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Fysioterapeuter i et 
tverrfaglig samarbeid 

Utfordringer - 
kommunikasjon 

I dag: 



St. Olavs Hospital, Trondheim 

Henvisning 
- oftest fra fastlegen 
- ofte flere behandlere før 
henvisning 
- ferdig utredet 

 

 

 

På smertesenteret 
- inntaksmøte 
- separate undersøkelser 
- felles møte behandlere 
- felles møte med pasient 
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• God start, etablere tillit og allianse 
• Kartlegge forståelse og bekymringer 
• Kartlegge smertemekanismer, funksjon og 

begrensninger 
 

• Gi skreddersydd tilbakemelding 
Ikke: ”Vi finner ingen ting…” 

• Sikre at pasienten har forstått 
• Forklare grunnleggende smertemekanismer 
• Tilpasse til pasientens egen situasjon 
• Bruke dette som utgangspunkt for en 

samtale om behandling og mestring 
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Bjørn Hval, sykepleier 
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”NEVRONTIN 
   LYRICA 
      SAROTEX…” 

”STYRKETRENING 
   SLYNGETRENING 
      TURER I SKOG OG MARK” 

”FØLELSER 
   MESTRING 

ARBEID ANSVAR” 

     ”FAMILIE 
   ØKONOMI 
TRYGDESTATUS” 
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    PLAN 
 

 

     AKTIVE TILTAK 

         evnt ”passive” tiltak  

Alle behandlere og  
hjelpere er inneforstått 
med plan og 
forståelsesmodell 



9 St. Olavs Hospital, Trondheim 

Fysioterapeuter i 
tverrfaglig 
samarbeid 
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Smerte - bevegelse - funksjon 

SMERTE Endret bevegelsesmønster 

Redusert funksjon 
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1. The Fear Avoidance Model 

– Overdreven frykt for smerte eller re-skade  

– Unngåelsesadferd 

– Fysisk dekondisjonering og endret muskulær aktivering 

 

2. The Pain Adaptation Model 

– Link mellom nociceptiv aktivitet og muskelkoordinasjon 

– Reorganisering av muskelaktivering ved smerte 

– Nyttig og beskyttende adaptasjon til smerte 

 

Teoretiske modeller 
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http://4.bp.blogspot.com/-_q7Z5dVSnnY/UkNcKH0CdkI/AAAAAAAAHGs/UtkK9xEs7ZA/s1600/IK_Ekeberg_Rodin_0228_WEB.jpg
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Anne 39 år 

• MR: lumbalt prolaps hø L5-S1 (2010) 

• Smerter i ryggen mot høyre sete-region. Frostrier. Prikkende 

fornemmelse i underarmer og hender. 

• Lite energi og overskudd 

• Hyppig vannlating og avføringen varierende mellom løs og fast.  

• Engstelig nytt prolaps / alvorlig sykdom 

• Redusert nattesøvn, oppvåkningsproblemer. Vanskelig å slappe av. 

• Hukommelsen og konsentrasjonsproblem.  

• Jevnlige kiropraktorbesøk.  
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Brief Pain Inventory (BPI) 
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Når jeg har smerte…. 

 …er det forferdelig og jeg føler at det aldri kommer til å bli bedre 

 

 

  aldri           av og til  alltid 

 

 

 …føles det som om jeg ikke holder ut 

 

 

  aldri           av og til  alltid 

Fra pain catastrophising scale (PCS) 
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Tverrfaglig utredning 

Lege: 

 

• Medisiner avklaring 

• Ønsker svar på om det er grunnlag for borreliose 
utredning 

• Gjennomgang av tidligere utredning 

• Avkrefte mistanke om alvorlig sykdom / prolaps 
 

 



17 

Tverrfaglig utredning 

Manuell terapeut – prolaps eller alvorlig sykdom? 

• Opplever tiltagende stivhet, ”blir verre og verre” 

• Forverres hvis hun bøyer ryggen eller sitter lenge 

• Intermitterende nakkeplager, tidvis vondt å løfte 
armer / hender 

 

• Langstrakt forøket lumbal lordose, stive bevegelser, 
når ikke gulvet ved fremoverbøy, smerter 

• Reflekser og krafttester u.a 

• Sens: noe ↓ under hø fotsåle 

• SLR neg (90°, smerter til rygg, hø < ve) 
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Tverrfaglig utredning 

Manuell terapeut – prolaps eller alvorlig sykdom? 
 

• Myalgier 

• Forkortet muskulatur rundt sete 

 

• Ønsker ny MR og nevrologisk undersøkelse for å 
bekrefte/avkrefte prolaps 

 

• Aksept for at dette kan være lite hensiktsmessig 

• Telefon til kiropraktor 
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Tverrfaglig utredning 

Psykomotorisk fysioterapeut – kroppsundersøkelse: 

 

Få et bilde av balanse, avspenningsevne, kroppskontakt 
og fortrolighet til egen kropp 

 

gjennom undersøkelse av kroppens holdning, 
muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster   

 

Samtale med utgangspunkt i det det legges merke til og 
assosieres til underveis 

 

 



20 

Tverrfaglig utredning 

Psykomotorisk fysioterapeut – kroppsundersøkelse: 
 

• Uttalt ekstensjonsmønster i stående, sittende, gående 

• Høythoracal respirasjon 

• Nedsatt ettergivelighet i columna og uttalt nedsatt 
avspenningsevne ved passiv bevegelse av hode 

• Lite omstillbar i holdning og respirasjon til 
ryggliggende (vil helst ikke ligge på ryggen) 

• Nedsatt avspenningsevne ved passiv bevegelse 

• Noe omstillbar til mageliggende (med liten pute under 
magen) 
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Tverrfaglig utredning 

Psykolog 

• Psykologens rolle ved langvarig smerte? 

 

• Helseangst / dødsangst 

• Tilbakevendende depresjoner 

 

• 3. generasjons kognitiv atferdsterapi 

 

 ACT – Acceptance and Commitment Therapy 
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VERDIER 
Aksept basert modell 

Åndelighet 

 

Pers. 

vekst 

 

Yrke/ 

utd 

Fritid 

Samf. 

borger 

Helse 

Sosial 

relasjon 

For 

eldre 

skap 

 

 

 

Familie 

Forhold

 

 

 

  

Intim 

forhold 
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Status i dag 

• 5 timer med tverrfaglig behandling 

 

• Økende trygghet ifht egen helse 

• Bevissthet rundt stressfaktorer i hverdagen 

• Bevisst på uhensiktsmessige spenningsmønster i 
ulike situasjoner i hverdagen   

• Bedre hvile i liggende stilling 

 

• Blir fortsatt jevnlig ”knekt opp” av kiropraktor 

 

      
 

 



St. Olavs Hospital, Trondheim 

Utfordringer ved 
tverrfaglighet: 

Kommunikasjon og felles 
forståelse  

 

 

 

.. hva vi sier? 

 .. sier vi det samme? 
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 Et sitat fra et dybdeintervju fra en kvalitativ 
studie: 

 «Jeg gikk til fysioterapeut og så sier 
fysioterapeuten atte ’Nå går du til fastlegen din og 
så får du han til å undersøke deg for antakeligvis 
så har du fibromyalgi’. Og så går jeg til legen og 
forteller hva fysioterapeuten hadde sagt og får til 
svar ’Beklager, men det er ikke noe som heter 
det’. Da ble jeg temmelig nedfor for å si det slik.» 
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Samhandling i Primærhelsetjenesten 

T. Tønne og L. Furan 
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Er det tilfeldigheter som rår i det som burde vært planlagte 

pasientforløp? 

 

Er det mulig å få til bedre utnyttelse av eksisterende 

faggrupper i primærhelsetjenesten 

 

Vil et samhandlende team i primærhelsetjenesten føre til:  

• mindre sykefravær ? 

• færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten? 

• større brukertilfredshet? 

 

Samhandlende team i 

Primærhelsetjenesten 
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Samhandling i 

primærhelsetjenesten: 

• 4 fastleger, 2 i kontrollgruppe, 2 i intervensjonsgruppe 

• 4 fysioterapeuter (2 tilknyttet hver fastlege i intervensjonsgruppen) 

• Pasienter med muskel-skjelettplager rekruttert fra fastlegenes liste  

 

 

 

 

 

• Introduksjonskurs 

• Temamøter 

• Ikke vesentlig endring av praksis –  

 annen organisering av samarbeidet 
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Tverrfaglig samarbeid 

• Kommunikasjon 

• Felles forståelse 

• Litt ydmykhet, respekt 

• Trygge relasjoner til andre faggrupper 

 


