og funksjoner!!
For mer informasjon, kontakt oss gjerne på 23 23 31 20
eller mail.norway@camp.no
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Per Brodal har også tydeliggjort for oss hvor vanskelig det
er å komme fram til sannferdige
og målbare resultater i studier
der effekt av ulike innfallsvinkler
skal undersøkes. Hans bidrag er
blant annet å lete etter aktuelle
nevrovitenskapelige publikasjoner. Vi kan ikke oppfatte uttalelsene i innleggene annerledes enn
en underkjenning av Per Brodals
kompetanse, vår måte å samarbeide på og vår felles ydmykhet
i at det er pasientene som har det
siste ordet om vi lykkes eller ikke.
For å finne ut mer om effekt starter vi i løpet av høsten
en REK-godkjent, randomisert, kontrollert
multisenter-studie. Vi inkluderer pasienter
med angst og depresjon der også svimmelhet er et vanlig symptom. Om to år kan resultatene presenteres.
Vi arbeider på hver vår psykiatriske poliklinikk. Flertallet av våre pasienter har ulike
former for angst og depresjon. For mange er
også svimmelhet et stort problem. I tillegg
får Britt Fadnes henvist svimmelhetspasienter direkte fra øre/nese/hals-poliklinikken
ved Molde Sjukehus. Overlegen ser hvilke
pasienter som bruker synet til å balansere
seg med. Kunnskap, erfaring og pasientrespons har lært han at det er læringsorientert
fysioterapi de trenger.
Dere presenterer et merkelig syn på hva
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eksponeringsterapi er – som om mest mulig
konfrontasjon med det vonde eller dysfunksjonelle er vitenskapelig bevist effektivt? Vi
unngår ikke balanseutfordringer slik dere
påstår, men vi møter balanseutfordringene
på en annen måte. Den første undersøkelsen på balanseputa er for de fleste en kraftig
utfordring. Men fordi vi er opptatt av læring
som betingelse for varige endringer, erkjenner vi nødvendigheten av å arbeide steg for
steg der opplevelsen av tilstrekkelig kontroll
står sentralt. Full konsentrasjon overfor
visse hverdagsbevegelser der taktfast oppdatering av balanse inngår, viser seg å være en
nøkkel. Det er alltid inspirerende når pasientene lærer seg et taktfast lederskap og ikke
lenger er offer for svimmelheten. Q
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Skyveatferd og hjerneslag
– kartlegging og behandling i akuttfasen
Britt Ødegaard, Marit Næsheim, Rita
Kristin Bakke, Benedikte Libæk og Barbro
Mørk.

Denne fagprosedyren publiseres etter godkjenning fra Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer/Helsebiblioteket og Sykehuset
Innlandet HF. Denne, samt andre nye og
oppdaterte fagprosedyrer finnes tilgjengelig
på www.fagprosedyrer.no.
www.helsebiblioteket.no, som er et offentlig finansiert nettsted i regi av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, gir
helsepersonell og studenter innen medisin
og helsefag gratis tilgang til sentrale kunnskapskilder.
Hensikt og omfang
Formålet med prosedyren er at pasienter
med hjerneslag og skyveadferd i akuttfasen
(1) får individuelt tilpasset kartlegging og
behandling av fysioterapeut.
Målgruppe
Prosedyren skal benyttes av fysioterapeuter.
Den kan være veiledende for andre faggrupper i det tverrfaglige samarbeidet rundt pasienter med hjerneslag og skyveadferd.
Bakgrunn
Skyveadferd kan oppstå hos 10,4 prosent av
pasienter med hjerneslag, uavhengig av hvilken hemisfære som er skadet (2). Thalamus
er ofte affisert (3). Hjerneslagpasienter med
skyveadferd har i snitt behov for 3,6 uker
lengre rehabiliteringstid enn de uten slik
adferd (2).
Kjennetegn
Pasientene har en forstyrret midtlinjeoppfatning (4,5). De skyver seg aktivt mot sin
hemiplegiske side og motsetter seg forsøk på
passiv oppretting (3,4). Noen av pasientene
evner å rette seg opp ved hjelp av synet (6).
Fremgangsmåte
Kartlegging
r Kartlegging utføres etter lokal prosedyre
for hjerneslagpasienter. I tillegg kan Bedömningsinstrument för «pushing» bru-

kes (7,8). Neglekt kan føre til mer uttalt
skyveadferd og har betydning for behandling (9,10). Erfaring viser at dette også
gjelder ved rom- og retningsvansker.
Aktuelle behandlingstilnærminger
r Basert på erfaring leires pasientene i nøytrale stillinger, ofte i sideliggende på mest
affisert side. Pasienten leires symmetrisk i
ryggliggende med ekstra puter rundt pasientens sete og opp langs flankene.
r Pasienten bør ligge, sitte og stå med god
understøttelsesflate (11). Erfaring viser at
skyveadferden reduseres når det skapes
trygghet rundt pasienten, ved for eksempel å gjøre det fysiske rommet mindre og
skape rolige omgivelser.
r Erfaring tilsier at man forut for mobilisering bør frigjøre minst affisert side ved å
gjøre aktive, dynamiske øvelser i liggende.
r Ved forflytning fra liggende til sittende,
via sideleie, anbefales forflytning over pasientens mest affiserte side. Erfaring tilsier
at pasienter med meget utpreget skyveadferd bør forflyttes til sittende over sin
minst affiserte side.
r Begynn med lav/sittende forflytning, erfaringsmessig bør den skje mot pasientens minst affiserte side. Vær minimum to
personer for å trygge forflytningen. Hvis
manuell forflytning øker skyveadferden
og gir risiko for skade på pasient eller personalet, skal passiv personløfter brukes
ved mobilisering.
r Unngå å skyve pasienten tilbake til pasientens midtstilling, da dette kan øke skyveadferden (11,12).
r Bruk oppgaveorientert trening (13). Stimuler til optimalt naturlig bevegelsesmønster under aktiviteten (4). La pasienten erfare at det er trygt å føre tyngden
over mot hans/hennes minst affiserte side.
Trappegange kan mestres selv om pasienten ikke har selvstendig stå- eller gangfunksjon (4).
r Unngå skyveadferd. Stopp aktiviteten og
trygg pasienten ytterligere i alle situasjoner (12). Oppmuntre pasienten til å
kjenne referansepunkter med sin minst
affiserte side i sittende, stående og under

gange. Bruk for eksempel en benk, vegg
eller terapeut (4,5).
r Oppfordre pasienten til å rette seg opp etter visuelle vertikaler i omgivelsene, slik
som speil, tape på veggen, søyler (14).
r Gi konkret verbal feedback om pasientens
stilling (12,15).
r Erfaring viser at hjelpemidler som korsett
og ortoser for avstiving av kne med fordel
kan brukes under treningen.
Referanser
1. Indredavik, B., Salvesen, R., Næss, H., Thorsvik, D.
Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved
hjerneslag. Oslo: Helsedirektoratet; 04/2010.
2. Pedersen PM, Wandel A, Jørgensen HS, Nakayama H,
Raaschou HO, Olsen TS. Ipsilateral pushing in stroke:
insidence, relation to neurophysiological symptoms and
impact on rehabilitation.The Copenhagen study. Arch Phys
Med Rehabil. 1996 Jan;77(1):25-8.
3. Karnath H O og Broetz, D. Understanding and
Treating «Pusher Syndrome». Physical Therapy. 2003
Des;83(12):1119-1125.
4. Davies PM. 14. Ude af balance (pusher syndromet). I:
Skridt for skridt (1988) FADL’s forlag.
5. Gjeldsvik B.E.B. 2. Physiotherapy. I: The Bobath Concept
in Adult Neurology. Georg Thieme Verlag 2008.
6. Karnath HO, Ferber S, & Dichgans J. The origin of contraversive pushing. Neurology 2000a;55: 1298-1304.
7. Lagerqvist J, Skargren E. Pusher syndrome: Reliability,
validity and sensitivity to change of a classiﬁcation instrument. Adv Physiother. 2006 8;4:154-60.
8. Babyar S R, Peterson M G E, Pérennou D, Reding M.
Clinical examination tools for laterropulsjon or pusher
syndrome following stroke: a systematic review of the
literature. Clin Rehabil. 2009 23: 639-650.
9. Lafosse C, Kerckhofs E, Troch M, Vereeck L, Van
Hoydonck G, Moeremans M, Broeckx J, Vandenbussche E. Contraversive Pushing and Inattention of the
Contralesional Hemispace. J Clin Exp Neuropsychol. 2005
May;27(4):460-84.
10. Premoselli, S., Cesana, L., Cerri, C. Pusher syndrome in
stroke: clinical neuropsychological and neurophysiological
investigation. Europa Medicophysica; 2001 Sep; 37; (3):
143-151.
11. Punt, TD and Riddoch MJ. Towards a theoretical
understanding of pushing behaviour in stroke patients.
Neurpsychological Rehabilitation 2002 12(5):455-472.
12. Sheperd, R B, Carr, J. Response to Discussion Paper.
New aspects for the physiotherapy of pushing behavior.
Neural rehabilitation 2005 20;343-345.
13. Carr, J. og Shepherd, R. (1998). Neurological rehabilitation: Optimizing motor performance. Oxford: Butterworth
Heinemann.
14. Broetz D, Johansen L, Karnat HO, Time course of
«pusher syndrome» under visual feedback treatment.
Physiotherapy Research International 2004 9(3):138143.
15. Paci, M., Bohannon, RW., Panturin, E., Karnath, HO.,
Pusher syndrome, Phys Ther, 2004 June;84(6):580-583.

FYSIOTERAPEUTEN 8/14

33

REPORTASJE

Ad modum Mensendieck:

Som skapt for 2014
Å ﬁnne balansen og være til
stede i øyeblikket. Nei, vi snakker ikke om mindfulness, men
om Mensendieck.
TEKST og FOTO Anne Kristiansen Rønning
fysioterapeuten@fysio.no

EN GRUPPE Bekhterev-pasienter trener
med full innsats inne i treningssalen til Frisk
Fysioterapi i Trondheim. Svetten siler, og
det drikkes jevnlig fra drikkeflaskene. Foran
dem løper Bente Olsen oppå en trampoline i
høyt tempo, mens hun instruerer.
Tolv små trampoliner står spredt rundt i
rommet, deltakerne har en hver. De har gått
på dem og rundt dem, og gjort svingøvelser
på dem, ad modum Mensendieck. Akkurat
nå løper de oppå trampolinene, og pulsen er
på vei oppover igjen.
– Å løpe på trampoline for å unngå
støtbelastning fra gulvet er en fin måte å få

sen er ikke redd for å bruke det hun lærte på
Mensendieck-utdanningen.
Hun gikk der fra 1986 til 1988, og har
siden jobbet på sykehus, rehabiliteringssenter og på institutt. Nå jobber hun på Frisk
Fysioterapi, samtidig som hun underviser
på Program for fysioterapi ved Høgskolen
i Sør-Trøndelag (HiST) i en 30 prosent stilling.
Drillet i grundighet
– Jeg er mest inne i ferdighetsundervisning.
Førsteårsstudentene har et fag som heter
«Bevegelse og opplevelse», og der har vi instruksjon som tema. Studentene får teoriundervisning i instruksjon, og jeg tar da mye
fra «Håndbok i Mensendieckgymnastikk».
Jeg synes grundigheten i instruksjonsformen er et svært nyttig arbeidsredskap. Gjennom Mensendieck-utdanningen fikk jeg en
bevisstgjøring rundt bevegelse og kroppsbruk som jeg nå har glede av i mitt arbeid
som fysioterapeut og instruktør, sier Olsen.
Det var mye fokus på instruksjon i ut-

De skal ikke bare gjøre øvelsen, men forstå den og kjenne på kvalitetsforskjeller.
pulsøkning på for disse pasientene. Det er
mer skånsomt for leddene. Samtidig får de
fin balansetrening, sier Olsen.
Når kondisjonsbolken er ferdig, toner
musikken ut. Nå satser fysioterapeuten bare
på stemmen og instruksjonen. De nøyaktige formuleringene, som hun har brukt
tusenvis av ganger, og som er prentet inn.
På samme måte som blikket. Det hun bruker for å sjekke om utgangsstillingen ikke er
helt bra – eller om pasienten bruker fremre
del av pectoralis for mye, og nedre trapezius
for lite. For da går det an å korrigere. Det er
ikke så mye som skal til for at bevegelsene
virkelig blir mere funksjonelle, og Bente Ol34
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danningen, og alle studentene hadde egne
Mensendieck-grupper på kveldstid over en
lengre periode.
– Vi ble drillet skikkelig i grundighet
når vi instruerte, og jeg prøver å gi studentene mine litt av den samme læringen. Fordi
studiet på HiST ikke er lagt opp på samme
måte, kan det ikke bli like mye og like grundig som på Mensendieck-utdanningen, men
jeg tror likevel jeg får gitt dem en del av
det. De mest ivrige ender opp med å kjøpe
«Håndbok i Mensendieck-gymnastikk»,
men de aller fleste tar med seg det de lærer
videre uten manualen. De vet at jeg er Mensendiecker, og at jeg har fått min opplæring

Q Mensendieck i Norge
~ Mensendieck-skolen i Norge startet
sin virksomhet i 1927.
~ Fra 1974 utdannet Mensendieckskolen fysioterapeuter.
~ Utdanningen heter i dag Bachelor i
fysioterapi, studieretning mensendieck, og ﬁnnes på Høgskolen i Oslo
og Akershus.

i instruksjon på Mensendieck-utdanningen,
sier Olsen, som har inntrykk av at studentene opplever lærdommen som nyttig.
– Jeg tror de synes instruksjonsformen er
ryddig. Det er øvelser for hele kroppen, alt
er forklart på en grei måte og enkelt satt opp.
De lærer å bygge opp instruksjonen med
hensikt, riss, utgangsstilling og utførelse.
Hvordan du bruker stemmen blir da viktig
med tanke på hva du ønsker å oppnå. Stemmebruk var et eget fag for oss. Det er utrolig
viktig å gi pasienter nøyaktig instruksjon,
sier Olsen.
En læringsprosess
– Hva er det essensielle med Mensendiecktilnærmingen, sammenlignet med mer tradisjonell fysioterapi?
– Som Mensendiecker har jeg et klart
mål om at gruppedeltakerne eller de individuelle pasientene mine skal gjennom en
læringsprosess. De skal ikke bare gjøre øvelsen, men forstå den og kjenne på kvalitetsforskjeller. En Mensendiecker bevisstgjør
angrepspunkt og muskelbruk. Hva stabiliserer? Hva beveger seg nå, og hvorfor?
Olsen sier videre at en endringsprosess
for pasienter med muskel- og skjelettlidelser
avhenger mye av måten de bruker kroppen
sin på i hverdagen. Har de en god balanse
mellom spenning og avspenning, samt harmonisk muskelbruk, ligger de godt an.
– Det er akkurat dette Mensendieck
handler om. Mange av pasientene mine får

TRAMPOLINELØPING Skånsomt for leddene.

en aha-opplevelse når de finner ut at de
kan forme kroppsbruken sin selv, ved hjelp
av bevisstheten. For at de skal lære det, må
de få god instruksjon og gode forklaringer.
Og skal vi fysioterapeuter klare å lære dem
det, må vi selv kunne bevegelsesanalyse ut
og inn. Mensendieck-studenter lærer dette
gjennom egen kropp og den store mengden
Mensendieck-gymnastikk under studiet.
– Hvordan kjennes for eksempel musculus quadratus lumborum ut? Hvordan spiller den sammen med de andre musklene i

hofte- og lumbalregionen, og hvilken betydning har den i en god gange? Det har vi kjent
på kroppen, og vi blir derfor ekstra gode på
å formidle denne læringen til pasientene
våre, konstaterer Olsen.
Hun tror at denne bevisstgjøringsprosessen, nøyaktigheten i detaljene, er det som
kjennetegner Mensendickerne mest.
På lag med Bess Mensendieck
Selv får hun ofte respons fra gruppedeltakerne sine om at de lærer.

– Jeg så det på timen i dag også, hvordan
nesten alle klarte å få til ryggstrekket som er
så viktig for god skulderfunksjon. Jeg pleier
å si at de må vise frem medaljene sine. Da
heves brystbenet, og det fører gjerne til at
de får til ryggstrekket på en god måte uten å
spenne baksiden av skulderledd, konstaterer
fysioterapeuten.
Olsen har fokus på bevegelighet og styrke
i gruppa, og kjører intervalløkter på trampoline. Hun fokuserer mye på å koordinere
muskelgrupper og på å gi deltakerne god
FYSIOTERAPEUTEN 8/14
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kroppsbruk.
– Jeg bruker Mensendieck-elementer
hele veien og baker det inn i den moderne
formen. Så her er det både skulderruller,
tredelt Trapezius-øvelse, sving og svikt,
klokkehopp, spiraldreining og mange andre
klassiske Mensendieck-øvelser. Når de gjør
sentral knebøy, bruker de kettlebells for å
øke belastningen. Jeg bruker også musikk til
en del av opplegget.
– Kettlebells, musikk og trampoliner.
Hvordan tror du Bess Mensendieck ville reagert hadde hun visst hvordan du bruker øvelsene hennes?
– Hun ville sagt at verden går fremover.
Man må være i tiden uten at det går ut over
grundigheten i Mensendieck. Det fungerer
utrolig godt å koble inn denne kunnskapen
i nye treningsformer, sier Olsen, som også
bruker mye fra Mensendieck når hun har
individuelle pasienter.
Marked for Mensendieck-grupper
– Sykegrepene er fine, jeg liker spesielt rystene. Det er noe annet å riste på et bein, enn å
gi en muskel et ryst. Sier man «La musklene
dingle rundt knokkelen», pleier pasienten
å forstå hva det er snakk om. Da kan han
ryste selv, og også klare å gjøre det hjemme
på egen hånd. Det er en fin sirkulasjon- og
avspenningsøvelse sier Olsen.
Som er veldig stolt av å være Mensendiecker.
– Jeg er glad for at jeg har lært denne
grundigheten, både i instruksjon og når det

FORKLARER Når Bente Olsen ser at en pasient bommer litt på utførelsen, er hun der og korrigerer. Roar
Lorentzen er en av deltakerne i gruppa. – Jeg har lært mye av Bente, både om trening og om hvordan jeg
kan bruke kroppen i hverdagen. Det har vært til stor hjelp, sier Lorentzen.

gjelder å analysere og korrigere bevegelsene
pasienten gjør. Mensendieck har ført til at
jeg har fått trent opp blikket mitt, sier Olsen.
Så vidt hun vet finnes det ikke rene Mensendieck-grupper i Trøndelag. Men hun er
sikker på at markedet er der.
– Mensendieckere har mye å gi, både

QFakta om Mensendieck
Mensendieck-systemet ble utviklet av Bess
Mensendieck på slutten av 1800-tallet.
Mensendieck ble født i USA i 1864.
Som ung studerte hun sang og billedkunst
i Paris. Interessen for kroppsholdning og
funksjon ble vekket, og hun utdannet seg
til lege i Sveits.
Med utgangspunkt i anatomien utformet hun sitt gymnastikksystem, «The
Mensendieck system of functional exercises» – Mensendieck-gymnastikken, hvor
utøveren meget presist instrueres i eksakte
bevegelser.
Hun fremhevet at hurtige bevegelser
kan dekke over ukorrekte bevegelser, men
at den riktige fremgangsmåten kan læres.
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Kun når man har oppnådd fullstendig herredømme over langsomme bevegelser kan
man forene nøyaktighet og hurtighet.
Etter at Mensendieck-systemet var
grunnlagt, brukte Mensendieck mye tid på å
lære opp nye lærere over hele Europa. Hennes tese var at bevegelser oppleves, erkjennes og bevisstgjøres gjennom trening.
Gjennom gjentakelse, innsikt og et presist
bevegelsesmønster blir gode bevegelser en
del av de daglige bevegelsene.
Bess Mensendieck arbeidet med og
videreutviklet sitt gymnastikksystem til sin
død i 1957.
Kilde: NFF

til den som sliter med plager i kroppen og
den som vil forebygge. Yoga, mindfulness
og lignende er i tiden, og Mensendieck har
mye av de samme kvalitetene. Nyutdannede
Mensendieckere, eller andre som ønsker å
satse: Det er bare å gå i gang med grupper! Q

Status Mensendieck
Fysioterapiretningen holder
stand, til tross for påtrykk fra
enkelte hold om en mer ensartet fysioterapiutdanning.
Ved Institutt for fysioterapi ved Høgskolen
i Oslo og Akershus (HiOA) er det to studieretninger: Fysioterapi og Fysioterapi Mensendieck. Studieretning Mensendieck har
om lag 55 studenter på hvert trinn, mens
Fysioterapi har rundt 110.
– Hvordan står det til med Mensendieckerne, høgskolelærer Hilde Lund Kordahl?
– Det står bra til. En undersøkelse gjennomført av Nokut høsten 2013 viste at studentene våre er fornøyd, og at de vil anbefale
det videre. Det er et godt tegn og forteller oss
at vi gjør mye fornuftig, sier Kordahl, som
tror trivselen mye skyldes måten studentene
tilegner seg kunnskap på.
– Via Mensendieck-gymnastikken erfarer de på egen kropp hvordan det er å bruke
spesifikke muskler i øvelsene. De starter tidlig med pasienter, og som veiledere i gymnastikkgrupper. Studentene blir gode til å
instruere og til å se kvaliteten på bevegelsene
pasientene utfører i øvelsesbehandling, sier
Kordahl.
Innlæring av sykegrep som behandlingsteknikk er et viktig element i undervisningen og i fagutøvelsen innenfor Mensendieck-tradisjonen.
– Sykegrepene er utviklet med utgangspunkt i funksjonell anatomi, og benyttes
for å påvirke leddfunksjon, bearbeide muskulatur og annet bløtvev, og for å fremme
avspenning lokalt og generelt. Sykegrepene
utføres i kombinasjon med aktive øvelser i
behandlingen, forklarer Kordahl.
Kunne vurdert å skifte navn
Studieretning Mensendieck har færre studenter enn Fysioterapi ved HiOA, og det er
krefter som ønsker å slå de to sammen til en.
Kordahl ser ikke bort fra at det kan komme
til å starte en slik prosess.
– Det kan være en løsning, men jeg
tror det beste vil være å fortsette som nå.
Det er bedre med et samordnet opptak og
to studieretninger, enn at man tar inn 200
studenter på første trinn, som så skal velge

QMensendieck-behandling

QMensendieck-gymnastikk

~ Mensendieck-fysioterapeuten er opptatt
av å gjøre en funksjonsvurdering av hele
mennesket.
~ I behandlingen legges det stor vekt
på individets iboende muligheter til å
ivareta egen helse. Å lære om kroppen og dens bevegelser ved å kjenne,
gjenkjenne og erkjenne i egen kropp står
sentralt i behandlingen.
~ Læringen bidrar til forståelse for hvorfor
problemer oppstår, og hva den enkelte
selv kan gjøre.

~ Er en trygg medisinsk treningsform.
~ Det legges vekt på bevisstgjøring av
holdning og riktig bruk av kroppen, samt
veksling mellom spenning og avspenning.
~ Treningen har som formål å informere,
lære og motivere deltakerne til egeninnsats. Øvelsene tilpasses den enkeltes
behov og toleranse for bevegelse og
belastning, og det gis individuell veiledning i gruppen.
Kilde: NFF

fordypning og retning etter hvert. Det kan
bli et logistikkproblem, og det kan føre til at
studenter ikke får det forventede studieløpet
de takker «ja» til ved studiestart.
– Noen synes Mensendieck er en litt spesiell betegnelse. Er dere mer særegne og eksentriske enn tradisjonelle fysioterapeuter?
– Nei, jeg tror ikke det. Vi har et uvanlig
navn, og ekstra fokus på kroppsbevissthet og
læring gjennom bevegelse, ellers er vi ikke
så spesielle. Mange Mensendieck-fysioterapeuter og treningssentre bruker navnet for
å formidle innholdet i trenings- og behandlingstilbudet, sier Kordahl.
– Samtidig finnes det nok også de som synes navnet er litt belastende, særlig når man
snakker med personer som ikke vet hva det
er. Det kan være vanskelig å forklare på en
kort måte hva Mensendieck står for. Kanskje
kunne man vurdert å endre navn.
Gir seg aldri
Kordahl ser at mange som går på Mensendieck-gymnastikk fortsetter år etter år. Ved
HiOA skal man starte et forskningsprosjekt,
for å se nærmere på dette.
– Vi skal undersøke hvorfor det er slik og
hvilke erfaringer deltakerne har med treningen. Mange som får sansen for det gir seg
aldri, sier Kordahl.
Hun tror det kan være fordi de får viktig
kunnskap om kroppen gjennom veiledning
og instruksjon.
– De spesifikke Mensendieck-øvelsene
bidrar til dette. Øvelsene i seg selv er ikke
nødvendigvis unike, men den pedagogiske

formidlingen og bevisstgjøringen gjennom
bevegelsene gjør at deltakerne får kunnskap
om kropp og bevegelse som de kan bruke i
dagliglivet, sier hun.
Mange fysioterapeuter med Mensendieck-bakgrunn forsker innenfor blant annet muskel- og skjelettlidelser, smerte og
ICF. Kordahl kjenner ikke til om det er gjort
effektstudier spesifikt på Mensendieck-behandling.
Støtte fra forskning
– Men vi vet at pasientene ved utdanningens
poliklinikk rapporterer god tilfredshet med
behandlingen. Det gjennomføres systematiske spørreundersøkelser, og det er knyttet
forskningsprosjekter til de to studieretningenes poliklinikker, sier Kordahl. Før hun
forklarer at Mensendieck-fysioterapi ikke
er en egen vitenskap, men en kunnskapstradisjon som bygger på naturvitenskap og
humaniora, slik annen fysioterapifaglig utøvelse gjør.
– Det er interessant at mye nyere forskning innenfor disse feltene kan gi begrunnelser til arbeidsprinsippene innenfor Mensendieck-tradisjonen. Jeg tenker da spesielt
på nevrobiologi, kognisjon og nyere forskning på ulike treningseffekter.
– Hva er den største utfordringen for dere
nå?
– Å ivareta den fagligheten som vi mener
er viktig i eventuelle omorganiseringsprosesser og utviklingen videre. Kompetansen
er etterspurt og viktig for helse og velferd i
tiden framover også, sier Kordahl. Q
FYSIOTERAPEUTEN 8/14
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Ultralydrevolusjonen er her nå!
Er du med?
Innen manuellterapi og fysioterapi har ultralyd forvandlet den diagnostiske hverdagen.
Den store forskjellen ligger i at teknologien har blitt mer presis, mer tilgjengelig
og rimeligere. Resultatet er brukervennlige apparater med topp funksjonalitet.
Under presenterer vi vår bestselger for muskel- og skjelettdiagnostikk.

MyLab® 25 Gold
En portabel MSK-ultralydscanner med
en 15.4” medisinsk skjerm. Denne
bestselgeren har en overlegen ytelse,
fantastisk bildekvalitet og ekstrem
brukervennlighet. Den kan tilpasses
klinikken og enkelt oppgraderes dersom
man ønsker å utvide bruksområder.
Den har to probetilkoblinger, leveres
med spesialiserte programpakker for
MSK, revmatologi, biopsi og injeksjoner.
Apparatet har fargedoppler og en 18 MHz
lineærprobe medfølger. Med andre ord,
en fullverdig maskin av høy kvalitet!
3 timers undervisningskurs medfølger

Funksjonalitet:
´SURIHVMRQHOOPHGLVLQVNVNMHUPHNVWUHPW
EUDELOGHIUDDOOHYLQNOHU
(OHJDQWGHVLJQRJWUDOOHDYPHJHWK¡\NYDOLWHW
)DUJHGRSSOHURJSRZHUGRSSOHU
(NVWUHPWEUD06.IXQNVMRQDOLWHWRJPHJHWEUD
ELOGHRSSO¡VQLQJ
*RGVRIWZDUHPHGVSHVLDOLVHUWHSURJUDPSDNNHU
6WRUKDUGGLVNRJ'LFRP
%UXNHUYHQQOLJVRIWZDUHPHGSUHSURJUDPPHUWH
´SUHVHWV´IRUPXVNHOVNMHOHWW
0XOLJKHWIRUHQUHNNHK¡\NYDOLWHWVSUREHU
VWN0\/DE*ROGXOWUDO\GPDVNLQ
3UREHUWLOSDVVHWI\VLRWHUDSLNLURSUDNWLNN
09LHZ FRPSRXQGLPDJLQJ 
;YLHZ VSHFNOHUHGXFWLRQ 

Nytt utstyr kan leveres innen 24 timer – lager i Norge

Kontakt oss for demonstrasjon!
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Tlf: 67 53 33 44
ultralyd@adcare.no
www.adcare.no

18 MHz
lineærprobe
medfølger
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Styrk
Tittel skolehelsetjenesten
- få bedre folkehelse
Retten til god helse er grunnleggende og den siste Folkehelserapporten viser også
at den norske befolkningens helse er god. Men bak tallene skjuler det seg likevel
store forskjeller i sykelighet og dødelighet. Dess bedre utdanning og økonomi, dess
bedre helse. Videre viser rapporten at selv om forekomsten av overvekt blant barn
har stabilisert seg, så er utviklingen i overvekt og fedme blant ungdom fortsatt bekymringsfull. Det er også sosioøkonomiske skillelinjer i forekomst av overvekt og
fedme blant barn. Andelen med overvekt er 30 prosent høyere blant barn av mødre
med lav utdanning sammenlignet med barn av mødre med høy utdanning. Vi vet
også at reduksjon i fysisk aktivitet starter allerede tidlig i barneårene. Bare halvparten
av dagens 15-åringer oppfyller anbefalingene om 60 minutter moderat fysisk aktivitet daglig. Ungdata-undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i Norge trives, men
mange har søvnproblemer og dårlig selvbilde. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier derfor at psykisk helse og trivsel bør bli en tydeligere del av folkehelsearbeidet. Innsats
i barne- og ungdomsårene for å styrke mestring er avgjørende for å forebygge frafall
i skolen.
NFF er bekymret for de nye tallene som viser at ungdomsskoleelevene er mindre
aktive og sitter mer stille enn bare for noen få år siden. Vi mener at det må investeres
i barn og ungdom nå for å få en frisk voksenbefolkning med godt forhold til egen
kropp om noen år. Det må derfor investeres i skolehelsetjenesten der vi har mulighet
til å nå fram til alle barn, uavhengig av sosial tilhørighet. Helsedirektoratet beskriver
et behov for 1550 ekstra årsverk for å møte en nasjonal minstenorm for bemanning,
herav 440 fysioterapeutårsverk. Det var likevel bare 197 fysioterapeutårsverk i tjenesten i 2012 og vi ser en nedgang for leger og fysioterapeuter, mens det er en vekst på 3
prosent fra 2011 til 2012 for jordmødre, helsesøstre og andre sykepleiere.
Skolehelsetjenesten bør ha en helt sentral rolle i det forebyggende arbeidet overfor
barn og unge. Tjenesten har et stort potensial for å sikre systematisk oppfølging av
overvektige barn, stimulere til mer og varierte former for fysisk aktivitet som gir
bevegelsesglede for alle barn, også de motorisk usikre. Det er ikke tvil om at fysisk
aktivitet er bra for både læring og psykisk helse. En av de største utfordringene er å
få med alle barn og unge i fysisk aktivitet, uansett forutsetninger og funksjon. Derfor
mener vi at fysioterapeuten må inn i skolehelsetjenesten igjen, etter at fysioterapeutene gjennom mange år nesten er blitt borte fra denne.
NFF mener at vi ikke har råd til å la være å satse på skolehelsetjenesten. Fysioterapeuter kan bidra til å sikre at alle får den fysiske aktiviteten de trenger på skolen.
Vi kan i tillegg brukes til å veilede lærere og foreldre. Regjeringen kan allerede på
statsbudsjettet for 2015 bidra med et ytterligere løft i folkehelsearbeidet. En styrking
av skolehelsetjenesten kan være en god begynnelse.

Fysioterapeuten må inn i
skolehelsetjenesten
igjen.

Fred Hatlebrekke
forbundsleder
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Hvem bør gi lymfødembehandling?
FORBUNDET får av og til spørsmål om hvilke
fysioterapitjenester det er greit eller ikke
greit å veilede andre til å gjøre. Lymfødembehandling er ett eksempel. Er det greit at hjemmesykepleien får opplæring av fysioterapeut
med spesialkompetanse på området til å
bandasjere, og eventuelt gi annen lymfødembehandling? NFFs faggruppe for onkologi og
lymfologi (FOL) har gitt følgende vurdering
av dette:
Lymfødembehandling gis av fysioterapeut

med spesialkompetanse på dette. Kurset er
ﬁre uker med skriftlig og praktisk eksamen, og
som med alt annet er det slik at det i tillegg
tar lang tid å bli god på lymfødembehandling. Det sier seg selv at dette er en kompetanse som ikke med letthet kan overføres til
andre personer/yrkesgrupper.
Hjemmetjenesten kan gjerne sette på og
ta av kompresjonsplagg, men det er fysioterapeuten som har kompetanse til å måltilpasse kompresjonsplaggene, gjøre manuell

lymfedrenasje og sette på kompresjonsbandasjer der dette er nødvendig. At det ﬁnnes
relativt få kvaliﬁserte selvstendig næringsdrivende lymfødemfysioterapeuter, er en kjent
problemstilling, men FOL mener at dette ikke
er et relevant argument for å be pasienten
skrive under en kontrakt på at faggrupper
uten kompetanse på lymfødembehandling
skal gi behandlingen. Q

Arendalsuka 2014
I EN ARTIKKEL om Arendalsuka publisert 12. august på NFFs nettsider
ﬁnner du lenke til bilder fra stand og arrangement der NFF deltok, med
representanter fra Forbundsstyret og andre. Begge de to arrangementene 14. august – frokostmøtet om fysisk aktivitet i skolen og Unios

arrangement om fremtidens kunnskapssamfunn – var godt besøkt, og
NFF knyttet nye politiske kontakter. Neste år er kommunevalgår, og da
håper vi at helsepolitikk blir en viktig del av det ofﬁsielle programmet på
Arendalsuka. Q

Anne-Cathrine Timland, forbundsleder Fred Hatlebrekke og regionleder Bas van den Beld i sving på NFFs stand under Arendalsuka. Foto: Vidar Rekve.
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Unngå å havne i en
MT-blindgate!
NFF ser med økende bekymring på at det etableres private tilbydere
innen utdanning i manuellterapi (MT) i Norge. Opplysninger omkring
dette tilbudet og utenlandsk MT-utdanning er ufullstendige og villedende, både når det gjelder NOKUTs rolle, faglig innhold/kvalitet
og mulighet for å oppnå A8-takstrettighet. NFF har derfor ønsket å
klargjøre for sine medlemmer hva som kreves i en videreutdanning
for å bli manuellterapeut i Norge. Du ﬁnner informasjonen på NFFs
nettsider (artikkel publisert 22. august). Q

Lønnsoppgjøret i Virke
Spesialisthelsetjenesten
Forhandlingene i Virke Spesialisthelsetjenesten ble gjennomført 14. august, og det ble oppnådd enighet. NFF er fornøyd
med oppgjøret, som gir et generelt tillegg på 3,5 prosent av
den enkeltes grunnlønn til alle medlemmer i stillingsgruppe
A-D (minstelønnssystemet), på linje med spesialisthelsetjenesten for øvrig. Endringene i minstelønnstabellen innbefatter
det generelle tillegget. Øvrige medlemmer skal være sikret et
tillegg på minimum 2 prosent. Alle tillegg gis med virkning fra
1. juli 2014. Lokale forhandlinger skal føres innenfor en pott på
1,8 prosent. Q

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27

Postboks 2704
St. Hanshaugen,
Oslo
Nye spesialister
fra
1. juli 0131
2014

Tlf. 22 93 30 50
Hilde Soﬁe Jebsen
allmenn
fysioterapi
Hjemmeside:
www.fysio.no
Oddveig Ressel
allmenn fysioterapi
E-post: nff@fysio.no
Hege Liv Strand
barne- og ungdomsfysioterapi
Sonja Sagﬂaat
barne- og ungdomsfysioterapi
FORBUNDSLEDER
Kirsten Misund
barne- og ungdomsfysioterapi
Fred Hatlebrekke
W
vei 22ogA,ungdomsfysioterapi
1185 Oslo
Tone Gartha Hammer Steingrims
barneTlf. 934 04
037,og
fh@fysio.no
Lillian Iren Hatland
barneungdomsfysioterapi
Marte Brevik Skjelbred
barne- og ungdomsfysioterapi
GENERALSEKRETÆR
Siriann Huseklepp Matre
barne- og ungdomsfysioterapi
992
815
Kristin Kvalheim BeyerTor Tvethaug,
barneog 44
ungdomsfysioterapi
W
SEKSJON barneORGANISASJON
OG KOMMUNIKASJON
Anne Kjersti Sørhaugen
og ungdomsfysioterapi
Seksjonsleder:
Elinungdomsfysioterapi
Robøle Bjor, 901 47 513
Bente Aamodt
barne- og
Vidar Rekve, 957 08 990
Pål Selvik Kristensen Kommunikasjonsleder:
barne- og ungdomsfysioterapi
Seniorrådgiver:
Kari
Bente Sørlie, 482 25 205
Brit Hege Nydal Kristensen
barne- og
ungdomsfysioterapi
Merete Welhaven Steen
barne – og ungdomsfysioterapi
ADMINISTRASJONSW
Ingvild Elin Ringodd OG ØKONOMISEKSJONEN
eldre
Seksjonsleder:
Øyvind Harding
eldre Sunniva Borgen, 901 46 523
Regnskapsansvarlig:
Rune Tørrlenn, 932 56 955
Togeir Holm
eldre
Rådgiver:helse
Maren
Berntsen, 915 83 781
Kathrine Fagerli Nilssen
ogHelene
miljø, ergonomi
Kjellaug
Kristoffersen, 969 03 358
Tina Strandås Hagen Økonomikonsulent:
helse og miljø,
ergonomi
Konsulent:
Kristin
Stormo,
969 03 109
Linda Lysfjord
helse
og miljø,
ergonomi
Astrid Luhr
helse og miljø, ergonomi og
FAGSEKSJONEN
W
psykomotorisk fysioterapi
Marianne
Aars, 934 12 066
Line Hannevik Olsen Seksjonsleder:
helse og
miljø, ergonomi
Seniorrådgiver:
Jorunn
Brit Hov
hjerte og
lungeLunde, 952 21 005
Bente
Gro Sverdrup KleppestøSeniorrådgiver:
hjerte og
lungeØfjord, 482 61 726
Siri Nergård,
Tiina Maarit Andersen Rådgiver:hjerte
og lunge977 43 418
Mona Raddum Loe, 969 04 042
Aleksander Killingmo Rådgiver:idrettsfysioterapi
Kurssekretær:
Monica Haugen, 943 24 777
Maria Sommervold
idrettsfysioterapi
Seniorkonsulent,
kurs: Micheline Viktil, 924 28 247
Annika Storevold
idrettsfysioterapi
Rådgiver,idrettsfysioterapi
kurs: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662
Rune Roksvåg
W
FORHANDLINGSSEKSJONEN
Ingrid Næss
kvinnehelse
Forhandlingssjef:
Trine Torvund
manuell terapi
Ruth-Linemanuell
Meyer Walle-Hansen,
408 52 840
Tord Morten Moen
terapi og idrettsfysioterapi
Irja Anthi, 950
26 665
Veslemøy Heyn Stave Advokat:nevrologisk
fysioterapi
Advokat:nevrologisk
Thea W. Jørgensen,
913 45 224
Ida Ailin Hop
fysioterapi
Else-Margrethe
Husby, 900 99 021
Merete Lia Johansen Advokat:onkologisk
fysioterapi
Advokat:ortopedisk
Jan Rino Austdal,
958 59 406
Maria Giebels
fysioterapi
Seniorrådgiver:
Bente
Eide, 907 30 901
Elin Bjelke Kalgraff
ortopedisk
fysioterapi
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024
W
Henriëtta
Richter, 990 30 661
Olrun Høyem Mascall Seniorrådgiver:
psykomotorisk
fysioterapi
Seniorkonsulent:
Else Jørgensen,
Astrid Eritsland
psykomotorisk
fysioterapi926 53 470
Kjerstin Fet Vindenes
psykomotorisk fysioterapi
Bjørn Erik Opaas
psykomotorisk fysioterapi
Karin Bråthen HvattumFONDET psykomotorisk fysioterapi
og videreutdanning
Randi Iversen GjeldsvikFond til etterpsykomotorisk
fysioterapiav fysioterapeuter
Daglig leder:
Eline Rygh. Tlf. 22 93 30 90
Britt-Elin Birkeland
revmatologi
Kari Bjørnstad
revmatologi
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Juss og arbeidsliv

NFFs forhandlingsseksjon informerer
om arbeidslivsspørsmål som berører
medlemmene.

Selvstendig næringsdrift i kommunene

– kartlegging av virksomheten og synspunkter på gjeldende ﬁnansieringsordning
Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver i NFFs forhandlingsseksjon, i samarbeid
med Elin Robøle Bjor og Marianne Aars, seksjonsledere

I FORBINDELSE MED at regjeringen ønsker
å vurdere ﬁnansieringsordningen for
kommunal fysioterapi gjennomførte NFF
en spørreundersøkelse blant medlemmene
vinteren 2014 for å få deres synspunkter på
gjeldende ﬁnansieringsordning for selvstendig
næringsdrivende. I tillegg ønsket NFF mer
kunnskap om hva som kjennetegner praksisen
til fysioterapeutene. 2409 medlemmer (33 %),
både ansatte og selvstendig næringsdrivende
med og uten driftstilskudd, svarte på
undersøkelsen. Svarprosenten vurderes som
god, men mer enn halvparten av svarene er
fra ansatte fysioterapeuter som i liten grad
har klare meninger om ﬁnansieringsordningen.
Det hefter dermed usikkerhet ved svarene og
hvor representative de er for hva medlemmene
mener.

Kjennetegn ved virksomheten
193 av dem som har svart, arbeider uten
tilskudd. 66 % av disse arbeider i Oslo eller
Bergen, og 61 % har jobbet mindre enn tre år.
Det er store variasjoner i hvor mye de arbeider
per uke. 27 % jobber 41–50 timer, 32 % 31–40
timer, 35 % under 30 timer, mens 6 % jobber
mer enn 50 timer. 69 % kan starte behandling
av pasienten i løpet av to dager. De ﬂeste
fysioterapeutene gir 6–10 behandlinger per pasient. Fysioterapeutene oppgir at de har tilbud
innenfor forebygging/ veiledning (71 %), kurativ
behandling (68 %) og rehabilitering/habilitering
(70 %). De ﬂeste pasientene er i aldersgruppen 19–67 år. Mange (40 %) deltar mer enn 10
dager i året i faglig oppdatering. Flertallet (55
%) vil takke ja til tilskudd dersom det skulle bli
aktuelt, mens 38 % vil avslå.
508 av dem som har svart, har driftstilskudd
tilsvarende praksisomfang. 64 % har arbeidet
mer enn 10 år. 49 % arbeider 31–40 timer
per uke, og 30 % 41–50 timer. Det er 4 % av
42

F YS IOTE RAP E U TE N 8/14

fysioterapeutene som kan starte behandling i
løpet av to dager, og 20 % har ventetid på 12
uker eller mer. Fysioterapifaglige vurderinger
og dato for første kontakt styrer prioriteringen
av pasienter. Halvparten av pasientene får 11
behandlinger eller mer. Fysioterapeutene har
tilbud innenfor kurativ behandling ( 85 %) og
rehabilitering/ habilitering (74 %), mens kun
31 % har innenfor forebygging/veiledning. De
ﬂeste pasientene er i aldersgruppene 19—67
år og 68 år og eldre. Det er en jevn fordeling av
fysioterapeuter som bruker 4–6 dager, 7–10 og
mer enn 10 dager på faglig oppdatering.
460 av dem som har svart, har et praksisomfang som er større enn driftstilskuddet.
De ﬂeste har arbeidet lenger enn 10 år. 78 %

arbeider mellom 8 og 32 timer utover driftstilskuddstiden. 71 % bruker refusjonsretten til
dette, og kombinerer dermed ikke driftstilskudd
med helprivat virksomhet. 5 % av fysioterapeutene kan starte behandling i løpet av to
dager, og 19 % har ventetid på 12 uker eller
mer. Fysioterapifaglige vurderinger og dato
for første kontakt styrer prioriteringen av
pasienter. Halvparten av pasientene får 11
behandlinger eller mer. Fysioterapeutene har
tilbud innenfor kurativ behandling (85 %),
rehabilitering/habilitering( 83 %) og forebygging/veiledning (59 %). De ﬂeste pasienter er
i aldersgruppene 19–67 år og 68 år og eldre.
Det er en jevn fordeling av fysioterapeuter som
bruker 4–6 dager, 7–10 og mer enn 10 dager

på faglig oppdatering. Flertallet (87 %) ønsker
større tilskudd dersom det skulle bli aktuelt.
Om ﬁnansieringsordningen
I spørreundersøkelsen har medlemmene gitt
tilbakemeldinger på påstander om dagens
driftstilskuddsordning.
Kvalitet og utvikling av tjenesten
Over halvparten i alle grupper er samstemte
om at driftstilskuddsordningen ikke gir
tilstrekkelig uttelling for kompetanse, og 80 %
gir klar støtte til at det bør kreves kvalitetskriterier for å beholde driftstilskuddet. De uten
tilskudd mener utviklingen av nye behandlingsformer bremses av ordningen (76 %).
Blant dem med tilskudd mener over halvparten at ordningen ikke bremser utviklingen.
Elementer som påvirker tjenesten
Flertallet av alle selvstendig næringsdrivende
er enige i at ordningen gir nødvendig forutsigbarhet, mens 37 % uten tilskudd er uenig
og delvis uenig i dette. Det er delte meninger
blant dem med tilskudd om ordningen stimulerer til å ta inn ressurskrevende pasienter.
Blant dem utenfor ordningen er det klart ﬂest
som mener at ordningen ikke stimulerer til å
ta inn ressurskrevende pasienter.
Ansatte mener at dagens ﬁnansieringsordning bidrar til lange ventelister. Blant
fysioterapeuter med driftstilskudd er det
delte meninger om dette. Omkring halvparten
er enige og halvparten uenige.
Blant dem med driftsstilskudd mener mer
enn halvparten at egenandelene er på riktig
nivå, og de som har driftstilskudd tilsvarende
praksisomfang er mest enige (70). De som
har tilskudd mindre enn praksisomfang, og de
som ikke har tilskudd, har ikke klare meninger,
og svarene spriker. Et lite ﬂertall blant dem
med tilskudd mener at egenandelstaket ikke
er for lavt, samtidig svarer ca. 40 % av alle
respondentene at det er for lavt.

Et stort ﬂertall mener at sykdomslisten må
endres i tråd med den medisinske utviklingen.
Blant dem med tilskudd er det stor spredning i svarene. 50 % mener at det ikke er for
mange diagnoser på sykdomslisten, mens
40 % mener at det er det. Blant ansatte er
det stor enighet om at det ikke er for mange
diagnoser på sykdomslisten, men 44 % har
ikke tatt stilling til spørsmålet. Blant dem uten
tilskudd synes de ﬂeste det er for mange diagnoser på sykdomslisten, men 36 % har ikke
tatt stilling. I samtlige grupper sier et ﬂertall
seg delvis enig i at sykdomslisten stort sett
treffer riktige pasientgrupper. Selvstendig
næringsdrivende med tilskudd er samstemte
i at egenbetaling for tjenester og utstyr bør
økes. En stor andel av de ansatte og de uten
tilskudd tar ikke stilling til spørsmålet.

Noen hovedpunkter – oppsummert
Undersøkelsen viser at fysioterapeuter med
driftstilskudd arbeider mer enn selvstendig
næringsdrivende uten driftstilskudd. Overraskende nok ser pasientgrunnlaget i dette
materialet ut til å være ganske likt, altså særlig rettet mot aldersgruppen 19-67 år, men
fysioterapeuter med driftstilskudd har noen
ﬂere eldre pasienter enn dem uten tilskudd.
De som har driftstilskudd, gir ﬂere behandlinger til hver pasient. De som har praksisomfang
tilsvarende driftstilskudd, har mindre tilbud
om forebygging/veiledning enn de andre
gruppene selvstendig næringsdrivende.
Meningene om ﬁnansieringsordningen er
naturlig nok sprikende. Blant ansatte og dem
som ikke har driftstilskudd, er det langt ﬂere
som ikke har tatt stilling til de ulike sidene ved
ordningen. Det er verdt å merke seg at mange
mener at ﬁnansieringsordningen bremser
utviklingen av nye behandlingsformer, og
at det bør innføres kvalitetskriterier for å
opprettholde driftstilskudd. Q

Gebyrsatser for
spesialistordningen
QMed virkning fra 20. august 2014 endres NFFs gebyrsatser for nye spesialister
som søker om to spesialiter samtidig, og for spesialister som skal fornye dobbel
spesialitet. Ekspedisjonsgebyret er nå 1800 kroner for den første gruppen, og 750
kroner for dobbelt-fornyerne.
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Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf. 22 93 30 50
Hjemmeside: www.fysio.no
E-post: nff@fysio.no
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Tlf. 934 04 037, fh@fysio.no
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NFFs etterutdanningskurs
Kursoversikt 2014/2015
Det tas forbehold om endringer

Kurstittel

Kursdato

Sted

Påmeldingsfrist

Fysioterapi til barn med hjerte- og lungesykdommer

13.-16. oktober og 10.-11. november

Oslo

Fortsatt ledige plasser!

Bekkenrelaterte plager 2

3.-6. november

Oslo

Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for eldre - alderspsykiatri

10.-11. november

Oslo

Fortsatt ledige plasser!

Temadag om fysioterapi til kreftpasienter

14. november

Oslo

14. september

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling
ved kjeveleddsproblematikk

21.-22. november

Oslo

Fortsatt ledige plasser!

Treningsfysiologi - trening for helse og prestasjon

5.-8. januar

Trondheim

5. oktober

Temadag om Vojta-tilnærmingen

14. januar

Oslo

16. november

Bevegelsesutvikling del 1 og del 2

12.-16. januar og 13.-17. april

Oslo

12. oktober

Fysioterapi og traumer

29.-31. januar og to dager i mai

Tromsø

19. oktober

Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø

19.-23. januar

Oslo

19. oktober

Kurs i Basal Kroppskjennskap 1

19.-23. januar

Svarstad

19. oktober

Kreft og fysisk aktivitet

21.-23. januar

Oslo

21. oktober

Temakurs Parkinson sykdom

26. januar

Oslo

16. november

MT - basiskurs i undersøkelse og behandling av
cervical, thoracal og skulder

4.-6. februar og 20.-21. april

Oslo

4. november

MT - basiskurs i undersøkelse og behandling av
lumbal, bekken og hofte

9.-11. februar og 23.-24. april

Oslo

9. november

Fysioterapikongressen

4.-6. mars

Lillestrøm

Early bird: 15. januar

Fysioterapi for voksne med nevrologiske lidelser,
del 1 og del 2

23.-25. mars og 4.-5. juni

Oslo

20. desember

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø

13.-17. april

Oslo

4. januar

Helsefremmende og forebyggende arbeid

24.-28. august

Oslo

17. mai

MT - basiskurs i undersøkelse og behandling av
cervical, thoracal og skulder

10.-12. september og 13.-14. november

Oslo

10. juni

Kurs i Basal Kroppskjennskap 2

14.-18. september

Oslo

14. juni

MT - basiskurs i undersøkelse og behandling av
lumbal, bekken og hofte

17.-19. september og 30.-31. oktober

Oslo

17. juni

Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem

19.-23. okotober

Oslo

19. juli

Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø

19.-23. okotober

Oslo

24. juli

www.fysio.no/kurs
Beskrivelse av kursene, påmeldingsskjema, regler for opptak og avmelding ﬁnner du i kurskalenderen på nettet.
Her er også kursene sortert etter fagområder. Kurskalenderen på nettet er oppdatert til enhver tid.
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Kunnskap er næring for sjelen.
Platon

OTemadag om Parkinsons sykdom
Norsk Fysioterapeutforbund, Norges Parkinsonforbund og Fram helserehab har inngått et samarbeid og inviterer til temadag om Parkinson
sykdom med fokus er de nylig publiserte europeiske fysioterapiretningslinjene for Parkinsons sykdom. Dagen vil også gi innblikk i
treningens betydning fra et pasientperspektiv, og oppdatert kunnskap fra dyktige fagpersoner. Hovedmålet er å få implementert nye
retningslinjer for ﬂest mulig fysioterapeuter i landet for å sikre kvalitet i
oppfølging og behandling av personer med Parkinsons sykdom.
Dato: 26. januar 2015
Sted: Thon hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo
Pris (inkl. lunsj): kr. 800,- (medlemmer), kr. 1.100,- (ikke-medlemmer)
Påmelding: www.fysio.no/kurs
Påmeldingsfrist: 16. november 2014

OTemadag om fysioterapi

til kreftpasienter
NFF og Helsedirektoratet inviterer til Temadag om fysioterapi til kreftpasienter 14. november 2014 i Oslo.
Informasjon og påmelding: www.fysio.no/kurs

PROGRAM
09.30 - 10.00 Registrering
10.00 - 10.15 Velkommen
10.15 – 11.00 Nye europeiske retningslinjer for
fysioterapibehandling ved
Parkinsons sykdom v/Annette
Vistven, Per Ola Wold-Olsen,
Fram helserehab
11.00 – 11.20 Pause
11.20 – 13.00 Hvordan tilpasse behandlingen
til mennesker med Parkinsons
sykdom i ulike stadier med
sykdommen? v/Annette
Vistven, Per Ola Wold-Olsen,
Fram helserehab
13.00 – 13.45 Lunch
13.45- 14.15

Treningens betydning for å
håndtere sykdommen, en brukers historie v/Thor Hjelmeland
14.15 – 15.00 Medisiner, mat og trening
v/helsefaglig rådgiver i Norges
Parkinsonforbund
15.00 – 15.20 Pause
15.20 – 16.05 Fall og fallforebyggende arbeid
v/Ylva Hiorth, NKB, Stavanger
universitetssykehus
16.05-17.00
En lærende hjerne v/Avdelingsleder, professor Espen Dietrichs,
Oslo universitetssykehus

O Kollegaveiledning
Grupper som vil gå på ettermiddag/kveld:
Stavanger, Bergen, Kongsvinger, Trondheim,
Kristiansand, Oslo, Ålesund og Tromsø
Ta kontakt for grupper andre steder, mh@fysio.no

Grupper som vil gå over 2 x 2 dager:
Gruppe for ledere i Trondheim og gruppe i Oslo

www.fysio.no/veiledning
F YSI OTE R A P E U TE N 8 / 1 4
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Bli med på

FYSIOTERAPI
KONGRESSEN

2O15
4 - 6 mars

Fagforum for medisinsk akupunktur inviterer
til kurs i bruk av nåler i smertebehandling med
fokus på idrettsskader
Arr: NFFs Fagforum for medisinsk akupunktur
Kursledere: Bosko Gardasevic, privatpraktiserende fysioterapeut i
Kristiansand, Ivar Stedjan, privatpraktiserende fysioterapeut.
Sted: ALERE ( tidligere Medinor ) Kjelsåsveien 161 , 0884 Oslo
Dato: 31.10 – 02.11, 2014
Kursavgift: kr. 4250,Max. deltagerantall: 14
Påmelding til: styremedlem Bjørg Vada bjorgchr@gmail.com eller
tlf. 95053526 (Bosko) innen 24.10.14.
Kurset har som hovedfokus behandling av smerter i muskel- og
skjelettsystemet med vekt på idrettsskader. Kurset er en kombinasjon av teori og praksis. Noe forkunnskaper i bruk av nåler er
nødvendig.
Nålebehandling er blitt en del av fysioterapeuters behandlingstilbud. Vårt mål er derfor å gi et godt teoretisk og praktisk grunnlag
for at fysioterapeuter skal kunne gi en faglig forsvarlig behandling
av smerter ved bruk av nåler.
Kurset kan inngå som en del 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.
Man kan søke om reisestipend fra Fondet i forbindelse med deltagelse på dette kurset.

Faggruppen for Mensendieckfysioterapi
arrangerer Høstseminar
Tema: Fot: Feilstillinger, smerter/stivhet og påvirkning oppover i
bevegelseskjeden
Forelesere: Ola Eriksrud og Håvard Engell
Tid: Torsdag 16.10.14, kl 18-21
Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 50, rom G117
Pris: Medlemmer av faggruppen: 200 kr, ikke-medlemmer: 300 kr,
studenter: 150 kr
Påmelding: Bindende påmelding ved betaling til kontonr. 1602 59
25657. Husk å merke betalingen med navn. Ved spørsmål knyttet
til påmelding send mail til: mari-fur@online.no.
Påmeldingsfrist: 09.10.14.

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

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

www.fysioterapikongressen.no
PHYSIOTHERAPY EVIDENCE DATABASE
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

MEDIYOGA

- medisinsk yoga

Utdannelse for helsepersonell
OSLO - STAVANGER - BERGEN - BODØ
TRONDHEIM - TROMSØ

mediyoga.no +46 85 40 882 80

arbeidsmarkedet
Aktiv Helse AS i Hønefoss søker en idrettsfysioterapeut eller en fysioterapeut/MT med ekstra
kompetanse på idrettsskader
Aktiv Helse AS søker en spesialist i idrettsfysioterapi eller en
fysioterapeut/MT med spesialkompetanse innen idrettsfysioterapi. Det er en forutsetning at fysioterapeuten blir godkjent og
inkludert i Idrettens Skadetelefon sitt behandlernettverk.
Fysioterapeuten vil jobbe som selvstendig næringsdrivende og
som leietaker i Aktiv Helse AS under meget konkurransedyktige
betingelser. Åpning av helsesenteret og tiltredelse i januar 2015.
Søknad med CV sendes dan-kla@online.no.
Eventuelle spørsmål kan rettes på samme mail eller på telefon
48 18 08 28 (Dan Klavenes) eller 41 43 41 31 (Øystein Grindstad).
Søknadsfrist: 15. oktober 2014.

Tverrfaglig senter i Lier kommune har ledig
kontor for fysioterapeut
Trivelig arbeidsmiljø. Ikke driftstilskudd. Privatpasienter, forsikringspasienter, grupper og noe BHT. ProMed, Redcord og tilgang
til to treningssaler. Les mer på www.regnbuenhelsesenter.no.
Kontaktperson: Stig Bruset

Fysikalsk Institutt, Puerto Rico,
Gran Canaria
Bedrift innen fysioterapi, rehabilitering og omsorg er til salgs grunnet alder – jeg har drevet ﬁrmaet i mer enn 30 suksessfulle år, og
ønsker nå som jeg er vel over 70 å bli pensjonist på heltid og la
yngre og dynamiske nye eiere overta.
Det Skandinaviske Fysikalske Institutt – Centro Escandinavo
de Fisioterapia S.L. (Ceﬁ) – er et spansk registrert selskap med
begrenset ansvar.

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

Henriette Brattli
Tlf.: +47 97 19 87 47
henriette@a2media.no

Ronny Grenberg
Tlf.: +47 90 76 39 84
ronny@a2media.no

Formålet for Ceﬁ er å gjennomføre
behandligsopphold for norske pasienter i
et varmt klima. Instituttet behandler også
utenforliggende grupper og enkeltpasienter. Behandlingen dekkes etter HELFOs
regelverk, og pasienter med full refusjon
får behandlingen refundert i sin helhet.
Ceﬁ leier to mindre leilighetsanlegg
med til sammen hundre senger. Begge
anlegg har oppvarmet basseng (34 gr. C.).
Sesongen er fra oktober til april/mai. Instituttet sysselsetter 4-8 fysioterapeuter i
sesongen.
For nærmere opplysninger og prospekt kontakt:
Brit Torp, fysioterapeut og daglig leder
Tlf: 00 34 607 58 23 12. E-post: brittorp2@gmail.com
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bransjeregisteret
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Du har kompetansen
–vi har redskapene!

E-butikk

www.fysioett.no
w
    
       

alere.no




“Behandlingsutstyr
og forbruksmatriell”

!

 
Trykkbølge
Super pulsert laser
Biofreeze
3DRX
Behandlingsbenker

Elektroterapi
Kinesiotape
Ortoser
Treningsutstyr
Sirex treningsmatter
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info@altiusgruppen.no

Norges største produsent av fysikalske
behandlingsbenker, MTT og
rehabiliteringsutstyr
Tlf. 64 94 21 65 - Fax 64 94 21 31
info@follo-futura.no - www.follo-futura.no

www.skanlab.no
info@skanlab.no
    



69 35 20 80
   !     "     #    

Irradia

0HGLFDO,QWHOOLJHQW'LRGH/DVHU

Boks 65 Strømmen,
2010 Strømmen
Tlf. 928 31 651

Kontakt oss
for kurs!

MID-Laser

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

Medium modul
QTa kontakt med Henriette eller
Ronny i A2 Media AS

Powerlaser PRO
Probably the best
handheld laser in the world

Din Trykkbølge Partner
1-4Bar
1-15Hz
Menystyrt
Touch screen
Kun 7 kg og bærbar
Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no
www.shockwavetherapy.eu

Solid og prisgunstig
utstyr
www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

      
Ergonomiske produkter
på arbeidsplassen

post@sportsmaster.no – www.sportsmaster.no
Tlf. 66 85 04 60

DATAPRODUKTER

    

www.ergo-line.com
Stor modul
QTa kontakt med Henriette eller
Ronny i A2 Media AS

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING RONNY!
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innﬂytelse på hva
som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige
formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på ditt ﬁrma og dets produkter.

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER
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ǁǁǁ͘ďĂŵƐĞƉƌŽĚƵŬƚĞƌ͘ŶŽϲϵϯϬϬϭϬϱ
Kroppsanalyse
Trening
VO2 testing

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

bransjeregisteret
Q Tidsskriftet Fysioterapeuten er
landets største og beste annonseorgan for fysioterapeuter, både når det
gjelder produktannonser, stillingsannonser og annonser for møter,
kurs og konferanser.
QTa kontakt med Henriette,
henriette@a2media.no eller Ronny,
ronny@a2media.no i A2 Media AS!

Medium modul
QTa kontakt med Henriette eller
Ronny i A2 Media AS

30 år som totalleverandør av
TRENINGSUTSTYR
Gymline AS I Tlf: 69 34 36 20 I post@gymline.no I www.gymline.no

Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000
QTa kontakt med Henriette,
henriette@a2media.no eller Ronny,
ronny@a2media.no i A2 Media AS!

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

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

Henriette Brattli
Tlf.: +47 97 19 87 47
henriette@a2media.no

Ronny Grenberg
Tlf.: +47 90 76 39 84
ronny@a2media.no

FYSIOTERAPEUTEN 8 / 1 4

49

kalender
Årsabonnement 2011:
2014
Norge: 1.000
1.100 kroner. Utland: 1.020
1.150 kroner.
Offentlige institusjoner: 875
950 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til
det blir skriftlig oppsagt.

SEPTEMBER

ANNONSEPRISER – 2011
2014
For bestilling av stillings- og kursannonser,
kursannonser,
kontakt fysioterapeuten@fysio.no
kontakt fysioterapeuten@fysio.no

18. Stiklestad
MS-konferansen 2014
Arr.: MS-forbundet Region Midt
Info: www.ms.no

Stillingsannonser:
Per sp. mm.
Kr. 37. Farge: Kr. 42.
mm.:Sort:
Kr. 43.
Spaltebredde: 88 og 180 mm.
10 % rabatt ved 2. gangs innrykk av samme annonse i påfølgende nummer ved samlet bestilling.
Byråprovisjon: 3,5 prosent.

22.-26. Oslo
Grunnkurs Idrettsmedisin for
leger og fysioterapeuter
Arr.: Nimi og universitetet i Oslo
Info. ww.nimi.no

Møter og kurs:
Møter og kurs hvor NFFs interessegrupper, avdelinger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som
arrangør: per sp. mm.
Sort
Kr.mm.:
26. Farge:
Per sp.
Kr. 32.Kr. 30.
Spaltebredde: 88 og 180 mm.

25.-26. Oslo
Konferanse om helsetjenester
til eldre
Arr.: NSH
Info: www.nsh.no
26. Oslo
Redcordkonferansen 2014
Arr.: Redcord AS
Info: www.redcord.no

OKTOBER
2.-3. Middelfart, Danmark
National Konference om Aldring
og Samfund.
Arr: Dansk Gerontologisk
Selskab
Info: www.gerodan.dk
3. Tromsø
Jubileumsmarkering.
25-års-jubileum, Fysioterapeututdanningen i Tromsø
Info: iris.h.borch@uit.no
6.-8. Oslo
Kurs i trygdefaglige emner
Arr.: Avdeling for
samfunnsmedisin, UiO
Info: info-trygdekurs@helsam.
uio.no

NOVEMBER
4. Oslo
Seminar om brukermedvirkning i
helseforskning
Arr: Kunnskapssenteret,
Diakonhjemmet Sykehus,
Norges forskningsråd
og Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon.
Info: www.kunnskapssenteret.
no
7.-9. Tromsø
Idrettsmedisinsk Høstkongress
Info: www.2014im.com
14. Oslo
Temadag om fysioterapi til
kreftpasienter
Arr.: NFF og Helsedirektoratet
Info: www.fysio.no/kurs
14. Trondheim
Kongress: Overheadidretter
og deres skader; forebygging,
behandling og rehabilitering

Arr.: Norges Naprapatforbund
Info: www.naprapat.org
18.-19. Oslo
Helse i utvikling 2014
Arr: Nasjonalt råd for kvalitet
og prioritering i helse- og
omsorgstjenesten.
Info: www.kvalitetogprioritering.
no

2015

JANUAR
26. Oslo
Temadag om Parkinsons
sykdom
Arr.: NFF
Info: www.fysio.no/kurs

MARS
4.-6. Lillestrøm
Fysioterapikongressen 2015
Arr: NFF
Info: www.
fysioterapikongressen.no

Vi trenger tips til kalenderen
Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre
begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.
Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no
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Tillegg
(gjelder stilling og møter/kurs):
Internett:
Setting:
Kr. 1,50 pr.kun
mmpå nett: Kr. 4.200.
Stillingsannonser
Scanning:
Kr. 100
Kursannonser
kun på nett: kr. 3.200.
Alle priser er ekskl. moms.
FRISTER 2011
2014
Nr. Frist kursann./
debattinnlegg
7
9 22/722/9
8
10 18/820/10

Annonsefrist
stilling ledig
26/7
26/9
22/8
24/10

Utgiv.
dato
16/8
17/10
12/9
14/11

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redaksjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
PRODUKTANNONSER
Ronny
Grenberg,
Media as,
Henriette
Brattli, HS
henriette@a2media.no
og
Postboks
80, 2260
Kirkenær
Ronny Grenberg,
ronny@a2media.no,
A2 Media AS
Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no
ANDRE ANNONSER
ANDRE
ANNONSER
Kirsten Stiansen,
ks@fysio.no
Kirsten
Stiansen
Tlf. 41 31
81 88
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no
ANNONSEMATERIELL
ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet
Elektronisk.
Tilleggsomkostninger
for annet
materiell belastes
kunden.
materiell
kunden.
Tekniske belastes
data:
Tekniske
data:x 280 mm.
Format: 210
Format:
210
x 280
mm.
Satsﬂate:
180
x 247
mm.
Satsﬂate: 180 x 247 mm.
OPPLAG
9.200

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

Følg oss på Facebook!

Følg Fysioterapeuten på Facebook og hold deg oppdatert!
Her ﬁnner du alt av nyheter og fagstoff som legges ut på www.fysioterapeuten.no
I tillegg kan du klikke deg inn på blogginnlegg og kommentarer.
Ta del i diskusjonene og del innholdet med kolleger.
Lik oss gjerne!

