
Subjektive opplevelser om 
tilpasset fysisk aktivitet i Norge 

fra legesynspunktet
Pavels Mustafins, overlege spes FysMedRehab (NOR), spes idrettslege (EST, LAT)
Vikersund Bad



Litt om bakgrunn (i relasjon til Paralympics)

• Lege/idrettslege (Tartu universitet, Estland, 1994)
• 4 Paralympics: lege for latvisk lag i PG Sydney 2000 og Athens 2004; 

hoved klassifikatør for sittevolleyball (SV) Beijing 2008 og London 
2012. Deaflympics Roma 2001. Mm.
• Klassifikatør, medisinsk og vitenskapelig direktør ECVD/WOVD 1995 –

2014
• Noe forskning i SV: idrettsskader, klassifikasjon/prestasjon ut fra 

hemningen, livskvalitet, kardiorespiratorisk kapasitet, litt annet
• Underviste i latvisk Idrettshøyskolen og ved Riga Stradins universitet



Litt om bakgrunn (i relasjon til Paralympics)

• Arbeidsgruppe i prosjekt Europeiske standarter i tilpasset fysisk 
aktivitet, del om rehabiliterings medisin



Noen spørsmål. Er idrettslege en 
legespesialitet i Norge?

•Nei (Helsedirektorat)



Noen spørsmål. Er tilpasset fysisk 
aktivitet/Paralympics et tema på idrettsmedisinske 
kurs i Norge?

•Nei



Noen spørsmål. Hvilket tema tar pasient 
oftest opp i møte med lege?

Sykemelding

Uførepensjon

Fysisk aktivitet/idrett

Tilpasset fysisk 
aktivitet/Paralympics



Noen spørsmål. Betaler Helfo når fysisk aktivitet 
brukes som sykdomsforebyggende middel? 

•Nei



Rehabiliteringssentre har vært omdøpt fra tidl
opptreningsinstitusjoner for noen år siden. Noen 
spørsmål. 
• Er idrettsanamnese en del av henvisningen?
• Ja 
• Nei 

• Testes pasienter før de sendes til opptreningsinstitusjoner?
• Ja
• Nei
• Tja



Aktivitetshåndboken – nasjonalt referanse 
dokument om fysisk aktivitet i forebygging og 
behandling
• Sist faglig oppdatert 01.juni 2009



Andre spørsmål. 

• Samarbeid
• Kompetanse/tradisjoner
• Pårørende
• Inkludering ellers (også i arbeidslivet)



Mye bra

• Aktiviteter på kommunenivå
• Frisklivssentraler, BUA
• Tilpassede idrettsarenaer
• Aktivitetshjelpemidler
• Idrettspedagoger
• Mange engasjerte ildsjeler ellers 
• mm
• mm
• Rehabiliteringssentre 

(tidsavgrenset aktivitet)

Frisklivssentralen i Modum er en kommunal helsetjeneste som 
bidrar til mestring og økt helsekompetanse blant innbyggerne. 
Modum kommune har vært sentral i utvikling av tjenesten fra 
1996, da Frisklivssentralen i Modum ble etablert som  den 
første av sitt slag.

Frisklivets venner Venneforeningen Frisklivets venner 
har vært sentrale i utvikling av tilbudet. I 2020 etablerte 
Frisklivets venner Likepersonstilbudet; Gågruppe. 
Tilbudet er åpent for alle og foregår to formiddager i 
uka på Furumo. Les mer: fritid123.no

https://www.fritid123.no/aktivitet/gagruppe/




Gratulerer med jubileum (50 + 2 år)! 

og takk for oppmerksomheten! 


