
 
 
ÅRSMELDING Norsk Forening for Fysikalsk 
Medisin og Rehabilitering 2020 
Perioden nov.-19- nov. -20. 
Styrets sammensetning: 
Maja Wilhelmsen Helse Nord (2019-2021) Leder 

Christine Moore Helse Vest (2019-2021) Nestleder 

Margrethe Sørhøy Helse Midt (2020-2022) Sekretær 

Harprit Singh Jhooti Helse Sør-Øst (2020-2022) Økonomiansvarlig 

Thomas Håland Helse Sør-Øst (2019-2021) Nettredaktør 

Tom Farmen Nerli Sør-Øst (2020-2022) medlem 

Marianne Wesnes Helse Vest (2019-2021) medlem  

 

Øvrige organer sin sammensetning: 
Spesialitetskomiteen (2018-2022):  

Ingar Heier (2018-2022) 

Grethe Månum (2017-2021) 

Søren Dubitzki (2020-2024) 

Aleksandar Kondic (2018-2022) 

Ariane Jessica Kwiet  vara (2018-2020) 

Tonje Flørenes vara (2019-2021) 

 

Steffan Robstad Nilssen  2018- YLF  

Tina Ollila Uglebakken 2019- YLF vara 



Valgkomiteen 2020:  

Hanne Langseth Næss og Sara Langelo 

Kode og takstutvalget:  

Ingen kandidater på høstmøte. Styret tar det opp neste høstmøte. Tom Tørhaug og Ottar 
Berg kan være bindeledd til NFFR på dette område.  

Utdanningsutvalget:  

Audny Anke Helse Nord 2019-2021  

Tom Tørhaug Helse Midt 2019-2021  

Grete Månum Helse Sør-Øst 2019-2021 

Helse Vest mangler kandidat, skulle finne etter høstmøtet 2019 

Kvalitetsutvalget :  

Siri Skumlien 2019-2023 Leder  

Randi Brendbekken 2017-2021  

Sigmund Gismervik  2019-2021 Niels Gunnar Juel (2019-2023) 

Kristin Østlie (2020-2024) 

FUXX i Fysikalsk medisin og rehabilitering (LIS) 

Harprit Singh Jhooti 

Thomas Haland 

UEMS-PRM :  

Representanter Ingebjørg Irgens og Johan Stanghelle (siste år).  

Vedtak på årsmøtet 2015: Det besluttes at det kan gis støtte til en delegat per år, eventuelt 
to delegater hvert annet år.  

Hjernerådet: 

For NFFR er Margrethe Sørhøy og Marianne Wesnes meldt inn som kontaktpersoner.  

Norsk Traumeregister/Akuttmedisinsk gruppe, fra 2013-d.d : for NFFR sitter Cecilie Røe, 
Helse Sør-Øst, vara Hanne Langseth Næss, Helse Vest 

Norsk forening for smertemedisin (NFSM) 2017-d.d; Representanter fra NFFR:  Ståle 
Mathiassen Helse Vest,   

Sakkyndighetskomite for kompetanseområde smertemedisin: Sissel Roland, Helse Nord 



Sakkyndigkommitten for alders og sykehjemsmedisin (Geriatrigruppa) (DnLF-organ 2019-
21) Wenche Hilde Nitter (medlem), Eli-Anne Skaug (varamedlem) 

 

Medlemmer: 
Totalt sett er det per nov 2020 totalt 401 medlemmer, som er en økning på 55stk fra 2019.  

Med stor usikkerhet omkring datakvaliteten i vårt legeregister, spesielt for leger i 
spesialisering, er det svært usikkert hva det faktiske antallet leger i spesialisering i fysikalsk 
medisin og rehabilitering er. 
 

Spørsmålet er hvordan etterspørselsutviklingen vil se ut for spesialister i fysikalsk medisin og 
rehabilitering i årene fremover, og hvordan spesialiteten blir påvirket av demografiske 
endringer (økt andel eldre pasienter), sykdomsutvikling, medisinsk-teknisk utvikling og 
omlegging av spesialitetsstrukturen. Det kan godt tenkes at etterspørselsveksten for 
spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering hvert år fremover kan bli sterkere enn den 
årlige netto veksten på 2,3 %. Dersom dette skjer og denne etterspørselsveksten skal dekkes 
av spesialister utdannet i Norge, vil det være nødvendig å øke antallet LIS-stillinger. DNLF har 
gitt tilbakemelding om at høringsrunde relatert til utviklingsplanene til RHF-ene er en 
mulighet for å melde inn spørsmål relatert til antall spesialister.   

 

Arbeidsområder i perioden: 
Styret har som mål å være et aktivt og et synlig styre, både innad i foreningen og utad.  

Arbeid og helse har trukket frem poliklinikker for fysikalsk medisin og rehabilitering som 
sentrale mtp å få pasienter til å stå i arbeid/tilbake til arbeid; og det er startet opp flere 
samarbeidsprosjekter mellom psykiatri og fysikalsk medisin og rehabilitering i denne 
forbindelse.  

Samarbeid mellom ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering vil sannsynligvis også bli 
stadig viktigere fremover mtp at stadig færre av muskel/skjelett-tilstandene skal opereres, i 
hvert fall ikke i første omgang. For best mulig pasienttilbud og best mulig ressursutnytting 
bør derfor pasientforløp for disse pasientene være et samarbeidsområde mellom ortopedi 
og fysikalsk medisin og rehabilitering.  

Foreningen har jobbet aktivt i samarbeid med legeforeningen med å opprettholde et godt 
tilbud til våre pasienter under pågående pandemi. 

Med alle endringene som foregår, både lokalt i egne HF og nasjonalt, samt ny 
spesialistutdanning er det viktigere enn noensinne å stå sammen som spesialitet. Både mtp 
samarbeid regionalt og nasjonalt men også for å synliggjøre behovet for vår spesialitet opp 
mot andre spesialiteter og helsevesenet for øvrig.  

Styremøter 
• Telefon/skype-møte jan 20 
• Fysisk møte feb 20 



• X3 Telefon/skype-møte mars 20 (2 Ekstraordinære møter ang pandemi) 
• Skypemøte mai 20 
• Skype halvdagsmøte juni 20 
• Skypemøte 28.08 og 11.09 
• Heldagsmøte 20.09 
• Skypemøte 02.10. 
• Heldagsmøte 16.11 og 17.11 
• Kontinuerlig dialog i styret på mail/messenger ukentlig. 

 

Høringer 
• Kloke valg NFA jan 20 
• Kloke valg norsk kiropraktikerforening feb 20. 
• Høring Nasjonal veileder for vanedannende legemidler aug 20 
• Høring behandling og oppfølging hjernesvulst aug 20 

 

Høstmøtet 
Det er besluttet at foreningen kun har hovedansvar for ett møte i året, Høstmøtet, som skal 
sammenfalle med foreningens årsmøte. 

Foreningens årlige møter har gått på rotasjon mellom de største utd.-institusjonene.  

Vedtatt at foreningen kan garantere for underskudds-bidrag inntil 15000kr.  

Vedtatt mars 20 å utsette høstmøtet 2020 grunnet pandemi. Årsmøtet gjennomføres derfor 
på digital plattform.  

Trondheim har søkt om å bytte år med Tromsø og det er innvilget.  

Etter plan skal de neste høstmøtene holdes: 

Høst 2021: Tromsø (byttet med Tronheim) 

Høst 2022: Trondheim (byttet med Tromsø) 

Høst 2023: Oslo (OUS + Sunnaas) 

Høst 2024: Bergen 

  

Utdanning:  
Metodebok/nasjonal veileder: 

Dialog med Skumlien ang finansiering jan 20 



Skumlien er meldt inn til legeforeningen som ansvarlig for veileder i dialog med 
helsebiblioteket mars 20.  

Sep 20 Niels Gunnar Juel har søkt om kvalitetsforbedringsmidler for å oppgradere 
metodebok. 

Fjernundervisning: Ansvaret for fjernundervisning er fra 2012 besluttet å rotere med 1-års 
intervaller mellom følgende utdanningsinstitusjoner: 

Sunnaas (-13), St.Olav (-14), Innlandet (-15), Kysthospitalet (-16), Haukeland (-17), Ålesund (-
18), UNN (-19),  Ullevål (-20),  Kongsgaard (-21) og Sunnaas (-22). Kongsgaard er informert 
om ansvar for 2021 i november 2020.  

Fjernundervisningen foregår månedlig via videokonferanse i virtuelt møterom. Det sendes ut 
presentasjon i forkant av undervisningen.  

Etterutdanning 

Påbegynt utkast jan 20. Sendt på høring til alle medlemmer juni 20. Oversendt 
spesialistkomiteen juni 2020. 

Møte med speskom sep.2020 for endelig justering, og deretter innsendt til legeforening.  

Sep 20 fra DNLF: Bedt om endelig gjennomgang og godkjenning fra årsmøtet. 

Annen Korrespondanse 
• Støtter lungeforeningens brev til HOD vedrørende skepsis til el-sigaretter feb 20. 
• Innspill til fagstyret ang prioriteringer ved Korona-pandemi mars 20. 
• Bedt om innspill fra alle medlemmer om rehabiteringstilbud i Norge etter Korona. 

Brev til DNLF om at rehabiliteringstilbud må oppskaleres da ikke alle prioriterte 
pasientgrupper får tilbud grunnet innskrenket tilbud på grunn av Korona. DNLF har 
tatt dette videre med H.dir, HOD og RHFene (dette ble nevnt i en sak på NRK inkl 
innslag på Dagsrevyen). 

• Innspill til president Hermansen ang kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv 
18.08.20 

Representasjon for vår forening 
Maja Wilhelmsen, leder deltok på ledersamling DNLF jan 20.  

Marianne Wesnes, styremedlem, deltok på Hjernerådet juni 20 

Maja Wilhelmsen og Thomas Håland er delegater til Faglandsråd 2020. Maja Wilhelmsen 
deltok i møte 04.11.20.  

Niels Gunnar Juel ble etter høring i foreningen nominert til kandidat til Thon-senteret for 
muskel- og skjelettlidelser. Thon valgte han som en representant til sitt videre arbeid.  



Marianne Wesnes deltok i evaluering av Opptrappingsplanen for habilitering og 
rehabilitering oktober 2020 arrangert av Helsedirektoratet.  

Meldt inn kandidat til H.dirs arbeidsgruppe for rehabilitering etter Covid 19. 

Fremmet forslag om at Marit Gustavsen reoppnevnes til sakkyndigkomiteen i alders- og 
sykehjemsmedisin. 

Nettsider 
Thomas Haland har vært nettredaktør i siste styreperiode. Det jobbes med å skape en aktiv 
og nyttig nettside for medlemmene. Vi håper å kunne holde medlemmer oppdatert på 
aktuelle saker, ved hjelp av hjemmesiden samt vår Facebook-side. Det er ønskelig at 
medlemmene kommer med innspill til saker som er aktuelle for hjemmesiden. Ikke minst 
akademiske prestasjoner og møtedeltagelse på vegne av foreningen er aktuelt stoff.  

Gjennomgått foreningens nettsider januar 2020, kontinuerlig oppdatering gjennom året.  

Forskning 
Det er stort behov for akademisering av faget. Vi oppfordrer til å melde til nettredaktøren 
om nye PhD innen fagområdet vårt, for publisering på vår hjemmeside. Det er også ønskelig 
at PhD-kandidater møter på NFFRs høstmøter og presenterer sin forskning. 

Det ble tatt initiativ til felles forskning på rehabilitering etter Covid-19. Maja deltok på et slikt 
samarbeidsmøte mai 20. 

Kloke valg 
Deltatt på webinar 25.06.20- Maja og Tom 

Gjennomgått våre anbefalinger juni 2020 

Annet 
NFFR har tatt initiativ til at det lages en film om rehabilitering etter Covid-19. Denne ble 
ferdigstilt juni 2020. Ble lagt ut på våre nettsider.  

Aktivitet i våre organer i NFFR 
 
Kvalitetsutvalget, tilbakemelding fra Siri Skumlien (leder):  
 
Kvalitetsutvalget holdt en halvdagssamling i januar og har siden avholdt 2 telefonmøter. I januar valgte 
vi å konsentrere arbeidet om tre områder dette året: 

• Metodeboka  
• Pasienttilfredshetsundersøkelsen i regi av FHI  
• Prosedyrekoder/kodeverk for enkel/kompleks  

 
Niels Gunnar Juel som redaktør for metodeboka jobbet videre med å få inn nye kurs. Pandemien endret 
en del på planene for kurs, og det har medført tilsvarende endringer i arbeidet med metodeboka.  
Samtidig har smitteverntiltakene aktualisert digitale læringsformer og gjort initiativet fra foreningen 
om læringsressurser på nett i metodeboka knyttet opp mot kursene enda mer i tiden. Niels Gunnar 
har på vegne av foreningen sendt inn søknad til legeforeningens kvalitetsfond der nettopp verdien i 



spesialistutdanningen blir vektlagt. Hans rolle som redaktør er helt uvurderlig når det gjelder å få 
materiale laget til bruk ved kursene på plass og omarbeidet i en form som egner seg for publisering 
under Helsebiblioteket.  
Foreningen har satt av totalt 270 000,- til arbeidet med Metodeboka. Tidligere er det brukt 58 146,- av 
denne rammen, og i 2020 vil det ha påløpt kostnader på ca 50 000,-. Det er knyttet usikkerhet til 
kursene for etterutdanning i 2021, men svært sannsynlig at mye av innsatsen vil foregår over digitale 
flater. Vi estimerer derfor en kostnadsramme for 2021 på ca 100 000,-. 
 
Folkehelseinstituttet (FHI) v Mona Haugum har arbeidet med en revidering og utvidelse av skjema for 
brukeropplevd kvalitet blant pasienter utskrevet fra døgnopphold innen rehabilitering.  Etter 
oppfordring valgte de å sende ut informasjon til de enkelte enhetene om egne tall og tall for alle 
institusjoner/helseforetak etter 6 måneders rapportering. Kvalitetsutvalget har så langt ikke etterspurt 
hvordan tallene eventuelt brukes til forbedringsarbeid eller annet. 
 
Det har ikke vært rom for å arbeide med prosedyrekoder dette året. 
 

Kvalitetsutvalget har også vært involvert i arbeid knyttet til Covid-19-rehabilitering. 
Etter anmodning fra styret fikk vi lungelege Eivind Borna ved rehabiliteringsklinikken ved LHL-
sykehuset Gardermoen til å lage en video om rehabilitering etter Covid-19. Den ble i tillegg til 
foreningens nettsider også publisert på Helsebiblioteket. 
https://www.helsebiblioteket.no/infeksjon/koronavirus/opplaering/lungerehabilitering-etter-covid-
19?lenkedetaljer=vis 
 

Spesialitetskomiteen har hatt ett digitalt møte med styret i NFFR, september 2020.  I tillegg 
har det vært fortløpende kontakt pr mail. Viser ellers til eget fremlegg i årsmøtet. 

Kode og Takstutvalget: Nye referansegrupper oppnevnt av de regionale helseforetakene for 
dette året og for 3 år framover; Ottar Berg, Terje Kjer, Frank Becker, Tom Tørhaug + repr fra 
HelseNord ?  

o  På grunn av koronapandemien har man valgt å gjøre bare nødvendige 
endringer, uten å sammenkalle referansegruppene  

o Henvendelser fra sentrale fagmiljø er vurdert og tatt hensyn til 
o Vi (NFFR repr) har ett virtuelt møte i gruppen den 19 november 2020. Neste 

år håper man å kunne sammenkalle referansegruppene på vanlig måte,  
• Det opprettes en ny DRG for fysisk trening i somatikk fra 2021.  Ny DRG inkluderer 

polikliniske kontakter med hovedtilstand Z50.1 Annen fysikalsk behandling. 
• Ny kode for tverrfaglig vurdering, WMAA11 Tverrfaglig vurdering av kjent tilstand, se 

presiseringer  
• ZWUU40 bruk av telemedisin utgår 
• Sentralt i arbeidet er å å sørge for å beholde- eller foreslå nye NCMP koder som 

skiller ut og differensierer komplekse vs mindre komplekse.  
 
 
Utdanningsutvalget: Ingen aktivitet siste året. Tidligere forslag til videre arbeidsområder fra 
dette utvalg er utvekslingen av erfaring om undervisning og gode løsninger, felles 
læringsmål, samarbeide om eksamens/ delemne- og case-oppgaver samt ide-dugnader for å 
skape engasjement for faget hos studentene.  
 

https://www.helsebiblioteket.no/infeksjon/koronavirus/opplaering/lungerehabilitering-etter-covid-19?lenkedetaljer=vis
https://www.helsebiblioteket.no/infeksjon/koronavirus/opplaering/lungerehabilitering-etter-covid-19?lenkedetaljer=vis


Internasjonalt arbeid; UEMS-PRM -20 (European Union of Medical Specialists - Section of 
Physical and Rehabilitation Medicine):  
 
UEMS- PRM dekker fremdeles deler av utgiftene til deltagelse ved fys. med og rehab. 
kursene ved:  

• European School Marseille 
• Euro- Mediterranean Rehabilitation Summer School 
• Vilnius School 
• UK Spinal Injuries Rehabilitation Course 
• Robotic Rehab Summer School   

 
LIS oppfordres til å sjekke ut disse kursene og evt. søke om deltagelse.  

Viser ellers til eget fremlegg i årsmøtet. 

Økonomi 
Viser til eget fremlegg i årsmøtet. NFFR benytter den Norske Bank.  

Regnskapsbyrå: 

Azets Insight AS, avdeling Gran 

Revisor: 

RSM Norge AS, Magnus Gire Døhlie 

Avslutningsvis: 
Styret vil takke alle medlemmer i foreningen sine utvalg, komiteer og våre medlemmer og 
andre som har tatt på seg ulike oppgaver for å fremme foreningen sin virksomhet i året som 
har gått. 

 

Tromsø 10.11.20 

Maja Wilhelmsen 

Leder, NFFR styret 

 

  



Vedlegg 

Arbeidsgruppe for etablering av Thon m-skj-senter, representant fra Legeforeningen, NFFR 

Oppsummering 11.11. 20 

Jeg ble foreslått fra NFFR til Legeforeningen som bidragsyter i en gruppe som konkurrerer om å få 
etablere Thon m-skj-senter: Gunn Elin Bjørnebo (leder, tidl UiOrektor, med.fak.), Hege Berg 
Henriksen (post doc, klin.ern.fys.), May Arna Risberg (prof., NIH, OUS, fysio). Fra Legeforeningen 
Greger Lønne (leder ort.forening), Elisabeth Sture (fastlege), meg (NFFR). 

Vi har deltatt i 3 zoom-møter 

• Første møte sent i august uten forutgående opplysninger: gruppen presenterte et konsept 
som vi var uenige i på mange områder.  

• Andre møte skulle være tidlig i oktober, men ble utsatt til etter at det var et møte med Thon. 
Han ble presentert for et modifisert konsept etter våre innspill som var langt bedre og 
bredere. Thon ville gå videre med dette forslaget og kuttet ut andre. Gruppen har før/etter 
kontaktet andre medspillere som UiO (rektor/prorektor), OUS (forskningssjef), NIH (rektor), 
Oslo Met (fysio.utd.), MUSS etc. for forankring. Vi ble bedt om å komme med konkrete tiltak 
for forankring i primærhelsetjenesten. Jeg har spilt inn mange punkter for dette, bl.a. etter 
presentasjon ved avd. for allmennmed. UiO og samtale med andre. I tillegg spilt inn punkter 
for forbedret helse for befolkningen i samarbeid med dep. og direktorat + folkehelseinst 
(utdanning og formidling, gratis tilbud i PHT (møteplasser/trening) etc. Kompetansehevende 
tiltak (veiledere med konkrete forslag om diagnostikk og beh, pas.info og øvelsespakker) lett 
og gratis tilgjengelig for fagfolk. Nordisk samarbeid om m-skj-helse. 

• Tredje møte (11.11.20) var oppsummerende. Gruppen er bedt om å utarbeide en 10-siders 
konkret prosjektskisse for Thon m-skj-senter som skal leveres innen 1.12.20. Sannsynligvis vil 
Thon avgjøre bevilgning før jul som en julegave til den norske befolkningen. Beløpet blir 
minst 50 mill/år i 10 år med mulighet for 10 år forlengelse.  

Gruppen ønsket forankring i Legeforeningen. Vi anbefalte at dette måtte skje gjennom kanalene som 
kontaktet NFFR for å få representanter inn i gruppen. 

Vårt arbeid i gruppen ble avsluttet per 11.11. 2020. 

 

Oslo 11.11. 2020 

 

Niels Gunnar Juel 
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