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FYSIOTERAPEUTENS FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

Markedsføring for alle
Markedsføring av fysioterapi blir en svært viktig oppgave for NFF framover, og har kommet

inn som eget punkt i forbundets hovedmål for perioden 2005-2007. I måldokumentet som

ble vedtatt på Landsmøtet brukes til og med uttrykket offensiv markedsføring. Det er en

ganske klar melding.

I et av fire punkter under «Helsepolitikk og samfunnskontakt», heter det at NFF skal

jobbe for «... offensiv markedsføring av fysioterapeuters rolle og kompetanse i behandling

og rehabilitering, og i folkehelsearbeidet.» Det står mye annet også, om innflytelse i

folkehelsearbeid og politiske prosesser, men begrepet offensiv markedsføring representerer

noe nytt, en annen type tenkning.

Landsmøtet var ganske så tydelig på dette punktet. Fysioterapeuter vil bli sett og hørt. De

føler seg presset fra mange kanter. Andre behandlere puster dem i nakken og konkurrerer

om pasientene. Det er derfor et stort behov for en mer profesjonell markedsføring av

fysioterapitjenester, og å markere hvor skillet går mellom fysioterapi og andre behandlings-

tilbud. Spørsmålet er hvordan dette skal gjøres. Hva slags virkemidler kan  man tillate seg å

bruke, uten at det går ut over fagligheten?

Her var Landsmøtet mindre tydelig, men det er klart at faglig kvalitet må stå sentralt i all

markedsføring av fysioterapi.

En del fysioterapeuter forventer sikkert at NFF skal «ta grep», og mener kanskje at det

meste bør komme fra oven. Men hva kan du selv bidra med? Glem ikke at den beste mar-

kedsføringen er den som skjer i din praksis hver dag, gjennom fornøyde pasienter.

Joseph Odijk fra Florø og Erik Schrader-Nielsen fra Oslo er to fysioterapeuter som har

tatt konsekvensen av at yrkesgruppen ikke lenger har monopol på muskel- og skjelettplager.

De står ikke «stand by» ved behandlingsbenken, men har tatt steget ut av instituttet og retter

sine tjenester mot nye utfordringer i samfunnet. Markedsføring av fysioterapi er ikke noe

nytt for dem, noe de fortalte om under NFFs fagdager i forkant av Landsmøtet.

– Vi må slutte å sutre og heller spørre hvorfor fysioterapeuter ikke er en av de gruppene

som framheves og betraktes som bidragsytere i helsefremmende arbeid, og gjøre noe med

det, sa Joseph Odijk.

Oppfordringen om å tenke offensivt når det gjelder markedsføring går derfor like mye til

hver enkelt fysioterapeut som til NFF sentralt.
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Landsmøtet 2004 vil få en litt spesiell plass i NFFs historie. Så mange

delegater forlot møtet for å rekke tog, buss og fly at det ikke lenger var

beslutningsdyktig. Flere saker ble dermed ikke behandlet. Er et slikt ettermæle

rettferdig? Landsmøtet var nemlig også preget av god stemning, engasjerte

delegater og interessante diskusjoner. Men en gjennomgang av hvordan NFFs

landsmøter skal gjennomføres, hvor lenge de skal vare og hva slags saker

Landsmøtet skal beskjeftige seg med, er helt nødvendig.

Landsmøtedager

Alle foto fra Landsmøtet
og Fagdagene 2004:
Heidi Johnsen
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Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

En skuffet og fortvilet Britt Rakvåg Roald
fra Nordmøre og Romsdal ringte Fysiotera-
peuten dagen derpå. Hun er også nyvalgt
medlem i NFFs sentralstyre. Landsmøtet i
2001 vedtok at fylker med to avdelinger
skulle få færre delegater. Dette rammet blant
annet Nordmøre og Romsdal som ble redu-
sert til to delegater.

– Å stille med to kontra tre delegater er
en stor forskjell. Dette var en viktig sak for
oss, men sikkert en fillesak for andre. Jeg
oppfattet ikke at vi ikke ville rekke å be-
handle alle sakene. Nå må vi vente til neste
Landsmøte før vi kan fremme den på nytt,
sier hun oppgitt.

– Men det er dere delegater som bestem-
mer saksgangen?

– Det er jeg klar over og har tenkt mye på
hvor vi kunne ha knepet inn tid. Kanskje vi
kunne startet tidligere fredag eller flyttet lov-
sakene lenger fram på sakskartet?

– Hva sier du til at saken eventuelt kan
tas opp på representantskapsmøtet?

– Det ville selvfølgelig vært fint om det
kunne være slik, men jeg forholder meg til
det Inga Bilberg i Lovutvalget sier til
Fysioterapeutens nettutgave: at sakene må
vente til neste Landsmøte, sier Rakvåg Ro-
ald.

Ikke hørt
– Landsmøtet ble ikke hørt. Det var flere, in-
kludert meg selv, som var oppe på talersto-
len og mente at det å bruke to timer på
Bernt-utvalget og RTV var for mye i forhold
til at dette bare var orienteringssaker. Jeg
forsto fort at Landsmøtet ville få knapp tid

Sterke reaksjoner på avviklingen
av Landsmøtet

og syntes dette var unødvendig tidsbruk. De-
legatene visste heller ikke på forhånd at
dette skulle tas opp i et slikt omfang. Med så
mange saker burde sekretariatet forstått tids-
skjemaet bedre. Jeg føler vel at delegatene
ikke hadde noe de skulle ha sagt her, sier
Audun Bjerke, avdelingsleder i Finnmark.

Han påpeker blant annet Rakvåg Roalds
sak om antall delegater og mener det ikke
blir riktig å behandle en slik sak på et repre-
sentantskapsmøte.

– Her stiller vi blant annet med ulikt an-
tall delegater i forhold til Landsmøtet. Sam-
tidig ser jeg at det er lang tid å vente. Et an-
net forhold er avviklingen av valg, som må
tas opp til diskusjon. Jeg og flere mener det
er tull å ha skriftlig avstemming der det bare
er en kandidat. Det kunne kortet ned på en
seanse som tok svært mye tid, sier Bjerke.

– Men burde delegater ha reist før møtet
var ferdig?

– Nei, det burde de ikke. Men dette er
også litt ordstyrernes skyld som ikke hadde
helt kontroll, mener Bjerke.

Godt forberedt
Dette var mitt første Landsmøte, og vi i av-
deling Akershus hadde forberedt oss godt.
Det var konstruktive og nyttige diskusjoner
både mellom fagledere og organisasjon.
Landsmøtet sluttet imidlertid litt brått, da de-
legater forlot salen for å rekke fly og tog,
sier Elisabeth Troøyen, leder i Akershus.

Hun mener det er tankevekkende om vik-
tige lovsaker  må vente til neste Landsmøte
om tre år. Om situasjonen som oppstod
skyldtes for mange saker, for dårlig ordstyr-
ing eller at det skulle vært satt av lengre tid,
er hun usikker på.

– Kommunesaken på to timer var viktig,

fordi det skjer
svært mye i
kommunene nå.
Men  dette var
en diskusjonssak
og ikke noe som
skulle vedtas.
Jeg er derfor
usikker på om
Landsmøtet var
riktig forum her.
Akershus syntes
ikke det. Mange
av lovsakene
som ikke ble be-
handlet er svært
viktige i forhold
til videre arbeid
i organisasjonen,
og skal ifølge
lovverket vedtas
av et Lands-
møte. Men vi
kan  ikke vente
tre år på en av-
gjørelse. Et ek-
straordinært
Landsmøte er
dyrt å avvikle,
så spørsmålet er
hvordan dette
skal løses, sier
Troøyen.

Bedre forarbeid
Trond Hanne-
stad, leder i PFG,
mener at den
praktiske gjen-
nomføringen av
Landsmøtet ikke
var bra.

– Det burde
vært gjort et bedre forarbeid slik at rekkeføl-
gen av sakene ble mer oversiktlig. Slik det
ble, mistet vi en del kontinuitet og fikk et
større og større tidspress på slutten. Det er
synd at viktige saker ikke blir vedtatt fordi
Landsmøtet ikke er vedtaksdyktig og at dette
skal overskygge et ellers bra møte.

– Hva burde vært gjort annerledes?

Tiden gikk, Landsmøtet nærmet seg slutten. Det gjorde også buss-

avgang til tog og fly. Igjen stod behandling av lovsakene. En etter

en forlot delegatene Landsmøtet, som til slutt ikke var beslutnings-

dyktig. Lovsaker krever nemlig to tredjedels flertall. Reaksjonene er

mange og sterke.

Britt Rakvåg Roald.
Arkivbilde

Audun Bjerke.
Arkivbilde

Trond Hannestad.
Arkivbilde
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– Ordstyrerne burde vært oppdatert på antall beslutningsdyktige
delegater. I stedet for å starte Landsmøtet med ti minutters innlegg
og så kutte, burde det vært innlegg på fem minutter fra starten. Det
er vanskelig å si at saker kunne vært utelatt, men kanskje noen
kunne vært behandlet i andre fora? Med strengere regi hadde dette
vært unngått. Kanskje burde Landsmøtet startet torsdag kveld og
heller betalt ekstra for det. Det ville likevel vært billigere enn det vi
står overfor nå. Dette må være en skikkelig lærepenge, sier Hanne-
stad. ■

NFF skal jobbe for at grunnutdanningen for fysioterapeuter blir

videreutviklet til en femårig masterutdanning. Dette kom inn i NFFs

hovedmål for neste landsmøteperiode etter forslag fra faggruppene for

manuell terapi og idrettsfysioterapi.

Landsmøtet vedtok også å etablere en etterutdanning som kvalifise-

rer alle fysioterapeuter til å bli primærkontakter, og å utarbeide

retningslinjer som sikrer at fysioterapeuter kan utøve rollen som

primærkontakter på en forsvarlig måte. Manuellterapeuter har allerede

slik etterutdanning. I tre fylker kan de i tillegg undersøke og behandle

direkte uten at pasienten mister retten til trygderefusjon.

I begrunnelsen for forslaget om femårig utdanning viste de to

faggruppene til utviklingen internasjonalt. Over halvparten av fysioterapi-

utdanningene i USA er allerede på masternivå. Mange steder kreves også

bachelorgrad før man starter utdanningen.

Faggruppene mener at fysioterapeuter bør kvalifisere seg til å utføre

nye arbeidsoppgaver. Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven tilsier da

at grunnutdanningen må utvides.

Vedtaket om femårig utdanning kom inn under satsingsområde 1 i

NFFs hovedmål, utdanning, fagutvikling og forskning.

De andre hovedsatsingsområdene for NFF er etikk, helsepolitikk og

samfunnskontakt og organisasjon. Det siste innebærer blant annet at

«NFF skal ha en organisasjonsstruktur som ivaretar god kommunikasjon

mellom sentrale og lokale organisasjonsledd og til medlemmene

generelt».

Ønsker femårig utdanning
i fysioterapi
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Faglig ajourføring. Det er temaet

nyvalgt leder Eilin Ekeland fram-

hever som særlig viktig i sin opp-

summering av Landsmøtet. NFF

må komme fram til en modell for

hvordan alle fysioterapeuter kan

holde seg faglig oppdaterte. Når

det gjelder skjebnen til de

ubehandlede sakene, understreker

Ekeland at dette skal avgjøres et-

ter møter i sentralstyre og lovut-

valg i januar.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Eilin Ekeland understreker at det er viktig
for henne å vite at fysioterapeuter er faglig
oppdaterte.

– Dette ligger i bunnen for det videre ar-
beidet med markedsføring av fysioterapi. Vi
må sikre kvaliteten vår slik at markedsførin-
gen får et tydeligere fundament, sier
Ekeland.

Ellers mener hun det er mange konkrete
oppgaver å ta tak i etter Landsmøtet. En sak
trekker hun likevel fram. Det er vedtaket
som åpner for faglig medlemskap for de som
er organisert i Forskerforbundet.

– Jeg håper så mange som mulig velger å
komme tilbake til NFF. Vi trenger og ønsker
deres kompetanse og engasjement i forbun-
det, sier hun.

Delegater reiste
Diskusjonen rundt det faktum at Landsmøtet
ikke ble ferdig med alle sakene fordi delega-
ter reiste og etterlot en ikke vedtaksdyktig
forsamling, har vakt både fortvilelse og for-
argelse hos mange. Det er også ulike oppfat-

Den nye sjefen:

– Vi må sikre kvalitet

ninger om hva som skal skje med disse sa-
kene. Kan de behandles på representant-
skapsmøtet slik Anne Lexow uttalte i
Fysioterapeutens nettutgave? Eller må de
vente til neste Landsmøte slik Inga Bilberg,
leder i lovutvalget tolker lovverket?

– Hvilke kommentarer har den nye
forbundslederen til dette?

– Jeg synes Landsmøtet ble profesjonelt
gjennomført teknisk sett. Det var god og
hyggelig stemning, men fryktelig mange sa-
ker og mange medlemmer med meninger om
stort og smått. Debatten kunne kanskje vært
stoppet for småting og dermed gitt bedre tid
for de store sakene, men det er vanskelig å få
til i en organisasjon. Dette er ikke bare
ordstyrernes ansvar, men en utfordring i for-
hold til at alle skal komme til orde og at
Landsmøtet skal gjennomføres innenfor en
gitt tidsramme. Jeg har ingen løsning på
dette her og nå, men vi må se hvordan vi kan
hindre at det gjentar seg. Alt det formelle

rundt dette må vi avvente
til de første møtene i sen-
tralstyret og lovutvalget et-
ter nyttår.

– Er representantskaps-
møte også i landsmøteåret
en løsning?

– Jeg tror et represen-
tantskapsmøte vil kunne
behandle en del av sakene
og dermed redusere antallet
saker til Landsmøtet, sier
hun

– Burde ikke delegatene
ta ansvar og sørge for at
Landsmøtet var vedtaks-
dyktig?

– At delegater dro er et felles ansvar. Vi
var uforberedt på den situasjonen som opp-
sto. Å diskutere der og da hvorvidt det skulle
bestilles nye flybilletter og overnattinger ble
for vanskelig.

Hva er fysioterapi?
Dokumentet «Hva er fysioterapi», utarbeidet
i samarbeid med Fag- og spesialistrådet og
Etisk utvalg, ble etter mye kritikk sendt til-
bake til sentralstyret for ny gjennomgang og
redigering. Arbeidet skal ferdigstilles innen
utgangen av 2005, men kan ikke vedtas før i
første halvår av 2006.

– Hva synes du  om at man ikke klarer å
få fram hva fysioterapi er?

– Jeg aksepterer selvsagt at et revidert ut-
kast skal ut til høring i faggruppene, og at
det skal legges fram for representantskaps-
møtet i 2006. Men jeg har et ønske om at vi
skal klare å få fram noen dokumenter før den
tid, sier hun. ■

Nyvalgt leder. Eilin
Ekeland har mange
oppgaver hun skal ta
fatt på, blant annet de
sakene som ikke ble
behandlet fordi
Landsmøtet ikke var
vedtaksdyktig. Foto:
Heidi Johnsen
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Eilin Ekeland ble valgt til ny forbundsleder

med 76 av 78 mulige stemmer, mens Elin

Engeseth fortsetter som nestleder. Det

kom derimot flere benkeforslag på andre

medlemmer til sentralstyret enn de valgko-

miteen hadde foreslått. Det gjaldt blant an-

dre UFFs leder Snorre Vikdal.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Gjenvalgt ble også leder av Ansatt råd, Bente Moe, le-
der av Privat råd, Roar Høidal, og leder av Fag- og
spesialistrådet, May L.T. Ringvold. Disse rådslederne
har fast plass i sentralstyret, sammen med forbundsleder
og nestleder.

Det ble derimot kamp om de fire andre plassene i
sentralstyret og til ledervervet i Privat råd.

Roar Høidal ble utfordret på vervet som leder, da det
ble fremmet benkeforslag på Stig Salberg. Høidal ble
imidlertid valgt med 42 mot 35 stemmer.

– Takk, det er alltid spennende med en tvekamp, var
Høidals kommentar til landsmøtedelegatene etter at re-
sultatet ble klart.

Tre nye inn
Stig Salberg var ikke innstilt av valgkomiteen til en ny
periode i sentralstyret, og det kom ingen forslag fra de-
legatene. Han går derfor ut av sentralstyret, men ble et-
ter benkeforslag i stedet valgt inn i Privat råd.

Beate Ytreberg, Troms, var heller ikke med i valgko-
miteens innstilling, men ønsket i likhet med Salberg å
fortsette. Avdeling Troms ønsket sterkt å beholde Ytre-
berg i sentralstyret, noe de klarte gjennom å vinne støtte
for et benkeforslag.

Foruten Vikdal og Ytreberg, ble det fremmet benke-
forslag på Franz Uyttendaele, manuellterapeut fra Tøns-
berg.

De fire sentralstyremedlemmene som til slutt ble
valgt var Beate Golten, Oppland, Britt Rakvåg Roald,
Nordmøre og Romsdal, Erik Schrader-Nielsen, Oslo og
Beate Ytreberg, Troms. ■

Ingen utfordrer til
ledervervet, kamp om
sentralstyreplasser

NutriLenk er en ny måte å
vedlikeholde et sunt og
normalt bruskvev – også
når man blir eldre. Hva
kan være mer opplagt enn
å tilføre kroppen de
samme stoffer som brus-
kvevet er oppbygget av?

Innholdet i NutriLenk er
basert på utvalgte arter av
bruskfisk. Denne fiske-
brusken har et høyt natur-
lig innhold av bl.a. kon-
droitinsulfat, hydrolisert
kollagen, kalsium og 
øvrige mineraler som

utgjør en viktig del av
normalt bruskvev hos
både dyr og mennesker.

For å gjøre næringsstoffene
tilgjengelige for fordøyelsen
er råmaterialet skånsomt
behandlet med et enzym,
som findeler de meget
store molekylene, som
bruskvev består av. Disse
enkeltdelene blir derved til-
gjengelige som byggesten
for bruskvevet hos de som
tar NutriLenk.

Nutrilenk fåes kjøpt hos
din nærmeste helsekost-
butikk

Naturlig byggesten for bruskvevet

NUTRILENK
SpesialComplex
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Lav egenkapital og dårlig likviditet

i NFF bekymret Landsmøtet i så

stor grad at Hordaland fikk solid

flertall for et forslag om å øke

kontingenten med 200 kroner.

Dette kom i tillegg til sentralsty-

rets forslag om fem prosent øk-

ning, som Landsmøtet økte til

seks prosent og vedtok. Ny med-

lemskontingent: 4.236 kroner.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Regnskapene for perioden 2001-2003 ble
vedtatt, til tross for en del diskusjon. Vedtatt
ble også budsjettet for neste landsmøteperi-
ode. Men Landsmøtet mente altså at forbun-
det trengte mer penger enn sentralstyret
hadde lagt opp til i sitt budsjettforslag.

Det var ingen kritiske merknader av be-
tydning når det gjelder hva pengene er brukt
til, men flere mente regnskapene var
uoversiktlige. Bekymringen gjaldt i hoved-
sak forbundets dårlige likviditet og behovet
for å bygge opp en større egenkapital.

Bunnlinjen for 2003-regnskapet  viste et
underskudd på driftsresultatet på ca. 895.000
kroner. Dette inkluderer et underskudd i Fy-
sioterapeuten, som vil bli dekket inn på
tidsskriftets regnskap for 2004.

Stramme budsjetter
Bente Moe, sentralstyret, sa i sin orientering
om regnskapet at NFF har hatt tradisjon for
stramme budsjetter, med høy aktivitet. Man
har stort sett budsjettert med at resultatet
skal gå i null, og da er det ikke noe sling-
ringsmonn for uforutsette utgifter eller av-
setninger til egenkapital og fonds.

– Det er ikke mulig å ha både stramme
budsjetter, høy aktivitet og sette av midler til
å styrke egenkapitalen. Det blir også vanske-
lig å ta uforutsette utgifter, sa Bente Moe.

Solid hopp for medlemskontingenten

Bruk av fondsmidler
For å få regnskapet til å gå opp har NFF over-
ført midler fra blant annet Konfliktfondet.

Dette  førte til negative reaksjoner fra
flere av delegatene.

NFF Møre og Romsdal fikk vedtatt et
forslag om at Fondets midler kun skal benyt-
tes til de aktivitetene som er skissert, og at
det ikke skal være tillatt å låne fra fondet.

Det var også flere spørsmål rundt måten
budsjettet var satt opp på, med en stor post
på rundt 30 prosent til uspesifiserte drifts-
kostnader. Dette gjorde det etter manges me-
ning vanskelig  å få oversikt over forbundets
bruk av midler. Men ifølge revisor var dette
en vanlig måte å føre et overordnet regnskap
på i organisasjoner som NFF.

Dyr kassakreditt
Landsmøtet var ikke tilfreds med at likvidi-
teten i forbundet til tider er så dårlig. En
konsekvens av dårlig likviditet er blant annet
utgifter til morarenter hvis regninger ikke
betales i tide, og det har skjedd i en del til-
feller for NFF.

Blant de som stilte seg kritiske til dette
var Knut Jæger Hansen, Oslo, og Gerty
Lund, avdeling Akershus.

– Det er riktig at vi ikke har hatt god nok

likviditet til enhver tid. Vi har følt oss pres-
set fordi vi ikke har villet belaste fondene
mer enn absolutt nødvendig. Og kassakreditt
er dyrt, sa generalsekretær Lene Rønning-
Arnesen til Landsmøtet.

Kontingentøkningen
Generalsekretæren sier til Fysioterapeuten at
økningen er viktig for å styrke økonomien i
forbundet.

– Økningen skyldes ingen umiddelbare
planer om å øke aktiviteten. Vi ønsker å
styrke egenkapitalen, slik at vi blant annet
kan møte uforutsette ting. En utfordring for
forbundet er at antallet rettssaker både i privat
og offentlig sektor har økt, sier Rønning-Ar-
nesen. Hun peker også på utviklingen i kom-
munene og Bernt-utvalgets innstilling.
Rønning-Arnesen mener at  NFFs medlems-
kontingent  ikke er høy i forhold til andre for-
bund det er relevant å sammenligne seg med.
Kontingenten fra nyttår er 4.236 koner i året,
og månedsbeløpet blir da 353 kroner. Med-
lemskontingenten i Sykepleierforbundet er i
dag 1,45 prosent av brutto lønn, med en øvre
grense på 344 kroner per måned. I Norsk
Ergoterapeutforbund betaler medlemmene
1,8 prosent av lønn til medlemskontingent.
Øvre grense her er 438 kroner per måned. ■

Kontingentøkning. Hordaland-benken i intenst arbeid. Fra venstre Britt Strømme, Nils
Schjeldrup og Janniche Helen Pedersen.
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Landsmøtet

Snorre Vikdal hadde gjort et im-

ponerende stykke arbeid i forkant

av Landsmøtet for å få sine saker

på sakskartet. Han gikk til og med

veien om NFFs lovutvalg etter å ha

blitt avvist av sentralstyret. Men til

tross for mye sympati fra Lands-

møtet, fikk ikke UFF vedtatt en

eneste av sine saker. Forsøk på å

få Snorre Vikdal valgt inn i sen-

tralstyret lyktes heller ikke.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Lederen i Unge Fysioterapeuters Fellesskap
spilte en svært aktiv rolle på Landsmøtet og
fikk flere støtteerklæringer som viste at
mange satte pris på hans engasjement og ar-
beidsinnsats. UFFs landsmøtesaker skapte
generelt mye debatt.

Når det gjelder forslaget om at  trygdere-
fusjonen skal følge pasienten, oppnådde
UFF kun at det ble nedsatt en arbeidsgruppe
som skal utrede saken i neste landsmøtepe-
riode.

– Dette var den viktigste saken for oss.
Klart det er skuffende at vi ikke fikk den
igjennom, men det er bra at det ble vedtatt å
la en arbeidsgruppe se på forslaget. Slik
stemningen var, var dette trolig det beste vi
kunne oppnå. Jeg tror at en slik utredning vil
belyse våre argumenter enda sterkere, og at
utfallet kan bli positivt i det lange løp, sier
Vikdal til Fysioterapeuten.

NFFs nestleder Elin Engeseth viste i sitt
innlegg til at staten presser voldsomt på for å
få ned refusjonsutbetalingene til fysioterapi,
og at det da blir feil å komme med forslag
som kan gjøre det vanskeligere å kontrollere
utgiftene.

– En død sak, omtrent som å bære havre
til en død hest, var kommentaren fra Vidar
Jacob, Vest-Agder. Han uttrykte likevel sym-

Ingen saker helt i boks for UFF

pati med at UFF setter fokus på temaet
trygderefusjon.

Skuffet
Foruten temaet trygderefusjon, hadde UFF
disse landsmøtesakene:
● Privat praksis, med forslag til konkrete på-
legg til Privat råd om å rydde opp i proble-
met med overprising av leieavtaler og drifts-
tilskudd.
● Markedsføring av fysioterapi. Sju punkter
med ganske detaljerte forslag til hva NFF
skal gjøre på dette området.
● Bekjempelse av den økende arbeidsledig-
heten blant fysioterapeuter, med detaljerte
forslag til tiltak og kutt i studieplasser.

UFF har flere ganger gått hardt ut mot
Privat råd og kritisert dem for ikke å ville ta
tak  i problemene innen privat praksis. UFF
har også vært kritisk til at nesten alle med-
lemmene av Privat råd har driftstilskudds-
avtaler. Det er særlig overprising av leie-
avtaler og «penger under bordet» ved overta-
kelse av driftstilskudd UFF har fokusert på.

Etter en relativt kort debatt på Landsmø-

tet gikk Snorre Vikdal likevel på talerstolen
og kunngjorde at UFF trakk forslaget. De
ville heller jobbe for å få dette inn under
NFFs hovedmål for neste periode. Denne
strategien lyktes imidlertid ikke.

– Jeg er svært skuffet og overrasket over
at oppryddingen innen privat praksis ikke
ble et eget hovedmål. Vi mente vi opptrådte
konstruktivt, men der tok vi feil, sier Vikdal.

Han understreker at forslaget ble trukket
fordi det kom et alternativt forslag om at Pri-
vat råd skulle ta fatt i saken og komme med
konkrete forslag til tiltak. Dette forslaget
fikk overveldende flertall.

Kutt studieplasser!
Her viste UFFs leder til at det i dag er regis-
trert ca. 78 arbeidsledige fysioterapeuter, og
at flere hundre jobber med helt andre ting
enn fysioterapi. UFF mener at NFF bør
spille en mye mer aktiv rolle for å bekjempe
ledighet og la fram detaljerte forslag til hvor-
dan NFF bør bistå medlemmer uten jobb.
Forslaget til vedtak var som følger:

- NFF skal ha en egen rådgiver/kontakt-

Godt forberedt. Snorre Vikdal i UFF brukte talerstolen flittig og var godt forberedt.
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Landsmøtet

Roar Høidal ble gjenvalgt som leder for Privat råd, selv om mye

av kritikken mot rådets arbeid i privat sektor ble gjentatt på

Landsmøtet. Han fikk også helt overraskende en konkurrent til

ledervervet, da Stig Salberg ble foreslått. Høidal vant med 42

mot 35 stemmer.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– Jeg håper at de som ønsket seg ny leder i Pri-
vat råd vil føle seg ivaretatt. Det er jo helt klart
mange som vil ha endringer. Dette vil jeg
legge stor vekt på, og jeg tar med meg signa-
lene fra Landsmøtet inn i det nye rådet. Men til
tross for heftig diskusjon, fikk vi ingen kon-
krete pålegg fra Landsmøtet, sier Roar Høidal
til Fysioterapeuten.

Når det gjelder konkurransen om leder-
vervet, sier Høidal at det var veldig greit at
Landsmøtet fikk et reelt valg. Stig Salberg ble
i stedet valgt inn som medlem av Privat råd.

Konstruktivt
Høidal mener kritikken mot Privat råd var mer dempet enn det som har kommet
fram tidligere, da særlig med tanke på UFFs leder Snorre Vikdal og hans opptreden
på Landsmøtet.

– Det var en god stemning. Det var konstruktivt, og jeg fikk inntrykk av at folk
var opptatt av å finne løsninger. Jeg ville ikke blitt overrasket om det hadde blitt
sterkere konfrontasjoner enn det faktisk ble, sier han.

De viktigste signalene fra  Landsmøtet gjelder etter Høidals mening forbundets
økonomi og delegatenes bekymring for økonomistyring og likviditet. Etter forslag
fra delegatene ble medlemskontingenten økt med 200 kroner, en høyere økning enn
sentralstyret hadde lagt opp til.

Forventer service
– Medlemmene forventer service, og NFF strekker seg langt for å gi dem det. Kan-
skje ambisjonsnivået er for høyt i forhold til inntektene? 200 kroner i økning er ikke
spesielt mye. Jeg tror folk ser at dette er nødvendig. NFF jobber med flere tunge og
kostbare saker, som for eksempel rettssakene om driftstilskudd. Vi må ha et sterkt
fokus på NFFs økonomi framover. Vi har blant annet fått sterke signaler om at egen-
kapitalen må økes, og dette må vi ta alvorlig, sier Høidal.

Til slutt understreker han at noe av det viktigste som skjer akkurat nå er arbeids-
gruppene NFF deltar i i Sosial- og helsedepartementet. Dette handler om fysiotera-
peutenes samlede avtaleverk.

– Hele rammeverket vårt blir utfordret. Myndighetene ønsker kontroll med utgif-
tene og vil ha endringer. Hvis ikke dette er på plass, spiller leieavtaler og lignende
problemstillinger liten rolle. Dette er overordnet, mener Roar Høidal. ■

person som kan hjelpe turnuskandidater og
nyutdannede fysioterapeuter til å få seg ar-
beid.

- NFF skal ha redskaper for å registrere
arbeidsledigheten blant fysioterapeuter, også
den skjulte arbeidsledigheten. NFF skal til
enhver tid vurdere antall studieplasser i
Norge og utlandet for å unngå at arbeidsle-
digheten øker.

Ifølge UFF bør NFF jobbe for å redusere
antallet studieplasser innen fysioterapi.
Myndighetene har signalisert at det skal kut-
tes et større antall studieplasser ved høgsko-
lene generelt, og da bør NFF bruke mulighe-
tene dette gir, mente Vikdal.

Avtroppende forbundsleder Anne Lexow
sa at temaet arbeidsledighet var ivaretatt i
NFFs hovedmål, der det står at NFF skal ar-
beide for balanse i tilbud og etterspørsel av
fysioterapeuter.

UFF fikk med andre ord ingen støtte for
forslaget om å jobbe for kutt i antallet
studieplasser for å bøte på arbeidsledigheten
blant fysioterapeuter. Forslagene til tiltak
mot arbeidsledighet fikk heller ikke Lands-
møtets tilslutning.

Det viktigste?
– Det viktigste som skjedde på Lillehammer
var vedtaket om å jobbe for fem års utdan-
ning i fysioterapi på masternivå, sier Snorre
Vikdal i en kommentar til resultatet av
Landsmøtet generelt.

– Videre er det svært viktig at Landsmø-
tet enstemmig støtter opp om behovet for en
tydeligere markedsføring av fysioterapi.
Dessuten har vi fått en god del fornyelse i
sentralstyret og i andre råd og utvalg. Jeg er
positiv både til NFFs nye leder og til det nye
sentralstyret. Men jeg er skuffet over resulta-
tet av valget på nytt Privat råd, der samtlige
av styremedlemmene nå har driftstilskudd. I
det gamle Privat råd var det i alle fall en uten
driftstilskuddsavtale, påpeker Vikdal.

Han understreker at UFF likevel ikke er
negative til det nye Privat råd. Det er valgt
inn fire nye medlemmer, og UFFs leder hå-
per dette fører til at rådet nå tar tak i proble-
mene i privat praksis.

Snorre Vikdal ble foreslått av UFF og
Sør-Trøndelag som nytt medlem av sentral-
styret. Flere av delegatene mente at Vikdal,
med sin store innsats for yngre fysioterapeu-
ter,  burde få en plass i NFFs ledelse, men
flertallet mente noe annet. ■

Utfordring for Høidal

Spent Roar Høidal. Konkur-
ranse om lederverv.
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Landsmøtet

Fysioterapien i kommunene pres-

ses fra alle kanter. Trusselbildet er

blitt enda mer komplisert etter at

Bernt-utvalget la fram sin innstil-

ling i høst. Der fremmes det for-

slag som innebærer at fysioterapi

kan miste sin status som lov-

pålagt tjeneste, hvis det blir ved-

tatt.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Landsmøtet virket innledningsvis bare måte-
lig interessert i å bruke to timer på debatt og
innlegg om situasjonen i kommunene. Og
det på en sak der det ikke engang skulle fat-
tes noen vedtak! Men mye står på spill, og
sentralstyret ville spre informasjon om en av
de viktigste sakene i kommende landsmøte-
periode.

NFF hadde invitert rådgiver Christine
Bergland fra Rikstrygdeverket og medlem av
Bernt-utvalget Odd Mandal til å innlede.
Under debatten kom det ingen klare signaler
om hvordan NFF skal forholde seg til disse
utfordringene, men temaet ble helt klart
plassert på kartet.

Uforståelig takstsystem
Christine Bergland gjorde inntrykk med sin
klare tale om utgiftsøkninger, diagnoselister
og et regelverk for refusjon av fysioterapi-
tjenester som er så komplisert at «nesten in-
gen forstår det fullt ut». Det er mange egen-
andeler, kriteriene er utydelige og takst-
systemet er så detaljert at det er vanskelig å
tilpasse nyere behandlingsmetoder.

– Ikke en kjeft skjønner noe av «tak 1 og
tak 2». Og det er viktig at brukerne forstår
systemet, sa hun.

Bergland påpekte at refusjonsutgiftene til
fysioterapi har økt med 85 prosent fra 1998
til 2003. Diagnoselistepasientene utgjør nes-
ten 70 prosent av utbetalingene og mer enn
halvparten av behandlingsvolumet. Videre

Mye på spill i kommunene
pekte hun på at takstbruken praktiseres ulikt
blant fysioterapeuter, og at det er en del feil-
bruk og regelrett misbruk.

Elektronisk oppgjør
– Noe må skje. Folketrygden må ta et grep
for å hindre ytterligere økning av utgiftene.
Myndighetene kan ikke leve med dette over
tid, understreket Bergland.

– Dersom ikke tiltakene for å få kontroll
med utgiftene virker, kan det bli snakk om
drastiske endringer og virkemidler i forhold
til fysioterapeuter, sa hun.

Elektroniske oppgjør vil i nær framtid bli
en enda viktigere del av kontrollen med fy-
sioterapeutene. Legene var første behandler-
gruppe ut når det gjelder å ta slike systemer i
bruk. Nå står fysioterapeutene for tur. I løpet
av 2005 må trolig også fysioterapeutene le-
vere oppgjør elektronisk.

– Her må fysioterapeutene følge med! De
som ikke henger med her vil sakke akterut,
understreket hun.

Takstutvalg
Bergland sa videre at takstutvalgene også
har vært et ledd i arbeidet med å få bedre
kontroll med behandlere og tjenesteytere.
Legene har hatt takstutvalg i flere år. Nå er
det også takstutvalg for fysioterapeuter og
psykologer.

I løpet av 2004 har det vært 10 saker til
behandling i takstutvalget for fysioterapeu-
ter. Av disse burde to saker etter Berglands
mening ha vært anmeldt. I enkelte tilfeller
har det vært snakk om tilbakebetaling på
rundt en million kroner.

– Vi må kunne spørre om det fysiotera-
peuter gjør for pasientene er medisinsk nød-
vendig, om behandlingen hjelper og hvor
lenge det er rimelig å holde på. Videre må vi
kunne spørre om pasienten trenger å stå på
diagnoselisten. Dette er spørsmål som fysio-
terapeutene også må stille seg selv, mente
Bergland.

Bernt-utvalget
Odd Mandal var invitert for å snakke om
Bernt-utvalgets innstilling, som nå skal ut på
høring med frist 1.april. Det som har vakt
mest oppsikt blant fysioterapeuter og andre
yrkesgrupper i helsevesenet, er utvalgets for-
slag om at bare legene skal være en lov-
pålagt tjeneste i kommunene. Mandal var

imidlertid ganske
generell i sin pre-
sentasjon for
Landsmøtet og
kom i mindre
grad inn på for-
hold som berører
fysioterapeuters
rammevilkår di-
rekte.

Det gjorde
imidlertid Jan
Otto Risbro-
bakken, statsse-
kretær i Helse- og
omsorgsdeparte-
mentet, i sitt inn-
legg ved åpnin-
gen av Landsmø-
tet. Han under-
streket at spørs-
målet om hva
som skal være

lovpålagte tjenester ikke har vært en del av
Bernt-utvalgets mandat.

– Dette er noe utvalget har funnet på selv.
Det har ikke utspring i mandatet, sa Risbro-
bakken. Han innrømmet at også andre orga-
nisasjoner enn NFF hadde reagert på akkurat
dette, men kunne selvsagt ikke si noe om
hva regjeringen ville konkludere med. ■

Presset i kommunene. Medlem av Bernt-utvalget Odd Mandal og
rådgiver Christine Bergland fra RTV holdt innlegg om helsetjenester
og utgifter til fysioterapi i kommunene.
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Landsmøtet

Hva er fysioterapi? Det er ikke et

lett spørsmål å besvare skal vi

dømme etter reaksjonene Fag- og

spesialistrådet og Etisk utvalg

fikk på to bidrag de la fram for

Landsmøtet. Dokumentet fikk

sterk kritikk og ble sendt tilbake

til sentralstyret.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Arbeidet med å definere hva fysioterapi er
ble påbegynt etter Landsmøtet i 2001. Nå
vil en ny beskrivelse tidligst være klar vå-
ren 2006.

Fag- og spesialistrådet og Etisk utvalg
hadde valgt å lage to beskrivelser. Den ene
er rettet mot samarbeidspartnere og offent-
lige instanser, den andre har pasienter og
fysioterapeuter som målgruppe.

Etisk utvalg har hatt ansvaret for det
siste og har blant annet hatt som mål å klar-
gjøre hva pasientene kan forvente i møtet
med fysioterapeuten. Sentralstyret ville ha
et vedtak som samlet de to beskrivelsene til
ett dokument. Men Landsmøtet avviste
altså hele saken og mente beskrivelsene
trengte så mye bearbeiding at de ikke kunne
vedtas.

Komplisert og utydelig
Kritikken dreide seg hovedsakelig om at be-
skrivelsene var for utydelige og kompliserte,
og at det var nødvendig å finne enklere og
mer presise formuleringer. Det gjaldt særlig
Etisk utvalgs bidrag rettet mot pasientene.
Flere stilte spørsmål ved hvordan en så uty-
delig og omfattende beskrivelse skal kunne
brukes i profilering og markedsføring av fa-
get og overfor pasienter.

Som Urd Berntsen, delegat fra Aust-Ag-
der, uttrykte det:

– Mange pasienter vil skjønne svært lite
av dette. Vi bør trekke inn brukerorga-
nisasjoner.

Frans Uyttendaele, Vestfold, var sterkt
kritisk til de fremlagte bidragene, som han

Beskrivelse av fysioterapi avvist
betegnet som et utydelig sammensurium.
Han var også kritisk til Etisk utvalgs utdrag
fra debattmøter med fysioterapeuter rundt
om i landet, som han mente var til dels dår-
lig dokumentert. Dette gikk blant annet på
påstander om misbruk av takster.

Klart i 2006?
Vedtaket som til slutt fikk flertall var utar-
beidet av PFG, UFF, Faggruppen for manu-
ell terapi og avdelingene Hedmark, Vestfold
og Vest-Agder. Det lød slik:

«Dokumentet sendes tilbake til sentral-
styret for ny gjennomgang og redigering. Ar-
beidet søkes ferdigstilt innen utgangen av
2005 og skal sendes ut på høring til fag-
gruppene, avdelingene og de økonomiske in-
teressegruppene. Dokumentet behandles på
representantskapsmøtet i 2006.»

Det var Landsmøtet i 2001 som gikk inn
for at Etisk utvalg, i samarbeid med Fag- og

spesialistrådet, skulle ta initiativ til en debatt
om profilering og tydeliggjøring av
fysioterapeuters virksomhet. Dette skulle
ifølge landsmøtevedtaket munne ut i et kva-
litativt supplement til NFFs beskrivelse av
fysioterapi.

Bakgrunnen var at Etisk utvalg i flere sa-
ker hadde sett et behov for klargjøring av det
faglige innholdet i fysioterapi og en avgren-
sing til andre faggrupper.

Landsmøtevedtaket fra 2001 gikk ut på at
dette skulle supplere den gamle beskrivel-
sen. Fag- og spesialistrådet og Etisk utvalg
mener at de to nye skal erstatte den eksiste-
rende beskrivelsen av fysioterapi.

Intensjonen har vært at dette skal tas i
bruk i profilering og markedsføring av fysio-
terapi. Landsmøtet mente imidlertid at dette
dokumentet var dårlig egnet som
markedsføringsredskap. ■

Fondets nye ledelse
Siv Mørkved er ny styreleder i Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Det nye

styret hadde sitt første møte rett før jul og har også valgt Tom Nyland til nestleder.

Siv Mørkved er forsker ved Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskape-

lige universitet, NTNU og privatpraktiserende fysioterapeut. Hun er dr. philos. fra NTNU og

har blant annet organisasjonserfaring fra NFFs Faggruppe for kvinnehelse og fra arbeid

med saker i Fondet.

Tom Nyland, Oslo, er styremedlem i NFFs faggruppe for manuell terapi og jobber i

privat praksis. Øvrige styremedlemmer er Britt-Vigdis Ekeli og Bente Kristin Smedbråten.

Faglig medlemskap OK
Nå kan du bli faglig medlem i NFF, dersom du jobber på en arbeidsplass der NFF ikke

ivaretar dine inntekts- og arbeidsforhold.

Faglig medlemskap innvilges etter individuell søknad. Landsmøtet støttet dermed

sentralstyrets forslag om å gjeninnføre muligheten for dobbelt medlemskap.

Denne saken gjelder hovedsakelig NFF-medlemmer som tidligere også var med i

Forskerforbundet. Da NFF gikk inn i Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) ble

dette umulig fordi Forskerforbundet var tilsluttet en annen hovedorganisasjon, Akademi-

kerne. Resultatet ble at rundt 50-60 medlemmer ved høgskoler og universiteter meldte seg

ut av NFF.

For å få et faglig medlemskap forutsettes medlemskap i et annet forbund som ivaretar

inntekts- og arbeidsforhold, men ikke et annet fysioterapifaglig forbund.
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Fysisk aktivitet, helsefremmende

og forebyggende arbeid, likelønn

og kvalitet i fysioterapi. Dette var

hovedtemaene i Anne Lexows åp-

ningstale til Landsmøtet.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Avtroppende forbundsleder påpekte at det å
holde seg i god fysisk form har vært enkelt-
individets ansvar, og slik skal det fortsatt
være.

– Men når konsekvensene av manglende
fysisk aktivitet viser seg i form av økte stat-
lige utgifter, høyt sykefravær, flere uføre-
trygdede og dårlig livskvalitet blir ansvaret
lagt på myndighetene. Vi ønsker fokus på
helsefremmende og forebyggende aktivitet,
men opplever at det er vanskelig å få myn-
dighetene til å investere i noe som ikke gir
resultater på mange år, sa Lexow.

Sosial- og helsedirektoratets egne tall vi-
ser at regelmessig fysisk aktivitet kan fore-
bygge diabetes type 2. En diabetesbehand-
ling kostet i 1999 98.000 kroner per person.
Moderat aktivitet vil kunne redusere fore-
komsten av diabetes type 2 med 21 prosent,
eller 1050 nye tilfeller av denne diagnosen.

Beveg deg
Lexow trakk fram aktivitetene i kjølvannet
av Beveg deg-kampanjen som startet på
Landsmøtet i 2001, med Folkehelsemeld-
ingen som bakteppe. Landsmøtet 2004 mar-
kerte avslutningen på denne kampanjen, men
NFFs engasjement innen helsefremmende og
sykdomsforebyggende arbeid skal fortsette.

– Aktiviteter som i dag er lagt til prosjek-
tet blir integrert i NFFs arbeid i årene fram-
over, spesielt i forbindelse med gjennom-
gangstemaet for neste landsmøteperiode, –
Fysioterapi er kvalitet.  Som fysioterapeuter
må vi fortsette å markere vår selvfølgelige
plass som viktige aktører i folkehelse-
arbeidet, sa Lexow.

Åpning og avskjed for
Anne Lexow

Store endringer
Bernt-utvalgets innstilling gikk ikke upåak-
tet hen i forbundslederens tale. Hun er be-
kymret for fysioterapitjenesten i kommu-
nene, ettersom ett av forslagene går på at fy-
sioterapeuter ikke lenger skal være en lov-
pålagt tjeneste.

– Men det går ikke vår vei om vi står med
lua i hånden og bukker. Det er vi som har
førstehåndskunnskap om fag og fagutøvelse.
Pasientene er fornøyde med våre tjenester.
Vi gir oss derfor ikke, sa Lexow.

Verdidiskriminering
Anne Lexow fokuserte også på likelønn og
påpekte at kvinner i relasjonelle yrker sakker
akterut i lønnsmessig. Verdidiskriminering
var Lexows betegnelse på denne utviklingen.
Lønnsforskjellene øker med universitets- og
høgskoleutdanning, hvor kvinner får svakere
uttelling for utdanning enn menn. Vi klarer
ikke å løse ulikhetene i lønnsproblematikken

Har synliggjort fysioterapi
Statsekretær Jan Otto Risbrobakken ga i sin tale

avtroppende leder Anne Lexow ros for at hun har

gjort fysioterapifaget synlig i departementet og

fremhevet at forbundslederen hadde vært en god

samarbeidspartner.

innenfor dagens forhandlingsmodell, sa
Lexow.

Hun tok også opp organiseringen i kom-
munene. Over halvparten av kommunene har
innført flat struktur og dermed fjernet
mellomledernivået. Resultatet er at «våre»
mellomledere  blir borte.

– Vi må være på vakt når flat struktur,
nedbygging av sektorinteresser og reduksjon
av ledernivåer brukes som salgsretorikk for å
innføre endringer motivert av sparekniven.
Vi må passe på at ikke pasientene blir de
store taperne og vi må sette fysioterapifaget i
sentrum, sa Lexow. ■

Avskjedstale. Anne Lexow understreket at kvinner i relasjonelle yrker sakker akterut
lønnsmessig. Verdidiskriminering var Lexows betegnelse på denne lønnsutviklingen.
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NFFs beretning for perioden 2002

- 2004 ble enstemmig vedtatt.

Likevel var det flere delegater som

hadde innvendinger mot beret-

ningens form. Noen savnet mer

evaluering av konkrete saker, ikke

bare en oppramsing av arbeidet

som er gjort i perioden.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Frans Uyttendaele, Vestfold, var en av flere
delegater som etterlyste evaluering av de en-
kelte sakene forbundet har jobbet med. Han
pekte blant annet på henvisningsprosjektet,
som bare var nevnt i en setning i beretnin-
gen, og etterlyste en utdyping av hvilken
framtidig betydning prosjektet kunne få.

Britt Strømme, Hordaland, trakk fram
NFFs store aktivitet i perioden beretningen
omfatter. Hun savnet blant annet en evalu-
ering av  rådsledernes funksjon.

Britt Rakvåg Roald ville vite om 4-årig
utdanning av fysioterapeuter var lagt endelig
på is og etterlyste også hva som var gjort i
forhold til tillitsvalgtkurs.

Hans Jan Wang-Hansen, Vestfold, tok
opp medlemskapet i ny hoved-
sammenslutning (UHO) og etterlyste en eva-

NFFs beretning – hva skal den inneholde?

luering også her.
Snorre Vikdal, UFF, mente det var en

rekke logiske forklaringer på hvorfor fysio-
terapeutenes takstbruk har økt. Dette er en
sak NFF har jobbet mye med, og som Vikdal
mente burde hatt en større plass i beretnin-
gen.

Leder i Privat råd, Roar Høidal kunne
fortelle Strømme at arbeidet i rådet hadde
medført en liten økning i antall møter, og at
det er blitt et tøffere klima i forhold til å
møte «trøkket» fra Rikstrygdeverket.

Anne Lexow beklaget hvis noen mente
det var skrevet for lite i forhold til henvis-
ningsprosjektet. Hun minnet forsamlingen
om at beretningen kun forholder seg til må-
lene som ble vedtatt på Landsmøtet i 2001.

– Henvisningsprosjektet har vært en stor
og viktig sak, og jeg kjenner meg ikke igjen
i at den ikke prioriteres. Mitt håp er at pro-
sjektet skal bli landsdekkende, sa Lexow.

Når det gjelder 4-årig fysioterapeut-
utdanning, ble denne saken lagt død da
Kvalitetsreformen kom og ved Norges un-
dertegning av Bologna-erklæringen. Men det
betyr ikke at NFF ikke kan jobbe for å få til
en master i fysioterapi, sa avtroppende leder.

Når det gjaldt tillitsvalgtkurs, kunne
Lexow opplyse at det ikke var satt av penger
til denne virksomheten i neste periode.

– I forhold til UHO har vi ikke hatt noen
grunn til å  tvile på medlemsskapet. Jo flere
vi er, desto sterkere står vi. Så langt er vi for-
nøyd, sa Lexow. ■

Praksisperioden i sykehus for spesialiteten onkologisk fysioterapi skal

fortsatt være seks måneder. Dette var Landsmøtets klare beskjed til NFFs

faggruppe for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling.

Faggruppen la fram forslag om å redusere sykehuspraksis fra seks til

tre måneder.

Bakgrunnen var at det er vanskelig å få gjennomført seks måneders

praksis i sykehus for privatpraktiserende og kommunalt ansatte fysiotera-

peuter som ønsker spesialisttittel i onkologisk fysioterapi.

Dette møtte liten forståelse på Landsmøtet. Flere ga uttrykk for at de

som ønsket å bli spesialister i dette feltet måtte være mer offensive når det

gjelder å finne praksisplasser. Leder for Fag- og spesialistrådet, May L.T.

Ringvold mente at kravet om seks måneder er viktig for å opprettholde den

faglige kvaliteten.

Per i dag er det 14 spesialister i onkologisk fysioterapi i Norge. Ifølge

faggruppen er det derfor ikke så mange stillinger som trengs per år.

Faggruppen foreslo også at NFF sentralt skulle arbeide for å få opprettet

utdanningsstillinger eller vikarplasser ved sykehus.

Landsmøtet støttet sentralstyrets vedtak om at seks måneder

sykehuspraksis skulle opprettholdes. Fag- og spesialistrådet ble bedt om å

vurdere utredning av praksisplasser ved aktuelle sykehus.

Onkologi: Uaktuelt med mindre sykehuspraksis

Beretning. Landsmøtet etterlyste evaluering av konkrete saker.
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Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Ljunggren, som var til stede på Landsmøtet,
var både rørt og stolt over utmerkelsen.

– Mitt mål om at dette fine faget skulle
bli en akademisk disiplin har gått i oppfyl-
lelse. Dette har skjedd med lidenskap for fa-
get, men også med blod, svette og tårer. Fa-
get blomstrer, sa Ljunggren. Hun rettet også
en stor takk til den vidtfavnende virksomhe-
ten NFF driver.

– Norsk fysioterapi er i verdensklasse på
flere områder og har gode vekstmuligheter,
sa det nyutnevnte æresmedlemmet.

Både Sveram og Ljunggren har vært pio-
nerer innen fysioterapifaget. Elisabeth
Ljunggren var ferdig utdannet fysioterapeut i
1964 og har en lang merittliste. Hun har bred
klinisk erfaring fra hele Skandinavia og har
gjort en stor innsats som engasjert deltaker i
kursutvikling og kursledelse i NFF.
Ljunggren var den første fysioterapeuten
som disputerte i Norge i 1977 da hun for-
svarte sin doktorgrad ved Det medisinske fa-
kultet, Universitetet i Oslo. Hun var også
den første med professorkompetanse.

– Det var en lang og vanskelig sti å
tråkke på et tidspunkt da fysioterapeuter
fortsatt ble betraktet som legens hjelpe-
personell. Elisabeths doktorgrad var bane-
brytende som døråpner til akademisk tilhø-
righet og aksept for fysioterapifaget og dets
utøvere. Det tok 13 år før neste fysioterapeut
disputerte. Hun har motivert og stimulert
kolleger til dokumentasjon og forskning. Vi
har mye å takk henne for, sa Lexow.

Rektor og formann
Mette Sveram var ferdig utdannet i 1957.

– I hele sitt yrkesaktive liv har hun vært
en uredd fagperson med visjoner og med en

Heder og ære til pionerer

uttalt evne til å realisere dem og få ting til å
skje. Hun har også vært levende engasjert i
forbundet og har hatt mange verv, blant an-
net som «formann», som det het den gangen,
i perioden 1968-1972, sa Lexow.

I 1974 ble Sveram ansatt som den første
rektor ved Statens Fysioterapiskole.

– Tradisjonen med mannlige leger som
«regjerte» utdanningen gjorde det vanskelig
å ivareta fagidentitet som fysioterapeut ved
utdanningen. Med Mette kom en kvinnelig
fagperson med autonomi og visjoner for fa-
get, på fysioterapitjenestens premisser, sa
Lexow.

Sveram fikk umiddelbart utvidet studiet,
først til 2 1/2 år, deretter til tre år. Skolen
flyttet så inn i egne lokaler ved Bislet og ble
dermed starten på Høgskolen i Oslo.

– Faglig sett var Mette modig og introdu-
serte flere nye elementer i fysioterapifaget,
noe som falt mange tradisjonsbærere tungt

for brystet. Hun introduserte samfunnsfag og
gikk selv inn som klasselærer. Hun arbeidet
for pedagogisk skolering av lærerne og tok
initiativ til pedagogisk videreutdanning for
fysioterapeuter. Videreutdanning i helse-
fremmende og forebyggende helsearbeid ble
også etablert med henne som viktig pådriver,
sa Lexow.

Åtte æresmedlemmer
Totalt har åtte medlemmer fått denne utmer-
kelsen. Første æresmedlem ble Ruth Høegh
Kielland som fikk prisen i 1976. Aadel
Bûlow-Hansen og Birger Tvedt fikk utmer-
kelsen i 1992, og ved NFFs 100-årsjubileum
ble prisen tildelt Anne Adam, Lisbeth Bugge
og Fredrik Kaltenborn.

Mette Sveram kunne ikke være til stede
under overrekkelsen på Landsmøtet, men ble
behørig feiret etterpå av blant annet ledelsen
i NFF.

– Jeg føler meg beæret over å få denne
utmerkelsen. Så vidt jeg vet har de som tidli-
gere har fått utmerkelsen jobbet innen tradi-
sjonelle faglige retninger. Når Ljungren som
er forsker og jeg som har jobbet i ulike
lederfunksjoner blir tildelt en slik ære, viser
det at forbundet vårt setter pris på det vi
gjør, sier Sveram. ■

Elisabeth Ljunggren og Mette Sveram er ut-

nevnt til æresmedlemmer i NFF. Begge er

profilerte personligheter som på hver sin

måte har markert seg som pionerer for faget.

Vi er stolte av dem! sa Anne Lexow under

utnevnelsen på Landsmøtet.

Æresmedlemmer i NFF. Både Mette
Sveram, over, og Elisabeth Ljunggren har
vært pionerer innen fysioterapifaget.
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Landsmøtet ønsket ikke å fortsette

arbeidet med å revidere NFFs 11

retningslinjer. Sentralstyret fikk

derimot fullmakt til å videreutvikle

et system for faglig ajourføring.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Det var et forslag fra NFFs avdelinger Vest-
fold og Akershus og NFFs faggrupper for
idrettsfysioterapi og manuell terapi som ble
vedtatt. Landsmøtet fant ikke grunnlag for å
videreføre prosjekt retningslinjer. Forslaget til
vedtak fra sentralstyret var at Landsmøtet
2004 skulle ta prosjektrapporten  om retnings-
linjer og revidering av standarder til etterret-
ning. Sentralstyret ba om fullmakt til å gjen-
nomføre prosjektet. Det fikk de altså ikke.

«Kvalitet i fysioterapi – Prosjekt ret-
ningslinjer» ble presentert på Landsmøtet i
2001. Der ble det vedtatt at det skulle avset-
tes ressurser tilsvarende ett årsverk i sekreta-
riatet, øremerket kvalitetsutvikling og -for-
bedring. NFFs 11 retningslinjer skulle evalu-
eres i forhold til ny kunnskap og legges fram
for Landsmøtet 2004.

Mye ny kunnskap
Malene Haneborg, leder for NFFs fag-
seksjon, sier at Landsmøtet ønsker å stå fri-
ere og ikke være bundet til gamle standarder
som ble utviklet i løpet av 1990-årene.

– I årene som har gått etter Landsmøtet
2001 har det skjedd mye nasjonalt og inter-
nasjonalt i forhold til utarbeidelse av ret-
ningslinjer. Krav til metode, struktur og inn-
hold har endret seg vesentlig. At Landsmøtet
har sagt nei til videre revidering, betyr ikke
at vi ikke skal jobbe videre med retningslin-
jer. Vi er nødt til å holde oss ajour i forhold
til internasjonale kliniske fysioterapeutiske
retningslinjer, sier Haneborg.

Hun er medlem i WCPTs arbeidsgruppe
Professional Issue Working Group, som job-
ber med kvalitetsspørsmål i fysioterapi.

– Her er både England og Nederland re-

Avslo videre arbeid med gamle
retningslinjer

presentert. De er kommet svært langt når det
gjelder retningslinjer, og her får vi mye in-
formasjon og kunnskap. I Norge bør vi
kunne bruke den kunnskapen som allerede
finnes, men vi må tilpasse den til norske for-
hold, både i forhold til språk og kultur, sier
Haneborg.

System for ajourføring
Når det gjelder prosjekt faglig ajourføring,
fikk sentralstyrets forslag til vedtak flertall.

Landsmøtet ga sentralstyret fullmakt til å
videreutvikle et system for faglig ajourfø-
ring. Fram til Landsmøtet 2007 gis represen-
tantskapsmøtet fullmakt til å vedta NFFs
system for faglig ajourføring, og faggruppe-
lederne får stemmerett i denne saken på re-
presentantskapsmøtet.

Fourutsetningen er ekstern finansiering,
og NFF skal søke Fond til etter- og videreut-
danning av fysioterapeuter om lønnsmidler
til en prosjektlederstilling. ■

Tine Møller takket av som valgkomitéleder. Landsmøtet valgte Janiche H. Pedersen,

avdelingsleder i Hordaland, som ny leder etter benkeforslag. Bare to av dem som var

innstilt til valgkomiteen ble med videre, Gerty Lund og Tone Næss. Benkeforslag førte

til at Knut Jæger Hansen og Berit Ianssen ble nye medlemmer.

Ny leder. Avdelingsleder i Hordaland,
Janiche H. Pedersen ble valgt som ny
leder av valgkomiteen. Tine Møller takket
av etter seks år i vervet.

Ny valgkomité
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Landsmøtetanker
– post avslutning
Ja, landsmøtet vårt er nå avsluttet, det løste seg plutselig opp, eller var det
nå så plutselig? Hva gikk galt?

Når jeg nå sitter ned to dager etter møtet og forsøker å forklare for meg
selv hva som skjedde, er det ut fra et ønske om at noe sånt må ikke skje
igjen. Jeg har aldri i mitt organisasjonsliv opplevd at flere viktige saker ikke
er blitt behandlet, og at det ikke ble tid til en verdig overgang fra et styre til
det neste.  Skal vi komme opp med botemidler, må vi være ærlige og ta fatt i
det som muligens var med på å føre frem til resultatet.

1. Møtet hadde rekordmange saker til behandling. Vi startet opp med å
diskutere forretnings- og dagsorden som i gamle dagers ML-stil, men uten
noen ML-ere.

Nesten en time gikk opp i røyk.
2. Dirigentene fungerte mest som ordstyrere. Strek settes altfor sent.

Når vi begynte å komme på etterskudd, burde strek vært satt mens innleder
snakket.

Avstemningsmessig burde de alternativene som kunne settes opp mot
hverandre, vært satt opp mot hverandre. Det ville tatt halve tiden. Og det var
faktisk de fleste sakene.

En dynamikk i form av en klubbe ville også gitt noe større fart og klarhet
i enkelte forhold. Sant nok, dirigentene hadde en god evne til å holde
gemyttene i tømme. Men vi skal gjennom alle sakene.

3. Valgene: Var de virkelig så sendrektige også for tre år siden? Jeg
burde ha reagert også da. Men jeg kan ikke med min beste vilje se
nødvendigheten av å holde skriftlige avstemninger på leder, medlemmer og
varamedlemmer av alle råd og utvalg når det ikke var motkandidater. Og
dette bare fordi noen skulle få muligheten til å stemme blankt. Demokrati er
bra, men slikt blir tøv for meg. Jeg har aldri sett noe slikt, og jeg tror jeg
kan si at jeg har deltatt på relativt mange ulike forsamlingsmøter. Etter min
oppfatning bør lovutvalget komme med nye prosedyrer og få de vedtatt før
vi går til valg neste gang.

4. Godkjenning av regnskaper. Vi skal godkjenne regnskapene. Men hvis
vi skal forstå dem fullt ut, kreves en regnskapsinnsikt som det på ingen
måte kan forventes at vi besitter. Vi har revisor og desisjonsutvalg for å se
etter at alt har gått riktig for seg. Det er når disse sier ifra om uregelmessig-
heter eller når annet farlig farvann truer, at vi skal gripe inn. Da må vi også
fremskaffe personer som har kompetanse i slikt arbeid. Slik er det både i
kommune, fylke, bank etc. Vi sitter der for å beslutte hvordan organisasjo-
nen skal drives videre fremover, faglig og politisk. Det vi trenger er et
aktivitets/resultatsregnskap slik at vi lettere kan se konsekvensene av
ønskede vedtak.

5. Men om alt hadde gått på skinner, ville nok tiden blitt knapp likevel. Vi
burde startet tidligere på fredag.

6. Saker utsatt til representantskapsmøtet: Lovsakene som ble tatt under
ett var greie nok. Men det forelå også andre saker av lovmessig karakter,
som representasjon av delegatantall o.l. Dette er saker som representant-
skapsmøtet ikke uten videre kan behandle. Stemmekraften til de enkelte
avdelingene er forskjøvet på representantskapsmøtet. Noen har sterkere
stemmekraft, så som de delte avdelingene, og noen har svakere – de større
avdelingene.

Skal en trekke alle delegatene med stemmerett inn til representantskaps-
møtet i mars/april på Gardermoen en enkelt dag, er det selvsagt mulig, men
nokså mange tusenlapper vil gå fløyten.

Olai Myklebust,
Leder avdeling Hedmark

Skal det være ett eller tre år veiledet praksis i

spesialistutdanningen? På Landsmøtet ble det

diskusjon mellom sentralstyret og Petter Lehne,

leder i Faggruppen for manuell terapi om dette.

Sentralstyret gikk i sitt forslag inn for tre år,

mens Lehne viste til et tidligere møte med So-

sial- og helsedirektoratet hvor det ble initiert at

det skulle være ett år.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Lehne viste til egne no-
tater fra kontaktmøtet
som NFF hadde hatt
med SHdir og hvor
Lehne også deltok. Han
mener bestemt at det
fra direktoratets side
ble lagt fram et «til-
bud»  hvor krav til vi-
dereutdanning var to år
med undervisning og
veiledet praksis og i til-
legg ett tredje år med
veiledning. I forslaget
fra Fag- og spesialist-
rådet, lagt fram på
landsmøtet og vedtatt,
foreslås blant annet 2
1/2 år etter- og videre-
utdanning eller mastergrad med en fordyping innen spesialist-
området og tre årsverk veiledet praksis. Altså kan det ta opptil ti
år før en kan kalle seg spesialist.

Avdelingsdirektør Harald Hauge i SHdir sier til Fysiotera-
peuten at det ikke foreligger noe forslag fra direktoratets side
verken til utdannelse eller praksis for en eventuell spesialist-
ordning.

– Først må vi ha et prinsippvedtak på om staten skal overta
de to foreslåtte NFF-spesialitetene, psykiatrisk og psyko-
motorisk fysioterapi og manuell terapi. Dette skjer i februar. Så
kommer neste trinn, nemlig å se på hva spesialistutdanningen
skal inneholde av utdanning og veiledet praksis, sier Hauge.

Landsmøtet vedtok Sentralstyrets innstilling. ■

Forvirring rundt
veiledet praksis

Uenig. MT-leder Petter Lehne
mener at det skal være ett års
veiledet praksis i spesialist-
utdanningen.
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Fag i bevegelse

– En suksess!
NFFs fagdager ble en suksess, men Malene Haneborg, leder i
NFFs fagseksjon, vet foreløpig ikke om suksessen blir gjentatt
i  2007.

Årsaken er at et forslag om lovendring i NFFs vedtekter om
å arrangere fagdager minst hvert fjerde år ikke ble behandlet på
Landsmøtet. Dette skyldes at Landsmøtet ikke var vedtaks-
dyktig da lover og vedtekter skulle behandles.

– Etter Landsmøtet 2001 har Beveg-deg kursene hatt stor
oppslutning. Det vi håpet ved å arrangere Fagdager i forbin-
delse med Landsmøtet 2004, var å få temaene til å fenge alle
fysioterapeuter og kanskje spesielt de som ikke er organisert i
en faggruppe. Vi tenkte på tvers av faggruppene og ønsket sær-
lig å nå fysioterapeuter i kommunene. Ved å legge fagdagene
rett før Landsmøtet håpet vi også  å koble deltakerne opp mot
organisasjonspolitikk. Jeg ser i ettertid at dette var vellykket,
og at en del av deltakerne også tok med seg åpningen av
Landsmøtet. Tilbakemeldingene har vært positive, og erfarin-
gene viser at dette kan være noe å satse på, sier Haneborg.

Et variert program, med muligheter for å bevege

både kropp og tanker, la grunnlaget for NFFs

aller første fagdager i forkant av Landsmøtet.

Hovedtemaene for fagdagene var arbeid og

barn. Parallellsesjoner gjorde det mulig for de

250 deltakerne å velge temaer om alt fra erfarin-

ger i egen praksis til gjennomgang av forsk-

ningsresultater. I motsetning til større kongres-

ser med upersonlige og vitenskapelige presenta-

sjoner, fikk du her komme i nær kontakt med

praksishverdagen og mulighet til å dele kunn-

skap og erfaringer.

    Det store kroppslige kicket fikk kanskje de

som valgte Hanne Borg Finckenhagen og Heidi

Fure, som skrudde opp deltakerens puls og

humør med én times intensiv trening til musikk.
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Joseph Odijk fra Florø og Erik

Schrader-Nielsen fra Oslo er to

fysioterapeuter som har tatt kon-

sekvensen av at yrkesgruppen

ikke lenger har monopol på mus-

kel- og skjelettplager. De står ikke

«stand by» ved behandlings-

benken, men har tatt steget ut av

instituttet og retter sine tjenester

mot nye utfordringer i samfunnet.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Felles for disse to er at markedsføring av fy-
sioterapi ikke er noe nytt for dem. De har for
lengst forstått at skal du markedsføre faget
ditt, må du ut av instituttet. Du må oppsøke
miljøer der du vet at fysioterapeuter kan bi-
dra og fortelle om din kompetanse.

– Vi må slutte å sutre og heller spørre
hvorfor fysioterapi ikke er en av de grup-
pene som framheves og betraktes som bi-
dragsytere i det helsefremmende arbeid, og
gjøre noe med det, sa Joseph Odijk.

Nytt driftstilskudd
I Flora kommune er han medeier i
Fysioterapigruppen SMS i Florø. For å møte
utfordringene har de blant annet satset på å
være aktører i arbeidet med et mer inkluder-
ende arbeidsliv, IA. Det resulterte i et ekstra
driftstilskudd, det femte for sentret. Men
Odijk understreket for forsamlingen at det
må jobbes hardt for å beholde tilskuddet.

– Dette er et prosjekt i forbindelse med
IA-arbeidet, og vi må bevise at dette er vel
anvendte penger for kommunen, sa han.

Utvidelse og ombygging av lokaler for å
møte utfordringene har medført mye gratis-
arbeid, og det har tatt mye av fritiden. I Fy-
sioterapeuten 0404 hadde vi et omfattende
intervju med Odijk om virksomheten i Flørø.

Satser uten driftstilskudd
Erik Schrader-Nielsen er daglig leder av

Ulik geografi – lik teori

Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS i
Oslo. AS-formen ble valgt for at arbeidsplas-
sen skulle være trygg. I motsetning til Odijk
har verken han eller kollegene, som alle er
klinikere, hatt driftstilskudd. Han forteller at
de elleve klinikerne har klart seg bra uten i
de vel sju årene instituttet har eksistert, men
at det krever hard jobbing også etter klokka
16.00. De har også opprettet en klinikk i Bæ-
rum. Felles for begge er oppsøkende virk-
somhet og markedsføring av hva de kan
tilby av fysioterapitjenester.

Klinikkens målgruppe er poliklinikker og
treningssentre, idrettsgymnas, balletthøg-
skole og ulike bedrifter. Det legges ned en
god del timer i arbeidet med å skape kontakt
og å markedsføre tjenestene. Det er en del av
arbeidsdagen.

Oppskriften for å lykkes er ifølge
Schrader-Nielsen:
● Felles tro på behandling ad modum

mensendieck
● Felles visjon
● Nisjer
● Valg av kolleger
● Organisering
● Krav til faglig oppdatering og kvalitet

Service i fokus
– Instituttet har faste fagmøter hver uke, fast
veiledning og subsidierte kurs til ansatte. Vi
er opptatte av tverrfaglighet og hospiterer
hos leger, spesielt på sykehus, for å oppda-
tere oss og lære mer. Samtidig får vi mar-
kedsført oss overfor legene og de miljøene
de representerer. Vi må tenke salg. Derfor er
det viktig at klinikken har et godt faglig
rykte. Vårt mål er: Ha tid til pasienten og
ikke slippe denne før vi vet hvor han/hun
havner, hvis de må videre i systemet. Det be-
tyr at vi har et samarbeidsnettverk som kan
overta der vi ikke strekker til, sa Schrader-
Nielsen. ■

Sentrum og utkant. Den geografiske avstanden mellom Joseph Odijk, Flora kommune og
Erik Schrader-Nielsen, Oslo, er stor. Det er ikke deres teorier om hvordan tjenester i privat
praksis kan gjøres kjent, både med og uten driftstilskudd.

Fysioterapeuten hadde en lengre reporta-
sje om Flora kommune i nr. 4/2004. Mens
stadig flere kommuner kutter ned på kom-
munale fysioterapistillinger og reduserer
driftstilskudd, har det motsatte skjedd her.
Sentralt står Magni Håvardstun, fysiotera-
peut og tjenesteleder for lege-, fysio- og
ergoterapitjenestene i kommunen. Hun pre-
senterte også sitt arbeid på NFFs fagdager.
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Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Øvreberg og Kvebæk er spesialister i psy-
kiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og
driver praksis i henholdsvis Harstad og på
Lillehammer. Begge er kursledere på NFFs
kurs i «Bevegelse og bevisstgjøring». Un-
der fagdagene på Lillehammer ga de for-
samlingen en innføring i spenninger hos

– Bruk sansene, se og hør pasientene

barn, og hvordan fysioterapeuter kan møte
barna i sin praksis.

Instituttet hvor Øvreberg jobber har de
siste fire årene fått henvist fra 22 til 28 barn
hvert år fra lege. I 2003 hadde hun 25 barn,
16 jenter og ni gutter. Det er flest kvinner
som henvises til psykomotorisk fysioterapi.
Blant barna er jentene i flertall etter 10-års-
alderen. Antall behandlinger øker også med
årene. De henvises av ulike årsaker; hode-

pine, vondt i magen, trangt for pusten,
klump i halsen. Hos jenter fra 13-årsalderen
er det stadig flere som faller inn under be-
grepet «flink pike»-syndromet.

Trygge rammer
Når Øvreberg skal behandle barn, ønsker
hun at foresatte er med.

– Da får jeg sett noe av relasjonene rundt
barnet. Det kan være svært nyttig. Når jeg

– Hva gjør vi når det kommer barn til oss med ulike plager, spurte Gudrun Øvreberg.

Sammen med Ingar Kvebæk kom hun med interessante innfallsvinkler til hvordan fysiotera-

peuter kan møte barnet, på barnets premisser.

Lekende team. Det er en
del galskap ute og går
når Gudrun Øvreberg og
Ingar Kvebæk er i
aksjon.
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ringer for å avtale time for barnet, forteller
jeg litt om hva som skal skje i behandlingen.
Spesielt mindre barn får først se seg litt
rundt i behandlingsrommet. Barnet velger
selv hvor det vil sitte. Selv setter jeg meg på
«samme nivå», henvender meg direkte til
barnet og forsøker å få det til å fortelle selv.
Det skjer ikke alltid. Noen ganger møter jeg
en gjenknepet munn, andre ganger bare noen
nikk, eller «vet ikke». Underveis ser jeg,
iakttar bevegelser og pust, er oppmerksom
og tydelig. Når jeg skal se nærmere på bar-
net, forklarer jeg hele tiden hva jeg skal
gjøre og hvorfor, for å ufarliggjøre situasjo-
nen, sier hun.

Avdramatiser!
Øvreberg sier det er viktig at barn undersø-
kes med henblikk på at deres plager kan
skyldes anspenthet. Men hun understreker at
det er viktig å avdramatisere plagene og for-
telle barnet at dette kan det gjøres noe med.
Ikke minst er det viktig at foresatte hører det
samme. Forestillinger er gjerne formidlet fra
foresatt. I anamnesen prøver hun å få barnet
til å fortelle  hvor og når det har vondt, hva
barnet kan/ikke kan gjøre og lignende.

– Barn har ingen kunnskap om muskula-
tur. Jeg nærmer meg dette ved å snakke og
spør blant annet om de vet hvor mange mus-
kler det er i kroppen. Jeg forklarer enkelt
hva en muskel er og tar utgangspunkt i
biseps. Den kjenner også barn til, sier hun og
viser oss armmuskelen. Så forklarer hun bar-
net at hvis en muskel er spent over tid, blir
den stiv og vond.

– Ikke alle barn vil at andre skal ta på
dem. Jeg spør om det er greit at jeg kjenner

på muskelen, slik at vi kan finne ut om mus-
kulaturen er spent.  Rent fysioterapeutisk ser
jeg på bevegelighet generelt, brystkasse og
rygg, følger med pusten og om muskulaturen
er avspent og har svikt og ledighet. Jeg viser
deretter bevegelsene vi skal gjøre, sier hun.

Palpasjon
Hun undersøker (palperer) barnets rygg, ben,
armer, skuldre, nakke, hals, munngulv,
strupe, kjeve, ansikt og hodebunn. Vanlige
funn er som oftest spenning i hele pustens
bevegelsesområde, inklusive hals, strupe og
munngulv og legger.

– Jeg prøver å finne barnets evne til pas-
sivitet i forskjellige stillinger. Jeg ser på
thorax, armer, ben, hode/nakke og kjeve.
Vær oppmerksomme på at tannreguleringer
kan gi spenning og med tiden blant annet ho-
depine. Barn som har hatt mye øre-nese-
hals-sykdommer kan slite med anspenthet i
dette området.

Behandling
Øvreberg sier det er viktig å bevisstgjøre
barnet i forhold til det å spenne og slippe seg
i bevegelser og pust. Dette øver vi på
sammen. Med de minste blir det i lekende
former.

– Jo mer emosjonelt betinget plagene er,
desto mer vil de holde pusten, sier Øvreberg.

Med bilder og illustrasjoner viser hun
barn i ulike kroppsstillinger og situasjoner.
Blant annet ber hun fysioterapeutene være
oppmerksom på hvordan barnet sitter på ba-
ken. Sitter de godt nede, eller sitter de an-
spent? En avslappet tilstand kjennetegnes
blant annet ved at du sitter godt på baken.

Hvorfor?
Ingar Kvebæk, er fysioterapeut og spesialist i
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi på
Lillehammer. Han har gått i lære hos Øvre-
berg og roser hennes respekt for individet og
hennes lekende måte å formidle på. Han fo-
kuserte på tristhet, optimisme og muskel-
spenninger som han egentlig mener ikke
burde høre hjemme i den tiden vi lever i.

– Jeg opplever en tristhet over å se at så
mange går rundt og er så anspente. Hvorfor
kan vi ikke sette oss ned og bare puste ut,
kjenne på livet slik det er? Hvorfor skal jeg
pålegge en person å trimme når vedkom-
mende sier at han/hun er sliten og helst vil
hvile. Da er det hvile som er det riktige, sier
Kvebæk.

Han trekker raskt fram optimismen og
synes det er fantastisk at han som fysiotera-
peut har mulighet til å gå inn og møte indi-
videt og kanskje få fram noen nyanser som
gjør hverdagen  lettere.

– Jeg er optimist i forhold til de kunn-
skaper jeg har ervervet meg som fysiotera-
peut og som psykomotoriker. Fysioterapeu-
ter generelt må ta anspenthet på alvor. I dag
møtes folk i helsevesenet med at «det er noe
med psyken» når de forteller at de er an-
spente og ikke klarer å slappe av. Det behø-
ver ikke være noe psykisk. Se på hvordan vi
oppdras. Vi må gjøre det og det og gjøre det
slik og slik. Så skal vi i tillegg ha ditt og
datt. Vi må se på drivkraften i kroppen, se
pasientene våre i øynene. Jeg er ikke be-
kymret for fysioterapeutenes framtid, hvis
vi bare tar i bruk de ressursene vi har og tar
pasientene på alvor, lytter til dem og hører
på deres historie, sier Kvebæk. ■
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Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Romstad er en av mange fysioterapeuter som
er med i RTVs henvisningsprosjekt. Under
NFFs fagdager på Lillehammer foreleste
hun sammen med Hasse Storebakken og Urd
Nesset om funksjonsvurdering i arbeidslivet.
Romstad jobber som bedriftsfysioterapeut og
har bred erfaring som HMS-rådgiver.
Sammen med Hasse Storebakken er hun le-
der for NFF-kurset «Helse- og miljøarbeid i
bedrift, del 1».

Selv mener hun det er viktig at fysiotera-
peuter som jobber med arbeidsplass-
vurderinger tar initiativ og markedsfører seg
overfor kommunene. Det har hun selv gjort
og merker at etterspørselen har økt det siste
året. Hun gjør funksjonsvurdering i ulike be-
drifter, blant annet barnehager, forretninger,
landbruk og kontorer.

Funksjonsvurderingen av fiskeren, og se-
nere en trailersjåfør, var spesiell, men er ek-
sempler på at det er mange områder utenfor
de tradisjonelle hvor fysioterapeuter kan bi-
dra.

– Jeg visste lite om båt som arbeidsplass,
men tenkte at jeg får bruke min kompetanse
her på samme måte som i andre situasjoner
der jeg skal gjennomføre funksjons-
vurderinger.

Fysisk tilrettelegging
Trygdekontorets spørsmål var om hydrau-
lisk løftekran var å anse som et vanlig drifts-
middel i fartøy av denne typen. Saksbehand-
leren viste til brev fra Fiskeridirektoratet,
hvor det kom fram at dette ikke var å anse
som vanlig utstyr på tilsvarende fartøy.

Utfordrende arbeidsplass-
vurdering
Fysioterapeut Vera Hejna Romstad fikk forespørsel fra trygdekontoret

om hun kunne foreta arbeidsplassvurdering av en fisker som hadde

søkt trygden om å få dekket utgifter til hydraulisk løftekran i båten sin.

Løftekranen kostet rundt 95.000 kroner. Resultatet ble at fiskeren fikk

sin løftekran og dermed slipper tunge løft og vond rygg.

Neste spørsmål var om hjelpemiddelet hadde
karakter av fysisk tilrettelegging for å av-
hjelpe en funksjonshemming.

Fiskeren hun møtte var 55 år og 60 pro-
sent arbeidsufør. Resten av sin arbeidskapa-
sitet ønsket han å bruke i båten som fisker.
Funksjonsbeskrivelsen viste at han hadde
hatt ryggproblemer i flere år med flere pro-
laps, og han hadde varig redusert kraft i ven-
stre ben. Som fisker er arbeidet svært variert
i forhold til bruk av kroppen. I tillegg til å
kjøre båten, består mye av arbeidet med til-
rettelegging for fisket på dekk og på land.
Alt utstyr må settes på plass. Dette skjer ma-
nuelt ved løfting fra kaia og om bord i båten.
Videre løftes de samme tingene vel 90 cm
høyt opp på kaia igjen.

Sorteringsmaskin, rekekoker, gassflasker
på 40-60 kilo, fiskekasser på 25-30 kilo,
wire og store lemmer blir løftet flere ganger
i løpet av arbeidsdagen. Noen løft er avhen-
gig av to personer.

– Siden han har kroniske ryggproblemer
er all løftingen en ekstra stor belastning på
ryggen. På grunn av værforhold og kulde er
muskulaturen også svært kald når løftene ut-
føres, og han må vise aktsomhet hele tiden.
Enkelte løft burde han ikke ta da de ville
framprovosere smerter, sier Romstad.

Belastende arbeidsstillinger
– Min vurdering av mannens arbeidssitua-
sjon var at han hadde mange uheldige og fy-
sisk belastende arbeidsstillinger, med tunge
løft i forskjellige stillinger. Mye av det han
måtte løfte var vanskelig å få et godt grep
om, og belastningene på muskel-skjelett-
systemet i ryggen ble dermed ekstra stor. En
hydraulisk kran ville avlaste fiskeren betrak-

telig, være et godt hjelpemiddel og en god
avlastning for hans ryggproblemer, uttalte
Romstad i rapporten.

Denne ble lagt ved som dokumentasjon
til hjelpemiddelsentralen. Søknaden ble inn-
vilget.

I arbeidsplassvurdering for trygden har
fysioterapeuten fire timer til rådighet, i til-
legg til skriving av rapport. Romstad savner
muligheten til å følge opp og se om tiltakene
fungerer. I dette tilfellet har hun selv kontak-
tet fiskeren for å høre hvordan det har fun-
gert. Hun avtalte møte og har selv tatt bil-
dene som vises til denne saken.

– Fiskeren er svært fornøyd med hjelpe-
middelet. Også hans sønn som hadde begyn-
nende ryggproblemer er svært tilfreds med
arbeidsplassen i dag, sier hun.

Hjelpemidler i lastebil
Et annet case hun trekker fram er en 48-år
gammel lastebilsjåfør som er friskmeldt etter
å ha hatt ryggproblemer i flere år. Han hadde
smerter i nakke/skuldre og armer og er kreft-
operert. Romstad forteller at mannen er
svært aktiv og trener for å holde seg i form.
Han ønsker å jobbe. For å klare seg i arbei-
det har han anskaffet ny bil med diverse
hjelpemidler som han ønsker stønad til.
Trygdekontoret ba Romstad om en
arbeidsplassvurdering for å få avklart hvilke
hjelpemidler som er nødvendige.

Arbeidet består i å kjøre egen lastebil
med tilhenger. Fysioterapeuten sier i sin vur-
dering at det er vanskelig å beskrive alle ar-
beidsstillingene ved lossing og lasting av
frakt. Han bruker styrekonsoll for heise-
kranen. Den henger i en tykk reim rundt hal-
sen. Han hadde manuell tilhengerkobling da
arbeidsplassvurderingen ble foretatt. Dette
medførte at når hengeren skulle festes på
lastebilen, måtte sjåføren krype under  bilen
for å feste luft-, strøm-, og abs-ledning.

Romstads vurdering av sammenhengen
mellom arbeidstakers funksjonsevne og ar-
beidsforhold:

– Det er viktig at stolen har gode
reguleringsmuligheter, slik at han får tilpas-
set den i god stilling. På grunn av langvarige
smerter i ryggen, er det viktig at han tilrette-
legger sin arbeidsplass slik at han får minst
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Fakta om arbeidsplass-
vurdering for trygden
Ordningen med arbeidsplassvurdering ved

fysioterapeut er forhandlet fram av Rikstryg-

deverket og NFF. Trygdeetaten dekker

utgiftene til ekstern fysioterapeut som går inn

og vurderer behov og muligheter for

tilrettelegging av arbeidsplassen for en

sykmeldt arbeidstaker.

Hensikten med ordningen er å hjelpe

sykmeldte slik at de kan komme seg tilbake i

arbeid, og å forebygge senere sykefravær for

eksempel ved muskel/skjelettlidelser.

Ordningen gjelder for virksomheter som ikke

har eller er tilknyttet bedriftshelsetjeneste.

Oppdraget inkluderer en funksjons-

undersøkelse av den sykmeldte og et besøk

på arbeidsplassen for å se den konkrete

arbeidsplassutformingen.

Den sykmeldte selv, arbeidsgiver,

behandlende lege eller trygdekontor kan ta

initiativ til arbeidsplassvurdering. Trygdekon-

toret skal ha en ajourført oversikt over alle

aktuelle fysioterapeuter og rekvirere

arbeidsplassvurdering etter avtale med den

sykmeldte.

Ordningen er avtalebasert og har ingen

hjemmel i folketrygdloven.

For å kunne påta seg slike oppdrag må

fysioterapeuten melde fra til NFF og til

fylkestrygdekontoret. Fysioterapeuten må

legge fram dokumentasjon på den kompetan-

sen som kreves.  Kompetanse som kreves er:

● Spesialist i helse- og miljøarbeid.

● Bestått ukekurs i Helse- og miljøarbeid i

bedrift, del 1.

● Minst tre års praksis i minimum 50 prosent

stilling med forebyggende fysioterapi/

ergonomi, for eksempel i bedriftshelsetje-

neste.

Det er utarbeidet en mal som skal være et

hjelpemiddel ved arbeidsplassvurdering, som

tilsendes ved skriftlig henvendelse til NFF.

Veiledet tidsbruk er stipulert til inntil fire

timer for funksjonsundersøkelse og rapport-

skriving. Reisetid kommer i tillegg. Honoraret

er for tiden 490 kroner for første time.

Deretter 245 kroner for senere påbegynte

halvtime.

mulig uheldig belastning. Han må i størst
mulig grad unngå bøying og vridning av
ryggen, spesielt under belastning. Armene
belastes mye i forbindelse med håndtering
av lasten. Han plages med smerter i armene,
noe som må tilskrives belastningen han er
utsatt for i arbeidssituasjonen. Styrekonsollet
til heisekranen som henger rundt nakken,
kan være årsak til plagene i øvre rygg og ar-
mer, skriver Romstad i sin vurdering.

Forslag til tiltak
I fysioterapeutens forslag til bedring av ar-
beidssituasjonen anbefaler hun et luftbasert
hengerfeste som kan betjenes fra stående
stilling på den ene siden av lastebilen. For

Tunge løft. En hydraulistisk løftekran gjorde arbeidsdagen lettere for en fisker som er
60 prosent arbeidsufør. Foto: Vera Hejna Romstad

sittestillingen er det viktig at setet lar seg
justere på en enkel måte, og det gir god
støtte. Det gjør ikke setet han har i dag. Hun
anbefaler også at han bruker et styrekonsoll
som festes ved hjelp av et belte rundt mid-
jen. Dette for å redusere belastningen på
nakke,- skulder- og ryggmuskulatur.

Trailersjåføren fikk innvilget støtte til
hjelpemidler. Romstad har også vært i kon-
takt med sjåføren i ettertid, og han er i dag
meget fornøyd med sin arbeidshverdag. Han
har investert i ny bil til sin sønn som driver i
samme bransje. Denne bestilte han med
samme tilleggsutstyr og betalte 20 000 kro-
ner ekstra. Det mente han var vel anvendte
penger for helsens skyld. ■

































På jakt etter en fysioterapeut?
Annonsér her! Priser og tidsfrister finner du
bak i bladet og på www.fysioterapeuten.no

Annonser kan sendes pr. e-post:
fysioterapeuten@fysio.no eller på faks 22 46 35 65.
Originalmateriell må sendes per post til
FYSIOTERAPEUTEN, Pb. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

På jakt etter ny jobb?
Her finner du ledige
stillinger og driftstilskudd.

 2 Nord-Norge

1 Midt-Norge

0 Vest-Norge

 4 Øst-Norge

 5 Oslo og Akershus

0 Sør-Norge

 0 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



ARBEIDSMARKEDET
Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes
på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i
tillegg til markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt
fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på
arbeidsplassen eller  lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant
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informasjon til NFFs medlemmer.
Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser kan sendes pr. e-post:
fysioterapeuten@fysio.no eller på faks 22 46 35 65.
Originalmateriell må sendes pr. post til FYSIOTERAPEUTEN,
Pb. 2704 St. Hanshaugen, 0103 Oslo.

Glittreklinikken er et spesialsykehus for behandling og rehabilitering av
pasienter med lungesykdommer. Klinikken eies av Landsforeningen for
Hjerte- og Lungesyke og mottar pasienter fra hele landet. Klinikken er ut-
bygget med bl.a. behandlingsbasseng og gymnastikksal. Vi har bygget en
ny fløy med bl.a. ny og større fysioterapiavdeling. Det legges stor vekt på et
strukturert tverrfaglig behandlings- og undervisningstilbud i team bestående
av fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger, pleiepersonell, psykologer og so-
sionomer. Det er egen forskningsenhet ved klinikken.
Glittreklinikken ligger i Nittedal kommune, ca. 3 mil nord for Oslo sentrum.
Klinikken har egen barnehage.

Fysioterapeut/spesialfysioterapeut
80–100 % svangerskapsvikariat fra medio mars 2005

Fysikalsk avdeling har til sammen 7,6 årsverk, turnuskandidat
og studenter i praksis.

Vi driver en aktiv avdeling og ønsker oss en fagengasjert, fleksibel
og samarbeidsvillig medarbeider.
Oppgaver som hører til stillingen er klinisk behandlingsvirksomhet
med testing, trening, grupper, oppfølging og undervisning av
klinikkens pasienter.
Arbeidet er lagt opp som tverrfaglig samarbeid inndelt i team.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi oppfordrer menn til å søke.

Vi tilbyr:
En dynamisk, godt utstyrt arbeidsplass.
Et aktivt og utviklingsorientert faglig og tverrfaglig miljø.
Gode muligheter for å påvirke eget arbeid.
Pensjonsordning i KLP.

Henvendelser om stillingene rettes til avdelingsleder – fysioterapi,
Agnete Hagelsteen Dalelid.
Søknadsfrist 06.02.05
Søknaden sendes til: Glittreklinikken, Personalavdelingen,
Postboks 104, 1488 HAKADAL, Norge.  Tlf. 67 05 80 00.

www.sabhf.no

Sykehuset Asker og Bærum (SAB) tilbyr spesialisthelsetjenester innen  
psykiatri og somatikk. Virksomheten holder et høyt faglig nivå og sykehuset 
satser sterkt på kompetanseutvikling. SAB har omfattende vel ferds ord nin ger 
for ansatte, barnehagetilbud og tilbud om boliger. 

Medisinsk avdeling

Fysioterapeut
Vi har ledig 100% stilling som fysioterapeut ved Medisinsk   
avdeling. Stillingen er nyopprettet og er hovedsakelig tilknyttet  
Medisinsk poliklinikk. 

I arbeidet inngår både gruppebehandling og individuell behandling 
til hjerte- og lungepasienter. Stillingen inngår i en vaktturnus.

Nærmere opplysninger: 
Sjeffysioterapeut Cecilia Valen, tlf. 67 80 95 30.
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Søknad og CV merket med saksnr. 3988 sendes  
Sykehuset Asker og Bærum HF, Postboks 83,  
1309 Rud innen 04.02.05.

fysioterapeuten@fysio.no

Linde fysikalske institutt
Det blir ledig 100 % driftstilskudd ved Linde Fysikalske Institutt i
bydel Bjerke fra 01.05.2005.

Dersom intern søker får dette tilskuddet, vil det bli ledig 50 % eller
25% tilskudd. Det er en forutsetning at den som får tildelt driftstilskud-
det blir medeier i Linde Fysikalske Institutt, og det forutsettes at selger
og kjøper kommer overens om en økonomisk avtale om dette. Det må
påregnes å utføre kommunale oppgaver, som hjemmebehandling av
voksne og barn for bydel Bjerke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad sendes til Marianne N. Simonsen, Rehabiliteringstjenesten,
Økern Alders- og sykehjem, Økernvn. 151, 0580 Oslo
innen 15.02.2005.

50% STILLING SOM FYSIOTERAPEUT,
Spesialist i psykiatrisk, psykomotorisk
fysioterapi, DPS Kongsberg

For nærmere opplysninger om stillingen kan avdelingssjef
Anne-Marit Langås kontaktes på tlf 32 72 58 50.
Fullstendig utlysningstekst på våre internettsider
www.blefjellsykehus.no.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester
og vitnemål sendes:
Blefjell sykehus HF, personalkontoret,
postboks 10, 3602 Kongsberg.

04.02.05
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FREDRIKSTAD KOMMUNE
STILLING LEDIG

Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no

Sentralbord  69 30 60 00

Avdelingsleder - fysioterapeut
Stillingen som avdelingsleder for fysioterapiavdelingen
er ledig fra 01.06.05.
Telefon: 69 30 59 88.

Diakonhjemmet Sykehus AS har funksjon som lokalsykehus for ca. 110 000 innbyggere
innen indremedisin, generell kirurgi og psykiatri. I revmatologi og revmakirurgi har syke-
huset sentral- og regionsykehusfunksjon. De psykiatriske avdelingene ligger på Vinderen i
Oslo og på Søndre Borgen i Asker. Diakonhjemmet Sykehus AS er et non-profit aksjesel-
skap eid av stiftelsen Det Norske Diakonhjem, som er en diakonal stiftelse innen Den 
norske kirke. Sykehuset selger sine tjenester til staten ved Helse Øst RHF.

Vi søker etter sjeffysioterapeut for fysioterapienheten som
betjener de somatiske avdelingene ved Diakonhjemmet
Sykehus. Enheten består av 26 fysioterapeuter, praksis-
veileder, samt studenter fra Høgskolen. 

Sjeffysioterapeuten har først og fremst et administrativt og
faglig ansvar for enheten, men kontakten med klinisk 
virksomhet vil opprettholdes ved at ca. 20 % av stillingen vil
omfatte pasientbehandling. Nærmeste overordnede er
avdelingssjef på Klinisk aktivitetsavdeling. Enheten har også
en nestleder med delegerte oppgaver.

Vi søker en person med solid fysioterapifaglig utdanning og
erfaring. Formell og reell lederkompetanse, evner til team-
bygging og samarbeid vil bli vektlagt.

Har du spørsmål om stillingen kontakt avdelingssjef Irene
Sørås eller fungerende sjeffysioterapeut Mette Borch Dahl,
tlf. 22 45 15 00.

Vi ber om at alle søkere benytter vårt elektroniske søknads-
skjema på www.diakonhjemmet.no hvor vi også har 
fullstendig utlysning av stillingen.

Søknadsfrist:11.02.2005

Sjeffysioterapeut

RANA KOMMUNE
Se også: www.rana.kommune.no
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Pb173, 8601 Mo, tlf. 75 14 50 00. Sentralbordet er åpent mand.-fred.
fra kl. 08.00 - 15.30. E-post: postmottak@rana.kommune.no

Kom mu nens stillinger på internett: www.jobbnor.no

Fysioterapitjenesten i Rana består per d.d. av 14,5 private hjemler fordelt over 7 institutt og  
4,8 kommunale stillinger + stilling for turnuskandidat. Kommunale stillinger er organisert i en  
tverrfaglig rehabiliteringstjeneste og driver både med oppsøkende og poliklinisk virksomhet. 
Den kommunale rehabiliteringstjenesten ledes av seksjonsleder som også sitter i koordinator-
teamet for hele fysioterapitjenesten i Rana kommune. Privat - og kommunal fysioterapi- 
tjeneste skal betraktes som en helhet. Derfor har kommunestyret vedtatt at det skal opprettes 
et forum hvor kommunale og privatpraktiserende fysioterapeuter inviteres til å delta,   
hvor målet er å etablere et nært samarbeid og utvikle gode arbeidsmåter.

Fysioterapeuter
For å styrke fysioterapitjenesten i Rana er det opprettet:
• 90% driftstilskudd i kombinasjon med 10% fastlønnsstilling  
 som koordinator
• 100% driftstilskudd
• 100% fast stilling som kommunefysioterapeut.
• 100 % fast stilling som kommunefysioterapeut
(Ved intern tilsetting i kommunefysioterapistilling reduseres   
1 utlysning til en 80% stilling.)
Formelle krav som stilles til alle stillinger:   
• Autorisert fysioterapeut
• Videreutdanning/erfaring og interesse i barnefysioterapi,   
 psykiatri, nevrologi og rehabilitering.  
Videre gjelder for alle stillinger at man skal være:   
• Fremtidsrettet
• Løsnings- og resultatorientert
• Fleksibel og strukturert
• Serviceinnstilt
• Ha personlig egnethet til stillingen  

For driftstilskuddene gjelder: 
Vi ønsker søkere som:
• Er interessert i gruppetiltak.
• Er villig til å drive oppsøkende fysioterapitjeneste,    
 bla. i pasientens hjem, skoler og barnehager.
• Skal samarbeide med FYSAK som et ledd i et aktivt   
 behandlingsopplegg.
• Ser fysioterapitjenesten som en helhet på tvers av kommunal   
 og privat virksomhet.
• Har gode samarbeidsevner og interesse i å delta i    
 koordinatorteamet for å styrke fysioterapitjenesten som helhet.
• Kjennskap til helselover og avtaleverk som regulerer   
 fysioterapitjenesten

For de kommunale stillingene gjelder: 
Vi ønsker søkere som:
• Er interessert i gruppetiltak
• Skal samarbeide med FYSAK som et ledd i et aktivt   
 behandlingsopplegg.
• Ser fysioterapitjenesten som en helhet på tvers av kommunal   
 og privat virksomhet.
• Har genuin interesse for å arbeide med geriatriske pasienter   
 eller barn/unge.
• Er interessert i å arbeide i pasientens hjem,    
 institusjon for eldre, barnehager og skoler.
• Kan veilede turnuskandidater 
• Har gode samarbeidsevner, tverrfaglig og tverretatlig.
• Har sertifi kat klasse B
• Kjennskap/erfaring innen rehabilitering
I forbindelse med tilsetting vil det bli fattet vedtak om hvor praksisen  
skal lokaliseres. ASA 4313 regulerer forholdet mellom kommunen  
og fysioterapeuten.
I søknaden skal det kort beskrives hvordan man har tenkt å drive sin  
private virksomhet med tanke på samarbeidet med FYSAK, lokalisering 
av praksis, samt eventuell utfylling av koordinator rollen. 
For mer informasjon: seksjonsleder Peter Ardon, tlf. 75 14 62 68  
eller saksbehandler Synnøve Svinåmo, tlf. 75 14 62 52.   
I søknaden må det opplyses om hvilken stilling det søkes på, samt  
stillingsandel, alternativt om det søkes på begge typer stillinger.
Søknadsfrist: 11. februar 2005.
Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnor.no. 

Hof kommune

Driftstilskudd fysioterapeut
Hof Fysioterapi har ledig 25% driftstilskudd fra og med 01.02.2005.
Personlig egnethet og evnen til helhetlig tenkning vil bli vektlagt. Det
kreves også erfaring med MTT og gruppebehandling.
Informasjon: Hof Fysioterapi, tlf. 33 05 87 77.
Søknad med godkjente kopier av attester og vitnemål sendes Helse-
avdelingen, Hof kommune, 3090 Hof.
Søknadsfrist: 3 uker.
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Lenvik kommune
har ledig følgende vikariater:

40 % i perioden jan. -05 til des. -05 og
100 % i perioden april -05 til april -06
Stillingene ønskes besatt med
7066 Fysioterapeut/7617 Spesialfysioterapeut

Kommunen kan vurdere å tilsette Kommuneergoterapeut i deler av le-
dig stillingsressurs innenfor aktuelle periode. Aktuelle søkere kan tilset-
tes i hel- eller deltidsstilling.

Kommunens fysioterapitjeneste består av fysioterapeuter i fastlønns-
stillinger og privatpraksis/spesialisttjenester, manuell terapi, i alt 9 års-
verk. Tjenesten har ansvar for veiledning av turnusfysioterapeut, og har
jevnlig ansvar for veiledning av fysioterapistudenter fra Høgskolen i
Tromsø.
Kommunen kan tilby interessante og varierte fysioterapi- og
rehabiliteringsoppgaver i et aktivt og bredt fagmiljø. En vesentlig del av
oppgavene kan bli rettet mot arbeid med barn.
Kommunen vil være åpen for å drøfte tilpasning av ny kompetanse til
tjenesten.

Vi ønsker en dyktig og selvstendig kollega med relevant erfaring og
kompetanse for å bidra til videre utvikling av kommunens tjenester
innen fysioterapi og rehabilitering. Førerkort for bil er ønskelig. Evt. be-
hov for bolig eller barnehageplass må anføres i søknaden.

Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lover, forskrifter og avtaleverk.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fag-
leder Marie Bartnæs (tlf. 77 87 13 90 / 99274367 eller e-mail:
fysioterapi@lenvik.kommune.no ).

Søknad sendes til Helsetjenesten v/virksomhetsleder Åse Holden,
Lenvik kommune, 9306 Finnsnes innen 15 / 2 –05.

HELSETJENESTEN

Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 innbyggere, hvorav
ca. 4000 bor i kommunesenteret Sunndalsøra. Hydro Aluminium er den største ar-
beidsplassen i kommunen. Vi har et godt utbygd barnehage-, skole-, kultur- og
pleie- og omsorgstilbud i kommunen. For ytterligere opplysninger vises til vår
hjemmeside. www.sunndal.kommune.no

Avtalehjemmel 100 % fysioterapeut
Sunndal kommune har ledig en nyopprettet 100% avtalehjemmel for fy-
sioterapeut. Ved evt. søknad fra noen av de fast ansatte ved avdelingen,
kan denne stillingen gjøres om til avtalehjemmel nr. 2. Søkere tilbys å
leie lokaler i kommunens egen avdeling.

Vikariat 100 % og 70 % fysioterapeut
100 %-stillingen er ledig fra 25.03.05 og i ett år. 70 % stillingen ønskes
besatt så fort som mulig. Varighet ut 2005 med mulighet for forlengelse.
Arbeidsoppgavene består av kurativt arbeid, rehabilitering/habilitering
og forebyggende virksomhet.
Søker må være interessert i et bredt spekter av fagets områder
og ha gode samarbeidsevner.
Lønn etter kvalifikasjoner for stillingen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Målfrid Rakstang Rød,
tlf. 71 69 90 51, e-postadr. malfrid.rakstang.rod@sunndal.kommune.no

Søker anmodes om å skrive søknad på særskilt søknadsskjema som fås
ved henvendelse kommunens servicekontor tlf 71 69 90 00. Søknads-
skjema kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside:
www.sunndal.kommune.no

Søknad sendes til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra
eller på e-post til post@sunndal.kommune.no
innen 04.02.05.

Sunndal kommune Fysioterapeuter
Kiropraktorer
Storebrand Helseforsikring AS ønsker å komme i

kontakt med off. godkjente fysioterapeuter/kiropraktorer 

for å øke behandlingstilbudet til våre helseforsikringskunder

i Norge

Storebrand Helseforsikring AS er et privat helseforsikrings-

selskap med virksomhet i Norge og Sverige. Selskapet har

15.000 kunder i Norge. Forsikringsproduktene dekker bl.a.

fysioterapi/kiropraktorbehandling når kunden er henvist fra

lege. Kvalitet og rask tilgang på behandling er viktig for oss

og våre kunder.

Vi ønsker å komme i kontakt med off. godkjente 

fysioterapeuter/kiropraktorer med alle typer spesialiteter, 

spesielt i mindre byer og tettsteder.   

Ta kontakt med Ann-Karin Heede eller Frida Pettersen på 

tlf. 800 83 313, valg 1 eller ta kontakt per mail: 

h7e@storebrand.no eller fp4@ storebrand.no

Porsgrunn er en av bykommunene i nedre Telemark. Her er rik
tilgang til friluftsliv, med nærhet til både sjø og fjell. Området har et
aktivt kulturmiljø. Kommunen har en befolkning  på ca. 34 000
innbyggere. Legetjenestene er delt mellom 26 avtalehjemler og 3
fastlønnsleger, samt døgnbemannet legevaktsentral i moderne lokaler. 

LEDIG 75% DRIFTSTILSKUDD I
PORSGRUNN KOMMUNE
Ved Porsgrunn Psykomotoriske Senter er det ledig  75%
driftstilskudd. Til stillingen ønskes personer med
videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi,
også fysioterapeuter  under utdanning kan søke. 

Til Porsgrunn Psykomotoriske Senter er det knyttet  fem
personer som jobber med psykomotorisk fysioterapi. 
Vi kan  tilby engasjerte fagpersoner og miljø med muligheter
for faglig  utvikling.

Nærmere opplysninger ved sjefsfysioterapeut 
Oddvin Oplenskedal, tlf. 35 54 73 19,  e-post:
oddvin.oplenskedal@porsgrunn.kommune.no.
Fullstendig søknad sendes: Porsgrunn Kommune,
Rehabiliteringsavdelingen v/ Sjefsfysioterapeut 
Oddvin Oplenskedal,  Postboks 128, 3901 Porsgrunn
Søknadsfrist : 11.02.05.

JOBB I PORSGRUNN KOMMUNE

Send gjerne annonser på e-post:
fysioterapeuten@fysio.no
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NFFs KURS OG MØTER
NFF arrangerer ca. 55-60 kurs per år. De fleste kursene er av en ukes varighet,
40 timer, i tillegg har vi noen kortere temakurs. De fleste av NFFs kurs er kli-
niske behandlingskurs, og målgruppen er den praktiserende fysioterapeut. Kur-
sene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den prak-
tiske hverdagen.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterut-
danningskurs, ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen,
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. Til virk-
somheten 2004 er det tildelt nærmere 4,1 millioner kroner. For deltakere på
NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.
For nærmere informasjon om fondet, se www.fysio.no/fondet
Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no. Når påmeldingsblanketten ikke brukes, skal følgende opplysnin-
ger sendes til NFF i et vanlig brev: Navn, adresse, telefon, eventuell e-
postadresse, navn og adresse til arbeidsgiver og navn/nummer på kurset du
melder deg på. Dokumentasjon må sendes fagseksjonen hvis det er spesielle
opptaksvilkår til kurset.

Påmelding er bindende
- Hvis avbestilling skjer etter påmeldingsfristen vil du bli belastet med et

avbestillingsgebyr på 500 kroner.
- Hvis avbestilling skjer etter kursets betalingsfrist vil du bli belastet med

hele kursavgiften.
- Hvis du avbestiller på grunn av sykdom, vil du bli belastet med et gebyr

tilsvarende 10 prosent av kursavgiften - uansett når avbestillingen skjer i
forhold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes til NFF.

Påmelding fra medlemmer i andre nordiske forbund. Deltakere fra danske,
finske og islandske fysioterapeutforbund og Legitimerade sjukgymnasters
Riksforbund betaler samme kursavgift som NFFs medlemmer. Det kreves
dokumentasjon på medlemskap i ovennevnte forbund.

Opptakskriterier
- Meldemskap i NFF.
- Eventuelle spesielle opptakskrav.
- Påmelding til samme kurs for annen gang prioriteres, uavhengig av

avdelingstilhørighet og kurssted.
- Arrangerende avdeling i NFF disponerer opptil 50 prosent av kursplassene

til egne medlemmer.
- Medlemmer i andre nordiske forbund (se ovenfor) disponerer opptil 10

prosent av kursplassene.
- Medlemmer som er sperret må ordne sluttoppgjøret før de kan komme

med på kurs.
Kursplasser blir tildelt i den rekkefølgen NFF mottar påmeldingene. Hvis det står
ledige plasser ved påmeldingsfristens utløp, kan påmeldinger aksepteres frem til
kursstart. Bekreftelse på tildelt kursplass sendes ut ca 14 dager etter
påmeldingsfristens utløp sammen med faktura for kursavgiften.

Avlysning. NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst ved for lav deltaker-
oppslutning eller på grunn av andre forhold som gjør det umulig å avholde
kurset.
Kursoversikt. Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett,
www.fysio.no/kurs

NFF tar forbehold om at kursene kan være fulltegnet når
FYSIOTERAPEUTEN kommer ut.

● NFFs kurs og møter
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyggingen.
Antall timer blir påført kursbeviset.

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på de neste sidene.

NFF tar forbehold om at kursene kan
være fulltegnet når

FYSIOTERAPEUTEN  kommer ut.

30530601

Medisinsk Treningsterapi for studenter og
turnuskandidater
Oslo, 10.-14. mars

30590701

Basal Kroppskjennskap I
Svarstad, 31. januar-4. februar

30530201

Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og
behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Lillehammer, 31. januar-4. februar

Kursnr. 30535501

Søk, finn og les – et innføringskurs i evidensbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap er en av flere viktige kilder for faglige beslutnin-
ger. Det kan være en utfordring å finne fram til denne forskningen og vurdere
overførbarheten til praksis.I dette kurset vil du gjøre spennende oppdagelser i
forhold til hvordan du kan finne fram til og implementere forskningsbasert fy-
sioterapi. Ved å stille presise og relevante spørsmål, lete etter forskningsbasert
kunnskap, vurdere denne kritisk og flytte gode forskningsresultater ut i prak-
sis vil fagutvikling og kvalitetsforbedring i fysioterapi stimuleres. Kurset leg-
ger opp til interaktiv læring og mye praksis hvor deltagernes egne problem-
stillinger er i fokus.

Ved å integrere ny og oppdatert forskning med andre former for kunnskaps-
kilder, vil vi som fysioterapeuter bedre kunne ivareta våre klienter samt stå
sterkere overfor samarbeidspartnere og andre profesjoner.
Kurset legger vekt på praktisk arbeid.

Målgruppe: Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid, i ledelse
og prosjektarbeid.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
• stille gode praksisrelevante spørsmål
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databaser og

via internett.
• kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til gyldighet og

anvendbarhet.
• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må integreres

med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og gjennomføre
fysioterapitiltak.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF fagseksjon
Kursledere: Lillebeth Larun og Eilin Ekeland
Tid: 4.-8. april 2005
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 4.050 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlem-
mer. Påmeldingsfrist: 4. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Kurs for studenter og turnuskandidater
Kursnr. 30530601

Medisinsk treningsterapi, MTT
MTT har spesielt gode doseringemuligheter, er rasjonell og enkel i utførelse.
Dette gjør at metodikken bare blir mer og mer aktuell med vår store og økende
dokumentasjon på området aktiv terapi. Kurset gir kunnskapsbaserte  øvelses-
forslag for aktuelle affeksjoner i muskelskjellett systemet. Øvelsesoppleggene
er i stadig utvikling og har blant annet innlemmet nye kunnskaper om stabil-
iseringsprinsipper. Kurset gir grunnlag for benyttelse av takst for Medisinsk
Treningsterapi innenfor Folketrygdens takstsystem for fysioterapeuter.

Målgruppe: studenter (6. semester) og turnuskandidater
Opptakskrav: Studenter på 6. semester eller turnuskandidater

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkelt

pasienter og i gruppesammenheng
• beherske medisinsk treningsterapi- metodikken for å kunne effekti-

visere rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskeltest,

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Hans Petter Faugli
Tid: 10. – 14. mars 2005
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3350
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30536401

Terapiridning – trinn 2
Kurset er en videreføring av trinn I. Kurset veksler mellom teori og praksis,
hvor deltakerne dels leder ridetimer, dels fungerer som hjelpere. Planlegging,
behandlingsopplegg og evaluering av ulike diagnoser.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive
terapiridning med bidrag fra Folketrygden.

Målgruppe: fysioterapeuter som har gjennomgått trinn I.
Opptakskrav: Terapiridning trinn I og godkjent Hestekunnskapseksamen.
For mer informasjon om hestekunnskapseksamen, ta kontakt med Norsk
Hestefagskole, tlf. 61 16 55 00 eller se www.nhest.no

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• kunne planlegge terapiridning som behandling
• kunne lede terapiridning som behandling
• kunne evaluere terapiridning som behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Ellen Trætteberg med flere
Tid: 23. – 27. mai 2005
Sted: Valnesfjord Helsesportsenter
Deltakerantall: 12
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 4.050 for medlemmer,
kr 7.100 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 30. mars 2005.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 30535301

Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunnlag for å
trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av trening. Kurset inne-
holder en innføring i grunnleggende treningsprinsipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper
• tilegnet seg kunnskaper om treningsplanlegging
• kjennskap til energiomsetning, muskeltesting og testing av lungekapasitet
• kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper
• gjennomført forskjellige treningsmetoder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vest-Agder
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid: 9. – 13. mai 2005
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: 30
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 4.050 for medlemmer,
kr 7.100 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 10. mars 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Barnefysioterapi

Kursnr. 30535801

Trening til musikk - hvordan
bli en dyktig instruktør
Kurset har hovedfokus på praksis og aktivitet. Bevegelse er stikkor-
det, kursdeltakerne skal være i aktivitet.
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å arbeide med
gruppetrening til musikk.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Deltakerene bør være oppda-
tert på grunnleggende treningslæreprinipper f.eks gjennom NFFs
Treningslærekurs eller annen relevant treningslære. Det er en fordel å
ha erfaring med gruppetrening til musikk, enten som instruktør eller
som deltaker.
Antall timer: 26

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• lært noe om hvordan musikk kan brukes til utholdenhet-, styrke-

og bevegelighetstrening.
• kunnskap til å kunne sette sammen et 60 minutters treningspro-

gram til musikk.
• kjennskap til pedagogiske virkemidler for å skape motivasjon og

treningsglede,

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akerhus
Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Heidi Bråten Fure
Tid: 25.-27. mai 2005. Sted: Rykkinnhallen, Bærum.
Deltagerantall: Maks 30
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 3.310,- for medlemmer, kr  6.410,- for
ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 29. mars 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30510201

Fysioterapi for barn 0-6 år, del 1 og del 2
Fysioterapeuter som arbeider med barn har synliggjort et økende behov for et
kurs som gir utdypning av medisinske kunnskaper og praktiske ferdigheter i
observasjon – analyse – tiltak – behandling av barn med avvikende bevegelses-
utvikling. Fysioterapi for barn 0-6 år er et kurs hvor teori og praksis er spesielt
fokusert på praksisfeltet.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten, i institusjon og i privat praksis.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Kurs i bevegelsesutvikling I og II.
Må være i arbeid med barn i kursperioden.
Tilsvarende kunnskaper (anskaffet via kurs eller praksis) kan bli vurdert ved
opptak. Tilsvarende kunnskaper må dokumenteres.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utvidet innsikt i medisinske problemområder som påvirker bevegelses-

utvikling
• utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering av

avvik som grunnlag for valg av fysioterapitiltak
• kunnskap og innsikt i foreldresamarbeid
• økt bevissthet og refleksjon i forhold til egen praksis

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Berit Sunde og Hilde Capjon
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del: 18.-22.april 2005
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Datoer for del 2 blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del 1 og
del 2 er ca.  4 - 6 måneder).
Sted: Bergen
Deltagerantall: 22
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 8.100,- for medlemmer, for ikke-medlemmer
kr. 14.200,-. Kursavgiften betales i to rater.
Påmeldingsfrist: 18. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30510101

Bevegelsesutvikling del I og del II
Kurset er todelt på 2 x 5 dager med ca. 4-6 mnd i mellom. I mellomperioden
skal kursdeltakere ha muligheten til å observere barn og levere tester.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten og i institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. 2 års praksis etter grunnutdanningen.

Kursdeltakere skal videreutvikle kunnskap fra grunnutdanningen i fysioterapi
om normal bevegelsesfunksjon og -utvikling og de forhold som påvirker dette
hos barn fra 0 til 16 år.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• ha kjennskap til bevegelseskontroll og hva som skiller normal fra avvikende

bevegelsesutvikling
• ha kjennskap til strategier i helsefremmende og forebyggende arbeid
• ha kjennskap til nyere forskning og ulike teoretiske perspektiv på

bevegelsesutvikling og ulike forhold som påvirker denne
• kunne observere og vurdere barn

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Karen Therese Haugstvedt og Grete Barlindhaug
Tid: del I:. 4. – 8. april 2005
Tidspunkt for del II (5 dager) avtales med deltakerne ved slutten av kursets del I
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 8.100,- for medlemmer, kr. 14.200 for ikke-med-
lemmer (kursavgiften betales i 2 rater).
Påmeldingsfrist: 4.februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Manuell terapi

Kursnr.30530201

Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og be-
handling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere mellom

- Akutte og kroniske skader/belastningslidelser
- Reumatiske tilstander
- Ortopediske tilstander
- Neurologiske tilstander

• kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med utgangs-
punkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Jo Østvold og Trond Wiesener
Tid: 31. januar – 4. februar 2005
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj og komp.): kr. 4.400 for medlemmer,
kr. 7.450 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 30530701

Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av
cervical columna i relasjon til overekstremitet
Kurset er praktisk klinisk behandlingsrettet med mye utfordringer til delta-
gerne. Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er for-
svarlige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell terapi.

Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget
på området manuell terapi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Dette er et fordypningskurs som skal
bygge på kunnskap fra NFFs kurs  ”Manuell terapi, basiskurs i undersøkelse og
behandling av cervical, kjeve og thoracal” eller tilsvarende.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Høynet kvaliteten på utførelsen av undersøkelses- og behandlingsteknikker

ad modum manuell terapi.
• Fysioterapeuten skal ha videreutviklet kunnskap og ferdigheter, for bedre å

kunne løse pasientens sammensatte problemer.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 9. – 10. juni 2005
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 14
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 2.070 for medlemmer,
kr 4.000 for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 8. april 2005.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Påmelding til NFFs kurs er bindende

Aktiv rehabilitering
– revidert kurs!
Kurset legger vekt på klinisk overførbarhet med inte-
grering av teori og praksis (work shops). Innholdet bygger på nyere
viten og setter fokus på aktiv rehabilitering som behandlings-
tilnærming.
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut
Antall timer: 10

På kurset skal kunnskapen bl.a. bevege seg mot:
• Hva er aktiv rehabilitering?
• Smertefysiologi / biologi i relasjon til aktivitet
• Nevromuskulær trening og motorisk (re)læring
• Bruk av aktivitet i behandling av korsryggsmerter, skuldersmerter

og arthrose

Praktiske opplysninger:
Kursledere: FFI v/ Chris. J. Drummond m/ fl.

Kursnr. 30535701
16. - 17. februar. Sted: Kristiansand. AVLYST!
Kursnr. 30535702
22. – 23. september. Sted: Fredrikstad. Påm.frist: 1. juli 2005.

Deltakerantall: maks 30
Kursavgift inkl (lunsj): kr 1.650,- for medlemmer,
kr 2.680,- for ikke- medlemmer.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Onkologi

Kursnr. 30585301

Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut
Målsetting: Å gi interesserte fysioterapeuter grunnleggende teoretiske og prak-
tiske kunnskaper om kreftrelatert lymfødem, å inspirere kursdeltakerne til se-
nere å ønske å fordype seg i emnet. Etter introduksjonskurset forventes det at
kursldeltakerne skal ha kjennskap til prinsipper for å påvirke lymfedrenasje.

Innhold: Teori om lymfesystemet, om kreftsykdommer, om medisinsk behand-
ling og bivirkninger av behandling. Teori om lymfødem og forskjellige
lymfødemformer. Kontraindikasjoner for lymfødembehandling.
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Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Sogn og Fjordane
Kursledere: Kristin Haugen og Wenche Vigen
Sted: Sogn og Fjordane
Tid: 4. – 8. april 2005
Deltakerantall: 22
Kursavgift (inkl. lunsj): medlemmer kr. 4050, ikke medlemmer kr. 7100.
Påmeldingsfrist: 2. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 30590701

Basal Kroppskjennskap I - Internatkurs
Basal Kroppskjennskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode. Selv-
opplevelse av egne bevegelsesvaner stimuleres individuelt og i samhand-
ling med andre mennesker. Øvelsene er hentet fra og knyttet til dagliglivets
bevegelser: ligge, sitte, stå, gå og stemmebruk. Arbeidsformen er spesielt
egnet for gruppeterapi, men nyttes også i individualterapi.

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig
utdannede fysioterapeuter. Egner også seg som fordypningskurs for de som
har tatt flere trinn innen BK. På trinn I kan annet helsepersonell som leger,
psykologer, kuratorer, sykepleiere, lærere delta.
Opptaksvilkår: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg innsikt både prak-
tisk og teoretisk i Basal Kroppskjennskap. Hovedvekt skal ligge på person-
lig erfaring av øvelsene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Agnes Lærdahl og May Lisbeth Svendsen
Tid: 31. januar – 4. februar 2005
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad, Vestfold
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj og komp.): kr 4.300 for medlemmer, kr 7.350 for
ikke medlemmer. Fullpensjon: kr. 600 per person per døgn, enkeltrom. Det
tas forbehold om pensjonsprisen fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30591801

Psykomotorisk fysioterapi - behandlingskurs
Kurset retter seg mot fysioterapeuter som arbeider i praksisfeltet med psyko-
motorisk fysioterapi. Kurset vil inneholde pasientdemonstrasjoner, funksjons-
analyser, arbeid i mindre grupper, refleksjoner over praksis  m.m.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider i praksisfeltet med psykomotorisk
fysioterapi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut og gjennomført videreutdanning/kom-
petanse i psykomotorisk fysioterapi.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursleder: Gudrun Øvreberg, Alette Ottesen og Berit Ianssen
Tid: 11. – 13. april 2005 (3 dager)
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.310 for medlemmer,
kr. 6.410 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 11. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30591701

Kroppsorientert psykologi – psykologisk forståelse
av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre
Kurset har sprunget ut fra et behov for en teoretisk forståelsesramme som kan
være til hjelp i forsøket på å tenke rundt kroppslige symptomer og reaksjons-
mønstre.

Målgruppe: Kurset retter seg først og fremst mot fysioterapeuter som arbeider
med psykiatriske og psykosomatiske problemstillinger.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• være bedre rustet til å møte psykiatriske og psykosomatiske fenomener i

sin praksis
• ha forståelse for hvor lett vi kommer i berøring med primitive lag av per-

sonligheten gjennom å ha kroppen som innfallsvinkel
• ha kjennskap til primitive forsvarsmekanismer som for eksempel splitting

og projektiv identifisering og kjenne til betydningen av disse primitive
forsvarsmekanismer

• være kjent med fenomener som overføring og motoverføring som gjør seg
gjeldende i den terapeutiske relasjonen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Lise Radøy og Kina Meurle-Hallberg
Tid: 18. – 22. april 2005
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj):  kr. 4.050,- for medlemmer,
kr. 7.100,- for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 11. februar 2005.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30592001

Sporene i kroppen etter sjokk og traumer I
Det er mange eksempler i vår kliniske hverdag på pasienter med smerter og
funksjonssvikt på grunn av fysiske eller psykiske traumer. Eksempelvis;
trafikkskadde, overgrep, incest, amputerte, osv. Kurset vil være første del av en
kursrekke på 3 kurs med en kroppslig innfallsvinkel til behandling av PTSD-
pasienter. Dette kurset er lagt opp med tanke på en opplevelsesorientert peda-
gogikk. Det vil veksle mellom praktisk arbeid og teori. Deltagerne vil få mulig-
het til  å lære konkrete redskaper som vil være nyttige i den fysioterapeutiske
hverdagen.

Målgruppe: Kurset henvender seg til fysioterapeuter med nysgjerrighet og in-
teresse for behandling av sjokk- traumer eller det som heter Post traumatisk
stress syndrom, (PTSD).
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Sentrale temaer på kurset vil være :
• Hvordan kan vi lytte oss inn i livshistorien for å oppdage sjokk
• Forskjellen på samspills erfaringer og sjokk og traumer. Hvordan kan vi se

sjokk avtegne seg i kroppen
• Ressursene hos den traumatiserte
• Hvordan håndtere sjokk i praksis
• Elementer i bearbeidingsprosessen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Avd. Nord-Rogaland
Kursleder: Karen Margrethe Sæbø
Tid: 1. – 3. juni 2005 (3 dager)
Sted: Haugesund
Deltakerantall: 18
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 3.310 for medlemmer,
kr 6.410 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 30. mars 2005.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Rehabilitering

30550202

Undersøkelse og behandling av voksen hemiplegi –
Bobath Konseptet (The Assessment and Treatment
of Adult Hemiplegia – The Bobath Concept)
Kurset ”Undersøkelse og behandling av voksen hemiplegi - Bobath Konseptet”
består av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen legger kurset til
rette at deltakerne tilegne seg kunnskap om Bobath konseptet og dets utvikling.
Anvendt nevrofysiologi. Normal bevegelse relatert til pasienter med
nevrologiske utfall. I den praktiske delen blir pasienter behandlet under veiled-
ning, analyse av pasientbehandling i etterkant, pasientdemonstrasjoner og prak-
tisk øving på hverandre.

Målgruppe: Fysioterapeuter og ergoterapeuter (2) i og utenfor institusjon.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut/ergoterapeut. Søkere må arbeide med
pasienter som har nevrologiske utfall, spesielt hemiplegi. Søkere må ha prakti-
sert i ett år etter endt turnus.
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www. f y s i o . n o

Medisinsk
treningsterapi

Tid: 28. april – 2. mai 2005
Påmeldingsfrist: 28. februar 2005

Tid: 20. – 24. oktober 2005
Påmeldingsfrist: 20. august 2005

Sted: Skullerudstua, Oslo 
Deltakerantall: 34

Arr: NFF v/Fagseksjonen 

Kursledere: Hans Petter Faugli med flere 

Kursavgift (inkl. lunsj & kompendium): kr 4 400, -  for medlemmer 
Kursavgift (inkl. lunsj & kompendium): kr 7 100,- for ikke-medlemmerw
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Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi
• økt kunnskap om Bobath konseptet og dets utvikling
• økt kunnskap om normal bevegelse relatert til pasienter med nevrologiske

utfall.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet
• økte ferdigheter i pasientbehandling og analyse av behandlingen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nordland
Kursledere: Britt Normann og Olav Gjelsvik
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: To første uker: 11. – 15. april og 18. – 22.
april 2005. Siste uke: 19. – 23. september 2005
Sted: Bodø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.680,- - ikke medlemmer kr. 19.635,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting av oppgaven og evt. en avgift
for lunsj.
Påmeldingsfrist: 11. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 3057052

Fysioterapi i svangerskap og barseltid
Kurset gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap til å holde fødsels-
forberedende og barselkurs, og gir økt kunnskap til fysioterapeuter som veile-
der og behandler gravide og barselkvinner.

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med gravide og barselkvinner i kom-
munehelsetjenesten, på sykehus og i instituttpraksis, og fysioterapeuter som
ønsker å holde fødselsforberedende- og barselkurs.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha økt innsikt i endringer i den gravide kropp og svangerskapets og fødsel-

ens påvirkning på kroppen
• ha kjennskap til fødselsforløpet og lindrende tiltak under fødselen
• ha kunnskap om fysioterapitiltak som forebygger svangerskapsplager og

fremmer den gravides helse
• ha økt kunnskap om rygg- og bekkenrelaterte smerter og endringer i

bekkenbunnen i svangerskap, fødsel og barseltid
• ha innsikt i gruppedynamikk og kunnskap om å lede svangerskaps- og

barselkurs.

Kursnr. 30560101

Fysioterapi ved revmatologiske inflammatoriske
sykdommer I
Kunnskap om behandling og rehabilitering av pasienter med revmatisk sykdom
er under kontinuerlig utvikling.  Kurset legger til rette for at deltakerne kan
oppdatere sin kunnskap om pasienter med revmatiske inflammatoriske syk-
dommer

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for pasienter med revmatiske,
inflammatoriske sykdommer.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om revmatiske, inflammatoriske sykdommer
• økt kunnskap om generell/spesifikk undersøkelse, diagnostiske prosedyrer

og differential diagnostikk
• bredere kunnskap kirurgiske tiltak og fysioterapeutisk tilnærming til dette

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nord-Trøndelag
Kursledere: Kirsten Enger og Ingvild Bø
Tid: 23. – 27. mai 2005
Sted: Nord-Trøndelag
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 4.050 for medlemmer,
kr 7.100 for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 13. mars 2005.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30536101

Fysioterapi og tilpasset
fysisk aktivitet

Målgruppe: Fystioterapeuter med interesse for å benytte tilpasset
fysisk aktivitet i behandling/rehabilitering.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Kursdeltakerne må være
villige til å delta i aktivitetene gjennom hele kurset.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha fått økt forståelse for hvordan aktivitet kan muliggjøres, samt gi

ønskelig behandlingseffekt gjennom tilpasninger.
• Ha fått innføring i ulike aktiviteter i sal og klatrevegg, basseng og ute

(barmark – samt båtaktiviteter)
• Ha fått kjennskap til forskjellige aktivitetshjelpemidler, sommer og

vinter.
·• Ha fått innføring i grunnleggende, generelle prinsipper i instruksjon

og organisering.
• Kunne benytte tilpasset fysisk aktivitet både i individuell- og

gruppebehanding.

Praktiske opplysninger:
Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby
Tid: 4 dager i juni (nærmere dato kommer senere)
Sted: Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 3880 for medlemmer,
kr 5630 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 7.april.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Tid: 30. mai – 1. juni 2005 (3 dager)
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 3.310 for medlemmer,
kr 6.410 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 30. mars 2005.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

HVORDAN BLI EN GOD INSTRUKTØR?
– Fordypningskurs i Mensendieckgymnastikk

Målgruppe: Mensendieckfysioterapeuter som driver/ønsker å starte
mensendieckgrupper.
Opptakskrav: Utdanning fra høyskolen i Oslo, avd. Mensendieck-
utdanningen.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltagerne ha:
• Økt kunnskap/fordypning i mensendieckøvelsene
• Økt kunnskap om gruppeledelse
• Økt kunnskap om stemmebruk hos instruktør
• Økt kunnskap om hvordan motivere, hva gir motivasjon og lignende
• Økt kunnskap om hvordan bruke kreativitet inn i gruppene

Praktiske opplysninger:
Arr.: Faggruppen i Mensendieckfysioterapi
Kursleder: Inger Klemmetsen
Tid: 20.- 23. april 2005, onsdag kveld, dag torsdag, fredag og lørdag.
Sted: Oslo
Deltagerantall: maksimalt 30 stk
Kursavgift: 1.700 for medlemmer av faggruppen,
2.400 for ikke-medlemmer av faggruppen
Påmeldingsfrist: 14.03.05
Påmelding til: Elin Berven i Faggruppen for Mensendieckfysioterapi via
mail elin.berven@bna.oslo.kommune.no, eller telefon: 90114412.
Innbetaling til kontonr: 1602 59 25657 innen fristen.

Kurset er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 24 timer som
fysioterapispesifikk etterutdanning, som en del av etter- og videreutdan-
ning til fornyet spesialistgodkjenning med 24 timer og som annen etterut-
danning med 24 timer.

Timeplan med oversikt over foredragsholdere vil bli lagt ut på fag-
gruppens hjemmesider (www.fyiso.no, ”faggrupper”)
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Fysisk aktivitet v/overvekt, i svangerskap og
barseltid, v/bekkenløsning og etter menopause

Fagseminar og årsmøte
i Faggruppen for kvinnehelse, 8.-9. april 2005

Norges Idrettshøgskole, Oslo

PROGRAM:
Fredag 8. april: Overvekt og trening
0930-1000 Registrering
1000–1015 Velkommen v/leder i faggruppen
1015–1100 Overvekt – vår tids store «epidemi» og en utfordring for

fysioterapeuter. Lege Serena Tonstad
11.00–1115 Pause m/kaffe/frukt
1115–1200 Hvordan få motivasjon til å trene med overvekt?

v/psykolog
1200–1215 Pause
1215–1300 Kosthold og overvekt, finnes den «optimale» dietten?

Hvilke råd gir vi våre overvektige pasienter?
Klinisk ernæringsfysiolog og treningspedagog Kirsti
Bjerkan

1300–1400 Lunsj
1400–1445 Fysisk aktivitet – hvorfor er det så viktig for kvinner?
1445–1500 Informasjon v/utstiller Roche
1500–1600 Praksis: Aktuell treningsform: Trampoline i gruppe

Fysioterapeut Kristin Benum Gabrielsen
1600–1615 Pause m/kaffe/kjeks
1615–1700 Fysioterapeutens erfaringer m/treningsopplegg, kosthold

og oppfølging for pasienter m/overvekt
Fysioterapeut Kjellfrid Svare

1715–1800 Årsmøte

Lørdag 9. april: Fysisk aktivitet i svangerskap, barseltid og etter
    menopause

0900–0905 God morgen
0905–0950 Trening i svangerskapet og etter fødsel

Fysioterapeut, Dr. philos. Siv Mørkved
0950–1000 Pause m/kaffe/frukt
1000–1040 Bekkenløsning og fysisk aktivitet – kan det kombineres?

Fysioterapeut, cand.scient. Kari Straume Haugland
1045–1145   Praksis: Treningsgruppe i svangerskapet

Fysioterapeut Trude H. Leirvik (kjent fra Puls, NRK)
1145–1245 Lunsj
1245–1400 Tema: Fysisk aktivitet etter menopause

1) Kroppslige endringer, anbefalt trening v/gynekolog
2) Trening + forebygging v/osteoporose
Fysioterapeut Norsk Osteoporoseforbund Hege Bentzen

1405–1505 Praksis: Pilates trening – aktuell treningsform for alle
Fysioterapeut og Pilates-instruktør Marianne Misje

1505–1515 Avslutning

Praktiske opplysninger:
Seminaravgift (inkl. lunsj og kaffe/frukt 2 dager)
- kr. 1.700  for medlemmer i Faggruppen for kvinnehelse
- kr. 1.990  ved samtidig innmelding i Faggruppen for kvinnehelse
- kr. 2.050  for ikke-medlemmer i Faggruppen for kvinnehelse

Påmelding med navn, adresse, tlf. jobb/privat, e-post adr. og seminar-
avgift sendes Faggruppe for kvinnehelse v/Kristin Benum Gabrielsen,
Haukemyrvn. 63, 3135 Torød. E-post: kristin@afys.no
Bankkonto: 1602.59.25932. Merk giroen ”Fagseminar 2005”
Påmeldingsfrist/betalingsfrist: 25. februar 2005.

Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og
Lymfødembehandling inviterer til

Årsmøte og seminar
Fredag 11. og lørdag 12. mars 2005, Grand Hotel Terminus, Bergen

TEMA: Øre-/nese-/halscancer – en pasientgruppe med mye lidelser
og store fysioterapibehov

Tid: (torsdag 10. mars) fredag 11. og lørdag 12. mars.
Fredag 11. mars:
0915-1000 Registrering og besøk hos utstillere
1000-1010 Åpning
1010-1100 Øre/nese/halscancer: Sykdomslære, sykdoms- og

behandlingsrelaterte plager, aktuell behandling.
Overlege Stein Lybak

1100-1115 Kaffepause
1115-1145 Fysioterapi ved øre/nese/halscancer. Fysioterapeut Tor

Frithjof Larsen
1145-1215 Lymfødembehandling ved øre/nese/halscancer. Spesialist i

onkologisk fysioterapi Helen Olsen
1215-1315 Lunsj
1345-1515 Besøk ved Seksjon for hyperbarmedisin ved Haukeland

Universitetssykehus:
Forelesning: Hyperbarbehandling for kreftpasienter generelt
og for ØNH-pasienter spesielt. Overlege Leif Aanderud
Omvisning i trykktanken.

1545-1615 Besøk hos utstillere/kaffepause med noe å bite i.
1615-1715 Parallellsesjoner:

A: Lymfødembehandling ved ØNH-cancer i praksis. Pasient-
demonstrasjon. Fysioterapeut Marijke Ritsema og Spesialist
onkologisk fysioterapi Helen Olsen
B: Dyspneu hos langtkomne kreftpasienter - kartlegging og
tiltak. Spesialist i onkologisk fysioterapi Hanne Paltiel.
C: Barn med tilbakevendende betennelsestilstander i ØNH-
området. Hva kan vi gjøre? Spesialist i Onkologisk fysiote-
rapi Kristin Ruder

1715-1730 Avslutning og oppsummering
20.00 Festmiddag

Lørdag 12. mars:
0900-1130 Årsmøte
1130-1145 Kaffepause
1145-1215 FOU - Hva skjer - nasjonalt og internasjonalt?
1215-1300 Hvordan kommuniserer vi med alvorlig syke pasienter?

Psykolog Borrik Schjødt
1300-1400 Lunsj
1400-1430 Referat fra aktuelle kongresser og seminarer
1430-1500 Oppsummering / avslutning, veien videre

Torsdag 10. mars - for alle som er interessert i det palliative fagfeltet:
Kl. 18.30-21.00 «Palliativt treff» på Sunniva Hospice: Informasjon til
hverandre, diskusjon og et aktuelt tema. Adr: Sunniva Hospice, Haralds-
plass Diakonale Sykehus, Ulriksdag 8c, 5009 Bergen. Tlf. Tone-Lise
Frantzen: 55979400/09, mail: tolf@haraldsplass.no. Gi beskjed om du
kommer, gjerne på mail.

Seminaravgift: kr 1600,- for faggruppens medlemmer og 1900,- for ikke
medlemmer.  (Prisen inkl lunsj og kaffe begge dager og festmiddagen).

Påmelding: Innbetaling av seminaravgift til konto nr; 1602.59.68453
NB! Merk giroen med: Ditt navn og seminar 2005 (Spørsmål om påmel-
ding ring Merete Stoltz tlf 76 11 05 30 eller send en e-mail til
merete_stoltz@hotmail.com )
Påmeldingsfrist: 23. februar 2005.

Overnatting: Grand Hotell Terminus, tlf. 55 21 25 00 bruk referanse nr
143579. Enkeltrom kr 610,-. Dobbeltrom 545,- per person.

Vær med i fagdiskusjoner på nettet!
Du kommer inn i forumet ved å klikke på debatt i venstremenyen
på vår hjemmeside www.fysioterapeuten.no

www.fysioterapeuten.no

www.fysio.no/kurs
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har gleden av å invitere deg til
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UUlllleevvååll SSyykkeehhuuss 44.. oogg 55.. mmaarrss 22000055
________________________________________________

Vi har satt sammen et spennende program med forelesninger, workshops og
debatter som vi tror både vil fenge deg og være praktisk anvendelig.

�

�

�

FFrreeddaagg 44//33--0055 LLøørrddaagg 55//33--0055
10.00-10.15: Velkomst 10.00-10.45: PPrriivvaatt pprraakkssiiss uutteenn ttiillsskkuudddd

Erick Schrader-Nielsen
Markedsføring og morgendagens utfordringer.10.15-11.00: PPssyykkoommoottoorriikkkk

Spesialist Karen Mortvedt
Presentasjon & kasusbehandling

10.45-11.00: Pause

11.00-11.15: Pause 10.00-10.45: FFaallllffoorreebbyyggggiinngg ii KKoommmmuunneenn
Postdoktorstipendiat Jorunn Helbostad

11.15-12.00: CCyyrriiaaxx
Tom Røsand
Presentasjon & kasusbehandling 11.45-12.00: Pause

12.00-12.15: Pause

12.15-13.00: MMaannuueelllltteerraappeeuutt
Spesialist Hans Petter Faugli
Presentasjon & kasusbehandling

12.00-13.00: YYrrkkeessiiddeennttiitteett ssoomm FFyyssiiootteerraappeeuutt
Coach Bent Skaalerud
fra Mestringssenteret.

LUNSJ (13.00-13.45) LUNSJ (13.00-13.45)

13.45-14.30: WWoorrkksshhooppss:

MMTT PPssyykkoommoott.. CCyyrriiaaxx

13.45-14.30: DDeebbaatttt MMTT--lleeddeerr oogg UUFFFF--lleeddeerr
Tema: Framtida for fysioterapi i Norge.

14.30-14.45: Pause 14.30-14.45: Pause

14.45-15.30: WWoorrkksshhooppss: 14.45-15.30: HHooffttee-- oogg kknneepprrootteessee
Anders Bakken

MMTT PPssyykkoommoott.. CCyyrriiaaxx 15.30-15.45: Pause

15.30-15.45: Pause

15.45-16.45: DDeebbaatttt mmeelllloomm rreettnniinnggeennee

16.45-17.00: Oppsummering

15.45-17.30: ÅÅrrssmmøøttee

Etter årsmøtet på lørdagen blir det ffeelllleess mmiiddddaagg oogg ffeesstt.

Pris: 1500,- (UFF-medlem) / 1700,- (NFF-medlem) / 1900,- (ikke NFF-medlem)
OBS! Kun 90 plasser.
Sted og tid: Auditorium 461, 2. etg. i nordre fløy (nær butikken). 10.00-17.00 begge dager.
Seminarhotell: Haraldsheim Vandrerhjem. Bestilling på tlf 22 22 29 65

eller på www.haraldsheim.oslo.no.

Påmelding skjer til EEssppeenn EErrvviikk, tlf 986 36 950, eller esperv@hotmail.com
eller SSttiiaann AAssppeenneess, tlf 920 85 164, eller stiaspen@hotmail.com

Avgiften betales inn på konto 16095.01.81850 innen 10/2-2005
og påmeldingen er endelig når dette er gjort.



53Fysioterapeuten nr. 1  januar  2005

Norsk Fysioterapeutforbund –
faggruppe for ergonomi

Framtidens arbeidsliv
- hvilke utfordringer møter vi ?

28.fagseminar for NFF`s faggruppe for ergonomi
Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen

7. - 9. mars 2005

• «Livet er risikabelt»

• Hva vet vi i dag om årsaksforhold og forebygging av 
muskel- og skjelettlidelser

• Risikoanalyse og Intensjonsavatalen.
Viktige faktorer i HMS-arbeidet

• Risikoanalyse av belastningslidelser - 
Hvordan og hvorfor?

• Bedriftsfysioterapeutene sin rolle i 
Inkluderende Arbeidsliv

• Parallelle sesjoner med temaene 
1) Risiko
2) Fysioterapeutens IA-bidrag

• Framtidens arbeidsliv 
- fokus på Den nye Arbeidsmiljøloven
- fokus på arbeidsmiljø 
- fokus på helse og økonomi

Vi legger opp til et spennende faglig og kulturelt
program. Med bl.a. besøk i Akvariet og Galleri
Nygaten. Gled dere!

Program med praktiske opplysninger og påmeldings-
skjema blir sendt ut før jul.

Programmet blir også lagt ut på faggruppens nettside
www.fysio.no/ergonomi i slutten av november

Sett av interessante dager i Bergen!
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Årsmøte
Tid: 5. mars 2005, kl. 15.15
Sted: Høgskolen i Oslo
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret i fag-
gruppen for Mensendieckfysioterapi, pr. mail til mensendieck@fysio.no
innen 15.2.2005.

Fagseminar i forbindelse med årsmøtet
Tema: Nakkeplager og hodepine
Fagseminaret vil foregå 4. og 5.mars

Kontakt Elin Berven (tlf. 90 11 44 12) for påmelding og/eller
nærmere informasjon.

Fullstendig program for seminaret vil bli lagt ut på faggruppens hjemme-
side (www.fysio.no under «faggrupper») og vil også bli annonsert i
Fysioterapeuten.

Faggruppen i mensendieckfysioterapi
ønsker velkommen til

ÅRSMØTESEMINAR 4.-5. mars 2005

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi
Årsmøte og fagseminar

Årsmøte
Onsdag 13. april 2005
Sted: Hotel Terminus, Bergen
Saker meldes til styreleder Tove Bergan Grimstadvn. 308,
5252 Søreidgrend eller epost: griber@online.no
Tlf. 55 99 06 42 senest 3 uker før årsmøte (innen 23.03.05).

Fagseminar
13.-15. april 2005
Hovedtema for fagseminaret er Intensiv Trening.
Sted: Hotel Terminus, Bergen.

Priser for seminaret:
Medl. av faggruppen: 1.800,- for hele seminaret (3 dgr.), el. kr. 750,- per
dag. Ikke-medl.: kr. 2.400,- for hele seminaret, el. kr. 1.000,- per dag.
Studenter: kr. 1.000,- for hele seminaret el. kr. 500,- per dag.

Innmelding til faggruppen kan skje til kasserer Mona Løchen,
m.lochen@frisurf.no Medlemskapet koster kr. 350,- per år.

For mer informasjon om programmet, ta kontakt med Elisabeth S. Waaler
i seminarkomiteen: eswaaler@broadpark.no

Påmelding snarest til: Mona Løchen Marihaugen 14, 5302 Strusshamn.
tlf. 56 14 00 19, mob. 97 05 17 20 epost: m.lochen@frisurf.no

Årsmøte og fagseminar i
Faggruppen for Terapiridning

Tid: 11.-13. mars 2005
Sted: EKT Rideskole, Oslo

Tema Seminar: Sentrert Ridning. Full program kommer i neste
nummer av Fysioterapeuten.

Saker til årsmøtet må være sendt til styrer innen 3 uker før møtet.
Sendes til Eileen Strand, Vassbonnvn.7, 1410 Kolbotn.

Sett av helgen nå, redusertpriser for studenter!

● Andre kurs og møter
For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

fysioterapeuten@fysio.no

Sted: Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo
Tid: Onsdag 9. – søndag 13. februar, 2005
Målgruppe: Siste års fysioterapistudenter, turnus- og
nyutdannede fysioterapeuter
Kursinstruktører: Morten A. Romslo og Tom A. Torstensen
Påmeldingsfrist: Fredag 21. januar 2005
Pris: 2.900,-
Påmelding: www.holteninstitute.com, faks: +46 8 731 7055,
tlf: +46 8 446 0557 

NYHET!

5 dagers MTT grunnkurs i Oslo

Kognitiv terapi for fysioterapeuter
– Kurs på Herland Gård
Kombiner det nyttige med det behaglige - kurs i herskapelige
og avslappende omgivelser.

Du får teoretisk og praktisk innføring i kognitiv terapi mot lidelser som
angst, depresjon og kronisk smertetilstander. Mer informasjon
www.herland.no  fil: undervisning.

Tid: 21.04.05 kl. 15.00 – 23.04.05 kl. 15.00
Kursavgift 2 000,- Opphold m/full pensjon kr. 1 500,-
Påmelding og informasjon hos kursleder:
Tine Møller, Herland Gård, 3275 Svarstad  Tlf. 3312 8554, 9580 5630,
tine@herland.no  Faks: 3312 8285.

Fr. Nansensvei 12, 0369 Oslo. Tlf. 22 59 1650

Utdanning i Gestaltterapi
Norsk Gestaltinstitutt tilbyr en privat høyskoleutdanning på deltid over
4 år med offentlig godkjent eksamensrett. Vi starter nye klasser høsten
2005 i Oslo og Stavanger.

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi og brukes til personlig
utvikling, coaching, organisasjonsutvikling og terapi.
Opptakskrav er høyskole eller tilsvarende, erfaring fra arbeid med
mennesker og egenerfaring med gestaltterapi.

Info.kvelder:
I Oslo 23. februar kl. 18-21 og i Stavanger 27. februar kl. 1830.

For nærmere informasjon om instituttets tilbud: www.gestalt.no

Send gjerne annonser på e-post:
fysioterapeuten@fysio.no

Følg med på
www.fysioterapeuten.no
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Bodynamic Analyse er en ressursorientert kroppsdynamisk psykoterapi
utviklet i Danmark. Bodynamic Analyse inneholder en karakterteori ba-
sert på detaljert kunnskap om kropp og psyke. Analysen er utviklet innen-
for psykodynamisk tradisjon med inspirasjon fra pedagogikk, humanis-
tisk psykologi, psykologisk og motorisk utviklingsteori og analytisk for-
ståelse.

Kropp, kontakt og kommunikasjon - 26. og 27. februar
Kurs om kroppens rolle i kommunikasjon og kontakt. Tema er bla.:
kroppssansning, kontakt, grenser, sentrering og jordforbindelse samt in-
troduksjon til en kommunikasjonsmodell. Sted: Sentralt i Oslo. Lærere:
Ingerid Heyerdahl, Espen Andli og Veslemøy Merton. Pris: 1.600,-

Gratis foredrag om Bodynamic Analyse – 3. juni
Tid: 19.00–21.30. Sted: Sentralt i Oslo. Lærer: Merete Holm
Brantbjerg

Kjønn, seksualitet og verdighet - 4. og 5. juni
Kurs om hvordan terapeuter/undervisere kan håndtere og mestre kjønn
og seksualitet i sitt arbeide med klienter/elever. Sted: Sentralt i Oslo.
Lærer: Merete Holm Brantbjerg. Pris: 1.900,-

● Universitets- og høgskoleutdanninger
For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til spesialistordningen, se: www.fysio.no/spesialistordningen

● Kurs og møter i alternativ behandling
      NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av offentlig autorisasjon. Annonser i FYSIOTERAPEUTEN godkjennes ikke av NFF.

Studentopptak høst - 2005
Mastergrad i helsefagvitenskap
Mastergrad i helsefagvitenskap er et studietilbud rettet mot studenter
med 3-årige helseprofesjonsutdanninger. Mastergradsstudiet er i første
rekke rettet mot sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergotera-
peuter. Søkere med annen helsefaglig grunnutdanning og som forøvrig
fyller opptakskriteriene, kan også søke. Det tas opp inntil 30 studenter
under forutsetning av at det melder seg 30 søkere som er kvalifisert i
henhold til reglementet.
Opptakskrav er bachelorgrad eller cand.mag.grad med minst 180
studiepoeng/60 vekttall  innenfor  helse- og samfunnsfag.  Annen
grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang som er godkjent
som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp. Studiet
forutsetter grunnutdanning i et av følgende helsefag: ergoterapi, fysio-
terapi, sykepleie eller vernepleie. Studenter med annen bakgrunn kan
søke opptak etter særskilte regler. I spesielle tilfeller kan det godkjennes
andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig
med utdanningsløpene nevnt ovenfor.
Ved fullført mastergrad oppnås graden Master i Helsefagvitenskap. 
Normert studietid er 2 år  på full tid. Studiet kan gjennomføres som
deltidsstudium på 3 år. 
Søknadsfrist: 1. mars  2005.
Søkere som ikke er immatrikulert ved et norsk universitet, 
må immatrikulere seg ved Universitetet i Oslo,  
se: http://www.uio.no/studier/opptak/immbestilling.html
Informasjon om studiet: http://www.med.uio.no/ish eller ved 
henvendelse til seksjonen. Søknadsskjema er lagt ut på:
http://www.uio.no/studier/program/helsevit-master eller fås ved 
henvendelse til:
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
Seksjon for helsefag 
Universitetet i Oslo Besøksadresse:
Postboks 1153 – Blindern Gydas vei 8, 4 etg.
0318 Oslo Majorstuen, Oslo
Telefon: 22 85 84 10  Faks: 22 85 84 11

UNIVERSITETET
I OSLO
Det medisinske fakultet
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag
Seksjon for helsefag

FITNESS DELTID

LYST PÅ NYE
UTFORDRINGER?

�  treningsveileder
�  sykkelinstruktør
�  seniorinstruktør
�  personlig trener
�  fitness yoga instruktør
�  gruppetreningsinstruktør

TA KONTAKT FOR INFORMASJON:
Norges idrettshøgskole
E-post: fi tness@nih.no
Tlf: 23 26 21 24

www.nih.no/fi tness

OSLO - BERGEN - STAVANGER - TRONDHEIM - TROMSØ

Stressmestring - 17. og 18. september
Et kurs om kroppslige mestringsstrategier i håndtering av stress.
Inneholder teori og praktiske kroppsforankrede øvelser. Sted: Sentralt
i Oslo. Lærer: Merete Holm Brantbjerg. Pris: 1.900,-

Grenser - 14.–16. oktober
Forståelse av og metoder til å arbeide med egne og andres grenseproblemer.
Omfatter kroppslige, emosjonelle og kognitive aspekter. Sted: Sentralt i
Oslo. Lærer: Steen Jørgensen. Pris: 2.300,-

Karakterstrukturer, kropp og kommunikasjon
– Etterutdanning i Bodynamic Analyse (Modul 1,  3 x 6 dg.)
Bodynamic’s karakterteori presenteres gjennom opplevelsesorientert under-
visning, teori og diskusjoner. Sentrale begreper som jordforbindelse, sentre-
ring, kroppssansning og grensedannelse blir presentert og satt i relasjon til
karakterteorien. Første samling 15.–20. november 2005. Sted: Østlandsom-
rådet. Kursledere: Merete Holm Brantbjerg og Steen Jørgensen.
Pris: 17.500 kr.

For ytterligere informasjon, brosjyrer eller påmelding kontakt:
Bodynamic Norge v/ Ingerid Heyerdahl, tlf: 99 29 76 40 eller
e-post: hingerid@online.no Se også www.bodynamic.dk

Kurs og etterutdanning i kroppspsykoterapi Bodynamic Analyse , vår og høst 2005



56 Fysioterapeuten nr. 1   januar  2005

Medium tursekk, 30 liter
Svart m/logo

kr. 200

NFFs kolleksjon

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no og velg NFF-butikken.
Du kan også sende skriftlig bestilling til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen,

0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25. E-post: ft@fysio.no

Moms er inkludert i alle priser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35 og porto kommer i tillegg.
Denne listen finnes også på våre hjemmesider: www.fysio.no og velg NFF-butikken.

Jakke med hette,
marine m/logo.
Vind- og vannavstøtende
Str. S, M, L, XL, XXL

kr. 400

Fleece-sett:
pannebånd/hansker,
marine m/logo.
Dame/herrestørrelse

kr. 80
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Savner du ditt firma
i bransjeregisteret?
Kontakt Magne Egil Rendalen
på telefon 62 94 69 02, faks 62 94 10 35
eller e-post: magne.egil.rendalen@hsmedia.no

bransjeregisteret

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

Tlf.: 67 17 74 40 Fax 67 17 74 74

Benker, krakker, matter osv.

Østerdalsgt. 1, 0658 Oslo
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.
Størst utvalg - lengst erfaring.

At Ronda, tlf. 51 58 87 81, faks 51 58 80 20
epost: at@ronda.no  Internett: www.ronda.no

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

RH Stolen AS
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Tlf. 24 11 73 73. Fax. 24 11 73 70

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no
Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Landsdekkendeforhandlernett

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

Tredemøller, spinning, ro, step, ellipse mm.
Tlf. 99 09 97 99

post@sportsmaster.no
www.sportsmaster.no

Irradia
Boks 2862 Solli,
Drammensvn. 30
Tlf. 22 55 01 08
Faks 23 08 50 78
Internett: www.irradia.no Epost: Irradia@online.no

Kontakt oss for
høstens kurs!

Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

Tlf. 22 07 65 00  Fax. 22 07 65 05
E-post: medinor@medinor.no
Internett: www.medinor.no

DIN TOTALLEVERANDØR

Vi er også eneforhandler for www.enraf-nonius.com

Din Elektroterapi Partner
Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81

92 23 68 31 (Morten), 90 67 35 94 (Nils), 99 45 48 02 (Vidar)
E-post: info@skanlab.no  Internett: www.skanlab.no

www.manemed.no

Com

Mane Med

MASTERCARE

Benker

Hot/cold

Ultralyd

Massasje

YOGA sett

Oljer/kremer

FINANSIERING

M
an

e M
ed

Com

Tlf: 63 99 33 30

Fax: 63 99 46 40

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

E-post: hms@instituttet.no  Tlf. 73 95 00 43.
Stokkanhaugen 149, 7048 Trondheim.Faks. 73 95 00 41.

www.mastercare.se  og www.instituttet.no

Systematisk HMS-arbeid med metoder
og spesialitet psykososialt arbeidsmiljø og

ergonomi. Informasjon og veiledning generelt om virk-
somheten og spesielt om avspenning og traksjon.

Fysioterapiutstyr generelt

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Ledig plass

Priser fra

3.100,-
ekskl. hodestøtte

 

Ring 22 19 40 25 eller klikk deg inn på bodymindcompany.no

Absolutt knirkefri!

�Mange modeller

�8 bredder

�20 farger

�2 lengder

�Livstidgaranti

�30 dages returrett
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jbrans eregisteret

Registrerer du ditt firma i vårt bransjeregister sikrer du deg at norske fysiotera-
peuter blir oppmerksomme på ditt firma og dets produkter.

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs Bransjeregister!

Stor modul, 40 x 57 mm
6 utgaver: kr. 5.500
12 utgaver: kr. 7.500

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Varme/kulde, kremer/gel

Vernesko/-utstyr

Puter/matter for barn.
Tlf./faks: 69 30 01 05/06. Mob. 920 39 196.
E-post: info@bamseprodukter.no
Internett: www.bamseprodukter.no

BAMSE PRODUKTER

Dataprodukter

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Komplett system for fysioterapeuters
administrative oppgaver. Mer enn 2200 brukere.

Programvareforlaget AS
Tlf: 22 62 72 40/Fax 22 62 73 66

E-post: promed@pvf.no  Internett: www.pvf.no

ProMed®

 for Windows
Pasient-oppfølging og regnskap

Ta en pause med øvelser på skjermen.
Enkelt, godt og nyttig!

Siste versjon i samarbeid med RH-stolen.
www.avbrekk.no

Puter, pøller og terapikarakker.
Utleie av benker til kurs og institusjoner.
Salg/kjøp av brukte behandlingsbenker.

FINANSIERINGSBISTAND.
Tlf: 64 93 32 64. Faks: 64 93 60 72.

E-post: torvel@c2i.net

1440 Drøbak

Vi har ulike kategorier som du kan velge å plassere ditt firma under:
● fysioterapiutstyr generelt ● benker/krakker/matter osv.
● data-produkter ● varme/kulde/kremer/gel
● tekniske hjelpemidler ● test-treningsutstyr
● behandlingshjelpemidler ● madrasser og puter ● solarium mm.

Priser:
Liten modul, 20 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.000
12 utgaver: kr. 4.500

Medium modul, 30 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.500
12 utgaver: kr. 5.800
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25

Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

Sentralstyret
Forbundsleder: Eilin Ekeland

Fossilveien 13B, 3034 Drammen.
Tlf. 22 93 30 63 a, 41 55 90 30 mob.

eilin.ekeland@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro. Tlf. 64 87 63 66 a
Tlf. 90 52 90 33 mob., 64 94 65 13 p

e.enge@online.no
Bente Elisabeth Moe (leder Ansatt råd)

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 24 16 35 61 a, 66 99 30 65 p

41 69 99 70 mob., faks, bmo@shdir.no
Roar Høidal (leder Privat råd)

Julius Middelthunsvei 8, 3610 Kongsberg
Tlf. 32 76 30 57 p, 92 69 89 57 mob.

Faks 32 77 23 91 mrk Roar. roar.hoeidal@c2i.net
May L.T. Ringvold (leder Fag- og spes.råd)

Harald Løvenskiolds vei 37, 0751 Oslo
Tlf. 22 45 25 41 a, 98 49 87 80 mob.

maya.ringvold@hf.hio.no
Beate Johanne Golten

Tuterudveien 15, 2635 Tretten. Tlf. 61 28 33 12 p,
99 50 18 49 mob. beate.golten@ringebu.kommune.no

Beate Ytreberg
Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø. Tlf. 77 66 06 89 a,

99 71 11 59 mob. beate.ytreberg@hitos.no
Britt Rakvåg Roald

Hjellmyrnakken 19, 6429 Molde. Tlf. 71 12 04 96 p,
41 55 28 03 mob. britt.rakvag.roald@helsenr.no

Erik Schrader-Nielsen
Fururabben 25A, 1361 Østerås. Tlf. 90 19 98 89 mob.

erik@mensendieck.no
Studentobservatører:

Andreas Brunes, Gjardevn. 2c, leil. 33, 0363 Oslo.
andreas.brunes@stud.hf.hio.no  Tlf. 9 00 35 99

Siri Nergård, Ullevålsvn. 81, 0451 Oslo
siriner@hotmail.com  Tlf. 97 74 34 18

Sekretariatet
Generalsekretær: Lene Rønning-Arnesen, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Harald Nyquist, 22 93 35 67
Spesialrådgiver: Grete Treider, 22 93 30 62

Utreder: Merete Sandstad, 22 93 30 55
Kontorleder: Solvår Stokke, 22 93 30 51

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Ansv. medlemsregisteret: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Sekretær for avdelingene: Nina Solvang, 22 93 30 74

Sekretær info og spes.ordn.:
Francoise Thorkildson, 22 93 30 64

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

Konsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver : Bente Øfjord, 22 93 30 86
Prosjektleder: Torunn Stavnes Søyseth, 22 93 35 63

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Bente M Krogdahl, 22 93 30 61

Rådgiver: Terje Døvik, 22 93 30 54
Rådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Rådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Advokat: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Rådgiver: Jane Nysted, 22 93 35 62

Eilin Ekeland,
forbundsleder

Godt nytt år!
Det er naturlig å starte min første leder i Fysioterapeuten i 2005 med denne innledningen.

Likevel er det vanskelig. Romjulas flomkatastrofe har gjort det tydelig at dette året vil bli et

vanskelig år for mange, og at starten på det slett ikke er god. Likevel må livet gå videre. Vi

må tilbake til hverdagen og dens utfordringer, vel vitende om at NFFs utfordringer er mini-

male i forhold til de personlige utfordringene mange strever med nå.

For utfordringer får NFF i 2005 også, det er jeg sikker på: Det finnes mange

nyutdannende fysioterapeuter som er usikre om de får seg jobb, mange privatpraktiserende

er usikre på om kommunene vil forsøke å redusere driftstilskuddene, og mange i faste stil-

linger opplever at de ikke lenger sitter trygt i jobbene sine.

Dessuten er et utkast til ny felles lov om sosial- og helsetjenester i kommunene (NOU

2004:18) akkurat sendt ut til høring. Hvilke deler av dette lovforslaget vil bli vedtatt, og

hvilke konsekvenser gir dette for vår fagutøvelse og vårt arbeidsmarked? Dette, og mye

mer, har landsmøtet pålagt sekretariat og sentralstyre å jobbe videre med.

Mitt sterke ønske for NFF, er at vi greier å møte disse og andre utfordringer med kon-

struktive interne debatter. Vi vil helt sikkert ikke være enige bestandig, og det er heller ikke

ønskelig. Man kommer ikke videre uten debatt, diskusjoner og «drakamper». De skal vi ha,

og de er jeg ikke redd for. Men jeg er overbevist om at det som tjener medlemmene og fa-

get best, er å stå samlet utad.

Da det ble kjent at jeg stilte som forbundslederkandidat, fikk jeg ofte høre fra nære og

litt mer fjerne kollegaer: så fint, da kjenner jeg én i NFF! Bakenfor dette utsagnet tenker jeg

det ligger en opplevelse av at NFF, det er noe fjernt, noen andre. Jeg har en drøm om at alle

fysioterapeuter skal oppleve at NFF, det er meg, deg og oss.

Men hvordan oppnår man det? Det er ikke mulig for noen få ansatte og et lite sentral-

styre å være til stede ute i arbeidshverdagen til alle. Finnes det andre måter å skape en felles

identitet på? For meg, som nå sitter sentralt, er det alle våre medlemmer og alle arbeids-

plasser som er NFF. Vi i sentrale roller skal bare effektuere og styre innspillene fra med-

lemmene.

Så kjære kolleger: Det er dere som er NFF, kom med innspill, bruk oss, gi oss klar mel-

ding hvis vi ikke bruker eller lytter til dere der ute! Vårt ansvar blir så å lytte til alle, og

samtidig ivareta helheten. Dette innebærer at det ikke alltid er din mening som får gjen-

nomslag, men lytte til den, skal vi love å gjøre!
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Ta gjerne kontakt med NFFs informa-
sjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 35 67.
E-post: hn@fysio.no

Nye oppgaver gir
økt kontingent
NFF-kontingenten øker i 2005. Du mottar i slutten av
januar innbetalingskrav for både kontingent og
rettshjelpsfondet.

NFFs 21. landsmøte vedtok å øke medlemskon-
tingenten. For fullt betalende medlemmer øker kon-
tingenten fra kr 3792,- til 4236,-. Bakgrunnen for
kontingentøkningen er at NFF nå i større grad enn
tidligere er presset til å forsvare fysioterapeuters for-
melle posisjon og rettigheter i samfunnet. Kommu-
nene forsøker stadig å kutte i utgiftene til fysioterapi,
noe som rammer både ansatte fysioterapeuter og
fysioterapeuter med driftsavtale.

Kontingentøkningen skal også bidra til å styrke
NFFs konfliktfond. NFF-kontingenten er nå på samme
nivå som i Norsk Sykepleierforbund. Årsavgiften er
imidlertid omkring kr 1.000 lavere enn maksimal
kontingent i Norsk Ergoterapeutforbund.

Derfor bygger NFF opp
Rettshjelpsfondet
Landsmøtet 2001 har vedtatt at alle yrkesaktive med-
lemmer i NFF skal bidra til Rettshjelpsfondet med kr
100,- per år. Landsmøtet 2004 økte beløpet til kr 150,-.
Rettshjelpsfondet skal dekke utgifter til juridisk as-
sistanse til alle medlemmer, uansett arbeidsforhold.
Dette fondet skal brukes til prinsipielle rettssaker.
Innbetaling til Rettshjelpsfondet kommer i tillegg til
kontingenten og er å betrakte som en selvstendig del
av medlemskontingenten i NFF.

Spørsmål om kontingentøkningen eller Retts-
hjelpsfondet sendes per e-post til nff@fysio.no

Kontingentsatser 2005
Landsmøtet har lagt følgende prinsipper til grunn for
beregning av medlemskontingent i NFF:
● Fullt betalende medlemmer i NFF betaler lik kon-
tingent uansett arbeidsforhold/tariffområde.

Full kontingent settes i 2005 til kr. 4.236,-.
● Full kontingent reguleres etter Statistisk Sentral-
byrås (SSB) indeks for prisregulering i landsmøte-

periodens påfølgende år.
● Det regnes ut en abonnementspris og en
medlemspris på Fysioterapeuten. Denne prisen fast-
settes årlig av sentralstyret/bladstyret. Prinsippet er
at alle medlemmer som mottar Fysioterapeuten, skal
betale produksjonskostnaden for bladet.
● Prisen på Fysioterapeuten for medlemmer er kr.
576,- i 2005.

 Kontingentsatser 2005
Type Per år Per halvår Per måned Med forsikring

(120,-) pr. mnd.

Yrkesaktive medlemmer 4236,- 2118,- 353,- 473,-

Gifte/samboere 3672,- 1836,- 306,- 426,-

Halv kontingent 2400,- 1200,- 200,- 320,-

Kvart kontingent 1488,- 744,- 124,- 244,-

Medlemmer i utlandet 1488,- 744,- 124,- 244,-

Turnuskandidater 200,- 100,- 0,- 0,-

Fysioterapistudenter 200,- 100,- 0,- 0,-

Fysioterapistudenter innmeldt
1. semester 450,- 0,- 0,- 0,-

Pensjonistpris på
Fysioterapeuten 576,- 288,- 48,- 0,-

Studenter betaler kr. 450,- for medlemskap under hele utdanningen hvis de melder seg  inn i løpet
av første semester. Ved innmelding senere betaler studenter kr. 200,- pr. år. Studentene får FYSIO-
TERAPEUTEN som del av medlemstilbudet.

Turnuskandidater betaler kr. 200,- i turnusåret. Turnuskandidater får Fysioterapeuten som del av
medlemstilbudet.

Innbetaling av kontingent
Du kan betale kontingenten på tre måter. Enten ved å opprette avtalegiro, ved halvårlige kontingent-

krav eller e-faktura. Sistnevnte vil komme som et forslag fra din nettbank.
For å opprette avtalegiro kontakter du din bank og oppgir KID-koden som du får ved å henvende

deg til NFF, tlf. 22 93 30 50 eller e-mail kristin.stormo@fysio.no. NFFs konto: 1602.40.51467. Ban-
ken vil sørge for at kontingenten blir trukket automatisk fra din konto den 20. hver mnd. Du blir da
med på ordningen fra førstkommende halvår.

De som ikke betaler på AvtaleGiro vil motta halvårlige kontingentkrav i januar og juli.

UHO inviterer til
IA-konferanser
NFFs hovedorganisasjon UHO inviterer til en serie
konferanser om Inkluderende Arbeidsliv (IA) i 2005.
NFFs avdelingsledere mottar invitasjonene fra arran-
gørene, og NFF-medlemmer kan kontakte disse for
mer informasjon når tidspunktet nærmer seg.

Tid og sted:
27.-28. januar i Finnmark (lunsj til lunsj)
9. februar i Hedmark
7. april i Oppland
21. april i Nord-Trøndelag

Tillitsvalgte reddet stillinger
i Oslo-bydel
NFF-tillitsvalgte i Bydel Alna i Oslo klarte å redde flere
stillinger fra å bli kuttet i bydelens budsjett for 2005.

Flertallet i bydelen valgte å gi etter for presset og
bevare stillingene. Dette gjelder tre stillinger som fy-
sioterapeut, samt en stilling som turnuskandidat.

–  Det er grunn til å feire og vi kan se frem til en
jul og et 2005 uten altfor mange bekymringer, sier
fungerende leder av NFF avd. Oslo, Tanja Bjarkøy.
Stillinger på pedagogisk fagsenter og helsestasjo-
nen ble også opprettholdt i budsjettet.

– Spesielt NFFs tillitsvalgte i bydelen Kristian
Heflo har gjort en kjempejobb overfor bystyret. Han
har blant annet vært med på å arrangere en løpe-
seddelaksjon overfor befolkningen med oppfordring
til fakkeltog samme dag som BU-møtet, sier Tanja
Bjarkøy.

Nytt skriv om turnuslønn
NFFs forhandlingsseksjon har publisert et nytt tema-
skriv om turnuslønn. Du finner skrivet på
www.fysio.no «Lønn og forhandling» og deretter
«Temaskriv». Turnuskandidatene lønnes ulikt avhen-
gig av hvor de arbeider. Temaskrivet gir en oversikt
over avlønningen og hvor bestemmelsene finnes. I
de områdene bestemmelsene er en minstelønn, be-
tyr det at det er mulig å stille lønnskrav.
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I nform
asjon  fra  NFF

NFF mangler e-postadresse til flere tusen medlemmer. Vi er
avhengige av e-postadressen din for å kunne sende deg

nyheter og viktige beskjeder. Praktisk talt alle undersøkelser
i medlemsmasser av NFFs størrelse gjøres nå per e-post.
Slike undersøkelser skaffer oss viktig materiale i forhand-

linger overfor myndighetene.

I løpet av våren 2005 vil du som ikke har oppgitt din
e-postadresse eller har oppgitt en e-postadresse som ikke

fungerer, bli kontaktet av NFF.

Har du ikke skaffet deg en e-postadresse ennå, spør en
kollega om hvordan du går frem. Du kan også spørre på

ditt nærmeste bibliotek om hvordan du oppretter
en gratis e-postadresse.

Slik registrerer du din e-postadresse:
Gå inn på www.fysio.no

Pek på «e-postregistrering» øverst på siden.
Følg bruksanvisningen.

Du kan også sende e-postadressen din direkte til
Kristin Stormo i NFF, e-post krs@fysio.no

Nå må vi ha
e-post@dressen din!



Fysioterapeuten nr. 1   januar  2005

påkalenderen

62

ÅRSABONNEMENT - LØSSALG
Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 850 kroner.
For medlemmer av NFF inngår
årsabonnement i medlemskontingenten.
Årsabonnementet løper til det blir
skriftlig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

ANNONSEPRISER
Stillingsannonser:
Per sp. mm. Kr. 33.
Medlemmer NFF: Kr. 22.
Spaltebredde: 90 og 185 mm. 10 % ra-
batt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet
bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent.

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. Kr. 21.
Spaltebredde: 90 og 185 mm.

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):
Kr. 1,50 pr. mm for annonser som må
settes. Kr. 100 for annonser som må
skannes.

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER
Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv.

debattinnlegg stilling ledig dato
2 24/1 28/1 18/2
3 14/2 18/2 11/3

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i
redaksjonen. Merk forskjellige frister for
kurs- og stillingsannonser. Bestillings-
frist, materiellfrist og annulleringsfrist er
samme dato. Reklamasjonsretten
bortfaller hvis materiellfrist ikke
overholdes.

PRODUKTANNONSER
Magne Egil Rendalen, HS Media as,
Postboks 80, 2260 Kirkenær.
Tlf. 62 94 69 02, e-post:
magne.egil.rendalen@hsmedia.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for
annet materiell belastes kunden.
Tekniske data:
Format: 210 x 297 mm.
Satsflate: 185 x 260 mm.

Vi trenger tips til kalenderen!
FYSIOTERAPEUTEN trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre begivenheter som
er av interesse for norske fysioterapeuter. Vi vil derfor oppfordre alle til å varsle oss i god tid. Bare
på den måten kan kalenderen bli oppdatert og aktuell. Send dine bidrag til kalenderen på e-post til:
fysioterapeuten@fysio.no

Februar
3. AHUS, Lørenskog. Torticollis – en funksjons-
forstyrrelse i cervical columna? Om KISS/
KIDD-syndrom.
Info: www.rehabiliteringsnettverket-ahus.no
Epost: ute.imhof@ahus.no

19. Oslo. Ekstraordinært årsmøte i fagforum
for akupunktur. Forslag til årsmøtesaker sendes:
sir-jo@online.no

Mars
3-5. Wien. 2nd European Congress on Preven-
tion and Physiotherapy.
Info:  astrid.focke@physioaustria.at

9. Oslo. Årsmøte i NFF avdeling Oslo, kl 17-21.
Sted: Søster hjemmet, Ullevål sykehus.
Saker skal være styret i hende minst 3 uker før
møtet.

10. og 11. Oslo. NFFs faggruppe for geronto- og
geriatrisk fysioterapi har årsmøteseminar på
fysioterapeututdanningen, Høgskolen i Oslo.

10.-13. Molde. Kollegabasert veilednings-
seminar og årsmøte.  (10.03).
Arr.: Faggruppen for manuellterapi.
Tverrfaglig seminar «Arbeid eller trygd – helse-
tjenestens virkemidler» (11.-13.03).
Utdeling av Muskel&Skjelett-prisen 2005,
norsk manuellterapis forskningspris.
Info: www.manuellterapi.com/
default.aspx?sid=19

11.-12. Oslo. Den 4. Nordiske konferanse i
Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi.
Tema: Endring.
Arr.: NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi.

11-13. Oslo. Årsmøte og seminar om sentrert
ridning.
Arr: NFFs faggruppe for terapiridning.
Sted: EKT Rideskole

April
8.-9. Oslo. Fagseminar og årsmøte. Tema: Fysisk
aktivitet og trening i ulike livsfaser, med fokus på
overvekt, svangerskap/barsel/bekkenløsning og
etter menopause.
Arr.: Faggruppen for kvinnehelse

11. – 12. København. Nordiske temadager om
etikk og god fysioterapi.
Arr: Forbundet Danske Fysioterapeuter
Info: http://www.fysio.dk/sw17564.asp

13.-15. Bergen. Årsmøte og Fagseminar.
Tema: Intensiv trening
Arr: Faggruppen for barne- og ungdoms-
fysioterapi.

Mai
19–22. Oslo. SASP 2005. Scandinavia Associa-
tion for the Study of Pain.
28th Annual Meeting and Advanced Course.
Mer info: www.sasp.org

21-22. Bergen. Tverrfaglig kurs i brannskade-
behandling
Arr: Brannskadeavsnittet (BSA), HUS, Bergen.
Info: www.helse-bergen.no/avd/plastikkirurgisk
Påmelding: eli.haugsmyr@helse-bergen.no

Juni
1.-3. København. Det 6. nordiske
forskningssymposium for fysioterapeuter, fra i
år kalt Nordic Physiotherapy Congress.

16.-18. Tønsberg. Nordisk kongress i preventiv
kardiologi og hjerterehabilitering.
Info: Torill Holthe, tlf. 33 34 26 64.

23.-25. Oslo. 1st World Congress on Sports
Injury Prevention
Arr.: Oslo Sports Trauma Research Center og
Norges Idrettshøgskole
Info: www.ostrc.no/congress2005
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www.fysioterapeuten.no

Føler du behov for å oppdatere deg på ny-

heter innen fysioterapi mellom hver gang

Fysioterapeuten kommer i postkassa?

Følg med på Fysioterapeutens nettsider. Her finner du
også stillingsannonser, bransjeregister og kalender over
aktuelle begivenheter.

Fysioterapeuten har i tillegg fått et nytt debattforum.
Det finner du ved å klikke på knappen «Debatt» i
venstremenyen på vår hjemmeside.

Fysioterapeuten på nett!

Leier eller kjøper du terminal av 
banken din, får du inkludert pro-
gramvare med BBS Teknologi og 
markedets beste kundeservice! 

BBS Teknologi
Med BBS Teknologi får du alltid oppdatert 
programvare som tilfredsstiller gjeldende sik-
kerhets- og markedskrav. Nye oppdateringer 
lastes automatisk ned i betalingstermina-
len. Programvaren i alle terminaler med BBS 
Teknologi vil bli klargjort for EMV (Europay, 
MasterCard, VISA) uten ekstra kostnader. 
Du kan selv velge hvilke tilleggstjenester som 
ønskes inkludert, enten du leier eller kjøper. 
I tillegg har virksomheten din tilgang til marke-
dets beste kundeservice: 24 timer i døgnet, 
365 dager i året. 

Betalingsterminal
De fleste bankene i Norge tilbyr både fast-
montert og mobil terminal for leie og salg.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt banken 
din, eller se www.betalingsterminal.no

Ingen overraskende 
kostnader
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