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Dokumentasjon kan være 

utfordrende. Ett eksempel

• Norske helsemyndigheter:

«Spebarnsmødre bør ikke drikke et 

glass rødvin før de ammer»

• Svensk professor:

«Tull og tøys. De kan ikke ha forstått 

kjemi eller matematikk»



Hvilket behov har du for å vite om 

dokumentasjon i fysioterapi?

• Å søke jobb

• Å kunne dokumentere sin egen 

praksis

• Å kunne skrive sakkyndige 

rapporter, feks forsikringssaker

• Å argumentere for 

fysioterapeutens plass i 

samhandlingsreformen

• Å kunne argumentere i 

diskusjoner, innlegg, kronikker 

• Andre?



Når du skal søke jobb

• Hva spør stillingsannonsen om?

• Hvilke kunnskaper og ressurser 

har du?

• Hvorfor er det viktig å ansette 

en fysioterapeut i denne 

stillingen?

• Hvilken argumentasjon kan du 

føre for at din kunnskap er 

viktig? 

• Kan du nok om 

dokumentasjon som viser at 

fysioterapi hjelper?



Fysioterapeuter deltar ikke i den offentlige debatten 
Hvorfor bruker de ikke den dokumentasjonen som finnes?

• Reportasje i avis om 

hjerterehabilitering. Hvem står fram?

• Reportasje i avis om tilbud på 

omsorgssenter

• Reportasje i avis om rehabilitering av 

idrettsfolk

• Reportasje i avis om det gode resultatet 

av slagrehabilitering, rehabilitering 

etter ulykker, traumer

• Reportasje i «Nordlys» 24.2.16. 

Fysioterapeut ble til personlig assistent

• Bloggere får «herje fritt» i hva som er 

helsefremmende

• Hvorfor deltar ikke fysioterapeutene 

i debatten?



NFFs Etiske retningslinjer sier:
§ 2.1. Fysioterapeuten skal holde seg oppdatert innen sine fagområder

Dokumentasjon i fysioterapi handler 

om:

• Faglig forsvarlighet

Yrkesetiske retningslinjer 

Lov om Helsepersonell

- Dokumentasjon av 

kunnskap

• Dokumentasjon av virksomheten

Lov om Helsepersonell

- Organisering av 

virksomheten???

- Journalføring



Hva er Kunnskapsbasert praksis?

• Forskningsbasert kunnskap

• Erfaringsbasert kunnskap

• Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning

Disse elementene påvirkes av 
konteksten, som kan være 
kultur, ressurser, kompetanse, 
etiske forhold og politikk. 
Derfor kan det være vanskelig å 
overføre kunnskap fra forskning 
til den enkelte pasient 



Vitenskapelig dokumentasjon

• Vitenskapelig dokumentasjon er 

forankret i nasjonale og 

internasjonale retningslinjer. 

• Retningslinjene er overordnet 

og ikke detaljerte i forhold til 

funn hos hver enkelt pasient. De 

gir kun føringer for hvordan 

man skal forholde seg til 

diagnoser. 



HVA ER GOD FAGUTØVELSE 

I FYSIOTERAPI?

”Dokumentasjon dikterer ingen bestemt 

handling, men representerer bare en av 

kildene til god fagutøvelse.

Det er viktig å forbedre evnen til å 

kommunisere, forstå folk og situasjoner og 

fylle på med egne erfaringer”
(Jamtvedt, Hagen, Bjørndal. Kunnskapsbasert Fysioterapi. 2003)



Eksempler på retningslinjer som gjelder i dag
Guidelines

Nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av:

Hofteartrose

Kneartrose

Ryggplager 

Nakkeplager

Skulder (luksasjon), Skulderimpingement

Bekkenløsning med gangvansker

Kvinnehelse (vaginal palpasjon)

Parkinson

Behandling og rehabilitering av hjerneslag

Ankyloserende spondylitt



Evidence basert praksis?
Fra Dagens medisin 2007/10/11 J.T. Ekeland

• At ei medisinsk behandling er deklarert som evidensbasert, 
tyder dessutan enkelt sagt at ein på bakgrunn av 
gruppedesign kan seie at ho verkar for ein statistisk 
gjennomsnittspasient, uavhengig av kontekst. Men i klinisk 
praksis – eller anna menneskebehandling – møter ein ikkje 
gjennomsnittspasienten. Slike finst ikkje, dei er statistiske 
konstruksjonar. 

Derimot møter ein den individuelle variasjonen og 
subjektiviteten ein i gruppedesigna har sjalta ut som 
feilvarians. 



Hvor finnes dokumentasjon?

• www.kunnskapssenteret.no

• www.helsebiblioteket.no

• Muskel og skjelett tiårets (MS)rapport 1/2013

• NAFKAM med Nasjonalt informasjonssenter for 

alternativ behandling (Nifab). Institutt for 

samfunnsmedisin. UiT

Til god hjelp når du skal delta i den offentlige debatten, 

diskutere, skrive avisinnlegg og blogger

http://www.kunnskapssenteret.no/
http://www.helsebiblioteket.no/


Historikk. Forskning fra 1990-tallet. Effekt av fysioterapi 
Clinical Review: Effective physiotherapy BMJ 2001;323:788  (Published 6 October 2001) 

• Tidlig intervensjon ved LBP for å 

forhindre stillstand og fravær fra 

arbeid

• Kvinner og urininkontinens

• Slagrehabilitering

• Lungeprofylakse ifht postop. 

komplikasjon

• Pulmonal rehab. ifht astma og 

KOLS

• Trening reduserer falltendens hos 

eldre

• Massage og elektroterapi virker 

ikke på  kroniske lidelser

• Hva vet vi i dag?



«Faglig oppdatering» 

DOKUMENTASJON AV FYSIOTERAPI fram til 2002

”Fysioterapi er et anerkjent 

behandlingstilbud med dokumentert 

medisinsk effekt på en rekke sykdommer og 

funksjonshemminger” 

Arbeidsgruppe i Helsedepartementet i forbindelse med 

gjennomgang av hvilke behandlingsmetoder som skal 

inngå i egenandeltak 2. Fysioterapeuten nr. 8/2002



Departementet begrunnelse i 2002

• Fysioterapi oppfylte kriteriene for ordningen med 
egenandeltak 2:

Tjenesten skal ha dokumentert medisinsk effekt

Det må foreligge en faglig og/administrativ vurdering av behov 
og kontrollgodkjenning av tilbudet 

Staten bestemmer eller medvirker til fastsetting av priser, 
egenandeler, refusjoner

• «Det er uaktuelt å ta utgifter til alternativ behandling med i 
takstordningen. De bryter med de oppsatte kriteriene. Også 
kiropraktorbehandling foreslås holdt utenom»

Arbeidsgruppe i Helsedepartementet . Fysioterapeuten nr. 8 2002



Hva som ikke fungerer så godt!!
Kunnskapssenteret. Oppsummering kiropraktikk, osteopati, naprapati. 

Publisert 22.05.2008. Endret 17.09.2015

«Det er et gjennomgående trekk i denne 

systematiske gjennomgangen av 

forskningslitteraturen at det er vanskelig å 

påvise sikre effekter av behandlingene. 

Det kan skyldes at primærstudiene 

gjennomgående er for små eller på andre 

måter mangelfulle – eller at det ikke finnes en 

sikker effekt av behandlingen»



Hvorfor er det like godt eller bedre resultat hos fysioterapeut enn hos kiropraktor? 

Dette har man kjent til i 20 år

Pasienter med langvarige ryggsmerter som deltok i fysiske 
treningsopplegg hvor det samtidig ble fokusert på 
avdramatisering av plagene og med uttalt fokus på 
gjenvinning av funksjonsevne og arbeidsevne:

Fikk mindre smerte, bedre funksjonsevne og mer arbeidsfør 
enn kontrollgruppen, som enten fikk tradisjonell behandling 
av leger og fysioterapeuter eller kun råd og veiledning for å 
avdramatisere plagene. 

Lindström I, Öhlund C, Eek C, Wallin L, Peterson LE, Fordyce WE et al. The effect of graded activity on patients with subacute low
back pain: a randomized prospective clinical study with an operant-conditioning behavioral approach. Phys Ther 1992; 72(4):279-90.

|

Klaber Moffett J, Torgerson D, Bell-Syer S, Jackson D, Llewlyn-Phillips H, Farrin A et al. Randomised controlled trial of exercise for 
low back pain: clinical outcomes, costs, and preferences. BMJ 1999; 319:279-83.



Fysioterapi og manuell behandlingsformer

«Mange behandlingsmetoder 

benyttet av fysioterapeuter er 

veldokumenterte»

«Har positiv effekt overfor 

en rekke lidelser og plager i 

muskelskjelettapparat»

Kunnskapssenteret: 

Oppsummering manuelle behandlingsformer. 

Publisert 22.05.2008. Endret 17.09.2015



Opptrening etter hofteprotese
Kunnskapssenteret. Publisert 16.12.2013 Endret 23.10.2014

Progressiv styrketrening ved et 

rehabiliteringssenter (tidlig) kan gi bedre 

funksjon og økt styrke.

Resultater fra to studier viste ingen forskjell 

i funksjon for pasienter som trente hjemme 

sammenlignet med pasienter som trente ved 

et rehabiliteringssenter (tidlig).

Resultater fra to studier viser at trening 

hjemme sent i rehabiliteringsforløpet kan 

bedre funksjon og muskelstyrke.

Høy kvalitet på dokumentasjonen

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOiL_0p6vQAhWF3SwKHZoaDzQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.kunnskapssenteret.no%2Fpublikasjoner%2Ftrening-har-effekt-pa-hofteartrose&bvm=bv.138493631,d.bGg&psig=AFQjCNES7AHtZlInDnQM_BPgc8456THfkw&ust=1479318184102638


Trening ved kneartrose
Kunnskapssenteret: publisert 02.02.2015 Endret 06.02.2015

Trening fører til en moderat reduksjon 

i smerte (stor tillit til resultatet)

Trening fører trolig til en moderat 

bedring i fysisk funksjon (middels tillit 

til resultatet)

Trening fører til en liten bedring i 

livskvalitet (stor tillit til resultatet)

Det er likt frafall i tiltaksgruppen og i 

kontrollgruppen (stor tillit til resultatet)

Stor tillit til resultatene

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtusfKqKvQAhUBkCwKHbpEBAIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.runnersworld.no%2Fartikler%2F3-velser-mot-vondt-i-kneet.htm&bvm=bv.138493631,d.bGg&psig=AFQjCNEqSro1BQD_lhoFfXH7tBRvSPmYqw&ust=1479318286622512


Pilates neppe mer effektivt enn annen trening ved 

kroniske korsryggsmerter. 

Kunnskapssenteret Cochrane oversikt 29.8.2016

Pilates er en type trening som 

er ment å styrke de 

dypereliggende musklene 

rundt mage og rygg. 

Slike øvelser er trolig ikke 

mer effektive enn andre typer 

øvelser for å redusere smerte 

og bedre funksjonsevnen hos 

personer med kroniske 

ryggsmerter. 



Low back pain intervention
Clinical guidelines

• Stay active

• Multidisciplinary 

intervention, cognitive 

intervention 

• Exercises and joint 

mobilization 

• Back school 

• Organizing at work, 

job rotation



Dagens tenkning ved muskel-skjelettplager. 
Hill, J. 2011. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current 

best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet, vol. 378(9802), 1560-1571. 

• Lav risiko

Informasjon. Ikke behandle. Eks. : To dagers gruppe

• Middels risiko

Vurdering, event. behandling, informasjon

Eks.: tre ukers gruppe v/nakke/rygg poliklinikk

• Høy risiko

Behandle med det som virker. Evidensbasert



«Spesific individual supervised»

A systematic review of Hayden J et al. and Kay 
TM et al. and guidelines in the field of neck and 
back pain, support the use of therapeutic exercise
for chronic back and /or neck pain. 

It had to be spesific, individual supervised
training and correct dose

• Hayden J, van Tulder MW, Malmivaara A, Koes BW. Exercise therapy for treatment of
non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. 
Art. No.: CD000335. DOI: 10.1002/14651858.CD000335.pub2.

• Kay TM, Gross A, Goldsmith CH, Hoving JL, Brønfort G. Exercises for mechanical
neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: 
CD004250. DOI: 10.1002/14651858.CD004250.pub3.



Fysioterapi eller medisin?
«70 prosent er unødvendige operasjoner» (Dagens medisin 21.3.13)

Jens Ivar Brox viser til tre 

randomiserte studier fra ulike land, 

som tyder på at veiledet trening av 

fysioterapeut er like effektivt som 

skulderkirurgi.

«Dette kan nok også gjelde rygg-

og kneplager hos middelaldrende 

mennesker – for eksempel 

skivedegenerasjon, korsbånd og 

menisker, som det også opereres 

mye av», sier Brox. 



Studier i fysioterapi med dosert trening som 

gir effekt ved skulderplager

• Audhild Bøhmer et al 1998 og 2008

Trening av skulderpasienter

• Håvard Østerås et al 2010

Subacromial skuldersmerte

• Holmgren et al 2012
Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with

subacromial impingement syndrome: RCS



Utfordringer ved studiene
Har vi nytte av dem i praksis?

• Eksempel: 

Trening som behandling ved langvarig subacromialt

impingement syndrom – En litteraturstudie om 

vurdering av overføringsverdi til praksis?

Bacheloroppgave 2015, Ida Melchiorsen Gulbrandsen

• Konklusjon: På bakgrunn av inkluderte artikler ser det ut 

som flertallet ikke har godt nok beskrevet intervensjon til 

at det er overførbart til praksis



Bekkenrelaterte plager
(tidskr. Den norske legeforening 2010)

• Det er dokumentert god og 

vedvarende effekt av individuelt 

tilpasset fysioterapi med fokus på 

kroppsbevissthet og spesifikk 

funksjonell trening.

• Mange har liten nytte av generell 

trening og stabiliserende øvelser.

• Pasientene kan ha god nytte av 

betryggende informasjon basert på 

anamnese og klinisk undersøkelse. 

• Det er holdepunkter for at det 

finnes ulike undergrupper av 

bekkenleddsplager som kan trenge 

forskjellige 

behandlingstilnærminger



Trening for gravide
Interventions for preventing and treating low-back and pelvic pain during pregnancy

Penneck og Liddle. Cochrane Library. 30 September 2015

Trening for gravide med rygg- og 

bekkenleddsmerter fører trolig til at 

færre rapporterer smerte og at færre 

rapporterer sykefravær relatert til 

smerte. 

Trening fører muligens til en 

moderat reduksjon av smerter og 

bedring av daglig funksjonsevne 

hos gravide med ryggsmerter

Middels til lav tillit til resultatene



Effekten av fysioterapi for pasienter med 

Parkinsons sykdom 
Kunnskapssenteret. Publisert 07.09.2009 Endret 27.11.2014

• Fysioterapi og trening har trolig en 

positiv effekt på balanse.

• Fysioterapi og trening har trolig en 

liten, positiv effekt på livskvalitet.

• Fysioterapi og trening har muligens 

en moderat, positiv effekt på fysisk 

funksjon.

• Fysioterapi og trening har muligens 

en positiv effekt på holdning og 

stillingskontroll og ganghastighet.

• Styrketrening har muligens en 

positiv effekt på beinstyrke

• Vi vet ikke om fysioterapi og 

trening reduserer antall fall.



Fysisk trening for slagpasienter
Kunnskapsenteret. Publisert 09.10.2009 Endret 07.10.2014

• Kondisjonstrening bedrer muligens 

funksjonell gange hos slagpasienter

• Kondisjonstrening bedrer trolig 

maks ganghastighet hos 

slagpasienter

• Kondisjonstrening bedrer trolig 

evnen til å gå lengre avstander hos 

slagpasienter

• Vi vet ikke om kondisjonstrening 

bedrer funksjonsevnen hos 

slagpasienter

• Kvaliteten på dokumentasjonen var 

for lav til å avgjøre om 

styrketrening har effekt på gange 

og funksjonsevne.



Bedre helse med treningsbehandling for personer med 

kronisk utmattelsessyndrom. 
Kunnskapssenteret 05.05.2015. Cochrane-oversikt

Personer med kronisk 

utmattelsessyndrom blir 

trolig mindre utmattet etter 

treningsbehandling. 

Treningsbehandling ser ut til 

å være omtrent like effektivt 

som kognitiv atferdsterapi.

Liten til middels tillit til resultatene i 

studiene



Lungerehabilitering til personer med KOLS
Kunnskapssenteret Cochrane-oversikt 29.8.2016

Lungerehabilitering med fokus på 

utholdenhetstrening og funksjonell 

trening bedrer: 

- tungpustethet

- tretthet

- helserelatert livskvalitet 

- mestringsfølelse 

- fysisk kapasitet

Forskjellene var statistisk signifikante 

og klinisk relevante sammenliknet med 

standard behandling



«Lungerehabilitering bedrer tungpustenhet, livskvalitet og fysisk 

kapasitet hos personer med KOLS» 
Kunnskapssenteret Cochrane-oversikt 29.8.2016

Sammenliknet med standard 

behandling, fører lungerehabilitering 

til:

• Mindre grad av dyspné og tretthet, 

vurdert med spørreskjemaet 

CRQ. (+++0)

• Bedre livskvalitet, vurdert som 

totalskår på spørreskjemaet SGRQ. 

(+++0)

• At maksimal gangdistanse økes, 

testet med «incremental shuttle

walk test». (+++0)

• At maksimal fysisk 

arbeidskapasitet muligens økes, 

testet på ergometersykkel. (++00)



Trening kan muligens redusere smerte og bedre funksjonsevne ved 

patellofemoralt smertesyndrom. 
Kunnskapssenteret Cochrane-oversikt 25.8.2015

Trening kan muligens 

redusere smerte under 

aktivitet og bedre 

funksjonsevne ved 

patellofemoralt 

smertesyndrom. 

Forskeren fant ingen 

dokumentasjon på hvilke type 

øvelser som er best

Svært lav kvalitet på dokumentasjonen



Exercise therapy for bone and muscle health: 
an overview of systematic reviews. 2013

Kåre Birger Hagen. Fysioterapeuten 9/2013

• Exercise therapy: a physical-activity program that involves the client undertaking voluntary

muscle contraction and/or body movement with the aim of relieving symptoms or improving 

function, or of improving, retaining or slowing deterioration of health

• Undersøkt: Fibromyalgi, LBP, Neck pain, Shoulder pain, 

Osteoporosis, Osteoarthritis, RA, Mrb. Bechterew

• Konklusjon:

«Solid dokumentasjon for at trening og treningsterapi har en 

gunstig effekt på de fleste muskelskjelettskader, sykdommer og 

plager. Med unntak av osteoporose, fant vi lite dokumentasjon 

for hvordan og hvorfor trening og treningsterapi virker»



«Fysioterapi bedre enn operasjon av menisk»

«Det er uetisk å fortsette med alt 

dette. Mange prosedyrer vi har 

trodd var kjempeeffektive viser seg 

å ikke være det, sier overlege og 

forsker Jens Ivar Brox»

Han viser til et eksempel fra en 

studie publisert i Bristish Medical 

Journal av forskere ved 

Universitetssykehuset i Nord-

Norge: Den konkluderte med at 

epidurale steroidinjeksjoner ikke 

hadde bedre effekt enn sham-

injeksjon. 

http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5278


Fysioterapi og reduksjon av sykefravær
Bruk kunnskapen når du skal argumentere for jobb!!

• Ljungren og medarbeidere (Spine 1997) fulgte ryggpasienter i to former for trening, 

slynge og MTT og så på endring i sykefravær. Lik effekt av treningsprogrammet. I 

begge gruppene ble sykefraværet redusert med 75-80 %.

• Torstensen og medarbeidere (Spine 1998) sammenlignet effekten av medisinsk 

treningsterapi, tradisjonell benkebehandling og egenaktivitet som ”gå tur” på 208 

pasienter med kroniske ryggplager. Fysioterapi kom likt ut og betydelig bedre enn ”gå 

tur” gruppen. Den siste gruppen hadde lengre sykemeldingsperiode. Besparelsen i 

kroner: tradisjonell fysioterapi i forhold til ”gå tur” var på kr 1882560 

• Lønn og medarbeidere (1999) laget en ryggskolegruppe og fulgte denne og en 

kontrollgruppe som skulle ”ta vare på seg selv” over ett år. Signifikant færre nye 

ryggepisoder i fysioterapigruppa enn kontrollgruppen. Etter tre års oppfølging var det 

fortsatt en kraftig reduksjon i sykefraværet til fysioterapigruppen sammenlignet med 

kontrollgruppen

• Prosjektet iBedrift (Nordlys) 2012: Prosjekt ledet av fysioterapeuter på NORPOL viser 

til reduksjon av sykefravær på arbeidsplassen



DOKUMENTASJONSPLIKT
FRA LOV OM HELSEPERSONELL § 39 og 40

• Den som yter helsehjelp skal nedtegne eller 
registrere opplysninger i en journal for den enkelte 
pasient

• Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk 
og inneholde relevante og nødvendige 
opplysninger om pasienten, samt de opplysninger 
som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller 
opplysningsplikt

• Journalen skal være lett å forstå for annet 
kvalifisert helsepersonell

• I rettssak kan journal kreves lagt fram som bevis



Hva er en journal?

En fysioterapirapport består av undersøkelsesrapport, 

dag-til-dagnotater og sluttrapport (epikrise). 

En journal er en samling av nedtegnede/registrerte 

opplysninger om en pasient. 

Det kan være papirjournal eller datajournal og vil 

omfatte alle fysioterapirapporter, dag-til-dagnotater 

og alle opplysninger fra samarbeidende instanser.

I noen tilfeller er journal tverrfaglig



Hensikten med skriftlig dokumentasjon

• Oppfylle kravene i lover og forskrifter

• Sikre at overføring av nødvendig 

informasjon skjer 

• Bidra til pasientens rettsikkerhet 

• Bidra til egen rettssikkerhet

• Bidra til egen fagutvikling 



PERSONOPPLYSNINGSLOVEN § 13

• Det er tre ubestridelige krav som skal 

oppfylles ved oppbevaring av persondata:

- Konfidensialitet

- integritet

- tilgjengelighet

• Det betyr at det jevnlig skal tas back up av 

journalopplysninger



MELDEPLIKTEN 
Hvem har ansvar?

• Når du melder i fra om din opplevelse
- Tre eksempler

- Kamp om driftstilskudd

- Ryddighet/renhet/hygiene

- Faglig forsvarlighet i arbeidet

• Når du ikke melder fra om din opplevelse
Alvoret ved å sitte med opplysninger som burde ha
vært meldt



Fysioterapeut – pasientforholdet
Spørsmål fra en kollega i kommunepraksis 18.4.17

Lurer på om du kunne ha et råd i forhold til en pasient / terapeut -
situasjon som har oppstått: 

Min kollega opplever at en mannlig pasient passerer tydelig grense 
for terapeut -pasientrelasjon, og prøver å klemme, kysse henne ol.

Hun har vært tydelig og direkte i møte med pas og i telefon.

Det ligger nå mange oppringinger i løpet av påska - noen uten 
talesvar og noen med div "kjærlighetserklæringer".

Kunne du ha et råd til henne / oss hvordan det er klokt og riktig å 
håndtere dette?



Fysioterapeut-pasient-forhold. Vennskap og/eller kjærlighet
http://tidsskriftet.no/2011/06/medisinsk-etikk/privat-forhold-mellom-lege-og-pasient

Fysioterapeuter bør markere avslutning av fysioterapeut-pasient-forholdet ved en skriftlig 

erklæring som begge underskriver når relasjonen er i ferd med å endre karakter 

Hvor lang tid det bør gå fra et avsluttet fysioterapeut-pasient-forhold til fysioterapeuten kan 

tillate seg å innlede et nært vennskaps- eller kjærlighetsforhold, må avhenge av om det kan 

oppstå et avhengighetsforhold i forhold til hva som var grunnlaget for fysioterapeut-pasient-

kontakten. 

Fysioterapeuten har ansvaret for å gjøre denne vurderingen.

http://tidsskriftet.no/2011/06/medisinsk-etikk/privat-forhold-mellom-lege-og-pasient


Fysioterapi og venn på Facebook? 
Eksempel på håndtering

http://tidsskriftet.no/2011/09/medisinsk-etikk/etiske-aspekter-ved-lege-pasient-relasjoner-i-nye-medier

«Takk for henvendelsen om å bli din venn på Facebook! 
Dessverre må jeg avslå tilbudet ditt. Det kan noen ganger 
være vanskelig å gjøre gode faglige vurderinger og gi 
behandling til noen en også har et personlig forhold til» 

«I tillegg kan det å snakke sammen om private forhold på 
Facebook være med på å spre informasjon som er 
taushetsbelagt for oss som helsepersonell» 

«Fysioterapeuter frarådes derfor generelt å ha nåværende 
eller tidligere pasienter/brukere som venner på Facebook. 
Jeg håper du har forståelse for dette. Med vennlig 
hilsen……..»

http://tidsskriftet.no/2011/09/medisinsk-etikk/etiske-aspekter-ved-lege-pasient-relasjoner-i-nye-medier


Sak til Helsetilsynet 

• Pasientens klage: daglige behandlinger av sequele distal 
handleddsfraktur, økt smerte, hardhendt, tok i liten grad på 
pasienten. Følte ble presset til å kjøpe kosttilskudd for å 
motvike beinskjørhet

• Fysioterapeutens redegjørelse for behandling: daglig i fire 
uker leddmobilisering, trening, instruksjon om 
hjemmeøvelser. Journal ført regelmessig, men upresise 
beskrivelser om bla leddutslag og endring. Anbefalt kjøp 
av TNS og treningsball til sammen 3500 kr. Mente å ikke 
ha en formidlingsrolle ved salg av kosttilskudd

• Hvordan ville du vurdert saken?



Helsetilsynets vurdering

”Vi har ikke funnet at du har brutt 

helsepersonellovens bestemmelser, men at din 

behandling på enkelte områder avviker fra god 

praksis. Vi forutsetter at du innretter deg etter vår 

veiledning og våre merknader i saken”

Hvordan vil du vurdere kunnskapsbasert praksis i 

denne saken?



Vurdering av Alternativ medisin (Aarbakkeutvalget NOU 1998)

Gjelder dette i dag?

• Akupunktur, Aromaterapi, Healing, Kinesiologi, 

Osteopati, Soneterapi

• Generelt konkluderer utvalget med at alternativ 

medisinsk behandling ser ut til å ha et potensiale i 

behandlingen av en rekke sykdomstilstander 

utenom akuttmedisin, men at forskningen er 

kommet altfor kort eller har en retning som 

kanskje ikke er formålstjenelig



Dokumentasjon av virksomheten
FRA LOV OM HELSEPERSONELL

• Virksomhet som yter helsehjelp, skal 

organiseres slik at helsepersonellet blir i 

stand til å overholde sine lovpålagte plikter 

(§16)

• Helsepersonell skal av eget tiltak gi 

tilsynsmyndighetene informasjon om 

forhold som kan medføre fare for pasienters 

sikkerhet (§17)


