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Dansk helse-boom. Arbeidsgivere
i Danmark satser stort på helse-
forebyggende arbeid. Det betyr
også flere og nye jobbmuligheter
for fysioterapeuter. I løpet av det
siste året har antallet fysioterapi-
årsverk innen helseforebyggende
arbeid i Danmark økt fra 40 til
rundt 200.

Fysioterapeuter mister jobben. Det kan
bli flere overtallige fysioterapeuter i Oslo,
på grunn av bydelsreformen som trådte i
kraft ved årsskiftet. I tillegg har flere
bydeler vært nødt til å skjære kraftig i
budsjettene.

Smerteforskning. Sentralt forstyrret smertemodulering
kan forklare kroniske muskel- og skjelettsmerter. Det har
skjedd et gjennombrudd i moderne smerteforskning som
gir oss en bedre forståelse av dysfunksjonell smerte-
modulering i sentralnervesystemet, og det bidrar til ny
kunnskap om utvikling av kroniske muskel- og skjelett-
smerter. Dette skriver dr.med. Jan Lidbeck, overlege ved
Smerterehabiliteringen, Helsingborgs lasarett.

ICF erstatter ICIDH. Den norske
oversettelsen av ICF presenteres i Oslo
29. januar. ICF står for Internasjonal
klassifikasjon av funksjon,
funksjonshemming og helse. Hensikten
er å gi verden et felles språk for å kunne
beskrive, studere og forstå funksjon og
funksjonshemming relatert til helse.
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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.

Forebyggende helsearbeid
– kun en privatsak?
Forebyggende helsearbeid nevnes stadig oftere av politikerne som et område det skal

satses mer på. Dette gikk blant annet fram av Folkehelsemeldingen, Resept for et sun-

nere Norge. Grønn resept og livsstilstakst er stikkord som signaliserer at politikerne på

riksplan ønsker et helsevesen som også har fokus på forebygging og ikke bare på be-

handling. Fysioterapeuter har kunnskap og erfaring som burde gjøre dem selvskrevne

og sentrale i dette arbeidet.

Utviklingen i norske kommuner ser imidlertid ut til å gå i motsatt retning. Fysiotera-

peutstillinger sies opp og driftsavtaler deles i mindre biter. Kommunehelsetjenesten er

blitt uforutsigbar for fysioterapeuter.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter i Ålesund har det siste halvåret følt på kroppen

hva dette vil si. De har virkelig kjempet for å beholde jobbene sine. Oslo opplever nå et

lignende press i forbindelse med bydelsreformen. Flere bydeler slås sammen, i tillegg til

kraftige budsjettkutt. Resultatet er at flere fysioterapeutstillinger blir borte. Det skjer

lignende prosesser i andre kommuner rundt om i landet. Alt som ikke er et spørsmål om

akutt behandling, og det kan man ikke si at fysioterapi er, skjæres ned til et minimum.

Leder av Oslo-avdelingen i NFF, Henrietta Richter, uttrykker seg slik: «Vi kjemper

både mot budsjetter og mot uvitenhet. Politikere tenker for ensidig på fysioterapi som

reparasjon og behandling, ikke som forebyggende helsearbeid».

NFF-leder Anne Lexow lurer med rette på hvordan fysioterapeutene som yrkes-

gruppe skal kunne påta seg nye og omfattende oppgaver, når volumet av fysioterapi-

årsverk stagnerer eller reduseres.

Samtidig vet vi at det er et stort behov i befolkningen for råd og veiledning fra fysio-

terapeuter og andre faggrupper med kunnskap om forebyggende helsearbeid. Dette

burde bety nye oppgaver og flere jobber for fysioterapeuter. Foreløpig ser det ut til at få

kommuner prioriterer dette.

Da er det interessant å lese om utviklingen i Danmark der stadig flere arbeidsgivere

satser på forebyggende helsearbeid blant sine ansatte. Dette har gitt mange nye arbeids-

plasser for fysioterapeuter. Kan vi håpe på en lignende vilje til å satse blant norske

arbeidsgivere?
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OMI-gruppen har utarbeidet en ny studieplan for utdanning i ortopedisk

medisin. – Vi har mange NFF-medlemmer og håper nå på godkjenning

fra forbundet, sier Astrid Olafsdottir, leder i Norsk forening for klinisk

ortopedisk medisin.

Ny runde for OMI-godkjenning

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

For to år siden besluttet NFFs sentralstyre
ikke å godkjenne OMI-kurs som tellende
fysioterapispesifikk etterutdanning i oppbyg-
ging av noen av NFFs spesialiteter. I etterkant
kom det reaksjoner på at ingen fra Cyriax-
miljøet var representert på sentralstyremøtet
der vedtaket ble fattet, mens manuell-
terapeutene stilte med to representanter.

Privatpraktiserende fysioterapeuters
gruppe, PFG,  ba sentralstyret om å se på sa-
ken på nytt. I løpet av vinteren og våren
2002 var saken på sentralstyrets saksliste
flere ganger, og i juni 2002 gjorde sentral-
styret følgende vedtak:

«Medlemmer som har gjennomført OMI-
kurs før august 2002, kan få godkjent deler
av kurstimene som tellende fysioterapi-
spesifikk etterutdanning i oppbygging i noen
av NFFs spesialiteter. Medlemmer som tar
OMI-kurs etter dagens fagplan etter august,
vil ikke få godkjent kurstimer som tellende i
oppbygging av spesialitet. Endringer av

OMI-kursenes fagplan kan føre til ny be-
handling i NFFs organer».

Tidkrevende
Astrid Olafsdottir sier til Fysioterapeuten at
det har tatt tid å utarbeide ny studieplan.

– Vi har hatt mange diskusjoner på hvor-
dan endringene på studieopplegget kunne
gjennomføres i praksis. I tillegg til OMI-kur-
sene er det kommet to viktige tillegg: «Kurs
i bevegelsesapparatets anatomi» og et kurs i
«Forskningsmetode» på høgskolenivå. Ut-
danningen utgjør dessuten flere timer enn i
det tidligere opplegget. Slik studiet nå er lagt
opp vil manipulasjon av lumbal og cervical-
columna komme til slutt i utdanningen, sier
Olafsdottir.

Hun håper også på forståelse for en over-
gangsordning for dem som allerede er i gang
med kursene, slik at de ikke må starte forfra
igjen. Kursene går over flere år og er de
samme som gjennomføres i Sverige.

Manipulering
Det viktigste ankepunktet for ikke å god-

Helsetjenesten får nasjonalt
kunnskapssenter
Flertallet i Sosialkomiteen på Stortinget støttet regjeringens forslag i Nasjonalbudsjet-

tet om å etablere et Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det førte til at

Senter for medisinsk metodevurdering, Senter for helsetjenesteforskning og Divisjon

for kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet ble slått sammen fra årsskiftet.

Bakgrunnen for etableringen er at regjeringen mener det er behov for å styrke

beslutningsgrunnlaget for departement, direktorat og regionale helseforetak for å

oppnå bedre helsepolitiske målsettinger og for å møte framtidige utfordringer. Det nye

senteret skal organiseres som et selvstendig forvaltningsorgan under Helse-

departementet. For å sikre troverdighet, legitimitet og faglig uavhengighet, mener

Sosialkomiteen det er avgjørende at senteret ikke blir underlagt instruksjonsmyndighet

i faglige spørsmål.

kjenne OMI-kursene har vært at mani-
pulasjonsgrepene starter tidlig i kurset.
Dette er nå flyttet helt til slutt i forslaget til
ny  studieplan for utdanning i klinisk orto-
pedisk medisin. Studieplanen skal legges
fram for Fag- og spesialistrådet, som skal
behandle den 27.januar, og deretter skal sen-
tralstyret behandle saken. Studieplanen er
også sendt til Faggruppen for manuell te-
rapi.

Olafsdottir reagerer på at MT-gruppen
skal gå gjennom studieplanen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor dette skal
opp i MT-gruppa når sentralstyret har god-
kjent OMI-utdanningen fram til 2002. Den
eneste innvendingen faggruppen hadde mot
full godkjenning var at manipulasjon kom
for tidlig i opplegget. Dette har vi kommet
dem i møte på og er derfor uforstående til en
ny runde fra den kanten, sier hun.

Ingen sidestilling
– I denne saken er det viktig å være klar
over at OMI-gruppen ikke har noen inten-
sjon om å bli sidestilt med manuell terapi,
sier Trond Hannestad, leder i PFG.

Han understreker at det er snakk om en
spesialitet som blant annet brukes innen
idrettsfysioterapi og allmennmedisin, men at
dette ikke kan sidestilles med den behand-
lingen en spesialist i ortopedisk medisin gir.

Hannestad mener også det er viktig med
en bred gjennomgang i NFFs organer når
spesialiteter skal godkjennes. ■

Tillitsvalgte fikk refs
Tillitsvalgte i flere av Oslos bydeler har fått refs etter å ha tatt

direkte kontakt med bydelspolitikere, skriver Dagsavisen.

Henrietta Richter, hovedtillitsvalgt for fysioterapeutene i

Oslo kommune, reagerer sterkt på det hun oppfatter som

munnkurv.

– Hvordan skal demokratiet fungere om man ikke skal få

lov til å kontakte de politikerne som skal fatte vedtak? Det er

alvorlig dersom bydelsadministrasjonene virkelig mener at all

kontakt skal gå gjennom dem. En avtale om noe slikt ville vi

aldri gått med på, sier Richter til Dagsavisen.
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Som følge av en ny trend står dan-

ske arbeidsgivere nærmest i kø for

å forebygge sykdom og skavanker

hos sine ansatte. For fysioterapeu-

ter og flere andre faggrupper betyr

det nye oppgaver og muligheter.

For bare ett år siden var det rundt

40 årsverk for fysioterapeuter

innen forebyggende helsearbeid på

danske arbeidsplasser, i dag dreier

det seg om 200.

Av Ole Martin Larsen

2003 har vært det store gjennombruddsåret
for ulike helseordninger på danske arbeids-
plasser. Og alt tyder på en enda sterkere
vekst i 2004, selv om dansk næringsliv er
inne i en bølgedal og selv om helse-
ordningene blir beskattet som inntekt for den
enkelte.

Til gjengjeld er en annen populær ord-
ning skattefri. Det dreier seg om helse-
forsikringer som gjør at den ansatte kan
hoppe over sykehuskøene og bli behandlet
på privatsykehus ved akutt sykdom og
skade.

– Vi er skeptiske til det sistnevnte. Til
gjengjeld er vi begeistret for helse-
ordningene. Det har åpnet et helt nytt om-
råde for oss og gir oss en langt mer sentral
plass i folks oppfatning av «helse-Dan-
mark», når vi opptrer som rådgivere innen
forebyggende helsearbeid. Vi er på vei til å
få en mer sentral posisjon som faggruppe,
sier Johnny Kuhr, leder  i forbundet Danske
Fysioterapeuter.

Han opplyser at ulike typer helse-
ordninger på danske arbeidsplasser for ett år
siden omfattet 40 årsverk for fysioterapeuter,

Helse-boom

i dag dreier det seg om 200. Og alt tyder på
fortsatt kraftig vekst.

– Helseordninger har endret status fra
frynsegode til effektivitetsparameter og er
blitt en måte å profilere en bedrift overfor
medarbeiderne. Det er en investering som
skal kunne avleses på regnskapet i form av
mindre sykefravær, forklarer Kuhr.

Henrik Hansen, direktør i Work4Health,
den nest største aktøren på dette området i
Danmark, gir følgende forklaring på den
økende etterspørselen etter slike helsetjenes-
ter:

– På 80- og 90-tallet fokuserte næringsli-
vet på effektivisering, nedbryting av skille-
linjer, IT og avanserte maskiner. Nå handler
det om å få mer ut av den enkelte. Gjennom
stigende fokus på helse og trivsel gjør man
den enkelte medarbeider mer produktiv.
Dessuten teller det utvilsomt med at bedrif-

Trening på jobb. Fysioterapeut Peter Funch hjelper ansatte i bedriften ATP-huset i Hillerød
nord for København til å lage individuelle treningsplaner. For ett år siden var det rundt 40
årsverk for fysioterapeuter innen forebyggende helsearbeid på danske arbeidsplasser, i dag er
det rundt 200. Foto: EKKO Pressefoto, Stefan Kai Nielsen

tene kan iaktta en stigende grad av
individualisme blant medarbeiderne, sier
Henrik Hansen.

Han stiftet selv Work4Health for fire år
siden og har i dag tilknyttet opp mot 400 fy-
sioterapeuter på konsulentbasis, i tillegg til
blant annet leger og psykologer. Hele eier-
kretsen er å finne blant leverandørene.
Sammen tilbyr de skreddersydde pakke-
løsninger til den enkelte bedrift. I dag har de
avtaler med 250 bedrifter, en fordobling på
ett år.

– I tillegg til oss og den største aktøren på
markedet, Falck Healthcare, finnes det flere
nettverk av enkeltmannsbedrifter som tilbyr
denne type tjenester. Slike ordninger gir
større uavhengighet enn i det offentlige sys-
temet, som i tillegg er under stort press på
grunn av kutt og omlegginger, forteller Hen-
rik Hansen. ■

på danske arbeidsplasser
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Peter Funch er en av dem som har hoppet på den

nye trenden. Som nyutdannet fysioterapeut tok han

i fjor sommer jobb på ortopedkirurgisk avdeling ved

et sykehus. Men da en kollega i oktober gjorde ham

oppmerksom på mulighetene innen forebyggende

helsearbeid i bedrifter, valgte han å skifte beite.

FYSIOTERAPEUTEN møter ham i ATP-huset i Hillerød nord for
København der 800 ansatte forvalter milliarder for en rekke
pensjonsfonds.

– Dette har jeg virkelig lyst til å satse på. Det er spennende å
forebygge sykdom, og jeg håper å få noen gode år som fysiotera-
peut med dette som fagfelt, forteller Peter Funch. Han driver også
med ryggtrening for ansatte i København kommune og har oppga-
ver hos flere andre arbeidsgivere.

Foreløpig er det ikke nok til en full stilling, men Funch ser opti-
mistisk på framtidsutsiktene:

– Dette er en trend som bare vokser og vokser, så jeg har ingen
problemer med å satse på det, sier han.

I ATP-huset er det blant annet Funchs oppgave å utarbeide
mosjonsprofiler for de ansatte. To ganger i uken har han fire timers
«kontortid» i husets topp moderne treningslokale der medarbeiderne
kan komme for å bli målt og veid og testet på alle mulige måter. På
bakgrunn av testresultatene og den enkeltes behov og ønsker legger
Peter Funch opp et individuelt treningsprogram. Mosjonslokalet er
åpent for de ansatte 24 timer i døgnet, og de står fritt til å stemple ut
i arbeidstiden for å ta seg en økt. Men den timen det tar å få lagt en
mosjonsprofil er på arbeidsgiverens regning.

En av Peter Funchs «kunder» denne dagen er Jesper Kjeldgaard,
nyutdannet jurist som bare har vært kort tid i jobben.

– Som nyansatt fikk jeg en omvisning i huset og slo til da jeg
oppdaget mulighetene i treningslokalet. Det er utrolig deilig å kunne
stemple ut fra skrivebordet midt i arbeidstiden, sier Kjeldgaard. Han
får gode tips fra Funch om hvordan han kan legge opp treningen
slik at han kan forebygge smerter i en plagsom korsrygg.

Foruten mulighetene i treningslokalet blir de ansatte i ATP til-
budt kurser i arbeidstiden på bedriftens regning. I en seks ukers pe-
riode kan de en time i uken lære seg å passe på rygg og nakke, lære
å unngå stress, komme i gang med en slankekur eller få hjelp til å
stumpe røyken.

– Vi er overbevist om at sunne og friske medarbeidere er en god
investering. Dette er så nytt at vi ennå ikke har kunnet måle for-
skjellen i sykefraværet. Men den vil utvilsomt være positiv, tror
Inge Larsen, administrativ medarbeider i personalavdelingen i ATP-
huset.

Hun opplyser at arbeidsplassen i årevis har jobbet aktivt for å få
de ansatte til å fokusere på en god helse, blant annet gjennom
sportsklubben som har 500 av de 800 ansatte som medlemmer.

– Men fra i høst har vi valgt å satse på fagfolk når det gjelder den
konkrete, forebyggende innsatsen, forteller hun. ■

Satser på forebygging
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Vi snakker selvsagt om bankkort. Norge ligger på
verdenstoppen i kortbruk – og ingenting tyder på at
trenden vil snu. Vil du yte kundene dine service, leier
du betalingsterminal med BBS teknologi av banken din.

D
D
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Kundene dine ønsker å betale
med kort. Fordelene er mange.

•  Omsetningen øker pga. mersalg
•  Du slipper å gå i banken eller nattsafen
•  Regnskapet blir enklere og mer oversiktlig
•  Pengene på konto neste dag
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Det kan bli flere overtallige fysio-

terapeuter i Oslo, nå når bydels-

reformen er et faktum, og de nye

bydelene er i gang med å styre et-

ter årets budsjetter.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Oslos bydeler vedtok budsjettet rett før jule-
ferien, etter en periode med vanskelige
regnestykker. Kutt i forebyggende helsear-
beid blant funksjonshemmede? Redusert ka-
pasitet i barnevernet? Nedleggelse av ung-
domsklubben? Eller eldresenteret?

Flertallet av de 15 nye bydelene klarte å
unngå kutt som fører til oppsigelse av  helse-
personell, men dessverre ikke alle. Østensjø
har sagt opp bydelsoverlegen, Søndre Nord-
strand har kuttet to helsesøstre og en turnus-
lege. Og i Nordstrand bydel, som består av
«gamle» Nordstrand, Lambertseter og deler
av Ekeberg-Bekkelaget, må fysioterapi- og
ergoterapitjenesten reduseres.

– Vi trøster oss med at det kunne gått
enda verre, sier Elisabeth Mürer. Hun er pro-
sjektleder for overtallighetsarbeide i Nord-
strand bydel.

I budsjettforslaget var det opprinnelig
meningen å spare vekk ni fysioterapiårsverk
ved sammenslåingen. På tampen ble seks
årsverk lagt inn igjen. I det endelige budsjet-
tet er det nå totalt 12 fysioterapiårsverk i
Nordstrand. Tre-fire årsverk blir fjernet, og
fysioterapeutene blir overtallige.

Det er de administrative tjenestene som
får de kraftigste kuttene. Underskuddet fra
de gamle bydelene, som for 2003 utgjør to-
talt 12 millioner kroner, blir fordelt over to
år i stedet for ett.

Brannslukking
– Vi håper å opprettholde innholdet i
fysioterapitilbudet, men sikre er vi ikke.
Budsjettet er vedtatt, men forslaget til orga-
nisering skal vurderes av bydelsutvalget i fe-

Fysioterapeuter kan miste
jobben i Oslo

bruar. De stillingene som ble lagt inn igjen i
budsjettet, er øremerket funksjonshemmede
og rehabilitering av eldre, i tillegg til at to
skal arbeide med barn, forteller Mürer. Totalt
har den nye bydelen nå 16 fysioterapiårsverk
som eksisterer fra de gamle bydelene.

Mürer er bekymret over hvordan
fysioterapien i Oslos bydeler blir barbert til
det aller mest nødtørftige.

– I Lambertseter bydel, hvor jeg kommer
fra, hadde vi for få år siden bygget opp en
egen seksjon for fysio- og ergoterapi med til
sammen 12 stillinger, med fokus på å drive
forebyggende arbeid. Seksjonen ble redusert,

og nå er det fire fysioterapeuter igjen, til
hjemmeboende, sykehjem og barn.

– Det blir stadig vanskeligere å holde
forebyggende helsearbeid i gang. Mer og
mer driver vi med brannslukking, sier Mürer.

– Hva skjer med de terapeutene som blir
overtallige?

– De blir overtallige i kommunen. Det
innebærer at de har fortrinnsrett til eventu-
elle ledige stillinger i kommunen.

Usikkert på «løkka»
Grünerløkka bydel har vokst med 10.800
nye innbyggere fra tidligere Helsfyr-Sinsen.

Bydelskart per 1. januar 2004. Mer informasjon om de nye bydelene
finner du her: www.bydelsreform2004.no

Sentrum

Bydel
Nordstrand

Bydel
Alna

Bydel
Grorud

Bydel
Gamle Oslo

Bydel
Grünerløkka

Bydel
Vestre Aker

Bydel
Ullern

Bydel
Nordre Aker

Bydel
Frogner

Bydel
Sagene Bydel

Bjerke

Bydel
Stovner

Bydel
Østensjø

Bydel
Søndre Nordstrand

Marka

Marka

Marka

Bydel
St. Hanshaugen

© Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten 2003

Dagens bydelsgrenser

Nye bydelsnavn fra 1. januar 2004
Vedtatt i Oslo bystyre 18. juni 2003

Bydel 1: Bydel Gamle Oslo
Bydel 2: Bydel Grünerløkka
Bydel 3 Bydel Sagene
Bydel 4: Bydel St. Hanshaugen
Bydel 5: Bydel Frogner
Bydel 6: Bydel Ullern
Bydel 7: Bydel Vestre Aker
Bydel 8: Bydel Nordre Aker
Bydel 9: Bydel Bjerke
Bydel 10: Bydel Grorud
Bydel 11: Bydel Stovner
Bydel 12: Bydel Alna
Bydel 13: Bydel Østensjø
Bydel 14: Bydel Nordstrand
Bydel 15: Bydel Søndre Nordstrand

Nye bydelsgrenser med bydelsnavn
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Med dem fulgte totalt fem årsverk til fysioterapitjenesten, to er
øremerket til  barn og ungdom. Også de 5,5 fysioterapiårsverkene
fra gamle Grünerløkka-Sofienberg skal opprettholdes – foreløpig.

– Vi frykter at vi må avvikle noe i løpet av 2004, antakelig
gjennom vakanser når folk har permisjon. Dette vil ramme tilbudet
for voksne. Det er slik at andelen eldre går noe ned i den nye by-
delen. Til gjengjeld får vi flere funksjonshemmede innbyggere –
noen med rusproblematikk. Men det utløser ikke penger til fysio-
terapi! forklarer Marianne Lindeman, koordinator for fysioterapi-
tjenester i bydelen.

Hun karakteriserer det som svært vanskelig at bydelene i stadig
mindre grad er i stand til å drive forebyggende arbeid.

– Nye forskrifter om forebyggende helsearbeid blir vedtatt,
mens det blir stadig mindre penger til å utføre dette arbeidet – et
arbeid som sparer samfunnet for utgifter i neste omgang.

– Bør bydelene bli flinkere til å kjøpe tjenester etter behov fra
privatpraktiserende fysioterapeuter?

– Det går an å kjøpe behandling av private. Jeg ser ikke hvor-
dan man skal kunne kjøpe forebyggende fysioterapi på en måte
som lar seg forene med forskrifter og planer, sier Lindeman.

Ingen redning i kommunen
Også i den nye bydelen Nordre Aker, som er satt sammen av deler
av Grefsen-Kjelsås, Sogn, Vinderen og St. Hanshaugen-Ullevål, er
det vedtatt kutt i seksjonen for ergo- og fysioterapi. 1,5 årsverk
skal spares innen én eller begge terapiformer.

Fysioterapi er en av de tjenestene som er fullt ut bydelenes an-
svar. Det finnes ingen sentrale organer i Oslo kommune som kan
tre inn med penger for å sikre opprettholdelse av tilbud ut over de
rammene som den enkelte bydel har disponert i sitt budsjett, be-
krefter Peter Martin. Han er fagsjef i Byrådsavdeling for velferd
og sosiale tjenester.

Det eneste som kan føre til at Oslo bystyre reagerer er hvis by-
deler vedtar budsjetter med store underskudd, uten å vise at de har
planer for hvordan de skal få økonomien under kontroll. ■

Leder for Oslo-avdelingen i NFF, Henriëtta Richter, roser de til-
litsvalgte for langvarig jobbing og profilert innsats i budsjett-
kampen i kjølvannet av bydelsreformen.

– At det likevel ender med kraftige kutt i de bydelene du har
nevnt, pluss i Vestre Aker, er tragisk. Totalt vil minst sju–åtte
årsverk bli strøket, med overtallighet som konsekvens. Vi kjem-
per både mot budsjetter og mot uvitenhet. Politikere tenker for
ensidig på fysioterapi som reparasjon og behandling, ikke som
forebyggende helsearbeid. Barn og unge er de store taperne i
denne reformen, sier Richter.

NFF-leder Anne Lexow sier at det for tiden er mange para-
dokser i kommunehelsetjenesten, og at det kreves mer og mer
av fysioterapeutene som yrkesgruppe.

– Hvordan vi skal kunne påta oss nye og omfattende oppga-
ver mens volumet av fysioterapiårsverk stagnerer, er for meg
ubegripelig. En annen faktor som helsepolitikerne også synes å
ha oversett, er behovet for økt volum av fysioterapitjenester
med bakgrunn i færre liggedøgn i spesialisthelsetjenesten. ■

– Mange paradokser!

50.000 betalingsmottakere benytter 
terminalløsning fra bankene og BBS.
Kundene våre er svært fornøyde fordi vi
tilbyr brukervennlige og sikre løsninger.

Alltid riktig teknologi 
Velger du betalingsterminal med BBS teknologi, vil pro-
gramvaren din bli oppgradert for å akseptere EMV-chip
(Europay, MasterCard og Visa). Da er du sikret at virk-
somheten ikke får en overraskende kostnad når det fra
2005 stilles krav om at terminalen skal være EMV god-
kjent. I utlandet er det allerede utstedt kort med EMV-
chip, og i Norge vil innføringen starte i 2004. 

Det lønner seg å leie 
Fra 1. januar 2004 kan du i større grad velge hvilke ele-
menter som ønskes i leieavtalen og kun betale for tje-
nestene som leveres. Sjekk derfor hvorfor det lønner seg
å leie betalingsterminal med BBS teknologi i stedet for å
kjøpe terminal. 

LEIER DU AV BANKEN DIN HAR DU FORDELER SOM
•   24 timers kundeservice på tlf. 08989 
•   Bytteservice innen 4 timer
•   Fremtidige oppgraderinger/utskiftning av terminal

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med banken
din eller se www.betalingsterminal.no

Kundene dine ønsker
å betale med kort.
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Het lønnsvår i helsesektoren
Helsesektoren, og særlig sykehusene, kan bli

den viktigste og heteste arenaen for vårens

lønnsoppgjør, mener forsker Torgeir Aarvaag

Stokke ved Fagbevegelsens forskingsinstitutt,

Fafo.

I helsesektoren dominerer Utdannings-

gruppenes Hovedorganisasjon og Akademi-

kerne. UHO organiserer blant annet sykepleiere

og fysioterapeuter, mens Akademikerne

organiserer legene.

– Lønnskravene i helsesektoren tårner seg

opp. Helsevesenet er nå rendyrket som eget

tariffområde slik at det kan oppstå egne

konflikter her. Det er dessuten det eneste

området hvor UHO og Akademikerne er størst.

En sykepleierstreik med bred støtte i befolknin-

gen er noe av det siste regjeringen ønsker seg,

sier Aarvaag Stokke til Dagsavisen.

Knut Birger Fyrand er død
Han ble 53 år gammel. Fyrand avsluttet sin

fysioterapiutdannelse i Tyskland i 1972. Han

hadde videreutdanning i manuell terapi og

jobbet med sin hovedfagsoppgave da han ble

syk. Fyrand var ansatt som høgskolelærer ved

HiO, avdeling for helsefag.

Henvisningskrav gjeninnføres i Stockholm
Stockholms politikere vil gjeninnføre kravet om henvisning fra lege for behandling hos fysioterapeuter

og andre spesialister i helsevesenet, etter flere år med henvisningsfrihet. Stockholm har en svært

vanskelig økonomi, og  politikerne mener at de på denne måten kan redusere kostnadene.

Bengt Cedrenius, representant for Miljøpartiet i Stockholm landsting, sier til tidsskriftet Sjuk-

gymnasten, at primærhelsetjenesten skal få større ansvar for hvem som skal henvises til spesialist-

helsetjenester. Han understreker at man ikke ønsker å ramme dem som har et stort behov for fysiote-

rapi. De svenske fylkene kan selv avgjøre om de vil ha henvisningsplikt eller ikke.

Lederen i det svenske fysioterapeutforbundet, Raija Tyni-Lennè er skuffet over det svake engasje-

mentet politikerne har vist for henvisningsspørsmålet. Kunnskapen om fysioterapeutenes fagområde er

svært lavt, og de viser liten vilje til å ta til seg informasjon, sier Tyni-Lennè til Sjukgymnasten.

28 fysioterapeuter er uteksami-

nert fra videreutdanningen i

Psykisk helsearbeid – fordyping i

fysioterapi ved Høgskolen i Oslo.

På bildet ser vi kullet sammen

med høgskolelektorene Birgit

Gunnari og Kirsten Ekerholdt,

henholdsvis nummer en og to fra

høyre i bakerste rekke.

Foto: Heidi Johnsen

Nye psykomotorikere

Etter- og videreutdanning
stadig viktigere
Videreutdanning blant fysioterapeuter blir mer

og mer vanlig i hele Europa. Ifølge fysiotera-

peut og professor Marie Dognahy vil

annenhver fysioterapeut være master om ti år.

Hun mener også at hver fjerde fysioterapeut vil

ha eller være i gang med en doktorgrad (ph.d).

Den britiske professoren har ifølge det

danske fagtidsskriftet i en årrekke beskjeftiget

seg med utdanningssystemene i Europa, og

spesielt hvordan man sikrer ensartede og høye

kvalitetsstandarder. Dognahy foreleste ved

danske fysioterapeuters fagfestival som nylig

ble arrangert i Odense. Fagfestivalen hadde

1300 deltakere, 125 foredrag og workshops,

presentasjon av prosjekter, debatter og

posters.

Bente Mørck Krogdahl (43) er ansatt som ny leder i NFFs
forhandlingsseksjon. Hun overtar etter Sonja Billington som
sluttet ved årsskiftet.

Mørck Krogdahl kommer fra Lønns- og forhandlings-
seksjonen i Utdannings- og forskningsdepartementet, UFD.
Hun er utdannet cand.jur. med valgfag arbeidsrett og spesial-
fag forsikringsrett og Bedriftsøkonom BI.

Mørck Krogdahl startet sin yrkeskarriere i daværende
Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, personalkon-
toret, i 1987. I årenes løp har hun jobbet med alle typer saker
innenfor organisasjons- og personalfeltet og har dermed verdi-
full kompetanse på individuell arbeidsrett. Det siste året var
hun prosjektkoordinator for «Skolen vet best» – Moderni-
seringsprosjektet.

Selv sier hun at det er flere årsaker til at hun takket ja til
jobben som forhandlingsleder i NFF.

– Jeg ser jobben som en videreføring av den kompetansen jeg har bygget opp både
på forhandlings- og personalsiden. NFF som organisasjon fascinerer meg på mange
måter, spesielt ved sin egenart med tverrfaglig og tverrsektorell jobbing. Dessuten er
jeg opptatt av kjernen i yrket – forebygging og opptrening, og at folk skal holde seg i
form for å opprettholde god fysisk og psykisk helse, sier Mørck Krogdahl. Hun be-
gynner i stillingen i slutten av mars.

Ny forhandlingsleder i NFF

Forhandlingsleder.
Bente Mørck Krogdahl.
Foto: Heidi Johnsen
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FOKUS påFOKUS på

2004 er et landsmøteår med mange viktige saker på dagsorden. Anne Lexow nærmer

seg også slutten på sin tredje periode som forbundsleder. Vil hun si at nok er nok, eller

er jobben som NFFs førstedame så spennende at hun stiller til valg for en fjerde pe-

riode? FYSIOTERAPEUTEN har snakket med Lexow om hvilke saker som har preget

2003, og hva det nye året kan by på av utfordringer. En av de mest alvorlige er etter

Lexows mening utviklingen i kommune-Norge.

Anne Lexow
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Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no
Alle fotos: Heidi Johnsen

Spørsmålet om hun stiller til gjenvalg ble
ikke overraskende stående ubesvart. Vi må
derfor smøre oss med tålmodighet. Anne
Lexow nøyer seg med følgende uttalelse:

– Tre perioder er lang tid, både for meg
personlig og for organisasjonen. Det blir mitt
svar på det spørsmålet!

Når det gjelder viktige saker for NFF og
norske fysioterapeuter, peker Lexow først og
fremst  på utfordringene knyttet til kommu-
nehelsetjenesten. Og dette er problemer som
ikke forsvinner med det første, men trolig vil
tilta i styrke. Kommune-Norge er blitt et
utrygt sted å være for fysioterapeuter.

– Denne utviklingen bekymrer oss veldig.
Dels handler det om oppsigelser av drifts-
avtaler, dels om oppsigelser av stillinger.
Dette gjør kommunehelsetjenesten særdeles
uforutsigbar, spesielt for de privat-
praktiserende. I stadig økende grad blir
driftsavtaler stykket opp i mindre biter, ned
mot 20 prosent. Dette ser NFF alvorlig på,
blant annet fordi det betyr at vi aldri kan få
økt årsverkvolumet i kommunehelsetjenes-
ten. Kommunene er på sin side veldig til-
fredse med tingenes tilstand. De vet at alle
med 20 prosent avtaler arbeider minst full
tid for å kunne leve av jobbene sine.

– Kommunene får med andre ord full ut-
telling for mindre penger?

– Ja, og det var ikke lovgivernes inten-
sjon da kommunehelseloven ble innført i
1984. Fysioterapeuter eller leger med redu-

serte avtaler skulle ikke arbeide full tid  uten
å få betalt for det, sier Lexow.

Mer disponible?
– Hva gjør NFF med dette?

– Vi har satt i gang et prosjekt for å finne
ut om det er alternativer til dagens organise-
ring av fysioterapitjenesten i kommunene,
alternativer med færre ulemper enn dagens
ordning.

– Hvilke alternativer er mulige?
– En forutsetning for dette prosjektet er at

det ikke skal gå vesentlig mer midler til fy-
sioterapi enn tilfellet er i dag. Vi ønsker å
opptre seriøst. Kommuneøkonomien og fol-
ketrygden er hardt presset, og vi kan ikke
bare be om å få åpnet en pengesekk. Da vil
vi bli møtt med lukket dør hos politikerne.
Vi har ennå ikke funnet den gode løsningen,
men vi tror at fysioterapeutene på en eller
annen måte må stille seg mer disponible for
kommunene enn de hittil har gjort. Det betyr
at fysioterapeutene i større grad må bistå
kommunene i deres behov – for eksempel
med hjemmebehandling.

– Hvorfor blir ikke dette allerede gjort?
Skyldes det at arbeidsområdet er lite popu-
lært blant fysioterapeuter?

– Nei, det tror jeg ikke. Fysioterapeuter
på institutter har mye å gjøre og har lange
ventelister. Det er vanskelig å splitte opp da-
gen ved å gå ut for å gjøre jobben et annet
sted. Men vi må prøve å finne en løsning
som kommunene og fysioterapeutene kan
enes om. Og selvfølgelig må kommunene
betale ordentlig for slike tjenester, sier
Lexow.

NFFs leder understreker at dette er kom-
pliserte problemstillinger, og at det slett ikke
er sikkert at man klarer å komme fram til ak-
septable løsninger. NFF skal etter hvert ha
samtaler med Kommunenes Sentralforbund
og departementet om hvilke alternativer som
er mulige. Noen tidsfrist er ikke satt for pro-
sjekt kommunehelsetjeneste, men man håper
å finne noen løsninger i løpet av 2004.

Frustrerte unge
Forholdene i kommunehelsetjenesten og sys-
temet med driftstilskudd er noe NFFs yngre
medlemmer er særlig opptatt av. Dette hen-
ger også sammen med at arbeidsmarkedet er
blitt strammere.

– Frustrasjonen blant de unge over ikke å
få arbeid er stor, og vi vet at de oppstykkede
driftsavtalene i stor grad går til nyutdannede.
Dette er dermed en problematikk som sterkt
angår de unge som vil inn i yrket, sier
Lexow og uttrykker forståelse for den frus-
trasjonen enkelte føler over ikke å få jobb.

At yngre fysioterapeuter føler at det ikke
er plass til dem i et system basert på faste
driftsavtaler med kommunene, har også FY-
SIOTERAPEUTEN fått merke. Bladets
debattsider har til tider vært fulle av sinte
innlegg, med til dels krass kritikk av både
NFFs ledelse og godt betalte privat-
praktiserende fysioterapeuter, som ifølge en-
kelte angivelig «sitter på fete driftstilskudd
uten å gjøre seg fortjent til det».

– Du uttrykker forståelse for frustrasjo-
nen over ikke å komme inn på arbeidsmarke-
det. Har du like stor forståelse for måten
denne frustrasjonen kommer til uttrykk på?

– Jeg synes kanskje det er litt spesielt at
så mange utelukkende vil satse på privat
praksis. Det kan se ut som om dette er det
eneste saliggjørende i forhold til å jobbe som
fysioterapeut. Det er for meg litt uforståelig.
Noen mener nok at dette gir større inntekter,
men det vil variere med kostnadene ved å
drive praksis og hvor i landet man etablerer
seg.

Jeg er også lei av at de unge rakker ned
på kompetansen som de etablerte voksne og
eldre fysioterapeutene sitter med. Det virker

Kommunehelsetjenesten
bekymrer forbundslederen

Fysioterapeuter i kommunene opplever i stadig større grad sine

jobber som utrygge. Situasjonen i denne sektoren kommer der-

for høyt opp på Anne Lexows liste over utfordringer. Andre vik-

tige stikkord: driftstilskudd og stillingskutt, arbeidsmarkedet og

frustrasjonen blant unge fysioterapeuter.
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som om de gjør dette for å fokusere på egen
generasjon og muligheten til å få arbeid.
Dette er en uheldig vinkling. Det finnes gode
og mindre gode fysioterapeuter i alle alders-
grupper. Jeg synes det er uheldig at man
framstiller de som har driftsavtale som fysio-
terapeuter som ikke holder seg faglig oppda-
terte.

MT-saken
En annen viktig sak som har fått mye opp-
merksomhet i 2003 er henvisningsprosjektet,
som har fått en svært positiv omtale. Spørs-
målet om offentlig spesialistordning eller au-
torisasjon for manuellterapeuter har også
skapt mye diskusjon og en god del uro. Fag-
gruppen for manuell terapi søkte departe-
mentet om autorisasjon, angivelig uten at
dette var tilstrekkelig avklart med NFFs le-
delse. Dette vakte sterke reaksjoner i
forbundsledelse og sentralstyre og også en
god del usikkerhet blant andre grupper i
NFF. Men nå vil Anne Lexow heller se fram-
over.

– Hvorfor utviklet denne saken seg slik
den gjorde? Kunne NFFs ledelse ha taklet
saken på en annen  måte?

– For det første vil jeg peke på at
henvisningsprosjektet har vært en god sak,
både for NFF og manuellterapeutene. Jeg
ønsker å presisere at MT-gruppen har gjort
en kjempeinnsats for å få henvisnings-
prosjektet inn på et så positivt spor. Da vi
startet denne prosessen, ble det presisert at
faggruppen skulle se på autorisasjons-
spørsmålet, mens sekretariatet skulle se på
en offentlig spesialistordning. For så vidt en
klar arbeidsdeling. Men noe sviktet i håndte-
ringen, eller kvalitetssikringen, av det videre
handlingsforløpet. Det var da det begynte å
løpe litt løpsk. Men for all del, det som har
skjedd det har skjedd. Nå må vi forholde oss
til myndighetenes prioriteringer og hvor de
ønsker at man skal lande i spørsmålet om
spesialistordning eller autorisasjon, slår
Anne Lexow fast.

Selv mener hun at en offentlig godkjent
spesialistordning er det beste for både
manuellterapeutene og andre faggrupper i
NFF.

Hva er gjort siden 2001?
Når det gjelder vedtak på Landsmøtet i
2001, framhever Anne Lexow disse: Ett ved-
tak gjaldt tiltak som sikrer at fysioterapeuter
holder seg faglig oppdaterte, for eksempel
ved at enkelte kurs gjøres obligatoriske. En
annen viktig diskusjonen var spørsmålet om
innføring av differensierte driftstilskudd. El-
lers vedtok Landsmøtet at Etisk utvalg,

sammen med Fag- og spesialistrådet, skulle
ta initiativ til en debatt om synliggjøring og
tydeliggjøring av fysioterapeuters virksom-
het. Formålet her var bevisstgjøring av krav
til faglig kvalitet og yrkesetikk.

– Hvordan har arbeidet med disse sakene
gått?

– Tiltak for faglig oppdatering handler
om å kvalitetssikre fysioterapeuters fag-
utøvelse, noe jeg mener vi bør ha et sterkt
fokus på. Dette landsmøtevedtaket forutsatte
ekstern finansiering, noe vi fikk på plass for
kort tid siden gjennom finansiering fra Fon-
det. Prosjektleder tiltrådte tidligere i høst. Nå
håper vi at vi kan ta med signaler til årets
landsmøte om hvilken retning vi bør bevege
oss i.

Kontroversielt
Differensierte driftstilskudd gjelder spørsmå-
let om det skal utbetales ulikt tilskudd av-
hengig av blant annet standard på instituttet
og fysioterapeutens kompetansenivå. Ar-
beidsgruppen som ble nedsatt for å se på
dette har hatt mange spennende diskusjoner,
men har ennå ikke kommet fram til noen
konklusjon.

– Dette høres kontroversielt ut?
– Det er klart det er kontroversielt. Hvis

et slikt system ble innført ville noen fysiote-
rapeuter få mer driftstilskudd, mens andre
ville få mindre enn i dag, sier Lexow og vi-
ser til at legene har hatt differensierte drifts-
tilskudd i lang tid.

Når det gjelder oppgaven Etisk utvalg og
Fag- og spesialistrådet ble tildelt av Lands-
møtet, foreligger det heller ikke noen kon-
klusjoner.

– Meningen var at dette skulle munne ut i
et kvalitativt supplement til en allerede ek-
sisterende definisjon av fysioterapi. Etisk ut-
valg har ofte behov for en klarere definisjon
av fysioterapeuters praksis. De får mange
henvendelser som indikerer at enkelte fysio-
terapeuter driver med en type praksis der
innholdet kanskje ikke er det vi tradisjonelt
forbinder med fysioterapi. Dette jobbes det
fortsatt med.

– Og hvordan kan fysioterapeuter bli mer
synlige?

– Vi må bli flinkere til å vise fram det vi
kan. NFF må gi fysioterapeuter verktøy de
kan bruke i markedsføringen av fysioterapi.
Vi har vært der i 100 år,  men nå må vi bli
flinkere til å spisse budskapet for å vinne
fram på nye arenaer. Da tenker jeg spesielt
på dette med helsefremmende og forebyg-
gende arbeid. Her ligger det mange nye mu-
ligheter for fysioterapeuter, sier Lexow. ■

– Vi tror at fysioterapeuter på en
eller annen måte må stille seg

mer disponible for kommunene
enn de hittil har gjort.

– Jeg er lei av at de unge rakker
ned på kompetansen som de

etablerte voksne og eldre fysio-
terapeutene sitter med.

– Hvis et slikt system (differensi-
erte driftstilskudd) ble innført,

ville noen fysioterapeuter få mer
driftstilskudd mens andre ville få

mindre enn i dag.



Fag

16 Fysioterapeuten nr. 1  januar  2004

Jan Lidbeck, dr. med, overlege, Smerte-
rehabiliteringen, Helsingborgs lasarett,
Sverige

Artikkelen er tidligere publisert i
Läkartidningen 1999; 96(23): 28 -43 og Pain
Research and Management 2002;7(2): 81 -
92. Artikkelen trykkes med godkjenning fra
tidsskriftene og forfatter. Artikkelen er
oversatt til norsk av Anne Sofie Lofthus,
assistert av Sara Maria Allen.

Introduksjon
I løpet av de siste ti årene, er det oppnådd ny
innsikt om komplekse smertemekanismer.
Nyere litteraturoversikter om de moderne
begrepene i smertefysiologien (Doubell,
Mannion, Woolf, 1999; Raja, Meyer,
Ringkemp, Campell, 1999) – inkludert mo-
dulering (tilpasning/ omforming) av smerte
ved perifere og sentrale mekanismer i nerve-
systemet (Boivie, Hansson, Lindblom, 1994)
– har økt vår forståelse. Det har blitt rettet
mye interesse mot dysfunksjonell sentral
smerte modulering og dens betydning for ut-
vikling av kronisk smerte, hovedsakelig
langvarig neuropatisk smerte (Jensen, 1996;
Eide, 2000). For eksempel er de sentrale me-
kanismene ved postherpes neuralgi og post-
traumatisk neuropati, beskrevet i detalj
(Fields, Rowbotham, 1994; Dickenson,

Sentralt forstyrret smertemodulering
kan forklare kroniske muskel- og
skjelettsmerter

1996). Studier av muskel- og skjelettsmerter
har derimot bare framskaffet hypotetiske el-
ler teoretiske modeller av sentral
dysmodulasjon (Cohen, Anogo, Champion,
Browne, 1992; Ursin, Endresen, Håland,
Mjellem, 1993). Imidlertid har man i de se-
nere årene fått konsistente resultater fra ek-
sperimentell og klinisk forskning som på en
overbevisende måte kan vise at det er sam-
menheng mellom sentral dysmodulasjon og
kroniske muskel- og skjelettsmerter
(Henriksson, 1999).

Utvikling av langvarige muskel- og
skjelettsmerter grunnet sentral forstyrret
smertemodulering, innebærer et begrepsmes-
sig gjennombrudd. Et nytt paradigme gir be-
dre forståelse og har mange praktiske og kli-
niske konsekvenser. En av de viktigste kon-
sekvensene er behovet for en ny klassifise-
ring av smerte basert på patofysiologiske
mekanismer og ikke på årsaksforhold eller
på smerteregionene som er involvert.

Det er kun publisert et fåtall litteratur-
oversikter om dysfunksjonell smerte ved kro-
niske muskel- og skjelettsmerter tidligere
(Kramis, Roberts, Gillette, 1996; Mense,
1999). Målet for denne artikkelen er å gi en
oversikt over forskningen som omhandler den
sentrale patogenesen av vedvarende regionale
og utbredte muskel- og skjelettsmerter, i til-
legg til å fokusere på kliniske konsekvenser.

Sentralt forstyrret smertemodulering
Resultater fra basis- og klinisk forskning har
vist at posttraumatisk eller inflammatorisk
vevsødeleggelse kan føre til perifer
nociseptiv overfølsomhet, også kalt perifer
sensitisering eller primær hyperalgesi. I til-
legg kan gjentatte og/eller langvarig
nocisepsjon medføre overfølsomhet av sen-
trale nevroner, så vel i ryggmargens dorsal-
horn, som i andre deler av det sentrale ner-
vesystemet. Det kan oppstå en langvarig, lett
provosert smertetilstand som er vanskelig å
behandle, betegnet som sekundær
hyperalgesi. Innenfor både eksperimentell
og klinisk smerteforskning finnes i dag støtte
for at mange kroniske smertetilstander, også
de muskel- og skjelettrelaterte, har sitt opp-
hav i sentral sensitisering. Det finnes også
kliniske holdepunkter for at forstyrrelser i
sentral smertehemning (dysinhibisjon) kan
forklare kronisk smerte hos enkelte pasien-
ter. Derfor er sentral sensitisering og/eller
defekt smertehemning de to dominerende
mekanismene ved dysfunksjonell smerte
(Begrepsforklaringer i faktarute 1).

Sentral sensitisering
Dyreeksperimenter har vist at gjentatt
nocisepsjon som følge av vevsødeleggelse
eller inflammasjon, gir en progressiv økning
av omfanget av afferente signaler fra C-fibre
til bakhorns-/dorsalhornsneuronene. Dette

Sammendrag
Det har skjedd et gjennombrudd i moderne smerteforskning som gir oss en
bedre forståelse av dysfunksjonell smertemodulering i sentralnervesyste-
met og som bidrar med ny kunnskap om utvikling av kroniske muskel- og
skjelettsmerter. Mange vanlige kroniske smertesyndromer – som regionale
myofasciale smertesyndromer, whiplash-smertesyndromer, gjenstridige og
arbeidsrelaterte nakke-skulder smerter, enkelte typer av kroniske korsrygg-
smerter, fibromyalgi og annet – kan i hovedsak bli forklart av patologiske
forandringer i den sentrale smertemoduleringen. Et nytt paradigme gir man-
ge kliniske følger, inkludert revurdering av behandlingsrutiner og rehabilite-

ringsmetoder, og retter fokus på kontroversielle temaer i medisinske fagmil-
jøer. Begrepet dysfunksjonell smerte benyttes som samlet betegnelse for
dysfunksjonell smertemodulering i det sentrale nervesystemet. Imidlertid er
det behov for å klassifisere smerte ut fra de forskjellige patofysiologiske me-
kanismene, for dermed å kunne velge ut og tilpasse individuell behandling
og rehabiliteringsopplegg for undergrupper av pasienter med kroniske mus-
kel/skjelettsmerter.
Nøkkelord: Sentral sensitisering, kroniske muskel- og skjelettsmerter, me-
kanismebasert smerteklassifisering, smertemodulering.
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fenomenet beskrives som «wind-up» og kan
øke de sentrale nevronenes følsomhet for
inngående nervesignal opptil 20 ganger
(Eide, 2000, Dickenson, 1996). Selv om
dette kan være forbigående, kan vedvarende
eller gjentatt perifer nocisepsjon lede til en
etablert sensitisering i bakhornsnevronene
(Woolf, 1996). «Wind-up» og sentral sensit-
isering er likevel ikke det samme. Det ene
følger av det andre ved at «wind-up» leder
til sensitisering, som kjennetegnes av ek-
spansjon av mottaksområdet i neuronene og
som gir forsterket respons på stimuleringen
av C-fibrer (Li, Simone, Larson, 1999). Sen-
sitisering av bakhornsnevronene er knyttet
til aktivering (depolarisering) av N-metyl-D-
aspartate (NMDA) reseptorer (Graven-
Nielsen et al, 2000).

Sentral sensitisering kan anses som en fy-
siologisk respons som normalt vil avta når
nocisepsjonen opphører. Kosek og Ordeberg
(2000) påviste utbredte sensoriske forstyrrel-
ser hos pasienter med smertefull osteoartritt i
hoften, hvilket indikerer sentral sensitiser-
ing. Etter kirurgi opphørte de sensoriske for-
styrrelsene – noe som tyder på at dette har
blitt opprettholdt av nociseptive impulser.
Det finnes fortsatt ingen forklaring til at sen-
tral sensitisering vedblir ved enkelte kro-
niske smertelidelser, som for eksempel
fibromyalgi. Det kan derfor ikke utelukkes
at perifere nociseptive faktorer kan ha en
signifikant rolle hos noen pasienter.

Det er vist på forsøk med rotter som har
inflammasjon i et ben, at gjentatte berøringer
på dette området har medført en gjenvæ-
rende og lett provosert motorisk smerte-
refleks som utrykk for synkende smerte-
terskel – det vil si økt smerte (Hansson,
Kinnman, 1996). Det fins overbevisende do-

Nociseptor:
Smertereseptor.

Nociseptiv smerte:
Smerte som følge av aktivering av nociseptorer.

Nevrogen smerte:
Smerte som følge av defekt nervesystem.
1) perifer årsak –  nevrinomer, postherpes
smerte, fantomsmerte, 2) sentralt betinget –
slag eller multippel sclerose.

Nevropatisk smerte:
Smerte som er samsvarende til nevropato-
logiske undersøkelsesfunn (projisert smerte),
særlig sensibilitetsforstyrrelser.

Idiopatisk smerte:
Uforklarlig smerte når nervesystemet er intakt.

Sensitisering:
Økt smerte som følge av en oppstått
overfølsomhet.

Perifer sensitisering:
Økt smerte - overfølsomhet av perifere noci-
septorer. Kan være forårsaket av trauma,
inflammasjon (= primær hyperalgesi).

Wind-up:
Tidlig, eventuelt reversibel sensitisering av
ryggmargens dorsalhorn.

Sentral sensitisering:
Økt smerte som følge av overfølsomhet i
ryggmargens dorsalhorn og/eller andre deler
av CNS (= sekundær hyperalgesi).

Defekt smertehemning:
Funksjonsforstyrrelse i sentrale, bl.a. nedad-
gående, smertehemmende nervebaner
(dysinhibisjon)

Sentralt forstyrret smertemodulering:
Dysfunksjonell smertemodulering* som følge
av sentral sensitisering og/eller defekt sentral
smertehemning (i denne oversikten betegnet
som dysfunksjonell smerte)(*modulering
kan forstås som påvirkning/omforming av
smerteimpulser for å endre smertens kvalitet).

Sentral plastisitet:
Nevroanatomisk omstrukturering av det
sentrale nervesystemet ved langvarig noci-
sepsjon, som følge av bl.a. synapseutvikling
og/eller tilvekst av dendritter (korte nerveut-
løpere) som følge av langvarig skadelig
stimulering (nocisepsjon)

Allodyni:
Smerterespons på et stimuli som normalt
ikke provoserer smerte.

Hyperalgesi:
Økt svar /forsterket respons på en normalt
smertefull påvirkning.

Overført smerte:
Utstrålende smerte til distal region fra et
triggerpunkt, også kalt radierende smerte
eller «referred pain». Lett provosert radie-
rende smerte og/eller perifere sensibilitetsfor-
styrrelser som overskrider nevroanatomiske
grenser.

Abnorm latens:
Utvikling av lett provoserbar allodyni og/eller
hyperalgesi min/timer etter palpasjon av trig-
gerpunkter m.v., fysikalsk undersøkelse og/
eller lett fysisk aktivitet. Kan vedvare i
timer/dager.

Faktarute 1. Begreper relatert til
dysfunksjonell smerte.

kumentasjon fra klinisk forskning som støt-
ter en liknende utvikling av langvarige smer-
ter hos mennesker (Eide, 2000). Fra et kli-
nisk perspektiv kan sentral sensitisering set-
tes i sammenheng med allodyni, hyperalgesi
og forsinket smerte – som alle er indikasjo-
ner på kronisk smerte.

Ved sentral sensitisering er det påvist så
vel funksjonelle (nevrokjemisk) som struktu-
relle (nevroanatomisk) forandringer i rygg-
margens dorsalhorn (Figur 1). Den funksjo-
nelle forstyrrelsen anses derfor blant annet å
være et resultat av aktivering av NMDA-
reseptorer som fører til økt smerteintensitet.
De strukturelle forandringene vises ved til-
vekst av dendritter (korte nerveutløpere) og
ved synapseutvikling, som videre fører til
spredning av smerte og overført smerte, også
kalt «referred pain».

Utvikling av strukturelle forandringer kan
sees som et uttrykk for det sentrale nerve-
systemets formbarhet eller plastisitet (Woolf,
Salter, 2000). Aktuell smerteforskning har
vist at det sentrale nervesystemets anato-
miske struktur forandres som svar på langva-
rig perifer nocisepsjon (Flor, Birbaumer,
1994). Nevropsykologien har vært særlig
oppmerksom på dette de siste årene. Hos pa-
sienter med langvarige ryggsmerter har det
blitt påvist at ryggens somatosensoriske
kortikale representasjon forandres og
reorganiseres (Flor, Braun, Elbert,
Birbaumer, 1997).

Defekt smertehemning
Moderne smerteforskning har vist at inngå-
ende nociseptiv stimuli hemmes på ulike ni-
våer i det sentrale nervesystemet. En seg-
mentell hemning i bakhornsnevronene, for-
trinnsvis ved aktivering av endorfinerge

Gjentatt og/eller langvarig perifer nociseptiv stimulering

Sentral sensitisering

A. Funksjonell (nevrokjemisk 
overfølsomhet

Aktivering (depolarisering) 
av NMDA-reseptorer

– Økt smerteintensitet 
(allodyni, hyperalgesi)
– Abnorm latens

B. Strukturell (nevroanatomisk) 
overfølsomhet

Ekspansjon av bakhornsnevroner
– Tilvekst av dendritter
– Synapseaktivering

– Smertespredning
– Overført smerte

Figur 1. Forenklet modell av sentral sensitisering
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reseptorer, har vært kjent lenge. Det er blitt
påvist en nedadgående smertehemning som i
hovedsak virker gjennom serotonerge – og
noradrenalinerge nevron som utgår fra
hjernestammen. En defekt nedadgående
smertehemning med forstyrrelser i
serotoninmetabolismen har vært ansett som
en årsak til den til dels uforklarlige smerten
ved fibromyalgi (Yunus, 1992; Cohen,
Quinter, 1993; Russel, 1996). Trolig har de-
fekt smertehemning en rolle ved langvarige
smertetilstander, sannsynligvis i kombina-
sjon med sentral sensitisering.

Vanlige symptomer
Forskningsresultater støtter opp under ty-
piske kliniske tegn for dysfunksjonell smerte
(Boivie et al, 1994; Jensen, 1996; Eide,
2000; Cohen et al, 1992; Svensson, 1997;
Graven-Nielsen et al, 2000)(Faktarute 2).
Dysfunksjonell smerte gir opphavet til en
rekke symptomer. Disse kan i mangel av
vanlige objektive undersøkelsesfunn være
vanskelig å forstå ved undersøkelsen. Samti-
dig overført smerte kan virke forvirrende
særlig om den overskrider nevroanatomiske
grenser. (Graven-Nielsen et al, 2000;
Arendt-Nielsen, Graven-Nielsen, Drewes,
1998; Lindblom, 1998; Leffler, Kosek,
Hansson, 2000). Ikke sjeldent tolkes pasien-
tens symptomer og smertereaksjoner som
psykogent betinget (Waddell, McCulloch,
Kummel, Venner, 1980).

Slike lett provoserbare smerter til armen
og hånden er typisk ved kroniske nakke- og
skuldersyndrom etter for eksempel
belastnings- og wiplashtraumer. Den over-
førte smerten anses å være forårsaket av ak-
tivering av nærliggende sensoriske

bakhornsnevron ved synapseutvikling (Figur
2). I slike tilfeller kan smerten lett provose-
res fram lang tid etter hva som anses som å
være normal tilhelningstid, og kan til og med
vedvare i årevis etter primærtraumet. Finger-
palpasjon eller ubetydelig muskulær belast-
ning kan føre til intens smerte som i blant
vedvarer i flere døgn – såkalt smertelatens
eller abnorm latens (Staud, Vierck, Cannon,
Mauderli, Price, 2001). Abnorm latens er
muligens en følge av NMDA-
reseptoraktivering.

Dysfunksjonell smerte ved muskel-
og skjelettlidelser
Alle pasienter med langvarig nocisepsjon ut-
vikler ikke langvarig smerte. Etter en
whiplash-skade vil kun en liten minoritet ut-
vikle kroniske smerter, og antallet
fibromyalgi pasienter omfatter kun to til tre
prosent av befolkningen. Viktige faktorer
kan være genetiske disposisjoner, smerte-
erfaring i neonatal periode, intensiteten og
varigheten av den opprinnelige smerten,
samt emosjonelle faktorer (Wiesenfeld- Hal-
lin, Hao, Xu, Aldskogius, Seiger, 1993; Har-
trick, 1998; Fitzgerald, 1999). Den store ma-
joriteten av pasienter med langvarig ikke-
malign smerte, også pasienter innenfor spe-
sialisert smerterehabilitering, lider av mus-
kel- og skjelettsmerter (Lidbeck, Hautkamp,
Ceder, Näslund, 1998). Det finnes i dag be-
legg for at mange tilfeller av slik smerte har
en sentral dysfunksjonell smerteårsak.

Posttraumatisk smerte og whiplash
Det har lenge vært diskutert innen smerte-
forskning hvorvidt dysfunksjonell sentral
smertemodulering  kan være opphavet til

langvarige smerter etter trau-
mer (Woolf, Thompson,
1991). Selv traumer med re-
lativt ubetydelig vevsskade
kan føre til en invalidiserende
smertetilstand. Eksempler er
kronisk, posttraumatisk
hodepinesyndrom (Pachard,
Ham, 1994) og  langvarig
smerte etter whiplashskade. I
dag finnes støtte for at slike
behandlingsresistente syn-
drom forårsakes av sentral
dysfunksjonell smerte. Bety-
delig smerte ved ulykker med
samtidig emosjonelt sjokk,
kan sannsynligvis medføre
utvikling av sentral sensit-
isering. Tidligere har smerte-
lidelsene blitt ansett for å
være forårsaket av kun

Nøyaktig anamnese:
– Lang smertevarighet.
– Smertespredning, i blant utvikling som

generalisert/vid utspredning.
– Lett provoserbar smerte etter liten/moderat

fysisk belastning (f.eks fysioterapi,
husarbeid) og selv etter lengre tid uten
arbeidsbelastende oppgaver.

– Svakhet i perifere ekstremiteter (eks. mister
ting, problemer med håndarbeide).

– Nedsatt utholdenhet (f.eks ved arbeids-
fysiologiske tester, kutter ut opptrenings-
program som blir for intensive).

– Mangel av behandlingseffekt; akupunktur er
vanligvis ineffektivt eller øker smerten, og
vanlige smertestillende medisiner uten
virkning.

– Mangel på opplysninger som kan gi
mistanke mot nevrogen/nevropatisk
smerte.

Kartlegging av smertemønstre:
– Ofte utbredt regional eller generalisert

smerte.
– Blandede smertekvaliteter; både nevro-

patiske (brennende, stikkende) og
nociseptive (dype, dump, pulserende,
diffuse) smertebeskrivelser.

– Nevroanatomisk grenseoverskridende
symptomer i ekstremitetene i form av
overført smerte eller sensibilitetsfor-
styrrelser som å dovne bort, stikking,
nummen.

– Perifere symptomer på autonom
dysfunksjon (hoven, stivhet, kald-/
varmefølelse).

Kliniske undersøkelsesfunn:
– Sensibilitetsforstyrrelser (dysestesi) – ofte

flyktig.
– Regional eller generell allodyni og/eller

hyperalgesi, ofte med avvergende
bevegelser, også kalt ’jump sign’ ved
palpering av triggerpunkt.

– Palpatoriske smertesensitive punkter med
provoserbar utstrålende smerte og/eller
perifer dysestesi (triggerpunkter ved
myofascielt smertesyndrom).

– Reproduserbare symptomer, dvs. pasienten
kjenner igjen de provoserte symptomene i
undersøkelsen.

– Perifer svakhet i ekstremitetene verifisert
med bl a. vigorimetritest og motoriske
funksjonstester.

– Kraftig og økende smerte minutter/timer
etter undersøkelsen, perifer dysestesi og/
eller tyngdefølelse som kan vedvare i flere
døgn (abnorm latens).

– Mangel på spesifikke undersøkelsesfunn
som kan indikere perifer nevrogen/
nevropatisk smerte (rizopati, prolaps,
nerveinnklemmingssyndrom, herpes
zoster, Borrelianeuropati).

Faktarute 2. Opplysninger ved nøyaktig anamnese,
karakteristiske smertemønstre og kliniske
undersøkelsesfunn ved langvarig muskel- og
skjelettsmerte som kan indikere sentral forstyrret
smertemodulering.

Skulder

Arm

Hånd

Figur 2. Modellen viser mekanismen ved overført smerte. Nærlig-
gende sensoriske bakhornsnevron involveres gjennom synapse-
utvikling. Nerveimpulser fra skuldermuskulatur leder til aktivering av
nevroner som normalt tar imot mer perifer nocisepsjon. Skulder-
smerten oppleves som utstrålende til arm og fingre, og det er
karakteristisk at den går ut over nevroanatomiske grenser.
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psykogene faktorer. Langvarig og
behandlingsresistente smerter er dessuten
vanlig ved såkalt posttraumatisk
stressyndrom etter trafikkulykker, overfall,
krigstraumer eller tortur (Schrieber, Galai-
gat, 1993; Livengood, Parris, 1996).

Mekanismen bak langvarig smerte etter
whiplashskade er enda ikke helt klarlagt
(Hagström, Carlsson, 1996). Den er trolig
kompleks og involverer både perifere og
sentrale faktorer. Hos fem til ti prosent utvi-
kles et lett provoserbart, kronisk cervico-
brakialt syndrom (Whiplash Associated
Dysfunction – WAD) med uttalt muskulær
smerte og funksjonsnedsettelse (Flor,
Birchbaumer, 1994). Hos majoriteten kan
kliniske tegn på smerte påvises som regional
allodyni, hyperalgesi, smertespredning,
overført smerte til armer og hender, varier-
ende distal dysestesi (parestesier) og fore-
komst av abnorm latens. Ofte beskrives
smertespredning til nærliggende områder.

I mangel av verifiserbare skader på skje-
lettet og av nervevevet (Barnsley, Lord,
Wallis, Bogduk, 1995), har man derfor rettet
interessen mot myogene skader med primær
hyperalgesi og senere utvikling av sentral
sensitisering. Det har blitt vist at muskulær
injeksjon av hyperton koksaltoppløsning i
det ene benet hos pasienter med WAD, med-
førte lokal hyperalgesi, abnorm smerteut-
spredning og smertelatens trolig som følge
av en utviklet generell sentral overfølsomhet
(Koelbaek Johansen, Graven-Nielsen, Schou
Olesen, Arendt-Nielsen, 1999). Andre lik-
nende studier har gitt ytterligere støtte for
generalisert dysfunksjonell smerte ved
WAD.

Moog med flere (Moog, Zusman,
Quinter, Hall, 1999) viste til at whiplash pa-
sienter opplevde hyperalgesi ved vibrasjoner
påført utsiden av smerteområdet. Curatolo
med flere (1999) presenterte bevis for en
senket smerteterskel etter intramuskulær
elektrisk stimulering i underekstremitetene.
Det er også interessant at symptombildet ved
WAD er identisk med såkalt «myofascielt
smertesyndrom» (MPS) lokalisert til nakke/
skulderregionen. MPS kan klinisk
diagnostiseres hos de fleste pasienter med
WAD (Hagström, Carlsson 1996; Fricton
1993; Evans 1993; Hong, Simons, 1993) og
noen pasienter utvikler også fibromyalgi
(Buskila, Neuman, Vaisberg, Alkalay, Wolfe,
1997; Buskila, Neumann, 2000).

Sentral sensitisering ved whiplashskader
er diskutert i fagbøker som en mulig forkla-
ring på kroniske smerter (Foreman, Croft,
1995). Sheater-Reid og Cohen (1996) pre-
senterte en detaljert beskrivelse av

dysfunksjonell smerte hos pasienter med
kroniske smerteforstyrrelser, inkludert
WAD. En litteraturoversikt av Munglani
(2000) om nevrobiologiske mekanismer som
underbygger WAD, fokuserte på sentral sen-
sitisering. Foreman and Croft (1995) foreslo
at tidlig og effektiv analgetika etter
whiplashskader kan forebygge utvikling av
dysfunksjonell smerte.

Myofascielt smertesyndrom
Regionalt muskulært smertesyndrom fore-
kommer oftest hos personer som utøver mo-
notone/ gjentatte bevegelser av nakke- og
skulderregionen (Lidbeck et al, 1998), og er
karakterisert i sin kroniske form av
muskulær funksjonsnedsettelse som følge av
stramme, forkortete muskler. I tillegg finner
man smertefulle triggerpunkt med provoser-
bar, perifert utstrålende smerte, sensoriske
forstyrrelser og kraftløshet. Abnorm latens er
også vanlig.

MPS er identisk med «trigger point
syndrome» slik det er definert av «The Inter-
national Association for the Study of Pain» i
klassifiseringen av kroniske smerter
(Merskey, Bogduk, 1994). Symptombildet
ved MPS ligner det man finner ved
nevropatisk smerte (Lindblom, 1998), og det
er vanlig at smerte ved MPS blir feilaktig di-
agnostisert som følgen av perifer nerveinn-
klemming, for eksempel thoraxapertursyn-
drom, nerverotaffeksjon i cervikalcolumna
og karpal tunnelsyndrom) (Lindblom, 1998;
Lidbeck et al, 1998). Anamnese og grundig
muskel- og skjelettundersøkelse som beskre-
vet i faktarute 2 er derfor veiledende.

De utstrålende symptomene fra trigger-
punkter ved MPS er mer diffuse og er karak-
terisert ved at den i motsetning til
utstrålende neuropatisk smerte, overskrider
neuroanatomiske grenser, og den perifere
dysestesien er variabel og kan derfor være
forvirrende (Lindblom, 1998). Ofte anses
derfor symptomer ved MPS å være «ikke-or-
ganiske», det vil si at de antas å være
psykogent betinget.

Likheten mellom myogen og neuropatisk
smerte taler for en felles bakenforliggende
årsak. Eksperimentell forskning har vist at
primær muskulær nocisepsjon, som ved
nerveskader ved perifer nevropatisk smerte-
forstyrrelser, medfører funksjonelle forand-
ringer i bakhornsnevronene i ryggmargen
(Wall, Woolf, 1984). Dette kan forklare
hyperalgesi og smertespredning som vedblir.

Eksperimentell myositt kan etter få timer
lede til synapseutvikling i dorsalhornet, hvil-
ket kan forklare overført smerte og smerte-
spredning (Dubner, 1995). Videre har man

påvist at muskelinflammasjon kan medføre
sentral overfølsomhet ved aktivering av
NMDA-reseptorer (Mense, Hoheisel, Rein-
ert, 1995). Coderre med flere (1993) har fun-
net støtte for at vevsskade og ikke bare peri-
fer nerveskade kan gi opphavet til sentral
sensitisering som medfører symptomer bety-
delig lenger enn normal tilhelningstid. En
større oversikt over sentral sensitisering ved
muskelsmerte er sammenfattet av Ursin og
kolleger (1993).

Klinisk forskning har vist at det i dag fin-
nes belegg for at kronisk muskelsmerte kan
gi opphav til dysfunksjonell sentral smerte-
modulering. Sheather-Reid og Cohen (1996;
1998) har funnet lavere smerteterskel og
allodyni hos pasienter med kronisk
cervikobrakialt syndrom, hvilket tyder på
sentral sensitisering. Triggerpunktene ved
MPS har videre vært foreslått å være regio-
ner med sekundær hyperalgesi som følge av
sentral sensitisering (Kramis et al, 1996;
Cohen, 1996). I en dansk studie av pasienter
med MPS har man i tillegg funnet kvalitativt
forandret nocisepsjon, sannsynligvis som
følge av sentral sensitisering (Bendtsen, Jen-
sen, Olesen, 1996). Et økende antall rappor-
ter støtter opp under den dysfunksjonelle
smertemodellen ved regionale muskulære
smertesyndrom generelt (Cohen et al, 1992;
Henriksson1999, Kraimis et al, 1996;
Arendt-Nielsen et al, 1998; Littlejohn,
1996), ved myofascielt hodepinesyndrom
(Jensen, 1995) og såkalt myogent
temporomandibulært smertesyndrom
(Svensson, 1997; Fillingim, Fillingim,
Hollins, Sigurdsson, Maixner, 1999; Sessle,
Hu, Cairns, 1999). Sistnevnte betegnes som
et gjennombrudd for forståelsen av ansikts-
smerte ved dysfunksjon av kjeveleddet
(Svensson, 1997).

Arbeidsrelaterte smertesyndrom
Det er veldokumentert at smertesyndromer
lokalisert til nakke- og skulderregionen kan
ha sammenheng med repeterende og mono-
ton belastning (Kuorinka, Forcier, 1995). I
den yrkesmedisinske litteraturen betegnes
slike smertesyndrom i dag som
«occupational cervicobrachial disorder»
(OCD). Symptombildet er identisk med
MPS (Sheather-Reid, Cohen 1998;
Kuorinka, Forcier, 1995). Vedvarende
nocisepsjon hos sårbare personer, innebærer
risiko for utvikling av sentral sensitisering
og kronisk smerte. Støtte for en slik modell
er at belastningsrelatert myalgi ofte vedblir
flere år etter at belastningseksponeringen er
opphørt (Coderre et al, 1993). I slike tilfeller
mangler påviselige gjenstående vevsskader
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perifert (Cohen et al, 1992).
I midten på 80-tallet ble man i Australia

oppmerksom på et økende antall meldinger om
arbeidsrelaterte skader, da betegnet som
«repetitive strain injuries» (RSI), og som oftest
var et kronisk cervikobrakialt smertesyndrom.
Ved fysikalsk undersøkelse påviste man sjel-
den objektive funn som kunne indikere vevs-
skade. Etter at det forsikringsmedisinske regel-
verket ble skjerpet, minsket anmeldelsene
drastisk. Dette ble ukritisk tatt til inntekt for at
tilstanden var sosialt og/eller psykogent betin-
get. Problematikken ved RSI er i dag i ferd
med å bli oppvurdert. Australske smerte-
forskere anser nå symptomene å være forårsa-
ket av sentral sensitisering (Cohen et al, 1992;
Sheather-Reid, Cohen, 1998).

Kronisk lumbago (CLBP)
Allmenne patofysiologiske oppfatninger av
CLBP (chronic low back pain) inkluderer
dysfunksjonelle sentrale smertemekanismer
(Kramis et al, 1996; Haldemann, 1999). Med
støtte av farmakologisk smerteanalyse har
man i en svensk avhandling vist at en tredje-
del av pasientene med kronisk lumbago har
smerter som er idiopatiske, det vil si at de
anses å være uforklarlige (Sörensen, 1997).
Tilførsel av morfin ved neuropatisk eller
idiopatisk smerte gir dårlig eller ingen
smertelindring. Den er i likhet med kronisk
nevropatisk smerte, resistent mot opoid-
behandling (Kramis et al, 1996). Følgelig
kan sentral sensitisering sannsynligvis være
en underliggende smertemekanisme hos en
del pasienter med idiopatisk ryggsmerte
(Watson, Booker, Main, 1997).

Det har blitt påvist generalisert allodyni
hos pasienter med kronisk lumbago, såvidt
omfattende at fibromyalgi har blitt diagnos-
tisert hos en del av pasientene (Clauw,
Williams, Lauerman et al, 1999). En annen
studie viser til klare funn av forøket kortikal
reaktivitet som foreslås å være konsekven-
sen av smerterelatert overfølsomhet av bak-
hornet (Flor et al, 1993). I 1997 – og for før-
ste gang i det ledende ortopedkirurgiske tids-
skriftet Spine, har både sentral sensitisering
og dysinhibisjon utførlig blitt beskrevet av
Sidhall og Cousins (1997). Dysfunksjonell
smertegenese ble presentert som en viktig
oppgradering av kunnskapen om kronisk
ryggsmerte. Forfatterne understreker at
«…trauma to any part of the body , and
nerves in particular, can lead to changes
within other regions of the nervous system
that influences subsequent responses to
sensory input. There is increasing
recognition that long-term changes occur af-
ter noxius input and that this ’plasticity’ of

the nervous system alters the body’s
response to further peripheral stimuli».

Fibromyalgi
For å forstå opphavet til smerte ved
fibromyalgisyndrom (FMS) og hvorfor den
vedvarer, har det tidligere vært rettet mye in-
teresse mot betydningen av perifere årsaker,
som for eksempel dårlig muskulær sirkula-
sjon, endotelskader (skader av karveggen)
og forekomsten av såkalt «ragged red
fibers». Allikevel er ikke slike perifere for-
andringer spesifikke for FMS.

De fleste fibromyalgiforskere mener i dag
at de perifere forandringene er uspesifikke
eller muligens sekundære som følge av for
eksempel inaktivitet. Imidlertid har en un-
dergruppe på 30-40 prosent av pasientene
med FMS hatt forutgående regional smerte,
oftest som arbeidsrelatert nakke/skulder-
smerter, whiplashsmerte eller lumbago, og
inkludert lokale muskelspenninger. Det kan
derfor ikke utelukkes at perifere faktorer har
betydning for en del av pasientgruppen.

I dag fokuseres det imidlertid mer på sen-
tral sensitisering (Russel, 1996; Graven-
Nielsen, Sørensen, Henriksson, Bengtsson,
Arendt-Nielsen, 1999). Majoriteten av
fibromyalgipasientene har ikke hatt et
sykdomsforløp som har vært initiert av lokal
muskel –og skjelettsmerte. Hos mange utvi-
kles symptomene og smerten langsomt, hos
andre mer spontant etter traume, infeksjon
eller emosjonelt stress. FMS karakteriseres
av generalisert allodyni og hyperalgesi som
ofte omfatter hud, fettvev, muskulatur og
ledd – hvilket taler for en generell sentral
forstyrrelse i smertereguleringen.

Det finnes til og med støtte for at øvrige
symptomer, så som autonom dysfunksjon,
abnorm trøtthet, dårlig utholdenhet, irritabel
tykktarm og dysuri, er et uttrykk for en mul-
tippel nevroendokrin dysfunksjon (Dessein,
Shipton, Stanwix, Joffe, 2000). Mange for-
skere ser den kroniske smerten ved FMS
som et delfenomen i denne generelle sentral-
nervøse dysfunksjonen.

Som forklaring til den dysfunksjonelle
smerten ved FMS, har man primært fokusert
på sentral dysinhibisjon som dominerende
mekanismen (Yunus, 1992; Cohen, Quinter,
1993; Kosek, Hansson, 1997; Lautenbacher,
Rollman, 1997). Støtte for dette anses å være
påvist ved eksempelvis lavt serotoninnivå i
spinalvæsken. Imidlertid har senere svenske
studier begrunnet utvikling av sentral sensit-
isering også ved FMS. Sørensen har for ek-
sempel vist at ketamin, et anastesikum og
NMDA-reseptor-antagonist, reduserer smer-
ten ved eksperimentell behandling av

fibromyalgipasienter (Sörensen, 1997). Til-
svarende forskning støtter utvikling av sen-
tral sensitisering (Graven-Nielsen et al,
2000; Bendtsen, Nørregaard, Jensen, Olesen,
1997; Kosek, Ekholm, Hansson, 1996;
Værøy, Helle, Førre, Kåss, Terenius, 1988;
Værøy, Nyberg, 1993).

Dette understreker at flere behandlings-
resistente smertetilstander som tidligere har
vært vanskelig å forstå, beror på sentralt for-
styrret smertemodulering. Pågående klinisk
smerteforskning kommer sannsynligvis til å
gi ytterligere støtte for dette (Kramis et al,
1996). Imidlertid kan ikke dette nye fokuset
på dysfunksjonell smerte utelukke mulighe-
ten for at perifere faktorer også spiller en
viktig rolle. Følgelig kan det være et sam-
spill av perifere og sentrale faktorer, fordi
vedvarende perifer stimulering opprettholder
sentral sensitisering i større eller mindre
grad (Graven-Nielsen et al, 2000; Kosek,
Ordeberg, 2000; Lautenbacher, Rollman,
McCain, 1994). Fibromyalgi og WAD kan
være eksempler på et slikt samspill.

Kliniske konsekvenser
Den voksende interessen for sentrale smerte-
mekanismer har flere viktige konsekvenser.
Av størst betydning er behovet for en
mekanismebasert klassifisering av smerte.
Den nye kunnskapen kommer til å få  konse-
kvenser for vårt syn på den problematiske
smertepasienten, for helsevesenets innsats
og for trygde- og forsikringsmedisinen.

Forbedret relasjon mellom pasient
og behandler
Pasienter med langvarig kompleks smerte-
problematikk har ofte en diffus smerte-
beskrivelse, og smerteårsaken kan sjeldent
forklares av ordinære objektive
undersøkelsesfunn (Waddell et al, 1980). Pa-
sienten er ofte frustrert over ikke å ha fått
noen forklaring. Smertereaksjonene kan til
og med virke overdrevne og tolkes ofte kun
som uttrykk for psykologisk smerteadferd
(Merskey, 1999). Pasienter med vanskelig
diagnostiserbar kronisk smerte oppfattes ofte
som problempasienter, og konfrontasjon
mellom behandler og pasient er vanlig.

Forståelsen av en dysfunksjonell smerte-
genese fremmer positive relasjoner fordi det
gir bedre probleminnsikt og dermed en mu-
lighet for å gi pasienten en forklaring
(Munglani, 2000). Tidligere smerte-
ømfintlighet, smerteutbredning og utstråling
som var vanskelig å forklare, kan forklares
som forstyrrelser i den sentrale smerte-
moduleringen. Den tidligere ensidige psyko-
somatiske smertepasienten blir en pasient
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med en begriplig ’nevrosomatisk’ smerte,
der emosjonelle komplikasjoner til smerte-
lidelsen naturligvis kan forsterke smerte-
opplevelsen. For pasienter å kunne få en for-
klaring på sine smerter er en forutsetning for
økt smertehåndtering (mestring) og
framgangsrik rehabilitering (Williams,
Keefe, 1991).

Endre rutiner i helsevesenet
Den dysfunksjonelle smertemodellen kom-
mer sannsynligvis til å resultere i endringer
av helsetjenestene for denne pasientgruppen,
som for eksempel:

– Fortsatt leting etter perifer nociseptiv
stimuli er oftest meningsløs. Let i stedet etter
kliniske tegn på dysfunksjonell smerte.

– Altfor belastende fysioterapi forverrer
og er vanligvis kontraindisert. Det er risiko
for at den leder til forsterket sentral sensit-
isering, det vil si økt smerte og dermed ofte
forspilte muligheter til fortsatt rehabilitering.

– Operative og invasive inngrep bør unn-
gås. Indikasjonene bør skjerpes for eksempel
operasjon av antatt carpaltunnelsyndrom og
andre mistenkte perifere nerveinnklem-
mingssyndrom. Økt kunnskap om risiko for
sentral sensitisering og symptomer ved
dysfunksjonell smerte må forbedres innenfor
kirurgien.

– Tidlig innsats fra bedriftshelsetjenesten
får økt aktualitet. Ved residiverende
cervikobrakialt syndrom, er fortsatt ekspone-
ring for ugunstige arbeidsbelastninger
kontraindisert. Fortsatt nociceptiv ekspone-
ring medfører risiko for dysfunksjonell
smerte , funksjonsnedsettelse og utestegning
fra arbeidslivet.

Kritikk av yrkesrettet rehabilitering
Pasienter som sannsynligvis har hatt sentralt
forstyrret smertemodulering har tidligere
vært henvist til feiltilpasset rehabiliterings-
program inspirert av den såkalte amerikan-
ske ’work-hardening-modellen’. Den karak-
teriseres av bl.a. trinnvis økende belastning
av forskjellige fysikalske øvelser. Hos pasi-
enter med dysfunksjonell smerte har ’work-
hardening’ rehabilitering som oftest medført
forsterket sentral sensitisering, dvs. økt
smerteintensitet.

Det har vært tolket som manglende moti-
vasjon når pasienten har avbrutt rehabilite-
ringen som følge av symptomforverring.
Imidlertid har pasienter som har avbrutt be-
handlingen blitt truet med å miste retten til
sykepenger. Fortsatt hender det dessverre
også i dag at pasienter som vegrer seg for
behandling og har blitt krenket, blir sent
henvist til de spesialiserte smerteklinikkene.

I en svensk statlig rapport  i 1991,«Ont i ryg-
gen» av SBUs (Statens beredning för
utvärdering av medicinsk teknik), ble «work
hardening»-konseptet anbefalt i smertere-
habilitering. Det er imidlertid kjent at denne
rehabiliteringsmodellen innebærer at pasien-
ter blir verre og må derfor avbryte (Mense et
al, 1995). For eksempel i en større studie
som omfattet 168 pasienter, avbrøt halvpar-
ten (Carosella, Lackner, Feuerstein, 1994).
Flere skandinaviske studier har også vist at
«work-hardening»-modellen har gitt dårlige
resultater (Oland, Tveiten, 1991; Mellin,
Härkäpää, Varharanta, Hupli, Heinonen,
Järvikoski, 1993; Alaranta, Rytökosky, Ris-
sananen et al, 1994).

I løpet av 1990-tallet oppmuntret man i
Sverige forsikringsselskapene til kjøp av
rehabiliteringsplasser av langtidssykemeldte
smertepasienter. I planleggingsarbeidet har
dessverre algologisk eller rehabiliterings-
medisinsk kompetanse sjeldent blitt konsul-
tert (Littlejohn, 1996; Jensen, 1995). Med
dagens kunnskaper om risikoen for utvikling
av dysfunksjonell smerte kan det tenkes at
SBU-rapporten bidro til at forsikringsselska-
pene satte i gang feiltilpassede rehabilite-
ringsprogram. Rapporten ga dessuten ut-
trykk for en oppfatning av at mangel på ob-
jektive undersøkelsesfunn kunne indikere
psykososial/psykogen smertegenese. Videre
at grenseoverskridende/utstrålende smerte
var uttrykk for «..symptomforstyrrelser eller
inadekvat sykdomsadferd..» og at vidt ut-
bredt smerte var forårsaket av psykologiske
overreaksjoner (i motsetning til «adekvat
smerte»). Til rapportens forsvar kan det sies
at forskningen om sentralnervøs smertegen-
ese ved langvarig muskel- og skjelettsmerte
enda var i sin spede begynnelse da rapporten
ble publisert.

En fortsatt utbredt oppfatning om at lang-
varig smerte i hovedsak har primært psyko-
logiske og/eller sosiale årsaker, mangler i
dag vitenskapelig basis. Det pågår en kritisk
vurdering av tidligere konsept vedrørende
primærpsykologiske årsaksforhold (Gamsa,
1994a; Gamsa, 1994b). IASP har imidlertid
kommet med en kontroversiell rapport,
«Task Force on Pain in the Workplace», som
foreslår at «uspesifikk ryggsmerte omdefine-
res til å være et inaktivitetsproblem, ikke et
medisinsk problem» samt at «pasienter som
på tross av rehabilitering mislykkes med å
gjenvinne sin funksjonsevne og ikke går til-
bake til arbeidet, skal klassifiseres som
arbeidssøkende» – det vil si at det anbefales
å frata dem retten til sykepenger (Fordyce,
1995). Rapporten fra Task Force ble sterkt
kritisert (Teasell, 1996; Merskey, 1996;

Thompson, 1997; Teasell, Merskey, 1997;
Staats, 2000; Teasell, 1997; Wall, 1999) for å
se bort fra ny forskning om sentral sensit-
isering, og det ble understreket at
«…growing body of evidence establishing
chronic muscloskeletal pain to have a
neurophysiological basis» (Teasell, Merskey,
1997).

I forsikringsmedisinsk sammenheng er
det vesentlig ikke å overse muligheten for
nevrosomatisk smertegenese. Arbeids-
medisinsk forskning har klart å vise at van-
skelige regionale smertetilstander kan utvi-
kles hos disponerte individer som følge av
monotont belastende og gjentagne bevegel-
ser for eksempel i arbeidslivet. For samfun-
net vil ikke de negative konsekvenser av slik
dysfunksjonell sentral smertemodulering
kunne løses ved en ensidig skjerpelse av
forsikringsordningen og annen yrkesskade-
erstatning, men derimot øke kompetansen
innen algologi og smerterehabilitering (Jen-
sen, 1995).

Behov for klassifisering av
smertemekanismer
Kroniske smerteforstyrrelser har tradisjonelt
blitt diagnostiserte i forhold til hvilken
kroppsdel som er involvert (lumbago, nakke/
skulder myalgier), i forhold til organ-
systemer (muskelskjelett, gastrointestinal)
eller etiologi (posttraumatisk, degenerativt
eller inflammatorisk smerte). Imidlertid er
dysfunksjonell smerte en viktig mekanisme
for kronisk smerte uten relasjon til kropps-
del, system eller etiologi og skaper behov for
en utfyllende mekanismebasert klassifisering
for å forstå smerten bedre og effektivisere
behandlingen.

Første trinn i en mekanismebasert klassi-
fisering er å gjennomføre en smerteanalyse
(Arner, 1998). Dette er en rutine i mange
smerteklinikker i Skandinavia. Smerten blir
kategorisert som enten neuropatisk, idiopa-
tisk og (ekte) psykologisk smerte (Sörensen,
1997; Arner, 1998; Meyerson, 1997). Se
faktarute 3.

Mange kroniske smertetilstander  som før
var ansett som idiopatiske, for eksempel
fibromyalgi og MPS, kan i stor grad bli for-
klart som dysfunksjonell smerte. Derfor bør
ikke slike tilstander lenger bli kategorisert
som idiopatiske, men som ’neurodysfunk-
sjonelle’ relatert til dysfunksjonell smerte-
modulasjon (Lidbeck et al, 1998). Denne
endringen fordrer en modifisering av det tra-
disjonelle skjema for smertekategorier.

Tidligere har farmakologisk uttesting
vært et redskap for smerteanalyse (Sörensen,
1997) ved anestesiologiske smerteklinikker.
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Abstract
Recent investigations of dysfunctional pain processing in the central nervous system have contribu-
ted much knowledge about the development of chronic musculoskeletal pain. Many common chro-
nic musculoskeletal pain syndromes – including myofascial pain syndromes, whiplash pain syndro-
mes, refractory work-related neck-shoulder pain syndromes, certain types of chronic low back pain,
fibromyalgia and others – may essentially be explained by abnormalities in central pain modulation.
The growing awareness of dysfunctional central pain modulation may be a conceptual break
through leading to a better understanding of common chronic pain disorders. A new paradigm will
have multiple clinical implications, including re-evaluation clinical practice routines and rehabilitati-
on methods, and will focus on controversial issues of medicolegial concern. The concept of dys-
functional central pain processing will also necessitate a mechanism-based classification of pain for
the selection of individual treatment and rehabilitation programs for subgroups of patients with
chronic musculoskeletal pain due to different pathophysiological mechanisms.
Key words: Central sensitisation, Chronic musculoskeletal pain, Mechanism-based pain classificati-
on, Pain modulation.

Dette er ressurskrevende, og på en smertere-
habiliteringsklinikk gjøres heller en klinisk
smerteanalyse basert på anamnesen, spørre-
skjema (blant annet med smertetegning) og
fysisk undersøkelse. Dette valget er mer ef-
fektivt fordi karakteristiske kliniske sympto-
mer kan bidra til å påvise dysfunksjonelle
smerteforstyrrelser (Faktarute 2).

Den kliniske anvendelsen av klassifise-
ring av smertemekanismer vil ha stor inn-
virkning på valget av behandling og rehabili-
tering. For eksempel vil pasienter med ho-
vedsakelig nociseptiv perifer smerte kunne
ha nytte av vanlige analgetika eller akupunk-
tur, i tillegg til «work-hardening» rehabilite-
ring som ble omtalt tidligere i artikkelen.
Dette er i motsetning til pasienter med sen-
tral forstyrret smertemodulering som be-
handles best med fokus på «kognitiv
restruktuering» i kombinasjon med forsiktig
fysisk aktivitet og øvelser.

Helhetsperspektivet er viktigst
Den nye innsikten om neurobiologisk betin-
get smerte betyr allikevel ikke at man skal ha
en for overdreven tiltro til framtidig farmako-
logisk eller andre ensidige biomedisinske
behandlingsmetoder. Fortsatt krever behand-
lingen av pasienter med dysfunksjonell
smerte et tillempet biopsykososialt syn og
multiprofesjonell rehabilitering. Dette medfø-
rer at så vel biologiske, sosiale, affektive, som
kognitive behandlingsaspekter må anerkjen-
nes. En nevrosomatisk smertekjerne risikerer
alltid å bli forsterket av frustrasjon, dårligere
selvtillit og depresjon.

I denne sammenheng er det interessant at
det finnes støtte for at sekundære emosjo-
nelle forstyrrelser kan påskynde utviklingen
av neuropatisk smerte (Ursin, 1997). I en
slik modell medfører (tidlig) smerte til
katastrofefølelse og unnvikende adferd. In-
aktivitet og forandret bevegelsesmønster leg-
ger grunnlaget for senere sentrale forandrin-
ger i nervesystemet (plastisitet), og smerten
blir langvarig og vanskelig å behandle.

Biologisk sammenheng mellom
kropp og sjel
Kognitiv adferdsterapi praktisert av tverrfag-
lige behandlingsteam har flere ganger blitt
dokumentert å ha positiv effekt på for ek-
sempel fibromyalgismerte. Sosial støtte og
respekt for pasientens opplevelse av sympto-
mene, smerteforklaring, smertepedagogikk,
avspenningsteknikker, målformuleringer
med mer, leder til bedre smertehåndtering
(mestring) og reduserer de negative følgene
av smertelidelsen.

Kognitiv adferdsterapi har en neurobiolo-

gisk effekt og påvirker endorfinsystemet,
senker adrenalinpåslaget som sensitiserer
perifere nevroner, reduserer muskel-
spenninger, eventuelt aktiverer det
smertehemmende systemet, reduserer sentral
sensitisering og aktiviteten i sensoriske de-
len av cortex minsker (Flor, Birbaumer,
1994; Flor et al, 1997). På den måten er det
mulig å påvirke det sentrale nervesystemets
plastisitet og å delvis overvinne en langvarig
dysfunksjonell smertemodulering som tidli-
gere var ansett som uhelbredelig.

Avsluttende kommentar
Den aktuelle kunnskapen om sentral forstyr-
ret smertemodulering har avgjørende betyd-
ning for vår forståelse av kronisk smerte-
problematikk. Derfor er det viktig å huske at
pasienter kan ha gjenstående irritasjoner i
periferien, for eksempel rester av en perifer
traume som førte til utvikling av sentral sen-
sitisering. Under fysikalsk undersøkelse av
disse pasientene avdekkes for eksempel
stram og forkortet muskulatur, økt spenning
i muskulaturen (spenningshodepine),
dysfunksjon i ledd og sener, entesopatier,
holdingsfeil med mer.

Irriterende signalvæske fra periferien kan
stimulere og ytterlig øke sensitiseringen av
dorsalhornsnevronene. Derfor er det fortsatt
viktig, som tidligere i diagnostiseringen, å
identifisere gjenstående perifere faktorer og
om mulig eliminere dem. Dette må imidler-
tid gjøres varsomt for ikke å aktivisere den
sentrale sensitiseringen. Individuelt tilpasset
behandling som forsiktig tøyning av muskler
og sener, i noen tilfeller akupunktur eller
massasje og lignende og holdningskorri-
gerende metoder, er fortsatt viktige i den
helhetlige behandlingen.

Tradisjonelt system:
– Nociseptiv smerte (vevsskade, trauma,

inflammasjon, mekanisk).
– Nevrogen smerte.
– Perifere (rhizopatier, herpes zoster,

fantomsmerter, trigemius neuralgi).
– Sentrale (neurologiske sykdommer som

slag, MS, syringomyelia).
– Idiopatisk smerte (ukjent smertemeka-

nisme som ved fibromyalgi, myofascial
smertesyndrom, kronisk whiplash
syndrom).

– Psykologiske smerter (psykiatriske
sykdommer, hovedsaklige psykopato-
logiske forstyrrelser).

Modell for et revidert system –
dysfunksjonell smerte som en ny kategori:
– Nociceptiv smerte (som før).
– Nevrodysfunksjonell smerte.
– Perifere (som før).
– Sentrale.
– Spesifikke neurologiske sykdommer

(som før).
– Kroniske smerteforstyrrelser med

hovedsakelig sentral forstyrret smerte-
modulering; inkludert vedvarende
neuropatisk smerte, fibromyalgi, myo-
fascial smertesyndrom, kronisk whiplash
syndrom).

– Idiopatisk smerte (smertemekanismer ved
enkelte sykdommer vil fortsatt være
ukjent).

– Psykologiske smerter.

Faktarute 3. Klassifisering av smerte relatert til
smertemekanismer (smerteanalyse)

Fullstendig litteraturliste
finner du på
www.fysioterapeuten.no
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blikkpå forskning

«Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal of Physiotherapy (AJP), Gro Jamtvedt og Kåre Birger Hagen.
AJP trykker forskningspresentasjonene under betegnelsen Critically Appraised Papers, CAPs. Den norske oversettelsen er ved

Lillebeth Larun, Sosial og helsedirektoratet, innenfor et prosjekt finansiert av
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Synopsis
Sammendrag av Moseley Am, Stark A, Cameron ID og Pollock A
(2003): Tredemølletrening og avlastning av kroppsvekt som gang-
trening etter slag.  The Cochrane Library, Issue 3. Oxford: Update
Software. (Utarbeidet av Gro Jamtvedt og Kåre Birger Hagen, So-
sial- og helsedirektoratet.)

Problemstilling: Bedrer tredemølletrening og/eller avlastning av
kroppsvekt gangfunksjon? Design: Systematisk oversikt over
randomiserte, kvasi randomiserte eller kontrollerte studier. Sted/po-
pulasjon: Voksne som har hatt slag og som har utviklet et abnormalt
gangmønster. Intervensjon: Trening på tredemølle hvor pasienten
går på en vanlig tredemølle med hjelp, feedback eller veiledning av
helsepersonell (vanligvis fysioterapeut). Pasienten kan avlaste
kroppsvekten delvis ved bruk av sele (harness) som er festet over pa-
sienten. Selen (harness) kan også brukes i gangtrening uten trede-
mølle. Utfallsmål: Evne til å gå innendørs ( med eller uten gang-
hjelpemiddel) og med eller uten assistanse (skåret som ja eller nei)
eller resultater fra funksjonelle tester/deler av funksjonelle tester som
vurderer gange, ganghastighet og utholdenhet. Resultat: 11 studier
(458 deltagere) ble inkludert. Gjennomsnittelig kvalitetsskår var seks
av ti på PEDro skalaen (variasjon fra 4 til 8). Det var ingen statistisk
signifikant forskjell mellom trening på tredemølle, med eller uten av-
lastning av kroppsvekt, eller andre intervensjoner med hensyn til
ganghastighet eller behov for hjelp.  Det var en liten tendens som
viste at tredemølle trening med kroppsvektavlastning påvirket gang-
hastigheten for pasientgruppen  som kunne gå alene (weighted mean
difference: 0,24 m/sec, 95 % CI 0,19 – 0,66 for fart, random effekt).
Den ene studien som sammenlignet tredemølletrening med og uten
kroppsvektavlastning viste bedring ved siste oppfølging (weighted
mean difference 0,22 m/sek, 95 % CI 0.05 to 0,39). Uheldige bivirk-
ninger skjedde noe oftere hos pasienter som fikk tredemølletrening,
men det var ingen statistisk signifikant forskjell. Konklusjon: Totalt
sett ble det ikke vist signifikant effekt av trening på tredemølle med
kroppsvektavlastning. Det synes allikevel at pasienter som kan gå
alene har bedre effekt av tredemølletrening med kroppsvekt-
avlastning enn andre typer intervensjoner når det gjelder å øke gang-
hastigheten, men resultatene var ikke robuste.

Tredemølletrening og/eller avlastning av kroppsvekt synes
ikke å bedre gangfunksjon etter slag

Kommentar
Å gå på tredemølle med sele for vektavlastning eller balansestøtte,
eller å gå uten avlastning er gangtreningsmetoder som har  økende
popularitet. Disse intervensjonene krever imidlertid store
investeringskostnader og mye menneskelige ressurser. Forskning
som belyser effekten av tredemølletrening er derfor ønsket. Denne
systematiske oversikten konkluderer med at tredemølletrening er
minst like effektiv som annen gangtrening, men at ytterligere forsk-
ning må til for å avgjøre om den er mer effektiv. Analyser av resulta-
tene er konservativt utført, der bedring som ikke førte til gang-
funksjon uten støtte av ganghjelpemidler ikke ble sett på som be-
dring.

Tredemølletrening har begrensninger. Å gå på tredemølle er for-
skjellig fra det å gå på bakken, som var den måten gangefunksjon ble
målt på. Dette kan være en forklaring på hvorfor tredemølletrening
ikke ble funnet å være  bedre enn annen gangtrening. Å gå på trede-
mølle med en sele (harness) vil sannsynligvis ikke trene balanse-
komponenten i gangen. Hvis balansen er begrensende faktor i gang-
funksjonen er det sannsynlig at avlastet gange ikke gir optimal tre-
ning.

Selv om resultatene i denne oversiktsartikkelen ikke favoriserer
tredemølletrening, kan det likevel være grunner til å bruke slikt utstyr
i klinikken fordi det gir muligheter for høye treningsmengder for pa-
sienter med begrenset gangfunksjon. Oversiktsartikkelen ser ikke på
fordelen ved vektavlastet tredemølletrening for personer med store
skader etter slag eller hodeskader som ikke er i stand til å gå selv
med ganghjelpemidler eller hjelp fra andre personer. For disse perso-
nene kan avlastet tredemølletrening være det eneste alternativ, og det
kan også være viktig for å forebygge hjerte- og kar samt muskel-
skjelett komplikasjoner grunnet inaktivitet.

Inntil mer robust forskning er tilgjengelig kan tredemølletrening
være et tillegg til gangtrening for noen grupper pasienter som har
problemer med å gå vanlig underlag.

Jorunn L Helbostad
Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske
fag, Universitetet i Bergen, Norge
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FYSIOTERAPEUTEN var «flue på veggen» da kom-
munalt ansatte og oppsigelsestruede fysioterapeuter i
Ålesund møtte veileder Vippen Fleischer og advokat
Kjersti Hatlestad fra NFFs sekretariat sist høst. Målet
med samlingen var å komme fram til en best mulig
strategi før fysioterapeutenes to tillitsvalgte skulle møte
administrasjonen i kommunen.

I over et halvt år har fysioterapeutene jobbet og slitt
for å få gehør i kommuneadministrasjonen for at deres
kompetanse er viktig i kommunehelsetjenesten. Når det
har virket som mørkest, har det alltid vært en som har
klart å få fram uante krefter og kreativitet. Usikkerhe-
ten er stor for alle som er til stede. Vil jeg beholde job-
ben? Hva slags jobb blir det og hvor skal lokalitetene
være? Svarene ligger fram i tid, og det er jobben fram
mot dette NFF skal bidra med støtte og hjelp til.

Pionerprosjekt
Det er første gang Vippen Fleischer deltar med sin
veiledningskompetanse i et slikt opplegg, men hun me-
ner det er verdt forsøket. Hun har ansvar for NFFs
veiledningstilbud og veiledere og driver også med vei-
ledning selv. Sju fysioterapeuter deltar på møtet. De har
hver for seg hatt ulike roller i det fagpolitiske arbeidet.
Fra å være rådgivere til å delta i møter med kommunen.
De har stanget hodet i veggen flere ganger og vært i
ferd med å gi opp.

– En prosess som den dere har vært gjennom kjen-
netegnes ved at noen er «oppe», mens andre er «nede».
Det er alltid noen som står på i en slik prosess, sier Vip-
pen Fleischer.

Hun understreker at det blir en spesiell situasjon i en
gruppe når jobben til flere trues. Samtidig som man kan-
skje må konkurrere om jobbene, skal man samarbeide
om å få beholde dem. I en slik situasjon er det viktig å se
på hva som er enkelt og hva som er vanskelig.

Tillitsvalgt Bente Hole Vik sier det har vært vanske-
lig at de impliserte ikke kjenner hverandre så godt. En
av hennes forventninger til møtet er at dette er en måte
å være åpen og ærlig på.

– Snakk ut fra deg selv og slik du føler for. Vær
konkret og direkte. Det er viktig at dere blir trygge på
hverandre når dere skal dra lasset videre, sier Fleischer.

Dette er saken:
Ålesund kommune foreslo våren 2003 å redusere
antall fysioterapihjemler fra 8,75 til to. Dette skulle
skje ved å kutte 2,6 millioner kroner fra tjeneste-
området ergo/fysioterapi. I alt 500.000 kroner sto da
igjen til drift av disse tjenestene. NFFs lokale
tillitsvalgte startet en tøff kamp for å beholde
jobbene med bistand fra forhandlingsseksjonen
sentralt. Å få politikerne til å forstå konsekvensene av
vedtak som ble gjort, var blant virkemidlene som ble
brukt. Bystyret vedtok i september å tilføre
tjenesteområdet en million kroner til, slik at det totalt
skulle brukes 1,5 millioner kroner på ergo- og
fysioterapitjenester. For å slippe oppsigelser foreslo
fysioterapeutene å gjøre de kommunale stillingene
om til private avtaler. Etter et møte med kommunen
ble partene enige om å utrede kommunens
tjenestebehov. To grupper ble nedsatt til dette
arbeidet.

Så varslet kommunen oppsigelser. NFFs
forhandlingsseksjon viste til regelverket som sier at
en kommune ikke kan kjøre en parallell prosess med
oppsigelser på den ene siden og utrede hvilke
tjenester den skal ha på den andre. Resultatet i dag
er at to av fysioterapeutene jobber som kommunalt
ansatte, mens fire har driftstilskudd i størrelsesorden
40-90 prosent. En sa opp og jobber nå i sykehus.
Veiledningen fra NFF fant sted sist høst, i slutten av
prosessen med kommunen.

Utfordringene kom på bordet
i Ålesund
Etter et halvt år med intens jobbing fra de tillitsvalgte i Ålesund, var det på sin

plass med ekstra påfyll i form av veiledning og advokatbistand fra NFF sentralt.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Oppskrift
Fleischer startet opp med å avklare forventninger til da-
gen. Hun ga deltakerne et ark med ufullendte setninger
som sa noe om deres aktuelle situasjon. Målet var å få
deltakerne til å sette ord på det som er vanskelig i deres
situasjon. Hun understreket at noe kunne være vanske-
lig å svare på, men at det er viktig å prøve. Deltakerne
hadde også gruppearbeid hvor de måtte være åpne og
ærlige for hverandre.

Leder og nestleder skal i slutten av uken møte helse-
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administrasjonen til et viktig møte. Dette møtet forbe-
redes ved rollespill. Her spiller Bente Hole Vik og
Mona Amri sine roller som leder og nestleder, mens de
andre får tildelt roller i forhold til dem som skal delta
på møtet med kommunen. Gjennom rollespillet dukket
det opp nye problemstillinger, blant annet i forhold til
ergoterapeut. Måten å snakke på ble også viktig i for-
hold til at deltakerne merket seg hva de skulle legge
vekt på – spesielt det å få budskapet klart fram.

Vær tydelig!
– Målet med veiledning er at aktørene selv oppdager
hva de skal legge vekt på og hvordan de skal opptre
overfor motparten og andre deltakere på et møte. Det er
viktig å være tydelig og ikke komme bakpå eller gå i
forsvar. Likeså er det en utfordring hvordan du skal
være pågående uten å opptre aggressivt. Dette så vi at
deltakerne selv ble oppmerksomme på under rolle-
spillet, og de korrigerte seg selv underveis, sier Vippen
Fleicher.

Advokat Kjersti Hatlestads rolle var å se til at disku-
sjonen i forkant av møtet med kommunen ble så kon-

Samarbeid. Nestleder
Mona Amri (foran tv) og
leder Bente Hole Vik var
optimister før de skulle
forhandle med Ålesund
kommune om framtiden
for kommune-
fysioterapeutene.
Bak fra venstre:
Turnuskandidat Aase
Kristin Haldorsen, Tiina
Knuutiinen, Kari Giørtz
og Anita Karin Vass-
bakk. Foto: Heidi
Johnsen

kret og nøyaktig som mulig i forhold til lov- og avtale-
verk.

– Det er viktig å møte motparten med en
argumentasjonsrekke hvor avtaleverket vårt ligger i
bunn, sier Hatlestad.

Positive tilbakemeldinger
Anita Karin Vassbakk jobbet ved Kollen Rehabilitering
mens prosessen pågikk. Hun syntes situasjonen ble så
utrygg at hun søkte en ledig jobb ved sykehuset, som
hun fikk. Vassbakk synes tiltaket med veiledning var
svært bra.

– En vitamininnsprøyting som ga påfyll og et lite
puff i en prosess som var preget av mange minus, sier
hun.

Etter hennes mening er det viktig å sette av tid til å
samle de impliserte, slik at de kan få satt ord på hvor-
dan de har det.

– Veldig bra å få tatt en runde og luftet ut frustra-
sjon. Også lærerikt og nyttig i forhold til møtet vi
skulle ha med kommunen, og senere i etableringen av
privat praksis, sier Kari Giørtz. ■
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 Mens sykdommer, skader og andre helse-
tilstander klassifiseres etter ICD-10 (Den in-
ternasjonale statistiske klassifikasjon av syk-
dommer og beslektede  helseproblemer),
klassifiserer ICF menneskers helse i form av
funksjon og funksjonshemming.

Sigrid Østensjø, doktorgradsstipendiat
ved Høgskolen i Oslo, sitter i Sosial og hel-
sedirektoratets referansegruppe for overset-
telse og implementering av ICF. Hun er også
medlem av den nordiske referansegruppa
knyttet til det nordiske WHO-senteret i Upp-
sala.

– WHO har laget en revidert utgave av
ICIDH. Den kalles  ICF og inngår i Verdens
helseorganisasjons klassifikasjonsfamilie.
Hensikten er å gi verden et felles språk for å
kunne beskrive, studere og forstå funksjon og
funksjonshemming relatert til helse. Et felles
begrepsapparat vil kunne gjøre kommunika-
sjon mellom ulike grupper helsepersonell og
mellom helsepersonell, pasienter og forvalt-
ning lettere, sier Østensjø.

Fokus på funksjon
Den største forskjellen på ICF og ICIDH er
at ICF fokuserer på menneskelig funksjon
som noe allment, og  ikke bare på funksjons-
hemming.

– Funksjon brukes som et paraplybegrep
for en persons funksjonsevne, det vil si en
persons kroppsfunksjoner og kropps-
strukturer, utførelse av aktiviteter og delta-
gelse i ulike livssituasjoner. Nytt er det også  at ICF
klassifiserer miljøer som vi som mennesker lever og ut-
folder oss i. Her er det viktig  å  legge merke til at
miljøfaktorer utgjør både fysiske, sosiale og
holdningsmessige faktorer som  på ulike måter kan bi-
dra til å fremme eller hemme en persons funksjons-
evne.  Personfaktorer er faktorer som ikke er en del av
en persons helsetilstand eller funksjonsevne. Disse
inngår også i  begrepsmodellen, men ikke i klassifika-
sjonen, fordi de kan ha betydning når en skal planlegge
og evaluere blant annet rehabiliteringstiltak.

ICF erstatter ICIDH

Klassifisere og kode
ICF har en struktur som gjøre det mulig å klassifisere
og kode informasjon om funksjon og funksjonshem-
ming.

– Det siste er viktig fordi det skal være mulig å
gjøre sammenligninger på  tvers av organisasjoner,
mellom land og over tid. Klassifikasjonssystemet er et
hierarkisk oppbygget system av kategorier hvor en
underordet kategori utgjør en spesialisering av en over-
ordnet generell kategori, sier Østensjø.

Viktig verktøy
– Hvis ICF brukes riktig,

er det et godt verktøy.

FFO er opptatt av at dette

ikke blir et rigid system,

men et verktøy som

fagpersoner kan bruke i

samarbeid. Brukes det

uten å ta hensyn til

individuelle vurderinger,

er FFO skeptiske, sier

Arnfinn Aanes, fagpolitisk

konsulent i Funksjons-

hemmedes Fellesorgani-

sasjon, FFO.

29. januar presenteres den norske oversettelsen av ICF i Oslo. ICF, Internasjonal

klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, er en revidert versjon av

ICIDH  og erstatter nå denne.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Sentral. Sigrid Østensjø, doktorgradstipendiat ved Høgskolen i
Oslo, sitter i Sosial- og helsedirektoratets referansegruppe for
oversettelse og implementering av ICF. Foto: Heidi Johnsen
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Utprøvingen har skjedd i samarbeid med KITH (Kom-
petanse for IT i helsevesenet), som blant annet har le-
vert dataverktøy til registrering av funksjonsstatus og
generering av rapporter.

Registreringen var avgrenset til pasienter med hjer-
neslag innlagt til primærrehabilitering i den aktuelle pe-
rioden. Det ble laget et datasett med 59 aktuelle koder,
fordelt på 27 kroppsfunksjoner og 32 funksjoner innen-
for aktivitet og deltakelse, og utarbeidet standardtekster
for skåring av funksjon. Avdelingen ønsket svar på føl-
gende spørsmål:
● Hvordan fungerer registreringen i praktisk bruk?
● Hvilke koder er relevante å registrere?
● Hva er passende antall koder?
● Hvordan kan vi bruke en slik registrering best

mulig?
● Hvor mye fritekst trengs for at informasjonen skal

bli tilstrekkelig utfyllende?
● Hva får vi ut av de dataene som registreres slik

sammenlignet med det vi dokumenterer i dag?

Funksjonsregistrering basert på ICF

ICF består av fire klassifikasjoner:
Kroppsfunksjoner – organsystemenes fysiologiske
funksjoner.
Kroppsstrukturer – er anatomiske deler av kroppen,
som organer og lemmer.
Aktivitet og deltagelse – aktivitet: en persons utførelse
av oppgaver og handlinger, deltakelse: å engasjere seg i
en livssituasjon.
Miljøfaktorer – utgjør de fysiske, sosiale og
holdningsmessige omgivelser hvor en person eksisterer
og utfolder sitt liv.

Mange bruksområder
ICF har mange bruksområder knyttet til klinisk helsear-
beid, men også  knyttet til arbeidsliv,  trygdeytelser og
rapportering av helsetilstand i befolkningen. ICIDH har
lenge vært brukt som referanseramme for tverrfaglig
arbeid innen habilitering og rehabilitering, med hensyn
til kartlegging, planlegging og evaluering av tiltak. De
siste årene har en også fått økt fokus på funksjon innen
arbeidslivet knyttet til sykefravær og trygd.

–  Funksjonsvurdering er foreslått som et sentralt
redskap for å  vurdere en persons arbeidsevne i forhold

til arbeidsoppgavene. Her vil ICF kunne bidra til å si-
kre at personens arbeidsevne vurderes i forhold til ar-
beidsoppgavene og miljøet de inngår i. Arbeidstaker og
arbeidsgiver kan da sammen finne frem til hvordan ar-
beidet kan tilrettelegges slik at personen kan utføre et
arbeid med de nedsatte funksjonene som personen har.
Under verdenskongressen, WCPT i Barcelona sist som-
mer stod  ICF på programmet. Både Sverige, Finland
og Danmark har fått oversatt klassifikasjonen. Nå sam-
arbeider de nordiske landene om å implementere klassi-
fikasjonen innenfor ulike sektorer og  virksomheter. ■

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved universitetssykehuset i Nord-

Norge har i tidsrommet mai til oktober gjort en systematisk utprøving av

funksjonsregistrering med bruk av utvalgte koder og standardtekster basert på

kortversjonen av ICF i norsk oversettelse.

● I hvilken grad vil vi kunne beskrive funksjons-
endring for enkeltpasienter fra start til avslutning av
rehabiliteringstilbud innen dette systemet?

● Kan rapportene fra en slik registrering brukes av
den elektroniske pasientjournalen og eventuelt
hvordan?

      Prosjektgruppen har underveis notert erfaringer
blant annet med registrering/skåring og kommentarer.
Noen erfaringer halvveis i prosjektet går på at det opp-
leves problematisk at det ikke finnes kriterier for hvil-
ken gradering en skulle velge under skåring av funk-
sjon. Videre var det nødvendig å gjøre en beskrivelse i
fritekst til mange av funksjonskodene, parallelt med
skåring, for å beskrive lokalisasjon eller omfang av
funksjons,- aktivitets- eller begrensninger i deltakelse.
Ellers gir gruppa uttrykk for at dataverktøyet er greit å
bruke. Gruppen hadde jevnlig kontakt med KITH AS
(Kompetanse for IT i helsevesenet) og fikk gjort tilpas-
ninger og rettet opp feil fortløpende. ■

Kroppsfunksjoner
og kroppsstrukturer

Aktiviteter Deltagelse

Miljø-
faktorer

Person-
faktorer

Helsetilstand

Interaksjon av konsepter
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Etter et hjerneslag i 1997 med dertil
følgende opptrening ved en
rehabiliteringsavdeling, ble jeg opp-

fordret til å skrive litt om erfaringene mine
fra det ettårige oppholdet ved avdelingen.
Diagnosen var hjerneblødning i høyre
hjernehalvdel som følge av en anorisme. Jeg
ble operert og våknet opp til en ny og delvis
lammet tilværelse.

Utslaget ble en venstresidig hemiparese.
Før slaget var jeg svært fysisk aktiv og trente
flere ganger i uken. Uken før slaget løp jeg
3000 meter`n for bedriftsidrettslaget på job-
ben, en jobb jeg akkurat hadde begynt i.
Samboeren min og jeg var klare til å flytte
inn i et hus som vi hadde rehabilitert over
flere år. Og der lå jeg –  plutselig «slått i
bakken».

Mitt umiddelbare spørsmål etter opera-
sjonen var når opptreningen kunne starte.
Her skulle det trenes! Jeg skulle i hvert fall
ikke sitte i en rullestol og vente på bedre ti-
der. Det jeg visste om hjerneblødning var at
gamle mennesker kunne dø av det. Pleierne
insisterte på å si hjerneslag, men det hørtes
så «gammelmodig» ut at jeg foretrakk hjer-
neblødning  Jeg var ikke spesielt takknemlig
for å ha overlevd. Heller dø av hjerneslag
rundt 60 enn å bli lammet når du er 33. Den
nye sjefen min ringte stadig for å forsikre
meg om at jeg hadde jobben min, nesten
uansett utfallet av rehabiliteringen. Jeg forsi-
kret henne om at jeg snart ville komme til-
bake i jobb. Jeg måtte bare bli ferdig med
dette sykehusoppholdet først.

Sjokkmøtet med fysioterapeuten
Jeg så frem til det første møtet med fysiotera-
peuten. Da vedkommende endelig tok kon-

FYSIOTERAPEUTEN har fått denne beretningen tilsendt fra Berit Nyland i Bergen. Vi mener Nyland

formidler et tankevekkende bilde av en pasients møte med behandlingsapparatet etter hjerneslag.

Berit Nyland fikk hjerneslag i 1997 i en alder av 33 år. I dag jobber hun i 50 prosent stilling som

spesialkonsulent i Hordaland fylkeskommune.

Plutselig «slått i bakken»
– en personlig beretning om rehabilitering

takt, presterte han å formidle
sin egen usikkerhet om jeg
noen sinne ville gjenvinne
min gangferdighet. På det
tidspunktet var jeg overhodet
ikke klar for slike utsagn, ei
heller min mor som reagerte
med å umiddelbart løpe til
vaktrommet for å skjelle ut
fysioterapeuten og andre som
tilfeldigvis var til stede.

Selv var jeg mest opptatt
av at jeg ikke greide å sitte på
do aleine. Pleier Muhammed
var også litt frustrert over det:
«Gud, har du mensen fort-
satt»? Da får jeg vel stikke ut
etter et bind. Bare hold deg
fast her så lenge, du. Det var
litt ekkelt med den balansen
når jeg satt på do. Det var
også ganske anstrengende
med alle disse legene og plei-
erne som sprang inn og ut av
rommet mitt til stadighet og
knep meg i armen. Skulle den
våkne til liv eller ikke?

Etter ca. to uker ble jeg
overført til en rehabiliterings-
avdeling for opptrening. Her
ville jeg ifølge flere av legene
få møte pasienter på min
egen alder som hadde tilsva-
rende lidelser etter blant annet trafikkulykker.
Sjokket var derfor stort da gjennomsnittsalde-
ren skulle vise seg å være et sted mellom 50
og 60 år. Pasientene på min egen alder lå en-
ten i koma eller var så mentalt hjerneskadet at
det var vanskelig å få kontakt.

Jeg ble forespeilet store muligheter ved
avdelingen. Jeg kunne trene og trene og
kanskje lære å gå igjen. Noen mente

nemlig det, i hvert fall samboeren min.
Dessverre var dette midt i fellesferien, så
treningstilbudet besto av fotpleie, silke-

Sjokkmøtet. – Da fysioterapeuten endelig tok kontakt,
presterte han å fomidle sin egen uvikkerhet om jeg noen
sinne ville gjenvinne min gangferdighet, sier forfatteren.
Foto: Sunnaas sykehus
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maling, fuglekassesnekring og avtaler med
sosionom.

Behandlingen ved avdelingen fulgte
Bobath-metoden så da kunne jeg ikke be-
gynne å trene på egenhånd før etter fellesfe-
rien. Kanskje enda senere, siden det tydelig-
vis var viktig at opptreningen ikke begynte
for tidlig. Jeg skjønte aldri helt hvorfor.
Ifølge mine gjenlevende hjerneceller var det
fullstendig ulogisk å vente med opptrenin-
gen. Kroppen min var godt trent, og hodet
var utålmodig. I mellomtiden ventet jeg på
rullestolen min som tydeligvis var noe for-
sinket.

ADL-aktiviteter («activities of daily
life») var vanskelige. Jeg skjønte ikke helt
hvorfor jeg skulle lære å klare meg selv med
daglige gjøremål siden jeg oppfattet lammel-
sen som et forbigående fenomen. Jeg var
mer interessert i å spille PackMan på PCn.

Jeg tilhørte gruppe rød. Når vi hadde
spisetrening, satt vi ved vindusbordet og
strevde med engangspakningene med smør
og syltetøy. Pleierne hjalp oss gjerne, men
her gjaldt prinsippet «survival of the fittest»
– og den som roper høyest får først, og det
skulle nå i hvert fall ikke jeg gjøre. Sitte å
bælje sånn i et rom fullt av slagpasienter –
det får nå være måte på. I løpet av måltidene
kom det alltid inn en lege for å sjekke om
jeg spiste. Min nye tilværelse hadde sakte
men sikkert begynt å gå opp for meg, så nå
ville jeg lide i fred og nektet å spise på kom-
mando.

Timeplanen så slik ut:
Ergoterapi: en til to ganger i uken
eller daglig i perioder. Jeg hadde

mye kjøkkentjeneste i begynnelsen. En dag
besto treningen i å piske eggedosis for hånd,
men jeg skjønte aldri hensikten med det så
lenge den elektriske miksmasteren lå rett ved
siden av. Etter endt økt endte jeg opp i sen-
gen, totalt overanstrengt og med spasmer i
venstre arm. Siden avanserte jeg fra sjokola-
dekake til posesuppe. Etter hvert endret opp-
legget seg til en slags børstetrening. Jeg satt
på en stol, og ergoterapeuten satt på huk

foran meg og slet med å børste den lamme
armen med en slags myk børste. Dette var en
merkelig opplevelse. Det underlige var at
selv om jeg var lammet i venstresiden, opp-
levde jeg det som ubehagelig hvis jeg ikke
kom godt overens med terapeuten. Da var
det som om noen «tuklet» med kroppen min.
Senere da jeg møtte en terapeut jeg hadde
«kjemi» med, var det meste greit.

Fysioterapi: For det meste daglig trening.
Jeg skulle lære å gå etter Bobath-metoden
som var den herskende  opptreningsmetoden
ved avdelingen. Det var Bobath her og
Bobath der. Det viktigste var visst at disse
Bobath-menneskene fortsatt var i live og
dermed var levende legender i den fysikal-
ske verden. Målet var å gå så naturlig som
mulig; uten hjelpemidler. Jeg trodde på
dette, men endte opp med stokk og
dropfotskinne, så nå jeg er nok heller en
Bobath-tviler.

Gå-trening: På eget initiativ når pleier var
ledig. Jeg hang i klokken og maste hele tiden
på å få følge ned korridoren. Etter noen må-
neder fikk jeg gå alene med en hyrdestav. Da
gikk jeg på tid og gikk faste runder i korri-
dorene. Jeg var vant til å trene og så ingen
grunn til å slutte med det selv om det visst-
nok var litt rart at pasienter satt og noterte
nye rundetider i rullestolen etter endt
treningsøkt.

Sosionom: Her fikk jeg vite alt om grunn-
og hjelpestønad eller søknad om hjelpemid-
ler. Jeg var ikke spesielt interessert. Dette
gjaldt jo fortsatt ikke meg. Jeg skulle verken
søke om trygdeytelser eller kjøre spesialbil.

Aktivitør: Tilbudet her var dessverre noe
begrenset, men jeg skjønte at tanken var
god. Det er ikke noe særlig å være på syke-
hus etter et slag, så TVn var et kjærkomment
hjelpemiddel for noen. Jeg syntes lavmålet
var nådd hvis jeg skulle begynne å se på
«God Morgen Norge» til frokost. Det øvrige
aktivitetstilbudet besto av silkemaling og
fuglekassesnekring, men jeg var ikke inter-
essert i å lære silkemaling og fuglekasse-
snekring med en arm når jeg ikke engang
hadde vært interessert med to armer .

En dag ble jeg plutselig kvalm og pla-
get med oppkast. Det gikk visst om
gangssyke på avdelingen, men de an-

dre ble bedre. Jeg holdt på i ukevis. Da var
gode råd dyre og personalet undret seg.
Hvorfor spyr hun? Kjører vi henne kanskje
for raskt i rullestolen om morgenen? Er
balanseevnen helt forstyrret slik at hun ikke
kan bevege seg uten ubehag, og har dette
skjedd under operasjonen? Stort ble derfor
sjokket da det viste seg at pasienten rett og
slett var gått hen og blitt gravid, og det midt
oppe i rehabiliteringen. Dermed ble hele fag-
gruppen alarmert, og det ble kalt inn til år-
hundrets ekstraordinære familiemøte. Sam-
boeren min og jeg grudde oss fælt og ventet
på «abortdommen». Vi hadde faktisk plan-
lagt å få barn på den tiden, men ikke akkurat
i en rullestol. Fagteamet behandlet oss på en
fantastisk måte, men var noe forvirret.
Hadde det nå vært så smart å innvilge denne
pasienten permisjon over natten?

Nevrologen innledet møtet med å
gratulere oss med den gledelige ny-
heten. Han hadde gjort litt

«research», men påsto at det ikke eksisterte
tilsvarende eksempler i litteraturen. Han av-
sluttet møtet med en fantastisk støtte-
erklæring: «Vi støtter dere etter beste for-
stand. Vi har ikke helt peiling på hvordan,
men prøver etter beste evne».

Jeg fortsatte å trene med en stadig vok-
sende mage. Fokus var nå  flyttet fra meg,
pasienten, til oss, den lille familien. Bobath
var nesten ute av bildet og  fikk en mer usik-
ker posisjon i rehabiliteringen min.

Planen var normal fødsel, men etter hvert
som tiden gikk og jeg ble 20 kilo tyngre og
plaget med epileptiske anfall, ble planen en-
dret. Ni måneder senere fødte jeg en vel-
skapt gutt på 4.6 kilo.

Rehabiliteringen gikk over i en ny fase.
Fasen utenfor sykehuset. Det var skummelt,
siden sykehuset var blitt mitt andre hjem. Nå
måtte jeg gå på gaten uten følge og med
stokk.

Dorcas AS · Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41 · E-post: post@dorcas.no · www.dorcas.no
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Kronikk

Tankene mine gikk 20 år tilbake i tid, da jeg
i samme forum overvar at daværende for-
bundsleder Inger Marie Veening ble skjelt ut
av privatpraktiserende fysioterapeuter, som
nærmest la ansvaret for Lov om helsetjenes-
ten i kommunene på NFF. Møtet endte på
kort sikt i anarki, på lengre sikt i den ulykke-
lige opprettelsen av PFF, som splittet miljøet
i to.

At enkelte kolleger skor seg økonomisk
på andre kolleger, er ikke noe nytt.  Allerede
før loven ble innført i 1984 ble det diskutert
hvordan leieavtalene ga muligheter for uri-
melige fortjenester for institutteiere. Mulig-
hetene for utnytting har åpenbart blitt for-
sterket siden, både i forbindelse med drift og
salg av instituttene. I Arbeiderpartiets opp-
rinnelige forslag til den nye loven i 1984, het
det at det ikke skulle være tillatt å praktisere
som lege eller fysioterapeut uten kommunal
driftsavtale. Med de begrensningene som ble
innført i trygderefusjonsreglene i 1992, er vi
nå nesten der Arbeiderpartiet ønsket. Det er i
dag svært vanskelig å livnære seg som
privatpraktiserende uten driftstilskudd og
trygderefusjon. En driftsavtale har derfor
stor verdi og gir innehaveren et avgjørende
økonomisk privilegium som gir grunnlag for
overprising ved omsetning både for leger og
fysioterapeuter.

Gammel verkebyll
Det er altså en gammel verkebyll i vårt fag
man nå pirker borti. Spørsmålet er om for-
slagene til Unge Fysioterapeuters Fellesskap
vil fjerne uvesenet og bedre forholdene? Per-
sonlig tror jeg det må skarpere lut til. For det
første er forslaget om å gi alle privat-
praktiserende tilbake retten til trygderefusjon

Hvor går fysioterapien i
primærhelsetjenesten?

et dødfødt forslag, selv om UFF prøver å
vise noe annet gjennom kreative regne-
stykker.

Det var jo en grunn til at myndighetene
strammet inn refusjonsretten i 1992, og for-
utsetningene har ikke endret seg siden. Fryk-
ten for en ukontrollert eksplosjon i utgiftene
gjør at forslaget er sjanseløst. Dessuten vil
retten til refusjon gi bedre økonomisk basis
for nyetableringer av private institutter i et
begrenset marked, og det var nettopp det lo-
ven tok sikte på å hindre. Man ønsket å spre
lege- og fysioterapiressursene geografisk,
gjennom å begrense mulighetene for å eta-
blere seg sentralt uten avtale. Et frislipp av
trygderefusjonene til alle vil svekke grunnla-
get for driften av mange eksisterende insti-
tutter, noe som ingen er tjent med. Dette bør
UFF forstå, og PFG og NFF gjøre mye tyde-
ligere. Man kan ikke løse arbeidsløsheten
blant nyutdannete fysioterapeuter på denne
måten.

Hva blir så veien ut av dette uføret?  Jeg
tror man først og fremst må gripe fatt i orga-
niseringen av instituttene hvis man vil hindre
at unge fysioterapeuter utnyttes økonomisk
og at driftshjemler overprises ved salg. Pro-
blemet er først og fremst at de kommunale
driftsavtalene er knyttet til den enkelte fysio-
terapeut, og ikke til arbeidssted. Dette gjør
instituttene sårbare fordi kommunen fritt kan
inndra en hjemmel når innehaveren slutter,
eller hjemmelen kan følge med en innehaver
som flytter innen kommunen eller bydelen. I
begge tilfelle svekkes instituttet økonomisk
og faglig.

Skjevt ut fra hoppet
Dette var også problemet i 1984 da de fleste

institutter besto av selvstendige næringsdri-
vende fysioterapeuter som leide seg inn hos
en institutteier. Dette var en organisering
som var forankret i en fullstendig liberal
yrkesutøvelse, og det førte til at vi kom
skjevt ut fra hoppet allerede da loven ble
innført.  20 år etter er vi i ferd med å kræsje i
bunnen av bakken. Den økende arbeidsledig-
heten, dårlig kommuneøkonomi og skarpere
konkurranse fra stadig nye paramedisinske
grupper i et begrenset marked, gjør hjemlene
gull verd. Men hjemlenes persontilknytning
truer på lengre sikt instituttene økonomisk,
faglig og sosialt.

Uansett hvor vi jobber, må vi som fysio-
terapeuter definere hva vi ønsker oss av ar-
beidsplassen, før vi diskuterer hvordan vi
skal komme dit. For meg er idealet en ar-
beidsplass hvor det er trygge arbeidsforhold,
lønn i forhold til innsats, et godt sosialt og
faglig miljø som gir meg utviklingsmulighe-
ter. Kort sagt en arbeidsplass som kjenneteg-
nes av høy faglig kvalitet, der faglige priori-
teringer, og ikke økonomi, er avgjørende for
min praksis.

Det finnes mange slike fysikalske insti-
tutter, men det finnes åpenbart også det mot-
satte.

Jeg tror en vei ut av uføret kan være at
driftsavtalene, og dermed refusjonen fra fol-
ketrygden, knyttes til instituttet, som igjen
må forplikte seg til å ansette sine fysiotera-

Organiseringen av fysioterapitjenesten i kommunene er under debatt i

NFF. Nylig var det medlemsmøte i Oslo-foreningen, der en representant

fra Unge Fysioterapeuters Fellesskap «braket sammen» med en repre-

sentant for PFG i en diskusjon om salg av driftsavtaler og arbeidsvilkå-

rene for nyutdannete fysioterapeuter.
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Fra leserne

peuter på fast basis.  Ansettelsesprosedyrer
og lønns- og arbeidsavtaler må utarbeides av
partene og godkjennes av kommunen. Det
vil ikke skape flere arbeidsplasser, men det
vil gi tryggere og bedre arbeidsplasser.

Mer poliklinisk praksis?
En annen mulig modell er å drive mer poli-
klinisk praksis knyttet til eksisterende insti-
tusjoner i primærhelsetjenesten, f.eks. syke-
hjem og rehabiliteringsinstitusjoner. Det vil
kunne gi god og fleksibel tilgjengelighet til
fysioterapi for mange pasienter, samtidig
som det vil kunne gjøre arbeidsplassene mer
interessante og varierte for de fysioterapeu-
tene som i dag jobber i sykehjem og i
hjemmebaserte tjenester.

Så bør myndighetene heller stramme inn
på de mulighetene som sykehusene nå har til
å drive poliklinisk fysioterapi med refusjon
fra folketrygden. Poliklinisk virksomhet i sy-
kehus bør etter mitt skjønn aldri være en
konkurrent til privat praksis, men være
hjemlet i 2. linjetjenestens egenart og pri-
mært være begrenset til vurdering, rådgiv-
ning og kanalisering av pasienter til primær-
helsetjenesten. Til dette har sykehusene sin
egen takstplakat.

Vi har imidlertid eksempler på det mot-
satte. Når et sykehus nedprioriterer fysiote-
rapi til de alvorligst syke intensivpasientene
i helgene, men fortsetter med  trenings-
grupper for polikliniske pasienter på hverda-
ger, kan dette bare forstås ut fra en ren  øko-
nomisk prioritering der faglige hensyn er un-
derordnet. Problemet er selvfølgelig at
intensivpasienter  ikke kan behandles på et
institutt. Når det likevel er blitt slik, er det et
eksempel på at de økonomiske rammene slår
inn i vår praksis på godt og vondt, uansett
arbeidssted. Det er derfor vi må sette fokus
på økonomi og organisering, ikke på å mora-
lisere over dem som utnytter systemet. Hvis
ikke, risikerer vi at faget vårt sakte men sik-
kert råtner på rot.

Per Nordheim
Avdelingsledende fysioterapeut,
Kirurgisk divisjon, Ullevål universitets-
sykehus

Helt fra første dag på Høgskolen i Oslo er det én ting som har forundret meg, det
manglende samarbeidet mellom fysioterapistudentene på de to utdanningene i Oslo.
Vi har felles studieleder, felles undervisning i anatomi og fysiologi, vi er sammen
om turnuskomité og trekking av turnusnummer, men her ender også samarbeidet. Vi
holder til i to ulike bygg på høgskolen, har ulike lærere og vet lite om hverandre. Vi
møtes sjelden og blir ikke kjent før vi eventuelt ender på samme arbeidsplass senere
i livet.

Alle vi som jobber i Fysio Oslo har lenge snakket om å få i stand et samarbeid
mellom Fysio Oslo og Fysio Mensendieck. Likevel har det blitt med tanken, og en
og annen sporadisk samtale med medlemmer av Fysio Mensendieck. Det er derfor
jeg med stolthet kan si at endelig har vi tatt det viktige første steget mot et forhå-
pentligvis langt og lykkelig samarbeid.

Det hele startet en høstdag i 2003. Vi fikk kalt sammen til et felles møte mellom
de to Fysioene og oppdaget at vi hadde de samme ønskene og visjonene for et sam-
arbeid. Fra studieleder har vi som et forsøksprosjekt fått disponere et felles kontor
på ettermiddagen fram til sommeren, og dette er vi meget takknemlige for. Vi ble
enige om å ha felles temaforelesninger og samarbeide om kurs, samt å ha et felles
månedlig møte i de to Fysio- lokallagene. Da alt er svært nytt, ble vi enige om å
samle folket der vi er mest like, nemlig fest og kos.

Dette gjennomførte vi med å gjøre den årlige julelunsjen på Lampehuset til en
felles juleavslutning. En felles komité ble opprettet og planleggingen startet. Den 10
desember 2003 ble derfor litt historisk for oss som lenge har ønsket et samarbeid og
fellesskap for alle fysioterapistudentene i Oslo. Klasserom 3.1 i Lampehuset ble
gjort om til en koselig kafé som serverte gløgg, pepperkaker, mandariner og twist.
Arrangørene var en liten stund på formiddagen redd for at de ble sittende alene og
spise mandariner hele dagen, men utover julelunsjen ble det foretatt tellinger som
viste at nærmere 150 studenter og lærere fra begge utdanningene hadde funnet
veien dit. Julemusikken klang, mens 21 liter gløgg, 10 kg mandariner og posevis
med twist ble spist av julestemte studenter og lærere. Vi er meget glade og stolte
over julelunsjen vår og håper at dette fra nå av vil være en fast årlig tradisjon som
begge utdanningene vil slutte opp om og delta på.

På planen for 2004 står først nyttårsfest den 9 januar. Vi håper og tror den vil bli
en like stor suksess som julelunsjen. Så følger en vår med mange spennende tema-
forelesninger og kurs. Til høsten følger så den første felles dåpsfesten for Fysio og
Mensendieck, vi håper at vi slik kan bringe de to utdanningene sammen tidlig og
fremme bekjentskap og vennskap. Vi håper innstendig at de kommende studentene
prioriterer et samarbeid like sterkt som de som sitter nå.

Jeg vil med dette få takke alle i Fysio Oslo og Fysio Mensendieck for en strå-
lende arbeidsinnsats og flott humør. Jeg er stolt over å ha fått være med på dette
som vår  studieleder kaller banebrytende arbeid. Mitt siste ønske før jeg går av som
leder for Fysio Oslo er at de kommende medlemmene i Fysio vil jobbe like hardt
for å samle fysioterapistudentene og fremme vennskapet oss i mellom.

Siv Anita Ovesen
Leder Fysio Oslo

Studentspalten:

Et etterlengtet samarbeid
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debattdebatt
Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer
som går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre setninger mer
forståelige, legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under
innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler settes i redaksjonen,
men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

«Etisk utvalg be-
handler omstridt
bruk av informan-
ter»
En slik overskrift med tilhørende innledning og
øvrig tekst, presentert i FYSIOTERAPEUTEN nr 12
2003, kan få det til å se ut som Etisk utvalg har
informert journalisten om en sak som er meldt inn
til utvalget. Det er ikke riktig. Det er selvsagt ikke
slik Etisk utvalg arbeider, og det er uheldig i forhold
til anonymitet at stoff blir presentert på den måten.

Etisk utvalg vurderer ikke omstridt bruk av
informanter. Det er en oppgave for
refereeordningen til tidsskriftet FYSIOTERAPEU-
TEN. Dersom den ordningen har sviktet, er det en
intern diskusjon mellom redaksjonsutvalget og
redaksjonen.  Etisk utvalg vurderer sak mellom den
som klager og den som blir påklagd. Drøfting og
vedtak i Etisk utvalg blir ikke kommentert eller
offentliggjort.

Trond Wiesener, Leder Etisk utvalg, NFF

FYSIOTERAPEUTEN presiserer
På telefon fra FYSIOTERAPEUTEN bekreftet Trond
Wiesener at Etisk Utvalg hadde fått inn den omtalte
saken som vi hadde fått tips om. For journalisten
var det en selvfølge å sjekke og få bekreftet om det
forelå en slik sak i utvalget, for i det hele tatt å
kunne gå videre med saken.

Heidi Johnsen

I en nyhetsartikkel i FYSIOTERAPEUTEN nr. 12/03,
omtales en sak som er under behandling i Etisk
utvalg. Dette har redaksjonen valgt å trykke til tross
for motstand fra et samlet redaksjonsutvalg.

Både redaksjon og redaksjonsutvalg ønsker å
arbeide for å skape et tidsskrift som holder høy
faglig og etisk standard, og der faglige, fagpolitiske
og forskningsmessige spørsmål omhandles på en
måte som fremmer gode debatter. I målsetting er vi
enige, men i denne saken skilles våre veier når det
gjelder veien mot målet. Vi i redaksjonsutvalget er
sterkt uenige i at denne saken omtales mens den er
til behandling i Etisk utvalg, og vi er uenige i måten
den omtales på. Våre grunner er følgende:

Artikkelen inneholder opplysninger som gjør
det mulig å identifisere involverte personer. Vi
mener for det første at dette er betenkelig ut fra
etiske vurderinger, og viser til pressens egen «Vær
Varsom plakat» som presiserer betydningen av
anonymitet i omtale av saker som er under
etterforskning (4.7).

Vi mener også at dette kan medføre at fokuset i
debatten blir personer og deres fagmiljø, mer enn
forskningsetiske spørsmål. Dette er ikke hensikts-
messig.

Det er uheldig at artikkelen kun er basert på den
ene partens vurdering av saken. En sak har alltid
flere sider, også denne. Vi mener at debatter blir
best når alles vurdering av situasjonen er
synliggjort. «Vær Varsom- plakaten» er tydelig i sin
oppfordring også om dette. Den sier at «…den
som utsettes for beskyldninger skal ha adgang til
samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, og
adgang til tilsvar». (4.14 og 4.15) (vår utheving).

Redaksjonens artikkel inneholder lite informa-
sjon om forskningsetiske spørsmål. Slik vi ser det
har redaksjonen valgt fokus  på person og
sensasjon i motsetning til sak og informasjon.
Deler av informasjonen er også feil. Dette er en sak
uten klageadgang til Fylkeslegen. Det er heller ikke
en sak som reguleres av Helsinkideklarasjonen,
som har som hensikt å beskytte pasienter, ikke
fagpersoner.

Vi beklager at saken er blitt omtalt på denne
måten, men vil samtidig presisere at vi ser på
forskningsetiske spørsmål som svært viktige for
fagutvikling og vil arbeide for at det blir en bred
forskningsetisk debatt i FYSIOTERAPEUTEN i det
året som kommer, blant annet på grunnlag av de
spørsmål denne aktuelle saken har reist.

Helga Kaale, Jorunn Helbostad,
Mai Bente Myrvoll og Nanna Hauksdottir

Kurs i MTT
Jeg har nylig gjennomført det andre av i alt 4
kursmoduler i medisinsk treningsterapi (MTT).
Personlig tilhører jeg den gruppen fysioterapeuter
som til daglig gir mye manuell behandling og er
ikke fremmed for verken varme eller massasje.

 Men de fleste mennesker som kommer til
behandling har også et behov for å endre livsstil
eller iallefall tilføre livsstilen noe. Fysisk aktivitet er
jo en av de tingene vi fysioterapeuter kan tilføre
menneskers livsstil, og MTT er en svært egnet måte
å få smertepasienter til å prøve seg på fysisk
aktivitet.

MTT var en del av grunnutdanningen min på
Skodsborg Fysioterapiskole i 1994. Men etter at jeg
var ferdig med studiene, hadde jeg store problemer
med å finne egnede pasienter til den type trening
jeg hadde lært om på skolen. Mine pasienter hadde

Redaksjonsutvalget
beklager

nemlig hver især et bredt utvalg av spesifikke
lidelser, på nøyaktig like mange steder på kroppen,
og alle hadde naturligvis fryktelig vondt. Jeg følte
derfor at smertene måtte dempes/fjernes før man
kunne starte den møysommelige prosessen med å
gjenoppbygge pasienten med for eksempel MTT.

Det ble derfor innledningsvis brannslukking.
Når pasientene etter dette følte seg bedre, avsluttet
de gjerne behandlingen. Jeg kom derfor sjelden i
gang med et solid treningsopplegg. Pasientene var
likevel godt fornøyde, men mange av dem kom
tilbake med recidiver etter urovekkende kort tid.
Den noe nyere og modifiserte MTT’en jeg lærte på
disse 3 kursmodulene var derfor svært kjærkom-
men for meg og min praksis.

Kurset ble innledet med at foredragsholder
foreslo hvordan vi kunne organisere klinikk og
arbeidsdag på en hensiktsmessig måte. Gruppe-
trening var et sentralt tema. Videre stilte han
spørsmålstegn ved nøyaktig den «treningen» jeg
selv har bedrevet i alle år; trening med 5 minutter
oppvarming hvor pasienten som regel holder på
alene ute i treningsrommet etter en førstegangs-
instruksjon.

Det handler nemlig om å  organisere arbeidsda-
gen slik at man kan gi både passive behandlings-
former og trening i grupper uten at dette kommer i
konflikt med hverandre.

Jeg fant den teoretiske delen av kurset svært
interessant. Sammenhengen mellom struktur og
funksjon ble behørig gjennomgått.

Foredragsholderen, Tom Arild Torstensen
(Holten Institute, Stockholm)  introduserte  en
type-inndeling av pasienter som jeg også fant svært
nyttig; type I, II og III pasienter, der type I er en
spesifikk lidelse som f.eks en isolert Supraspinatus
tendinitt og III er en mer nonspesifikk og generali-
sert smertepasient. Type II er mellomtingen,  den
typen vi alle i allmenn privat praksis har mest av.
Typingen er til stor hjelp for valg av øvelser og
dosering av disse, når man skal trene så godt som
smertefritt og når man må trene med smerte.

Det var befriende å lære om trening og ikke
minst dosering av treningen som er direkte
beregnet for smertepasienter. Også måten man
inndeler treningen på fant jeg svært nyttig: Globale,
semiglobale og lokale øvelser. Alt satt i en praktisk
og hensiktsmessig rekkefølge.

Etter disse 2 kursene føler jeg meg bedre
skikket til å gi smertepregede pasienter et fornuftig
terapi-tilbud; jeg gir stadig en god del passiv
behandling, men langt oftere enn før kjører jeg
gruppetrening på disse ad modum MTT.

Jan Magne Berglund,
fysioterapeut med 100 prosent driftstilskudd
i Dønna kommune, Nordland



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.

 3 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 2 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.

Andøy kommune

Andøy kommune har ca 5.400 innb, og ligger lengst nord i Nordland 
fylke. Kommunen har gode kommunikasjoner med fl ere daglige fl y-
forbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. Her er 
rike muligheter for kulturaktiviteter og friluftsliv. 

Ledende fysioterapeut
100 % fast stilling. Det kan også om ønskelig inngås avtale om
20 % driftstilskudd. Nærmere oppl., kontakt fysioterapitjenesten 
på tlf. 76 11 51 23 eller helse og omsorg på tlf. 76 11 50 00.
Se fullstendig utlysing på www.jobbnord.no
Søknader med kopi av vitnemål/attester/referanser sendes innen 
06.02.04 til Andøy kommune, Rådhuset, 8480 Andenes. C
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Helse- og omsorgsetaten

Seksjon Behandlingsreiser

Fysioterapeuter
Har du lyst på en spennende utfordring som fysioterapeut i   
Izmir, Tyrkia eller Igalo, Montenegro i 2004 (3-8 mnd.) 
Vi søker 4 fysioterapeuter (2 til hvert sted) med bred erfaring i
behandling av voksne revmatikere. Oppstart april/mai 2004.
Dato for tilsetting kan diskuteres.
Du blir en del av et norsk helseteam, men skal arbeide daglig sammen 
med institusjonens fysioterapeuter. Engasjementet er et ledd i   
kvalitetssikringen av vårt tilbud til norske revmatikere i utlandet.
Arbeidsområde:
•  Faglig dialog med kolleger på stedet
•  Delta i utviklingen av tverrfaglig behandlingsteam
•  Veiledning av kolleger
•  Undervisning
•  Tilrettlegging av egne aktiviteter i samarbeid med fritidsleder
•  Pasientbehandling
Vi tilbyr:
•  Lønn etter avtale
•  Medlem av Statens Pensjonskasse
•  Fri reise og forsikring
•  Fri bolig
•  Mulighet for ferie ved lengere opphold
Dette er en unik sjanse for deg som er interessert i spennende steder, 
kultur og historie.
Menneskene du vil møte er vennlige og gjestfrie. Sesongen varer fra 
april/mai til oktober/november. Engasjementet passer best for deg som 
kan være borte fra familien.
Nærmere opplysninger v/seksjonssjef Åse Lindrupsen, tlf. 23 07 53 68, 
e-post: ase.lindrupsen@rikshospitalet.no eller spesialrådgiver   
Eva Revlem, tlf. 23 07 53 64, e-post: eva.revlem@rikshospitalet.no
Søknad merkes: 9747.
Søknadsfrist: 6. februar 2004.
Søknad sendes Rikshospitalet v/seksjonssjef Åse Lindrupsen, Seksjon 
Behandlingsreiser, 0027 Oslo. Tilsendte papirer blir ikke returnert. C
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Søknad merket med søkernr. «3», vedlagt CV, kopi 
av vitnemål og attester, sendes: Sykehuset Asker og 
Bærum HF, Postboks 83, 1309 Rud innen 06.02.04.

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

Fysioterapiavdelingen

Avdelingsledende fysioterapeut
Vi har ledig fast 100 % stilling som avdelingsledende fysioterapeut 
ved medisinsk avdeling. Avdelingsledende fysioterapeut har det 
faglige ansvaret ved avdelingen.

Vi søker en person med:
•   bakgrunn innen hjerte- og lungerehabilitering
•   engasjement for faglig utvikling
•   gode samarbeidsevner og personlige egenskaper for stillingen.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, et aktivt faglig miljø og 
engasjerte medarbeidere.

Nærmere oppl.: Sjeffysioterapeut Cecilia Valen, tlf. 67 80 95 30.

Arbeidssted: Bærum sykehus.
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www.sabhf.no

GJERDRUM KOMMUNE

Gjerdrum kommune er en liten kommune i sterk utvikling med ca 5000 innbyggere.
Som en grønn lunge midt mellom Oslo og Gardermoen er den blitt en meget at-
traktiv bokommune. Romeriksåsen med populære friluftsområder både sommer og
vinter er nærmeste nabo. Landbruk er en dominerende næringsvei, men interessen
for annen næringsvirksomhet er også stigende.

2 X 20 % DRIFTSTILSKUDD for fysioterapeut

Fra 01.01.04 er det opprettet nye 2 x 20 % driftstilskudd for fysiotera-
peuter i Gjerdrum kommune. Krav til søker: Offentlig godkjent fysiote-
rapeut med erfaring i allmen fysioterapi og med instituttpraksis. Person-
lig egnethet, samarbeidsevne og helhetstenkning vektlegges. Tiltredelse
snarest.

Søknad med CV sendes Gjerdrum helsesenter v/helsesjef Axel Valen-
Sendstad, 2022 Gjerdrum, innen 1. februar 2004. For nærmere infor-
masjon, kontakt Axel Valen-Sendstad, tlf: 63 99 29 50/63 99 29 22 eller
kommunefysioterapeut Dagny Laache 63 99 29 33/41 52 63 55.
Søknadspapirer returneres ikke.
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Diakonhjemmet sykehus har ledige stillinger for spesial-
fysioterapeut/ fysioterapeut innen flere fagområder: 

To faste 100 % stillinger innen ortopedi/ traumatologi, geriatri og
rehabilitering Arbeidsoppgavene er tilknyttet en nystartet enhet for
Eldre med brudd. Enheten skal behandle pasienter fra 65 år og
eldre, med brudd i øvre femurende. Tverrfaglige team skal arbeide
etter en egen modell som vektlegger kontinuitet og høy kvalitet i
behandlingskjeden, fra innleggelse til avsluttet rehabilitering. Vi
søker fagpersoner som har lyst til å være med på å etablere en slik
enhet. Du bør like å arbeide med eldre mennesker. 
Har du interesse for fagutvikling og prosjektarbeid er det en fordel.
Tiltredelse: 01.03.04. Ref nr. 1/04.
Kontaktpersoner: Sjeffysioterapeut Anne Brit Brodal eller avde-
lingsledende fysioterapeut Mette Nodland, tlf.nr. 22 45 15 00.

Fast 100 % stilling innen geriatri, nevrologi og rehabilitering 
Stillingen er tilknyttet medisinsk avdeling. Arbeidet vil primært
bestå i utredning av og behandling i grupper av pasienter ved vår
geriatriske poliklinikk. Kompetanse i geriatri og inkontinens-pro-
blematikk er ønsket. 
Tiltredelse: Umiddelbart. Ref nr 2/04.
Kontaktpersoner: Sjeffysioterapeut Anne Brit Brodal eller avde-
lingsledende fysioterapeut Randi Bremnes, tlf.nr. 22 45 15 00.

Nyopprettet fast 50 % stilling innen revmatologi 
Stillingen er tilknyttet revmatologisk avdeling som har sentralsyke-
husfunksjon for Oslo og regionsykehusfunksjon for Helse Øst RHF.
Avdelingen har universitetsfunksjon med viktige oppgaver innen
forskning, fagutvikling og undervisning.  Arbeidsoppgavene vil
være utredning og behandling av pasienter med revmatologiske
sykdommer med særlig vekt på behandling etter revmakirurgiske
inngrep. Vi ønsker derfor søkere med høy kompetanse og bred
erfaring fra klinisk arbeid og fagutvikling innen revmatologi.
Tiltredelse: 01.04.04. Ref nr 3/04.
Kontaktpersoner: Sjeffysioterapeut Anne Brit Brodal og 
avdelingsledende fysioterapeut Inger Kristine Kaltenborn, 
tlf.nr. 22 45 15 00.

Vikariat 100% stilling innen nevrologi og rehabilitering 
Hovedarbeidsområdet vil være vur ering og behandling av 
slagrammede. Det er ønskelig med høy kompetanse på arbeid
med slagpasienter i akutt- og rehabiliteringsfasen, KOLS, 
hjertesykdommer, nevrologiske sykdommer og hjertetrenings-
grupper. 
Vikariatet er ledig fra 24.02.04 til 01.12.04. Ref nr 4/04. 
Kontaktpersoner: Sjeffysioterapeut Anne Brit Brodal og avdelings-
ledende fysioterapeut Randi Bremnes, tlf.nr. 22 45 15 00.

Vi ønsker oss faglig nysgjerrige fysioterapeuter, som arbeider selv-
stendig og som liker å arbeid tverrfaglig. Interesse for og erfaring
med både prosjekt/ studier /forskning, kombinert med glød for 
klinisk arbeid er ønskelig. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. 

Søkere må være innstilt på å delta i vaktordning, ca. hver 10. helg,
samt på helligdager. Kompetanse på trening i vann er en fordel. 

Vi kan tilby et godt kollegialt miljø, utfordringer både faglig og 
tverrfaglig i et passe stort og hyggelig sykehus. Vi har tilbud om
tverrfaglig veiledning. 

Fysioterapienheten ved sykehuset har 21 årsverk. Enheten er
organisert i klinisk aktivitetsavdeling sammen med ergoterapeuter,
sosionomer, klinisk ernæringsfysiologer, logopeder og prester.
Dette innebærer at arbeidsoppgaver og arbeidssted kan bli endret
ved behov. 

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser (returneres ikke)
sendes Diakonhjemmet sykehus AS, personalavdelingen, 
postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo innen 10.02.04.

Se også utlysning på www.diakonhjemmet.no og www.finn.no

Diakonhjemmet Sykehus AS har funksjon som lokalsykehus for ca. 90 000 innbyggere innen indremedisin, generell kirurgi og 
psykiatri. I revmatologi og revmakirurgi har sykehuset sentral- og regionsykehusfunksjon. De psykiatriske avdelingene ligger på
Vinderen i Oslo og på Søndre Borgen i Asker. Diakonhjemmet Sykehus AS er et non-profit aksjeselskap 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.

Fysioterapeuter/ spesialfysioterapeuter

Fysioterapeut
Elverum kommune har for snarlig tiltredelse ledig 40 % komm.st. for

fysioterapeut - arbeidsområde primært barn/unge 0 – 16 år - kombinert
med  60 % hjemmel for fysioterapeut i privat praksis.

Det er mulig å knytte praksisen til et herværende institutt.
Driftstilskudd og lønn i henhold til tariffavtaler.

For nærmere info ta kontakt med leder for fysioterapitj. Karel
Veldkamp, tlf. 62 42 79 08, eller helsesjef  Ingrid Olavsdotter Nesland,

telefon: 62 43 63 40 (j) /99 10 74 48 (m).
Søknad vedlagt CV sendes skriftlig til Elverum kommune,

2418 Elverum. Søknader vil ikke bli returnert.
Søknadsfrist: 6. februar 2004.

Driftstilskot fysioterapeut
Ulstein Fysikalske Institutt i Ulsteinvik har ledig 100%
driftstilskot frå 01.03.04. Instituttet ligg nær legekontor og har
4 heile driftstilskot. Tilskotet kan evt. delast i to 50% stillingar.

Søknad med kopi av vitnemål og attestar sendast til helsesjef
Torbjørn Måseide, Bjørndalsvegen 10,
6065 Ulsteinvik.
Søknadsfrist: 05.02.04.

For nærare informasjon kontakt helsesjefen, tlf. 70 01 78 82 /
70 01 89 89, eller Ulstein Fysikalske Institutt, tlf. 70 01 11 30.
Informasjon om kommunen vil ein kunne finne på Ulstein
kommune si heimeside: www.ulstein.kommune.no

ULSTEIN KOMMUNE
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Fysioterapeut
Seksjon for Habilitering og rehabilitering/
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Interesse for rehabilitering?
Er du selvstendig, engasjert og liker tverrfaglig samarbeid i et humørfylt 
miljø? Kan du tenke deg å bruke dine evner til å være med på å utvikle en 
god rehabiliteringstjeneste? – da er du hjertelig velkommen til Kirkenes.

En av våre fysioterapeuter går ut i svangerskapspermisjon, og det blir derfor 
ledig vikariat for fagledende fysioterapeut i 100% stilling ved avd. for Fysikalsk 
Medisin og Rehabilitering, fra mars 2004 og ca. 1 år framover. Avdelingen 
har 6 senger og gir tilbud til pasienter med hjerneslag og sequele etter rygg- 
og hodeskader. 

Vi kan tilby deg 
• Utfordrende oppgaver
• Frihet/mulighet til å påvirke og utforme egen arbeidssituasjon
• Veiledning i rehabiliteringsarbeidet
• Opplæring i EDB
• Et godt tverrfaglig miljø med positive medarbeidere
• 10% nedskriving av studielånet i Statens Lånekasse pr år, inntil kr 16.500
• Særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd
• Hjelp til å fi nne bolig
• Bedriftsbarnehage
• Dekking av fl ytteutgifter etter gjeldende regler

Kvalifi kasjoner:
Du må har offentlig godkjenning.
Interesse for rehabilitering er en forutsetning, og kjennskap til fagfeltet er 
en fordel. Personlig egnethet vektlegges. Kjennskap til samisk språk og 
kultur er ønskelig og vil være et fortrinn.

Nærmere opplysninger om avdelingen og stillingen fås ved henvendelse til 
fysioterapeut Hege Bestum på tlf. 78 97 31 55 eller til avdelingsleder Bjørg 
Irene Østrem/seksjonsleder Inger W. Nordhus på tlf. 78 97 31 52/31 58.

Arbeidstakere tilsettes på de vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende 
lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om organisasjons-/  
stillingsendringer. 

Søknad med CV, 2 referanser, attesterte attester og vitnemål sendes innen 05.02.04 til
Kirkenes sykehus, personalkontoret, N-9915 Kirkenes.

Helse Finnmarks stillinger ligger og så på www.jobbnord.no

Helse Finnmark, Kirkenes sykehus
har ledig føl gende stilling
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Avd. for akuttpsykiatri

Avd. for akuttpsykiatri er en avdeling for øyeblikkelig hjelp-
innleggelser. Avdelingen har tre poster hvor hver post har 
11 døgnplasser og 4 dagplasser, til sammen 33 døgnplasser
og 12 dagplasser. Behandlingstilbudet består av samtale-
terapi, individuelt og gruppebasert, familiearbeid, aktiv 
miljøbehandling og medikamentell behandling .Det legges
vekt på samarbeid mellom postene, divisjonen og bydelene.
Avdelingen tilbyr undervisning, veiledning og et godt
arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. 

Fysioterapeut I
UUS nr. 202052. Vikariat fra primo april 04 og av 
ca. ett års varighet, heltid 36 t/uke. Lønn etter avtale.
Sentrale arbeidsoppgaver vil være individuell- og gruppe-
behandling for pasienter innlagt på de tre akuttpostene, 
rådgivning i fysioterapifaglige spørsmål samt deltagelse i
tverrfaglig team.
Vi søker en person som er positiv og har gode samarbeids-
evner, kan fungere godt i et tverrfaglig miljø, har erfaring
med å drive grupper samt har evne til å strukturere arbeids-
dagen og ta ting på sparket.
Vi tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et
tverrfaglig miljø, tilbud om internundervisning og veiled-
ning.
Kval.: Autorisert fysioterapeut med interesse for psykiatri.
Det er ønskelig med erfaring/videreutdanning innen psykia-
trisk og psykosomatisk fysioterapi og/eller psykomotorikk. 
Kontaktperson: Hege Are Ekstrøm, tlf. 22 11 84 02/
Torbjørn Vatnaland, tlf. 22 11 82 97.
Søknad sendes: Adm.direktør, Ullevål universitetssykehus,
0407 OSLO, innen 10.02.04.

Ullevål er landets største universitetssykehus med vel 8100
ansatte og 1200 senger. Vi har mer enn 40 000 innleggelser og 
250 000 polikliniske konsultasjoner årlig. Ullevål universitetssykehus HF
er regionsykehus for Helse Øst, og har særlige forpliktelser innen forsk-
ning og undervisning. Hos oss vil du finne et variert og aktivt fagmiljø som
gir deg gode muligheter i din karriereutvikling. Sykehuset har spisskompe-
tanse innenfor en rekke fagfelt og er landets største traumesenter.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon,
kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Psykiatrisk divisjon

www.ulleval.no

NÆRINGSLOKALER TIL LEIE – 195 m2 og 116 m2 brutto
Nybygde lokaler sentralt på Bjølsen, på bakkeplan med god beliggenhet.
Lokalene er klare for innredning og gir svært god eksponering og fleksibilitet.

Beliggende i forbindelse med Bjølsen studentby (1140 studenter). Området er inne i en kraftig vitalisering med bl.a. åpning av  en
dagligvare (Maxi) på 2.200 m2 og et stort kommunalt idrettsanlegg i Bjølsenhallen, pluss en lys og moderne kafé, primo 2004.
Flere store boligprosjekter er under oppføring/planlagt oppført i umiddelbar nærhet. Samt utvikling av Nydalen med nye boligprosjekter
og BI (5000 studenter).

Prisantydning: kr. 900,- pr kvm (bta) pr år. (hhv. kr 43.875,- og kr 26.100,- pr kvartal).
Fellesutgifter og varme inkludert.

Studentsamskipnaden i Oslo, Trimveien 4, Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo.
For ytterligere informasjon eller befaring - ta kontakt med: Olav H. Alme, telefon: 22 59 68 24/40 20 00 30.

TØNSBERG KOMMUNE  - Virksomhet Helsevern
Kommunefysioterapeut, 50% fast stilling,

LEDIG FRA 01.02.04, still.nr. 640-1389-2004
Stillingen omfatter fysioterapioppgaver rettet mot barn og unge.

Info: Fagleder for fysio- og ergoterapitjenesten Kari Aam. Tlf. 33 34 84 67.
Søknad merket still. nr., vedlagt CV og kopier av vitnemål og attester, sendes

Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg. Søknadsfrist: 13.02.04. Se
utfyllende stillingsannonse på www.tonsberg.kommune.no
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Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS
er Nord-Norges største opptreningsinstitusjon i Gruppe 1, med 95 senger. Senteret
ligger ved friområdet på toppen av Tromsøya med gode utendørs aktivitetsmuligheter
hele året. Vi behandler pasienter med lidelser i muskler og ledd, fibromyalgi, revma-
tiske sykdommer, slag, hjerte- og karsykdommer, nevrologiske lidelser og Parkinsons
sykdom. I samarbeid med Regionsykehuset i Tromsø (RITØ) behandler vi pasienter
med revmatoid artritt og Mb. Bechtrew som tas inn gruppevis og pasienter som har
gjennomgått større ortopediske og revmakirurgiske inngrep.

FYSIOTERAPEUT
Ledig 1 års midlertidig stilling med mulighet for forlengelse/fast ansettelse.

Vi søker en selvstendig og målbevisst medarbeider med:
• Faglig nysgjerrighet og bred klinisk erfaring
• Interesse for å delta i nyutvikling, dokumentasjon, forskning

og undervisning
• Ønske om å arbeide tverrfaglig og delta i teamarbeid

Vi kan tilby:
• lønn etter avtale
• pensjonsordning
• leie av tjenestebolig
Det vil bli lagt vesentlig vekt på søkerens personlige egenskaper.

Spørsmål vedr. stillingen rettes til sjefsfysioterapeut Anu M.Piira eller per-
sonalsjef Randi S. Wiik på tlf. 77 66 88 00. Søknad med kopi av vitnemål,
off. godkjenning, referanser og attester sendes snarest til: RNNK AS,
Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø, Norge. Mrk. ”søknad”.

www.rehabiliteringssenteret.no
firmapost@kurbadet.no

Sør-Aurdal kommune
Sør-Aurdal kommune, med ca. 3400 innbyggere, er den sydligste av
Valdreskommunene med  Bagn som kommunesenter. Avstanden til
Oslo fra kommunegrensen i sør er ca. 12 mil. Det er 6 daglige
bussavganger til hovedstaden. Kommunen kan by på rike mulighe-

ter for friluftsliv, jakt og fiske. Sør-Aurdal har et solid og godt  skole- og barneha-
getilbud, og et aktivt organisasjonsliv, spesielt  innen musikk / sang og  idrett.

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Fra 01.04.04 har vi ledig 100% stilling som kommunefysioterapeut .
Kommunens fysioterapitjeneste omfatter både private avtalehjemler og
kommunale stillinger, og disse har felles lokalisering. Som kommune-
fysioterapeut vil du bli tillagt ansvar for både kommunale oppgaver og
kurativ virksomhet.

Vi kan tilby:
• Et godt og trivelig arbeidsmiljø.
• Muligheter til å påvirke din egen arbeidshverdag.
• Ansettelse på ordinære kommunale vilkår, innbefattet god tjeneste-

pensjonsordning.

Vi er på jakt etter:
• En kollega som evner å se helhetlige løsninger til beste for våre

brukere.
Søkere må ha førerkort og bil til disposisjon.

Leder av kommunens fysioterapitjeneste, Willy Ensink kan kontaktes for
nærmere informasjon på tlf. 61 34 63 26.
Søknad med godkjente kopier av attester og vitnemål sendes Sør-Aurdal
kommune, personalsjefen, 2930 Bagn, innen 13.02.04.

Div. fysikalsk utstyr pent brukt til salgs:
MTT modul benk, ul.app mm. Henv. Geir tlf: 918 37 250.

Ønskes kjøpt til MT-praksis
Stødig 3-delt behandlingsbenk, terapikrakk, dobbelt trekkapparat (rett vegg ),
regulerbart trappesteg, 3-delt treningsbenk m/ skuldertrener, lite apparatbord,
stativ m/ manualer 0,5-5 kg. Henv. Grethe Fostervold - 48 17 50 03.

Kjøp/salg/leie

REISER – med egen transport – for lesere av

For bestilling og mer informasjon ring:

DTF travel, tlf.: 22 41 84 44
eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 

eller www.dtf-travel.com • Din annonsekode: Fysio 

First Hotel Grand

Egeskov Slot/
Odense Turist Bureau

Alpint
på Kvitfjell !

6 dagers vinteropphold på hotell i Ringebu

5 overnattinger
5 frokoster
5 selvsmurte matpakker
5 toretters middager/buffeer med kaffe 

Kvitfjell ligger på vestsiden av Gudbrandsdalen, med en storslått utsikt
mot Rondanes mektige fjell. Dette er et av landets mest ettertraktede
skisportsteder og er av høy kvalitet. Du finner alt fra krevende svarte
utfordringer for erfarne alpinister, til enklere grønne og blå for de mer
forsiktige. Kvitfjell har også en velutbygd snowboardpark med brede
halfpipes, big jumps og fun boxes. Barnas egne område, Kvitriket og
fantastiske offpist muligheter. Et besøk på Midgard Afterski er en
super avslutning på en perfekt skidag, med kort vei til ditt koselige
hotell som ligger midt i alpinbakken. Her starter vintereventyret rett
utenfor døren.

Kvitfjell Hotel tilbyr restaurant, bar og oppholdsrom. Alle rom har
bad/WC, telefon og TV.

Tilbudet gjelder med ankomst søndager frem til 22.02., 
07.03. - 14.03. & 28.03.2004. Dessuten ankomst fredag 
02.04. og onsdag 07.04.2004.
Ankomst frem til 18.01., & 28.03.2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen pristillegg.
Ankomst 25.01. - 01.02. & 07.03. - 14.03.2004 . . . . . . . pristillegg kr 200,-.
Ankomst 08.02. - 22.02. & 02.04. - 07.04.2004 . . . . . . pristillegg kr 300,-.

pris pr. person i dobbeltrom fra kr 1.599,-

Avbestillingsforsikring: kan kjøpes. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. Med
forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. * i forhold til hotellets
veiledende normalpris – med forbehold om spesialtilbud. 
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spar opp til 27%*
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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 i hovedsak den praktiserende fysiote-
rapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i
den praktiske 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. Legg ved dokumentasjon 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.

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.

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på sidene 39-41.

7040104
Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen
og inkontinens, Oslo, 2.-6.februar.

1020104
Fysioterapi for barn 0-6 år,
Tromsø, 9.-13.februar (del 1).

6040104
Fordypningskurs i ortopedi – tema skulder,
Bærum, 11.02, første samling.

5020104
Undersøkelse og behandling av voksen hemiplegi
– Bobath Konseptet, Bergen, 1.-12.mars (del 1).

Trening til musikk tilrettelagt for ulike pasient-
grupper, Bærum, 3.-5.mars.

3060104
MTT for studenter og turnuskandidater,
Oslo, 11.-15.mars.

Kursrnr. 3550104

Fysioterapi «dott» søk – oppdag en verden
av fysioterapi på nettet
Kunnskapsbasert praksis – oppdag en verden av fysioterapi på nettet.
Forskningsbasert kunnskap er en viktig kilde for faglige beslutninger.
Kurset har som mål å stimulere til utviklende, faglige diskusjoner både
deltakerne imellom og på arbeidsplassen. Det kan være en utfordring å
overføre forskning til praksis, og her vil du gjøre spennende oppdagel-
ser i forhold til hvordan du kan finne fram til og implementere
forskningsbasert fysioterapi. Ved å stille presise og relevante spørsmål,
lete etter forskningsbasert kunnskap, vurdere denne kritisk og flytte
gode forskningsresultater ut i praksis vil fagutvikling og kvalitets-
forbedring i fysioterapi stimuleres. Kurset legger opp til interaktiv læ-
ring og mye praksis hvor deltagernes egne problemstillinger er i fokus.
Med ny og oppdatert forskning 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: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
•· stille gode praksisrelevante spørsmål
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databa-

ser 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 avd. Oslo
Kursledere: Lillebeth Larun mfl.
Tid: 15.-19. mars 2004
Sted: Oslo. Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 14. januar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no

● NFFs kurs og møter
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyggingen.
Antall timer blir påført kursbeviset.
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Kursnr. 1020104

Fysioterapi for barn 0-6 år
Fysioterapeuter som arbeider med barn har synliggjort et økende behov for
et kurs som gir utdypning av medisinske kunnskaper og praktiske ferdighe-
ter i observasjon – analyse – tiltak – behandling av barn med avvikende
bevegelsesutvikling. 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 kom-
munehelsetjenesten, i institusjon og i privat praksis.
Opptakskrav: Grunnutdanning. 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 da 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. Troms
Kursledere: Berit Sunde og Hilde Capjon
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del: 9. – 13. februar 2004
Datoer for del 2 blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del
1 og del 2 er vanligvis på 4 - 6 måneder).
Sted: Tromsø
Deltagerantall: 22
Kursavgift: for kursets begge deler: kr. 7.120,- for medlemmer, for ikke-
medlemmer kr. 13.090,-. Kursavgiften betales i to rater. Lunsj kommer
eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Påmelding gjelder for kursets to deler.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el-
ler via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Barnefysioterapi

Helse- og miljø

Helse- og miljøarbeid for bedrifts-
fysioterapeuter del I
Dette er et basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
• rammer og krav innen forebyggende arbeid
• krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
• arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret
Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergonomisk
rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre fagutvikling
på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent til å foreta
arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som ikke er spesialist i
helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis i minimum 50% stilling
med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for eksempel bedriftshelsetjeneste.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeserfaring fra
helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som job-
ber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i virksomheter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Hasse Storbakken, Vera Hejna Romstad & Hilde Heber
Tid: 19.-23.april 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 19. februar 2004
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

KURS FOR STUDENTER OG
TURNUSKANDIDATER
Kursnr. 3060104

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i spesi-
alkonstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning av fysio-
terapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. 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 enkeltpasienter

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

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: 11. – 15. Mars 2004
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr. 2.900
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

Manuell terapi

3060204

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i
speisalkonstuert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning av
fysioterapeuten, men under kontinuerlig overvåkning av denne. Kurset gir
grunnlag for benyttelse av takst for medisinsk treningsterapi innenfor Folke-
trygdens takstsystem for fysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning

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

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

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

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjonen
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 6.-10. mai, uke 19 2004
Sted: Skullerudstua Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 10. mars 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.

OBS! Kursavgiften er justert fra 01.01.2004.
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Kursnr. 9070104

Basal Kroppskjennskap I - Internatkurs
Basal Kroppskjennskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode. Selv-
opplevelse av egne bevegelsesvaner stimuleres individuelt og i sam-
handling med andre mennesker. Øvelsene er hentet fra og knyttet til dag-
liglivets 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 fer-
dig 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, sy-
kepleiere, lærere delta.
Opptaksvilkår: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg innsikt både
praktisk og teoretisk i Basal Kroppskjennskap. Hovedvekt skal ligge på
personlig erfaring av øvelsene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Agnes Lærdal og May Lisbeth Svendsen
Tid: 28. mars – 2. spril 2004
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad, Vestfold
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Fullpensjon: kr. 590 per person per døgn, enkeltrom.
Påmeldingsfrist: 28. januar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 6040104

Fordypningskurs i ortopedi – tema skulder
Fordypningskurs i elektiv ortopedi – tema skulder, legger til rette for at delta-
kerne kan oppdatere og fodype seg i sine kunnskaper innenfor ulike aspekter
av skulderleddsproblematikk. Deltakerne skal tilegne seg den nyeste kunn-
skap om ortopediske skulderlidelser, operative inngrep og valg av
fysioterapeutiske tiltak. Kurset er bygget opp med 4 samlinger a 5 timer. I pe-
rioden mellom samlingene legges det opp til at deltakerne skal jobbe med
tema skulder. Deltakerne skal jobbe sammen i grupper på 3-4, og bruker
internett aktivt i veiledning av hverandre i forhold til oppgaver som er gitt av
kurslederne. Kurset vektlegger mye praktisk arbeid.

Målgruppe: Fysioterapeuter i ortopediske avdelinger, rehabiliterings-
institusjoner, privatpraksis og kommune som tilfredstiller opptakskravene.
Opptakskrav: Grunnutdanning og interesse for skulder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Gerty Lund, Unni Siri Seljom med flere
Tid: 4 samlinger: 11. februar, 10. mars, 31. mars og 21. april
Sted: Martina Hansens Hospital, Bærum
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr.3.010 for medlemmer og kr. 6.020 for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kurs 8510104

ONKOLOGI DEL 1
Kurset som var annonsert til å gå i Trondheim i mars 2004 går ut.
Grunnen er at alle NFFs kurs innen onkologi er under revisjon. Nye
kurs vil bli presentert i løpet av første kvartal 2004.
Følg med i FYSIOTERAPEUTEN og på kurssidene på nettet,
www.fysio.no

Onkologi

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 9180104

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: Gjennomført videreutdanning/kompetanse i psykomotorisk fy-
sioterapi.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursleder: Gudrun Øvreberg, Alette Ottesen og Berit Ianssen
Tid: 19. – 21. april 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 3.010 for medlemmer, kr. 6.020 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18. februar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kroppsorientert psykologi – 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: Grunnutdanning. Ønskelig med kurs ”Psykologi og psykiatri
for fysioterapeuter”.

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

personligheten 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: 26. – 30. april 2004
Sted: Oslo

Deltakerantall: 20
Kursavgift:  kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 26. februar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Rehabilitering

Kursnr. 7040104

Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen
og inkontinens
Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et stort befolkningsproblem.
Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et område i
fysioterapifaget med mye dokumentert kunnskap. Samtidig er det for få fysio-
terapeuter med spesialkompetanse på dysfunksjon i bekkenbunnen og derfor
er det et økende behov for spesialutdannede fysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter på gynekologiske og urologiske avdelinger, ved
sykehjem og institusjon. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kjennskap til årsak/sammenhenger av dysfunksjon i bekkenbunnen og in-
kontinens
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• innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker
• kjennskap til nyere forskning på dette område
• kjennskap til forebyggende behandling
Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i NFF
Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Kari Bø
Tid: 2. – 6. februar 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!Kursnr. 5020104
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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 Konsep-
tet” består av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen legger kur-
set til rette at deltakerne tilegne seg kunnskap om Bobath konseptet og dets ut-
vikling. Anvendt nevrofysiologi. Normal bevegelse relatert til pasienter med
nevrologiske utfall. I den praktiske delen blir pasienter behandlet under vei-
ledning, analyse av pasientbehandling i etterkant, pasientdemonstrasjoner og
praktisk øving på hverandre.

Målgruppe:Fysioterapeuter og ergoterapeuter (2) i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Søkere må arbeide med pasienter som har
nevrologiske utfall, spesielt hemiplegi. Søkere må ha praktisert i ett år etter
endt turnus.

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. Hordaland
Kursledere: Bente Gjelsvik & Mary Lynch-Ellerington (Undervisningen går
på Engelsk, prosjektene kan skrives på norsk)
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: To første uker: 1. – 6. mars og 8. – 12.
mars 2004. Siste uke: 28. juni – 4. Juli 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.680,- - ikke medlemmer kr. 19.635,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 780 for retting av oppgaven og evt. en avgift
for lunsj.
Påmeldingsfrist: 5. januar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Årsmøte i NFFs faggruppe for
manuell terapi
Årsmøte arrangeres 12. februar 2004 kl. 17.00 på Hotel Bristol, Oslo
(i forkant av seminaret “Nakke – Rygg. En biomedisinsk tilnærming”).

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1. januar 2004.

Forslag sendes til: Faggruppen for manuell terapi,
boks 797, 8510 NARVIK

Styret

Innkalling til årsmøte UFF 2004
Lørdag 14/2-04 avholdes UFFs årsmøte i Trondheim.
Sted: På Høgskolen i Trondheim (Ranheimsv. 10).
Tidspunkt: 16.15- 18.15.

Foreløpig saksliste:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av ordstyrer/referent.
3. Beretning 2003-04.
4. Regnskap.
5. Budsjett.
6. Måldokument/handlingsplan.
7. Valg av styremedlemmer.
8. Eventuelt.

Saker som ønskes tatt opp må meldes styret innen 20/1-04.
Adresse: UFF c/o S. Vikdal, Trenerys gt. 7, 7042 Trondheim.
E-post: uff@sling.no

FAGGRUPPEN FOR MENSENDIECKFYSIOTERAPI
ønsker velkommen til

FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE 5.-6.MARS 2004

Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52
Tema for seminaret er BEKKEN. Det vil bli både teori, praktisk øving og
gym innen temaet. Fredag kveld vil det også bli arrangert årsmøtemiddag.

Detaljert program for seminaret vil bli annonsert i neste nummer
av Fysioterapeuten.

Hvis spørsmål, kontakt: Elin Berven, tlf: 90 11 44 12,
e-post: elin.berven@bso.oslo.kommune.no

VELKOMMEN!

NFF avd. Akershus arrangerer
årsmøte og seminar 2004

Tema: Bekken

Sted: Norges Idrettshøgskole, Auditorium D
Tid: Lørdag 13. mars 2004
Pris: kr. 400,- inkludert lunsj

Innhold:
• Funksjonell anatomi
• Klinisk undersøkelse - hvilke tester skal vi benytte
• Svangerskapsrelaterte plager
• Muskel- og senerelaterte lidelser
• Skader
• Ortopediske inngrep og rehabilitering etter disse.
Fullstendig timeplan i neste nummer av FYSIOTERAPEUTEN.

ÅRSMØTET vil bli avholdt umiddelbart etter seminaret.
Saker til årsmøtet bes sendt avdelingsleder Gerty Lund innen 10.02.04.

Påmelding: ved innbetaling av seminaravgift på kr. 400,- til
Merethe Fahs, Glassverkveien 16 B, 1363 Høvik,  postgironr.
0539.09.93139.
Merk giroen med navn, arbeidssted og telefonnummer for evt. tilbake-
melding.

Velkommen!

NFF avd. Oslo – Årsmøte
Tid: 12. februar kl. 17-21

Sted: Søsterhjemmet på Ullevål, SUS-hallen (blir skiltet)
Fagtema: ADHD v. cand. paed. spec. Lisbeth Iglum Røhovde.

Enkel bevertning.
Årsmøtepapirene ligger på www.fysio.no/oslo 3 uker før møtet.

Velkommen!
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Aktiv rehabilitering
Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med pasienter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Antall timer: 10

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kunnskap om generelle prinsipper for rehabilitering av akutte skader
• kjennskap til nevromuskulær trening
• gjennomgått diagnostisering og behandling av ankel, nakke og skulder
• kunnskap om ryggsmerter hos barn og unge
• kunnskap om sammenhengen mellom  fysisk aktivtet og helse

Kursledere: Representanter fra NFFs faggruppe i idrettsfysioterapi
Tid: 22.-23. april 2004. Sted: Haugesund. Påmeldingsfrist: 19. februar.
Tid: 2.-3. september 2004. Sted: Finnmark. Påmeldingsfrist: 1. juli.

Deltakerantall: maks 30
Kursavgift: kr 1.600,- for medlemmer, kr 2.600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

NFF ønsker å sette økt fokus på fysioterapi og bevegelse. I den sam-
menhengen presentererer vi en kursrekke som tar for seg temaet på
ulike måter.
    Alle fire kursene legger hovedfokus på praksis og aktivitet.
Bevegelse er stikkordet, kursdeltakerne skal være i aktivitet, kursene
skal være i bevegelse rundt omkring i landet og det skal gjøre den en-
kelte fysioterapeut i stand til å bevege pasientene.

Fysioterapeuter i bevegelse

Bevegelse, avspenning og mestring
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Antall timer: 10

Kort om kursets innhold:
• kjenne på og reflektere over egne bevegelser og spenninger
• holdepunkter for vurdering av anspenthet, øve klinisk blikk
• instruksjon, ivaretakelse og mestring
• vi beveger oss det meste av tiden, uten og til musikk
• idebank for oppstart og drift av bevegelsesgrupper

Kursledere: Alette Ottesen, Spesialist i psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi og representanter fra faggruppen.

Tid: 20.-21. september 2004. Sted: Tønsberg. Påmeldingsfrist: 26. juli.

Deltakerantall: Maks 24
Kursavgift: kr 1600,- for medlemmer, kr  2600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Trening til musikk tilrettelagt
for ulike pasientgrupper
– hvordan bli en dyktig instruktør?
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å arbeide med
gruppetrening til musikk.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Deltagerene bør være oppdatert på
grunnleggende treningslæreprinipper f.eks gjennom NFF’s Trenings-
lærekurs eller annen relevant treningslære. Det er en fordel å ha erfaring
med gruppetrening til musikk, enten som instruktør eller som deltager.
Antall timer: 20

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 treningsprogram

til musikk, lagt til rette både for pasientgrupper og for mosjonister
generelt.

• kjennskap til pedagogiske virkemidler for å skape motivasjon og
treningsglede,

Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Heidi Bråten Fure
Tid: 3.-5. mars 2004. Sted: Bærum. Påmeldingsfrist: Fortsatt ledig!
Deltagerantall: Maks 30
Kursavgift: kr 2.650,- for medlemmer, kr  4.600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursene vil bevege seg utover i 2004, og vil ende
opp med en kongress omkring samme tema på
Lillehammer 2.-3. desember.

Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet
Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for å benytte tilpasset fysisk
aktivitet i behandling/rehabilitering .
Opptakskrav: Grunnutdanning. Kursdeltakerne må være villige til å
delta i aktivitetene gjennom hele kurset.
Antall timer: 30

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• 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 gruppe-

behandling.

Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby
Tid: 7.-10. juni 2004. Sted: Beitostølen Helsesportsenter.
Påmeldingsfrist: 7. april.

Deltakerantall: Maks 24
Kursavgift: kr 3500,- for medlemmer, kr  5200,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og Lymfødem behandling

Årsmøte og seminar
Fredag 12. og lørdag 13. mars  2004,
Rainbow Vika hotell, Oslo.

Barn og Ungdom – Livslangt behov for fysioterapi?
Fredag 12. mars 2004
0930-1000 Registrering.
1000-1045 Barn og ungdom med kreft og hvilke senvirkninger de

lever med. Lege Eva Widding Ullevål S.Sykehus.
1050-1130  Lymfom og sarkomungdommenes hverdag: akuttfase og

seinvirkninger.
 Fysioterapeut Gro Haugen Den Norske Radium Hospital.

1130-1150 Kaffepause.
1150-1210 Presentasjon av ungdomsgruppa i Den Norske Kreft-

foreningen.
1210-1230 Presentasjon av støtteforeningen for kreftsyke barn i DNK.
1230-1300 Diskusjon med spørsmål til foredragsholdere så langt i

seminaret.
1300-1400 Lunsj.
1400-1545 Parallellsesjoner/workshops:

 Her velger den enkelte deltager «A» dvs. utstillere og en
sesjon til. Halvparten begynner hos utstillere og halvparten
på en parallellsesjon.
A. Utstillere.
B. Ressurspersoner og nettverksarbeid: hva kan vi lærer
av DNK. Ansvarlig: fysioterapeut  Sidsel Sandvig.
C. FOU arbeid innen onkologi: hva som er i gang i Norge
der fysioterapeuter er delaktig?
Ansvarlig:fysioterapeut Hanne Paltiel.
D. Praktiske utfordringer ved behandling av barn med
lymfødem. Ansvarlig: fysioterapeut Ann Nesser.

1545-1615 Orientering fra Verdenskongressen i lymfologi:
Helen Natvik.
Orientering fra Europakongressen i lymfologi:
Wilma v d Veen.

1615-1630 Avslutning og oppsummering.

Lørdag 13. mars
1900-1100 Årsmøte.
1100-1145 Kroppsbildet og identitet: psykolog Lida Støylen Holen,

USS & DNK.
1145-1245 Lunsj.
1245-1315 Aagenæs syndrom: hva viser nyere forskning?

Lege Øystein Aagenæs,USS.
1315-1345 Presentasjoner av noen kasuistikker.
1345-1400 Kaffepause.
1400-1500 Oppfølging fra workshops, oppsummering og avslutning.

Torsdag 11. mars – dette for alle interesserte.
1830-ca 2100 «Palliativ treff» på Hospice Lovisenberg: informasjon til
hverandre og omvisning på Hospice—adresse: Geitmyrsv 45, 0555
Oslo.Tlf: priv. Unni Vidvei,  22 23 93 18.

Vennligst skriv på innbetalingsgiroen evt. middagsdeltagelse på fredag
12. mars og hvilken Workshop du ønsker.
Seminaravgift: Medlemmer i faggruppen: kr.1.100. Andre medlemmer
av NFF: kr. 1.400. Ikke medlem av NFF: kr. 1.500.
Påmelding:Ved innbetaling av seminaravgift, til konto nr:
1602.59.68453, Faggruppen for onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling,Ian Swanstrøm, Charlotte Andersens vei 13E,
0374 Oslo.
Påmeldingsfrist: 26. februar 2004.
Innkvartering: Vika Atrium Hotell (Rainbow), Munkedamsvei 45,
Pb.1727,Vika  0121 Oslo. Enkeltrom:  Per natt inkl. frokost: kr. 985.

Faggruppen for kvinnehelse ønsker velkommen til

Fagseminar – årsmøte, 23.-24. april 2004
Rica Park Hotel Sandefjord

PROGRAM:
Fredag 23.april
1000-1100 Registrering  m/kaffe/frukt
1100-1110 Velkommen
1110-1155 Kvinnehelse som et politisk satningsområde. Ved medlem i

Sosialkommitèen på Stortinget Beate Heieren Hund-
hammer

1200-1400 Kroppsopplevelse – praktisk sesjon. Ved Dr.polit./fysiotera-
peut Gunn Engelsrud

1400-1500 Lunsj
1500-1545 Kroppsopplevelse – refleksjon v/Gunn Engelsrud
1600-1645 Spiseforstyrrelser. Ved professor Jorun Sundgot-Borgen
1645-1700 Kaffe/frukt
1700-1745 Spiseforstyrrelser – fysioterapeutens rolle. Ved fysiotera-

peut Marit Nilsen
2000… Festmiddag

Lørdag 24.april
0900-0945 Barselomsorg – et tverrkulturelt og historisk perspektiv.

Ved Dr.med. Malin Eberhard-Gran
0945-1000 Kaffe/frukt
1000-1045 Keisersnitt på fremmarsj? Ved professor Britt Ingjerd

Nesheim
1100-1200 Egenaktivitet – muligheter for kulturelle variasjoner på

fysisk aktivitet
1200-1300 Lunsj
1300-1345 Depresjon hos kvinner med fokus på postpartum-perioden

Ved Dr.med. Malin Eberhard-Gran
1400-1445 Betydning av fysisk aktivitet i svangerskapet.

Ved Dr.philos./fysioterapeut Siv Mørkved
1445-1500 Kaffe/frukt
1500-1545 Fekal inkontinens/fødselsskader. Ved urogynekolog.
1545-1600 Avslutning på seminaret
1615-1715 Årsmøte

Praktiske opplysninger
Seminaravgift (inklusive lunsj og kaffe/frukt 2 dager)
• Kr 1.700 for medlemmer i Faggruppe for kvinnehelse
• Kr 1.990 ved samtidig innmelding i Faggruppe for kvinnehelse
• Kr 2.050 for ikke-medlemmer av Faggruppe for kvinnehelse
• Festmiddag fredag kveld kr 300. Ønsker du å delta, betal inn med
seminaravgiften.

Påmelding med navn, adresse, telefon jobb/privat, e-post-adresse og
seminaravgift sendes Faggruppe for kvinnehelse v/Ingrid S. Skogdal,
Slyngv.63, 1385 Asker.
E-post: iskogdal@online.no.  Bankkonto: 1602.59.25932. Merk giroen
«Fagseminar 2004». Siste påmeldingsfrist 1. mars 2004

Overnatting kr. 505 (dblrom), kr. 800 (enkeltrom). Deltakerne bestiller
direkte på tlf. 33 44 74 00. E-post: rica.park.hotell.sandefjord@rica.no.

Flyreise: Widerøe (flyr direkte til Sandefjord) tilbyr opptil 45% rabatt
dersom flere benytter selskapet. Oppgi seminaret ved bestilling.

Tema: Kvinners kroppsbilde/spiseforstyrrelser,
pre- og postpartum kvinnehelse

20-års-jubileum i Berlin!
Treff for fysioterapeuter som studerte i Berlin 1981-1985.
3.-6. juni 2004 blir det muligheter for gjensyn i kjente omgivelser!

For informasjon, ta kontakt med Mette Rokne på e-post:
mrokne@online.no eller mobil 90 76 53 60.

www.fysio.no/kurs
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FTR ønsker alle medlemmer og
hesteinteresserte fysioterapeuter til :

ÅRSMØTE OG FAGSEMINAR
TID: 12-14.MARS 2004
STED: RAULAND RIDESENTER, Rauland i Telemark

TEMAER:
• Omvisning og presentasjon av Attføringssenteret i Rauland (AiR)
• Forelesning om mestringsevne hos langtidssykmeldte

ved fysioterapeut og hovedfagstudent Irene Øyeflaten
• Presentasjon av ridesenteret og bruk av hest ved AiR

ved rideinstruktør Gunnar Haugen
• Ridning innen Paralympics og valg/vurdering av hester

ved Sigrid Rui, rideinstr. og rytter
• Egenridning og polocross (!) ved rideinstruktør Malvin Paulsen

Fullstendig program vil bli annonsert i neste FTR-nytt og i Fysioterapeu-
ten i februar, samt på vår web-side under www.fysio.no.

Seminaravgift: Ikke fastsatt enda. Spesialpris for seniorer og studenter.
Innkvartering i hytter ved Rauland Ridesenter.
Påmeldingsfrist og innbetaling av seminaravgift innen  22.02.04
til: FTR v/Reidunn Nossen, Erik Munchsvei 6, 3714  SKIEN.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innsendt leder senest 3
uker før møtet. Sendes Sarah E. Martin, Granittåsen 57, 3480  FILTVET,
e-post: karmid@online.no

Fagseminar med 20-års jubileums-
middag, og vi skal avvikle årsmøte!
Det hele foregår i Oslo!

Foreløpig program:
Fredag 19. mars
Professor Peter Hjort:
Hva motiverer pasientene våre? Hva gjør rehabilitering vellykket?

Dr. fys. Astrid Bergland:
Er det sammenheng mellom selvrapportert og testet balanse?
Hvordan kan fysioterapeuter måle livskvalitet? Hva legger pasientene
selv i begrepet livskvalitet?

Til slutt på fredagen ønsker vi å presentere korte glimt fra praksis innen
fysioterapi til eldre. Så nå har du sjansen til å presentere ditt «hjertebarn»
til oss andre fysioterapeuter som jobber med eldre! Ta kontakt!

Årsmøte – Festmiddag

Lørdag 20. mars
Dr. med og spesialist i indremedisin og geriatri Torgeir Bruun Wyller:
Riktig håndtering av hjerneslag anno 2004: - akutt behandling og akutt
rehabilitering.

Fysioterapeut Vivi Fasting:
Fysioterapitilbud til slagpasienter ved Aker Universitetssykehus.

Fysioterapeut Marianne Løkke:
Kropp og rom – en tilnærming til pasienter med skyveproblematikk.

Dette er vel grunn til å sette av tid og bli med på NFFs faggruppe
for geronto-geriatrisk fysioterapis fagseminar 19. og 20. mars!
Påmelding til  Mari Ørstavik Aanestad, fysioterapiavd. Stavanger
Sykehus, Postboks 8100, 4021 Stavanger, aamo@sir.no eller telefon:
51 51 97 03 innen 5. mars 2004.
Seminaret koster kr 1400 for to dager, for hver av dagene er prisen kr. 700
for medlemmer av faggruppen.  Ikke-medlemmer kr 1.800 for to dager og
kr 900 for hver av dagene!
Betales til: NFFs faggruppe for geronto-geriatrisk fysioterapi v/ Kristin
Sandvik Persson, Kipeåsen 12, 5114 Tertnes. Konto nr:1602 59 25606.
Merk giroen med deltagers navn!

NB! Pris og sted for jubileumsfesten, samt presisering av program, kommer
vi tilbake til  i neste nummer av FYSIOTERAPEUTEN og i Geriatrix!

19. og 20. mars arrangerer NFFs faggruppe
for geronto-geriatrisk fysioterapi

Mensendiekfysioterapi
HAR DU DENNE UTDANNELSEN?

Faggruppen ønsker å komme i kontakt med DEG.
Vi får stadig henvendelser om hvor det finnes Mensendieck-utdannede

fysioterapeuter. Derfor ønsker vi å lage en oversikt med tittel:
”Hvor drives det mensendieck-gym- og -behandling” i Norge.

Vi er i gang med å legge oversikten inn på våre web-sider og vil gjerne ha
med enda flere navn på listen.

VÆR SÅ SNILL å gi oss en tilbakemelding snarest!!!

Tlf. Elin Berven: 90 11 44 12
E-post Trille Staubo: kestaubo@online.no

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

Stipend til fagutviklingsprosjekt
Søknadsfrist 1. mars 2004
Til prosjekter med oppstart høsten 2004 eller våren 2005 kan fysiotera-
peuter med varig norsk godkjenning søke om stipend til fagutviklings-
prosjekt fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes. Kriterier og
søknadsskjema finnes også på Fondets hjemmeside på Internett:
www.fysio.no/fondet.

For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 11/2003.

Stipend for privatpraktiserende
fysioterapeuter - Søknadsfrist 30. januar 2004

NB! Søknadsprosedyren er endret.
Det skal søkes etter avsluttet tiltak.
I forbindelse med faglig ajourføring og etterutdanning som blir gjen-
nomført og avsluttet i 2003 kan privatpraktiserende fysioterapeuter
søke om støtte etter at tiltaket er avsluttet. Søkere må ha norsk autori-
sasjon (varig norsk godkjenning) og daglig virke innenfor privat
fysioterapipraksis i Norge.

Det er utarbeidet egne søknadsskjema, merket ”Stipend for privat-
praktiserende” som skal benyttes. Kriterier og søknadsskjema finnes
på Fondets hjemmeside på Internett: http://www.fysio.no/fondet.

For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 8 og 12/2003.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema kan fås hos:

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)



45Fysioterapeuten nr. 1  januar  2004

Svar på søknadene kan forventes i slutten av mai 2004.
I forbindelse med faglig videreutdanning kan fysioterapeuter søke om
utdanningsstipend. Tildelingene skal fremme fysioterapifaget i Norge.
Det må søkes innen siste eksamen avlegges.
Alle søkere må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning). Når det
søkes om utdanningsstipend skal det ikke søkes om reisestipend til
samme utdanning.

Alle søknader vurderes innenfor Fondets økonomiske rammer, basert på
forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse kan av-
slag/reduksjon være aktuelt utfra en totalvurdering av midler som står til
rådighet i perioden.

I tilknytning til søknadsfristene gjennomgås kriteriene for eventuelle revi-
deringer.
Følgende kriterier gjelder for tildeling av utdanningsstipend fra og
med søknadsfristen 1. april 2004:

• Fondets vedtekter § 2.1 ”Støtte til etter- og videreutdanning av fysio-
terapeuter, herunder av pedagogisk karakter”.

• Studier som innfrir denne forutsetningen vil, i prioritert rekkefølge,
være:
• studier ved de offentlig godkjente fysioterapifaglige

videreutdanningene i Norge.
• hovedfagsstudium i helsefag og i bevegelsesvitenskap ved

universitetene.
• fysioterapi relevante videreutdanninger.
• praktisk-pedagogiske videreutdanninger.
• videreutdanninger i administrasjon, organisasjon og ledelse

• Utdanningene må være offentlig godkjent og gi formell kompetanse
med minimum 30 studiepoeng /10 vekttall i det norske utdannings-
systemet.

• Det må søkes for hele utdanningen samlet.

Søknaden må synliggjøre at utdanningen faller inn under et av områdene
nedenfor.

På denne bakgrunn kan det i 2004 gis følgende utdanningsstipend:
1. a) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsva-

rende minimum 60 studiepoeng/20 vekttall: inntil kr. 25.000,-:
* Videreutdanning i manuell terapi
* Videreutdanning i psykisk helsearbeid med fordypning i fysioterapi.
For den siste kan det inntil videre søkes for de to delene hver for seg.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

b) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsvarende
minimum 30 studiepoeng/10 vekttall: inntil kr. 12.500,-:
*   Videreutdanning i fysioterapi for barn
*   Videreutdanning i intensivfysioterapi.

Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

2. a) Mastergrad, 120 studiepoeng, (tidligere hovedfag) i helsefag /
helsefagvitenskap / helsevitenskap ved universitetene i Norge: inntil
kr. 25.000,-.
b) Mastergrad, 120 studiepoeng, (tidligere hovedfag) i bevegelses-
vitenskap: inntil kr. 25.000,-.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

3. Andre offentlig godkjente fysioterapi relevante videreutdanninger til-
svarende minimum 30 studiepoeng /10 vekttall: inntil kr. 12.500,-. For
tiden gjelder dette:
*   Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid,
*   Videreutdanning i psykisk helsearbeid med fordypning i psyko-
sosialt arbeid
*   Videreutdanning innen rehabilitering.

For søknader om stipend til videreutdanninger innen rehablitering må sø-
keren i eget vedlegg begrunne valg av utdanning  og redegjøre for
utdanningens relevans i forhold til arbeidsforhold. Dette vil være grunn-
lag for Fondets  prioritering blant søknadene.

Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

4. Videre kan det etter en samlet økonomisk vurdering gis utdannings-
stipend til praktisk-pedagogiske videreutdanninger (f.eks. Praksis-
veiledning) tilsvarende minimum 30 studiepoeng /10 vekttall: inntil
kr. 12.500,-. Når det er tildelt fullt stipend til en 30 studiepoengsenhet
vil det ikke bli tildelt ytterligere stipend under denne kategorien.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

5. Endelig kan det vurderes å gi utdanningsstipend til videreutdanninger
innen administrasjon, organisasjon og ledelse tilsvarende minimum
30 studiepoeng /10 vekttall: inntil kr. 10.000,-

Stipendiene er et tilskudd til dekning av utgifter direkte knyttet til utdan-
ningen og omfatter ikke dekning av tapt inntekt. Borteboerstipendiet be-
regnes med inntil kr. 200,- pr. døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,-
pr. døgn ved opphold etter regning.
Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regnskap
med bilag.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Utfylt søknads-
skjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader på faks og e-post
godtas ikke. Mangelfullt utfylte søknader vil ikke bli behandlet. Nærmere
opplysninger og søknadsskjema fås hos

UTDANNINGSSTIPEND
Søknadsfrist 1. april 2004

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo.

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag).

Kriterier og søknadsskjema finnes også på Fondets hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet

Utdanningsstipend har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.
Dette innebærer at søknadene må være poststemplet senest disse datoene.
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NIMI inviterer til
«ONCE IN A LIFE-TIME» – SVALBARD

Leger, fysioterapeuter og kiropraktorer
Emnekurs i nakke og skulderlidelser

Longyearbyen, Svalbard 29. april – 2. mai 2004

Emne: Nakke og Skulder. Funksjonell, klinisk undersøkelse og de
viktigste skader og lidelser i nakke og skulder. Man vil vektlegge prak-
tisk tilnærming.
Kurset er tidligere år blitt godkjent som emnekurs med 15 timer.

Kursledelse/forelesere:
Overlege Svein Nilsson, NIMI. Kursleder.
Sjefslege Göran Skog, NIMI.
Manuellterapeut Peter Døving, NIMI.

REISERUTE / PROGRAM / PRISER
Torsdag 29. april:
0920 Flyavgang fra Gardermoen (via Tromsø)
1400 Ankomst Longyearbyen, omvisning, museumsbesøk
1615 Ettermiddagsmat og kursstart
1900 Middag i kafeen på «Huset»

Fredag 30. april:
0900 Dagstur med snøscooter. Hver sin scooter
2000 Middag i hotellets restaurant

Lørdag 1. mai:
0900 Kursstart
1230 Lunsj
1330 Tid til egen disposisjon
1430 Kurset fortsetter
1800 Slutt for dagen
1800 Festmiddag i Gourmetrestauranten på «Huset»

Søndag 2. mai:
0900 Kursstart
1230 Lunsj
1330 Transport til flyplassen
1455 Flyavgang (via Tromsø)
1905 Ankomst Gardermoen

Pris inkl. flyreise fra Oslo med retur:
Kr 16.925,- per person i enkeltrom.
Kr 14.975,- per person i dobbeltrom
Prisen inkluderer:
• Overnatting i enkelt-/dobbeltrom på Spitsbergen (Funken)

Hotell: 3 døgn.
• Måltider: 3 stk. frokost, 1 stk  baguetter m/kaffe, 2 stk. lunsj,

2 stk. middag m/kaffe og 1 stk. festmiddag (aperitiff, 4-retters
middag med viner og kaffe avec).

• Leie av møterom inkl. kaffepauser.
• Kursavgift og materiell.
• 2 timers kulturhistorisk møte med Longyearbyen, inkl. entré og

omvisning på Svalbard Museum.
• Dagstur med scooter, inkl. leie av scooter, turledere, spesialklær

(scooterdress, scooterstøvler, finlandshette, skinnlue, skinnhansker
og briller), bensin, olje, varmt drikke på turen og forsikring samt
lunsj.

• Busstransport ihht. program.
• Flyreise Oslo – Longyearbyen tur/retur med Braathens.

Henvendelse til:

Spitsbergen Travel AS
v/ Odd Tore Skildheim, E-mail: oddts@spitsbergebtravel.no
Dir. tlf. 79 02 61 64. Fax 79 02 61 01.
Postboks 548, 9171 LONGYEARBYEN.

SKANDINAVISK FORUM FOR LYMFOLOGI

Årets kurs i komplett fysikalsk lymfødembehandling
arrangeres i ukene 42, 43, 47 og 48, 2004
på Oslo Vandrerhjem, Haraldsheim.

Kurset fører frem til full ferdighet i behandling av lymfødem og
måltakning til kompresjonsstrømper.
Kursavgift inkludert lunsj i 20 dager er kr. 18.500.
Opptak til kurset skjer fortløpende etter innbetaling av depositum,
kr. 1. 500 på kontonr. 6230 05 67083.
Nordea Bank Norge ASA, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo.
Swift: NDEANOKK
Iban: NO-86
Depositumet returneres kun ved sykdomsforfall (legeattest)
eller avlysning av kurset.

Skandinavisk Forum for Lymfologi, Postboks 3 Smestad, 0309 Oslo.

Medisinsk treningsterapi. Grunnkurs i MTT. Kurs i klinisk resonnering i MTT.
www.holteninstitute.com - TRONDHEIM 7.-8. febr. og BERGEN 13.-14. mars 2004.

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

I samarbeid med OSEAN
(Osteopathic European Academic
Network) kan NHO tilby en fullver-
dig internasjonal osteopatisk utdan-
nelse frem mot tittelen Osteopat DO.
I samarbeid med University of Wales
kan utdannelsen føre frem til en
mastergrad i Osteopati.

Norsk Høgskole i
Osteopati ble etablert i
1998. Siden den gang har
mange osteopater startet
egen osteopatipraksis i
Norge. I andre land som
England har osteopatene
vært en del av de etablerte
offentlig godkjente helse-
arbeidere i mange år. For
Norge er osteopati en ny
og spennende profesjon
som står foran en kom-
mende autorisasjon. Arbei-
det med autorisasjon er nå
i gang med Helse- og
Sosialdirektoratet. For fy-
sioterapeuter med inter-
esse for manuell medisin
er osteopati et yrke hvor
det medisinske manuelle
håndverk blir satt i et hel-
hetlig system.
NHO har en deltids-
utdannelse på 2310 timer
som går over 5 år. Selve
utdannelsen er mulig å
kombinere med fullt arbeid
innenfor fysioterapi.
Deltidsutdannelsen bygger
videre fra grunn-
utdannelsen i fysioterapi
og frem mot den ferdighet
og kunnskap som gir den
internasjonale tittelen
Osteopat DO. I tillegg til
kjente naturvitenskapelige
basalfag, vil eleven få alle
kjente og tradisjonelle
osteopatifag som GOT (ge-
neral osteopathic
technique), MET (muscle
energy technique),
Craniosacral terapi,
Visceral Osteopati, Funk-
sjonelle teknikker og an-
dre.

NHO ønsker deg velkom-
men til et meget spennende
og utviklende studie.

Norsk Høgskole
i Osteopati

UTDANNELSE
I OSTEOPATI

Søknadsfrist: 1. april 2004
Skolestart: 2. september 2004
Undervisningssted: Oslo

Kontakt NHO for flere opplysninger og
søknadspapirer:
Postboks 1081 Flattum
3503 Hønefoss.

Tlf. 32 12 96 00
nof@ringnett.no
www.osteopati.org
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fysioterapeuten@fysio.no

Kan nærvær læres?
Kurs i personlig og profesjonelt nærvær

I vår hektiske hverdag har vi liten tid til refleksjon over hvordan vi bru-
ker oss selv og vår tid. Tilstedeværelse på jobb og privat  krever grenser,
sentrering, og bevissthet. Fortidens tyngder og framtidens bekymring er
ofte årsak til indre uro og vanskeligheter med å gjøre gode valg.
Nærværstrening er et verktøy som kan hjelpe deg til å øke oppmerksom-
heten  på hvem du er og hva du bruker din tid og krefter på.  Deltagerne
vil få mulighet til å lære konkrete redskaper som vil være nyttige i hver-
dagen.

Tid: 19. og 20. mars 2004  Sted: Bærum. Pris: kr. 2.000.-.
Kursleder: Karen Margrethe Sæbø. Spesialist i psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi og sertifisert  kroppsanalytiker og psykoterapeut.
For mer informasjon 917.61.441. eller karenmas@online.no

Bruk gjerne e-post når du sender
annonser til Fysioterapeuten:

Manumedic har det siste tiåret etablert  seg som en av Skandinavias
ledende kursarrangører innen friskvern, helse og manuelle behandlings-
metoder.
Vi har nå oppdatert alt vårt materiale med den nyeste forskningen og er
stolte av å gi deg muligheten til å ta del i vårt utdanningstilbud i tiden
som kommer.
Ved å utdanne deg hos Manumedic sikres du kunnskapen som gjør deg
til den ressursen som samfunnet trenger.

Kursskjema våren 2004

1. Intensiv utdannelse til Diplomert massør
Sted Dato
Bergen 6.-9. mars
Stavanger 6.-9. mars
Tromsø 6.-9. mars
Trondheim 13.-16. mars
Oslo 13.-16. mars
Pris: 3.000,- (2.500,- stud.).

2. Stretching og triggerpunktsbehandling
Sted Dato
Stavanger 20.-21. mars
Bergen 20.-21. mars
Tromsø 20.-21. mars
Trondheim 27.-28. mars
Oslo 27.-28. mars
Pris: 2.300,-.

3. Forståelsen og behandlingen av de vanligste
belastningslidelsene og idrettsskadene
Sted Dato
Stavanger 17.-19. april
Bergen 17.-19. april
Tromsø 17.-19. april
Trondheim 24.-26. april
Oslo 24.-26. april
Pris: 2.800,-.

4. Kosthold og trening; et opplegg du kan leve med
Sted Dato
Stavanger 08.-09. mai
Bergen 08.-09. mai
Tromsø 08.-09. mai
Trondheim 08.-09. mai
Oslo 08.-09. mai
Pris: 1.900,-.

5. Internett-baserte studier
Studer anatomi og fysiologi i ditt eget tempo. Bestått utdannelse gir deg
som ikke allerede har bakgrunnskunnskap i anatomi og fysiologi tilgang
til Manumedics kurs. Kurset har samme standard pensum som høyskole-
studier i anatomi og fysiologi.
Pris: 2.000,-.

6. International Sports and Sciences Association (ISSA)
Manumedic har skaffet seg lisensen på en av verdens ledende utdannel-
ser innen personlig trening, kosthold, friskvern og helse. Studer i ditt
eget tempo og skaff deg kunnskapen som gjør deg til en kompetanse
innen helsesektoren.

For mer informasjon om hvordan du kan skreddersy din egen utdan-
nelse, vennligst ta kontakt med oss.
Vi arrangerer også kurs etter ønske. Vennligst ta kontakt med oss om din
by ikke er i vårt kursskjema.

Alle priser inkluderer kursmateriell.
Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart.
Behandlingsbenker kan kjøpes til redusert pris etter kurs.

For informasjon og påmelding:
Tlf./fax: 33 77 49 38
eller gå inn på vår hjemmeside
www.lifeimprovement.no

Kurs og etterutdanning i kroppspsykoterapi
Bodynamic Analyse 2004

Bodynamic Analyse er en ressursorientert kroppsdynamisk psykote-
rapi utviklet i Danmark. Bodynamic har markert seg internasjonalt
med sin karakterteori basert på detaljert kunnskap om kropp og
psyke og med sin teori og metode om behandling av sjokktraumer og
høystress. Analysen er utviklet innenfor psykodynamisk tradisjon med
inspirasjon fra pedagogikk, humanistisk psykologi, psykologisk og
motorisk utviklingsteori og analytisk forståelse.

Konflikthåndtering 17.-18. april 2004
Dette kurset gir deg mulighet til å øke din kapasitet i forhold til å håndtere
konflikter. Kurset viser hvordan du kan beholde ditt nærvær i konflikter
gjennom å fokusere på kroppslige, følelsesmessige og kognitive ferdighe-
ter. Tema som blir berørt er bl.a. kroppssansning, kontakt, kommunikasjon,
grenser og energioppbygging. Kursleder: Merete Holm Brantbjerg.
Sted: Oslo. Pris: 1.900,-

Traumer, trygghet og grenser 11.-12. september 2004
Dette kurset fokuserer på forståelse og håndtering av traumer. Tema som
berøres er: Kroppssansning, grenser, styring, dosering, etablering av trygg-
het og sikkerhet. Kursleder: Merete Holm Brantbjerg eller Steen Jørgen-
sen. Sted: Oslo. Pris: 1.900,-

Etterutdanning i sjokktraume-terapi 2004/2005
Etterutdanningen er rettet mot profesjonelle behandlere og terapeuter som
ønsker å øke sin kompetanse om ressursorientert behandling av sjokktrau-
mer ut fra et kroppslig integrert perspektiv. Undervisningen omfatter teori
om sjokktraumer og ferdighetstrening i kroppssansning og kroppslige
mestringsstrategier. Tid: Første samling 25.-28. nov. 2004. Andre og tredje
samling i 2005. Kursledere: Merete Holm Brantbjerg og Steen Jørgensen.
Sted: 1. og 3. samling: Oslo. 2. samling: Internat 7 døgn, østlandsområdet.
Pris: 18.500,- (ekskl. overnatting 2. samling)

NB! Gratis introduksjonsforedrag til Bodynamic Analyse og
etterutdanning i sjokktraume-terapi:
16. april og 10. september kl. 19-21. Sted: Oslo

For ytterligere informasjon, brosjyrer eller påmelding ta kontakt med:
Ingerid Heyerdahl, Bergsliensgate 10, 0354 Oslo, tlf: 99 29 76 40.
E-post: hingerid@online.no
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● Universitets- og høgskoleutdanninger
For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Videreutdanning i Habilitering og rehabilitering
Modul 1 og 2, 30 studiepoeng hver. Deltid

Målgruppe er personer med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider med
re-/ habiliteringsoppgaver innen helse- og sosialsektor, trygde-og
arbeidsmarkedsetat, barnehage og skolesektor, kultur og fritid. Under-
visningen vil fortrinnsvis foregå på 1 fast ukedag pr. uke.

Oppstart: 25. februar 2004
Varighet: Modul 1 og 2, 1 år hver
Kursavgift: Kr. 17.500 pr. modul.
Påmeldingsfrist: 15. februar 2004
Undervisningssted: Høgskolen i Vestfold
Opplysninger: Høgskolelektor Jonn Syse, tlf 33 03 75 28,
epost js@hive.no
eller på www-he.hive.no/kurs/

H Ø G S K O L E NH Ø G S K O L E N
I  V E S T F O L DI  V E S T F O L D

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

� Aerobicinstruktør?

� Treningsveileder?

� Sykkelinstruktør?

� Personlig trener?

� Trener i bedrift?

� Seniorinstruktør?

VIL DU UTDANNE DEG TIL ....

Avdeling for etter- og videreutdanning

TA KONTAKT FOR INFORMASJON:
Norges idrettshøgskole, EVU-avd. 

Tlf.: 23 26 21 24/23 26 20 71 • E-post: fi tness@nih.no

� � � � � 

www.nih.no/fi tness

FITNESS DELTID
30 studiepoeng

185x127.indd 1 06-01-04 15:26:15

På jobbjakt?

Følg med på
FYSIOTERAPEUTENs
arbeidsmarked på nett!

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked
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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

Dataprodukter

Benker, krakker, matter osv.

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

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

Fysioterapiutstyr generelt

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

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

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

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

Bærbare og elektriske benker i tre
Tlf 64 94 22 05 / Faks 64 94 45 08

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

post@sportsmaster.no
www.sportsmaster.no

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister! Ta kontakt med

Magne Egil Rendalen,
tlf. 62 94 69 02!

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

Vi er eneforhandler av ultralyd, inter-
ferens, TENS, EMG, kombinasjons-
terapi og kortbølge fra Enraf Nonius,
www.enraf-nonius.com

Din ElektroterapiPartner
Tlf. 69 35 38 70. Fax. 69 35 20 81

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

– gode strekk for alle som sitter foran pc!
www.avbrekk.no

Tlf. 99 35 53 92. E-post: kristine.vegstein@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

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.

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

MID-Laser
Medical Intelligent Diode Laser

DIN TOTALLEVERANDØR

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister! Ta kontakt med

Magne Egil Rendalen,
tlf. 62 94 69 02!

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

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

Tlf. 23 14 26 00.    Faks. 23 14 26 56.
Epost: info@ottobock.no     www.rehband.com
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jbrans eregisteret

Flere av FYSIOTERAPEUTENs lesere etterlyser
en samlet oversikt over leverandører av fysioterapiutstyr. Ved
å registrere ditt firma i vårt bransjeregister sikrer du deg at
norske fysioterapeuter blir oppmerksomme på ditt firma og
dets produkter.

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. 3.400
12 utgaver: kr. 4.800

Medium modul, 30 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.800
12 utgaver: kr. 6.200

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

Stor modul, 40 x 57 mm
6 utgaver: kr. 5.900
12 utgaver: kr. 8.100

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

Puter/matter for barn.
Tlf./faks: 69 31 90 45. Mob. 920 39 196.
E-post: info@bamseprodukter.no
Internett: www.bamseprodukter.no

BAMSE PRODUKTER

S-E-T konseptet (Sling Exercise Therapy)
NORDISK TERAPI AS,Postboks 64, N-4853 HIS.

Tlf. 37 05 97 70. Fax 37 05 97 80.
terapimaster@nordiskterapi.no

www.terapimaster.com

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

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

Varme/kulde, kremer/gel

Solarium m.m.

UltraTan Silver 850.
Meget driftssikkert solarium i proff-

kvalitet. Populært tilbud og gode
ekstrainntekter. Be om katalog!

Hydro-jet Hydroterapi-benk.
Kraftig og velgjørende massasje, kan
styres av brukeren! Fin også til
«rutinearbeid» og oppvarming/uttøyning.
Dyktig «massør» som ikke krever lønn.
Be om brosjyre!

5152 BØNES. Tlf. 55 12 38 40. e-post: info@ultratan.no
AGIT ULTRATAN

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs

Bransjeregister!

Fra 2004 inkluderer annonsen
link fra FYSIOTERAPEUTENs
hjemmeside i perioden.
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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: Anne Lexow

Løkkaskogen 10A, 0773 Oslo Tlf. 22 93 30 50/68 a
22 49 29 28 p, 908 43 950 mob.

anne.lexow@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. 64 87 86 06 a, 66 99 30 65 p
64 87 86 70 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
Stig B. Salberg

Tyholtvn. 5, 7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 73 50 a, 74 82 50 86 p,

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø. Tlf. 77 66 06 89 a,
99 71 11 59 mob. beate.ytreberg@hitos.no

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

Tlf. 32 85 48 70 a, 32 85 17 05 p, sieli@online.no
Guri Tokle

Belvedere 28, 7020 Trondheim
Tlf.: 73 86 90 86 a, 73 86 79 87 faks,
73 93 97 27 p, guri.tokle@stolav.no

Studentobservatører:
Anne Hilde Langhelle, Nedre Ullevål 7, rom 345,

0850 Oslo. ahalanghelle@hotmail.com  Tlf. 97 14 47 31
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
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Lene Rønning-Arnesen (fung.)

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

Rådgiver: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Anne Lexow,
forbundsleder

Pensjoner til besvær

I disse dager slippes pensjonskommisjonens innstilling. Pensjonskommisjonen ble ned-
satt for å finne et pensjonssystem for fremtiden som tar høyde for den kommende eldre-
bølgen. Det er vi som er født i de første 20 årene etter krigen som vil utgjøre eldre-
bølgen. Og vi vil koste mye, blant annet gjennom opparbeidede pensjonsrettigheter.

Problemet er ikke bare mange eldre, problemet er like mye at det ikke fødes nok
barn.  Den såkalte ”forsørgelsesbyrden” vil øke, det vil si antallet eldre i forhold til den
yrkesaktive delen av befolkningen. På sikt vil dette føre til mangel på skattebetalere til
å betjene de offentlige velferdsgodene.

For å unngå å styre Folketrygden mot konkurs, har pensjonskommisjonen derfor sett
seg nødt til å foreslå kutt i alderspensjonen for mer enn 1 million lønnstakere. Denne
gruppen lønnstakere er de som tjener mellom 200 000 og 350 000 kroner i året. Dette
må sees som et angrep på offentlig ansattes opparbeidede rettigheter. I dag har offentlig
ansatte tjenestepensjoner på toppen av folketrygden, og systemet virker slik at kutt i fol-
ketrygden kompenseres med økt tjenestepensjon slik at arbeidstakeren er sikret
pensjonsutbetaling på 66 % av sluttlønnen. Dette blir det slutt på hvis pensjons-
kommisjonen får det som den vil.

Alle får etter forslaget anledning til å gå av ved fylte 62 år, men det skal  koste dyrt å
gå av før fylte 67. Målet for kommisjonen er å stimulere folk til å stå lenger i jobb. I da-
gens ordning har vi den såkalte beste-års-regelen, det vil si at de 20 ”beste” årene leg-
ges til grunn ved beregning av pensjon. I forslaget skal alle år telle like mye. Dette be-
tyr at pensjonskommisjonen legger opp til å favorisere menn.

De nye reglene vil, dersom de ikke møter motstand, gjelde fullt ut for dem som er
født etter 1965. De som er født før 1950 vil få folketrygd etter gjeldende regeler, og for
de som befinner seg midt i mellom blir det en kombinasjon.

Kommisjonens innstilling skal ut på høring før den blir behandlet av regjering og
storting. De fleste vil være enige om at det må endringer til i Folketrygden for å sikre at
også våre barn får en tilfredsstillende alderdom. Og hvor skal pengene tas fra dersom vi
fortsatt skal opprettholde velferdsstatens goder med offentlig finansiert utdanning, hel-
sevesen og eldreomsorg?

At Folketrygden skal tilføres mer penger ved å ta fra arbeidstakernes opparbeidede
rettigheter er en dårlig og uaktuell løsning. Tjenestepensjonen i offentlig sektor er resul-
tat av forhandlinger mellom arbeidstakernes organisasjoner og arbeidsgiverne. Den bør
holdes langt unna diskusjonen om hvordan Folketrygden skal tilføres mer midler.
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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

Høyere fradrag på selvan-
givelsen for fagforenings-
kontingent
Fradraget for fagforeningskontingent økes fra 1100
kroner til 1450 kroner for selvangivelsen for 2003.
Fra inntektsåret 2004 vil fradraget øke til 1800 kro-
ner, opplyser Finansdepartementet.

Lavere priser på flere
forsikringer
Prisene på flere av dine forsikringer gjennom NFF vil
synke i 2004. Enkelte forsikringer vil likevel øke i pris.

NFF har i høst hatt flere av sine kollektive forsik-
ringer ute på tilbudsrunde blant norske og utenland-
ske forsikringsselskap. Denne runden har ført til la-
vere pris på flere forsikringer, samtidig som deknin-
gene også er forbedret på noen produkter.
Sykeavbruddsforsikringen blir mye rimeligere i 2004.
I 2003 måtte du ut med kr 7906 for en hel dekning, i
2004 koster den bare kr 5684. Dersom du har redu-
sert dekning vil prisen bli tilsvarende lavere.
Den nye sykeavbruddsforsikringen dekker imidlertid
bare dersom du er 100 prosent sykemeldt – ikke 50
prosent som tidligere. NFFs forsikringsutvalg vurderte
det som viktigst å ha en rimelig dekning dersom man
blir syk, fremfor å ha en mye dyrere dekning ved halv
sykemelding. Alle privatpraktiserende under 60 år kan
kjøpe forsikringen, uavhengig av om de mottar drifts-
tilskudd.

Ansvarsforsikringen dekker fra 1. januar også aku-
punktur i tillegg til manuell terapi, uten at du behøver
å betale noe ekstra. Medlemmer som har tegnet
tilleggsdekning for akupunktur kan derfor si opp
denne. Prisen for 2004 vil bli kr. 547 – opp fra kr. 325
i år. Til gjengjeld er altså dekningen utvidet, og egen-
andelen redusert fra kr. 7.500 til kr. 6.000. Frivillig
tilleggsdekning for de yngste medlemmene har fått
en kraftig prisreduksjon, mens de øvrige medlem-
mene har fått en noe lavere pris. Også ektefeller får
rimeligere forsikringer fra neste år, samtidig som
gebyret på kr 300 for helsevurdering forsvinner fra
1. januar.

Forsikringene ovenfor er flyttet fra If og Handels-
banken Liv til Vesta, men de skal administreres av
NFFs forsikringskontor. Giro, forsikringsbevis og vil-
kår vil bli noe forsinket på grunn av flyttingen, men
forsikringskontoret regner med at det vil bli sendt ut
i løpet av januar måned.

Innboforsikringen dekker inntil 1,3 mill, og egen-
andelen er kr. 2.000. Prisen blir kr. 10 lavere i sone 2,
de to andre sonene får ingen endringer.

Reiseforsikringen øker til kr. 892, og den obliga-
toriske livs-, uføre – og ulykkesforsikringen øker fra
kr. 1.356 til kr. 1.440 i 2004.

Du kan bestille NFFs medlemsforsikringer fra
Forsikringskontoret på 22 93 30 69, via e-post

forsikring@fysio.no eller på nett. Under forsik-
ringsinfoen kan du logge deg inn på et skjermet om-
råde og se hva slags forsikringer du har, og der kan
du også bestille de forsikringene du mangler.

Helsedepartementet avviser
utsettelse i transportutgifts-
saken
Helsedepartementet avviser i et brev til NFF datert
22.12.03 å utsette de nye bestemmelsene om ansvar
for transport av helsepersonell.

Dermed må fysioterapeuter etterkomme bestem-
melsene fra 01.01.04 og reiseutgifter for helseper-
sonell skal sendes til kommunene og ikke til trygden.
Dette vedtok Stortinget i høst, men NFF mente at fris-
ten for iverksettelse var urimelig kort.

Dette medfører at fysioterapeuter i kommuner
utenfor Oslo må sende regning til kommunen på
transportutgifter ved hjemmebehandling. Dette frem-
kommer i takst F 3.1 i takstplakaten og reisetillegget
F2 skal trygden fortsatt dekke, sier advokat Kjersti
Hatlestad i NFF.

– For dere i Oslo betyr den nye ordningen at rei-
seutgiftene på kr. 24,- skal dekkes av Oslo kommune
ved bydelen. Trygden skal utbetale reisetillegget på
kr. 56,- per gang slik det er bestemt i takst F3.2, sier
Hatlestad.

Super respons på under-
søkelsen i forkant av
tariff 2004
Mer enn 1500 medlemmer svarte i NFFs undersø-
kelse i forkant av tarifforhandlingene våren 2004.
Undersøkelsen gikk per e-post til 3000 medlemmer
med et ansettelses- eller inntektsforhold.

– 1500 svar gir et veldig godt utgangspunkt for å
forme kravene ved forhandlingene med bakgrunn i
medlemmenes standpunkter, sier forbundsleder Anne
Lexow.

I løpet av noen hektiske uker i slutten av desem-
ber 2003 tok medlemmene stilling til alt fra hvilke
takster som bør prioriteres i forhandlingene til om de
ønsker å betale mer for sin egen pensjon.

– Vi kan ikke gå ut med alle resultatene siden de

primært er verktøy for NFF i vårens forhandlinger. Men
vi kan si så mye som at medlemmene har gitt klare
svar med tanke på hvilke takster de ønsker at NFF
skal forhandle mest om. Medlemmene har også gitt
klar beskjed om særaldersgrenser og arbeidstid, sier
Anne Lexow.

Undersøkelsen ble denne gang tilbudt med eget
passord på www.fysio.no og som en peker nederst i
e-postinvitasjonen. Denne løsningen kommer som et
resultat av at en del fysioterapeuter ikke tillates å bruke
Internett på arbeidsplassen og derfor må svare fra
en annen PC enn den de bruker på arbeid.

Økte egenandeler
Stortinget vedtok i desember nye egenandeler for
fysioterapitjenester. Ny takstplakat og ny egenandels-
plakat fra Helsedepartementet ble sendt til de med-
lemmene det gjelder i romjulen. Begge plakatene er
tilgjengelige på www.fysio.no. Departementet avviste
NFFs henstilling om utsetting av iverksetting av nye
egenandeler.

Pasientens egenandel for undersøkelse øker fra
kr 100,- til kr 120,-. Egenandelen for manuell terapi
øker fra kr 130,- til 150,-. Egenandelen for psykia-
trisk og psykomotorisk fysioterapi øker fra kr 145,-
til kr 170,-.

Du kan også laste ned og skrive ut et oppslag for
informasjon til pasientene om de økte egenandeler
fra www.fysio.no under Privat praksis.

Fakturaproblemer
På grunn av omlegging av NFFs regnskapssystem
klarer sekretariatet i skrivende stund ikke å effektu-
ere fakturaer. Dette gjelder alt av forbundets faktu-
raer, fra handel i nettbutikken og medlemsskap til
spesialistordningen og kursvirksomhet. Faktureringen
vil komme i gang igjen i begynnelsen av februar. Sek-
sjon for administrasjon og økonomi beklager forsin-
kelsen og de ulemper dette medfører.

Husk å fornye din
spesialistgodkjenning
Hvis din spesialistgodkjenning gikk ut 01.01.2004 må
du snarest sende søknad om fornyelse til NFF ved
fagseksjonen.

Husk å oppdatere dine medlemsopplysninger
Har du endret bosted eller arbeidstilknytning? Har du ny e-postadresse? Disse og lignende adresser er
avgjørende for at NFF skal nå frem til deg med viktig informasjon. Stadig mer informasjon vil bli sendt
elektronisk fra NFF. Derfor må du selv sørge for at e-postadressen din er riktig.

Logg deg inn på medlemsbildet FOR MEDLEMMER på www.fysio.no eller send dette skjemaet til oss:

Etternavn: ................................................................. Fornavn: ................................................
Personnummer (11 siffer): ...........................................................................................................
Privatadresse: ...............................................................................................................................
Telefon privat: ...............................................................................................................................
Telefon mobil: ...............................................................................................................................
Arbeidsgiver eller arbeidssted: .....................................................................................................
E-postadresse: ..............................................................................................................................

Send skjemaet til Norsk Fysioterapeutforbund, Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo,
eller 22 56 58 25. Du kan også sende e-post til kristin.stormo@fysio.no
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I nform
asjon  fra  NFF

fysioterapeuten@fysio.no

annonse@fysio.no
www.fysioterapeuten.no

NFFs kolleksjon

Medium tursekk,
30 liter
Svart, med NFFs logo

kr. 200

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no/butikk, eller du kan sende skriftlig bestilling
til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25.
E-post: francoise.thorkildson@fysio.no

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

Navn: ................................................................................................ Navn: ...........................................................................................

Adresse: ........................................................................................... Adresse: ......................................................................................

Postnummer/sted: ............................................................................ Postnummer/sted: ......................................................................

Tlf.: ...................................................................................................

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

Hvitt krus med
NFFs logo

kr. 40

Svart veske med
NFFs logo med plass
til perm eller PC

kr. 150

Dokumentmappe
i polyester

kr. 120
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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. 20.
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 19/1 23/1 13/1
3   9/2 13/2   5/3

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.

Februar
5.-6. Bergen. Vinterseminar for fysioterapeuter
fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane
Arr: Fysioterapiavd. ved Haukeland, Institutt for
fysioterapi HiB, Seksjon for fysioterapivitenskap
UiB og lokalforeningene i NFF.
Sted: Høgskolen i Bergen
Info: elisabeth.hjorthen@helse-bergen.no

6.-8. februar. Kvitfjell. Vinterseminar.
Arr: Faggruppen for idrettsfysioterapi.
Info: www.idrettsfysioterapi.no

13.-15. Oslo. Nakke–Rygg: En biomedisinsk
tilnærming. Tverrfaglig seminar.
Arr: Faggruppen for manuell terapi, Norsk
Kiropraktorforening, Nasjonalt ryggnettverk.
Info: agnese@online.no

19.-20. Lillehammer. Seminar Rehab. 2004.
Mer info: www.ffhs.no eller kontakt
forum@ffhs.no

Mars
12 – 13, Oslo. Årsmøte/seminar.
Tema: Barn og ungdom.
Palliativ treff: 11.3. Lovisenberg sykehus.
Arr.: Faggruppen for onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling.

12.-13. Innsbruck, Østerrike.
«Low Back Pain»-kongress.
Info: angelika.kail@physioaustria.at

17.-19. Bergen. Årsmøteseminar.
Arr: NFFs faggruppe for barne- og ungdoms-
fysioterapi.

18.-20. Trondheim. Årsmøte/seminar. Tema:
Smerte - livet setter spor..
Arr. Faggruppe for psykiatrisk og psykomotorisk
fysioterapi.
Info: post@kursogkongress.no

19.-20. Oslo. NFFs faggruppe for geronto-
geriatrisk fysioterapi har årsmøte, fagseminar og
20-årsjubileumsmiddag.

24.-26. Trondheim. Fagseminar om «Mestring
og bevegelse».
Arr: NFFs Faggruppe for ergonomi.
Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotel.
Info: post@kursogkongress.no

21.-26. Cape Town, Sør-Afrika. Den 8. IFOMT-
kongressen. Tema: Balancing the Outcome of
Manual Therapy. Info: Sally Elliott, Conference
Management Centre, UCT Medical School. Anzio
Road, Observatory 7925, Cape Town, South
Africa. Tel: +27  21  406-6381   Fax: +27  21
448-6263 E-post: selliott@curie.uct.ac.za

25-27. Stockholm. 7th Scandinavian Congress
on Medicine and Science in Sports.
Info: www.svenskidrottsmedicin.org.

April
4.-6. Bodrum, Tyrkia. State of the Art in Chronic
Low Back Pain. Symposium.
Arr.: Erasmus Universitetet, Rotterdam og
VitalMed Bodrum.
Info: www.vitamedbodrum.com/English/
lowback04

16.-17. Oslo. Årsmøte i Norsk Forening for
Ryggforskning.
Info:  Tlf. 66 76 36 18, e-post: jl@nycomed.com

22.-23. Gøteborg. Nordisk møte innen
området lungefysioterapi.
Arr: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund,
LSR, faggruppen for «Andning ock cirkulasjon».
For mer info: www.lsr.se

23.-24. Sandefjord. Fagseminar og årsmøte.
Tema: Kvinners kroppsbilde, spiseforstyrrelser,
fysisk og psykisk helse i svangerskap, fødsel og
barseltid.
Arr.: Faggruppen for kvinnehelse.

Juni
21.-26. Oslo. 20th World Congress of
Rehabilitation International.

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



55Fysioterapeuten nr. 1   januar  2004

Styrke, stabilitet og sansemotorikk for hele kroppen

K urskalender 2004

Kurs Sted Dato Pris
Grunnkurs Oslo 02.02 1 300 kr
Grunnkurs Bergen 05.02 1 300 kr
Fordypning Trinn 1-U Bodø 17.02-18.02 2 900 kr
Fordypning Trinn 1-O Bodø 19.02-20.02 2 900 kr

Kurs Sted Dato Pris
Grunnkurs Oslo 15.03 1 300 kr
Fordypning Trinn 1-U Oslo 10.03-11.03 2 900 kr
Fordypning Trinn 1-U Bergen 12.03-13.03 2 900 kr
Fordypning Trinn 1-O Oslo 12.03-13.03 2 900 kr
Fordypning Trinn 1-O Bergen 26.03-27.03 2 900 kr
Senior Oslo 26.03-27.03 2 900 kr

Bekkenrelaterte plager Oslo 24.03-25.03 3 200 kr
(i samarbeid med Britt Stuge)

Kurs Sted Dato Pris
Fordypning Trinn 2-U Oslo 21.04-22.04 3 500 kr
Fordypning Trinn 2-O Oslo 23.04-24.04 3 500 kr
Fordypning Trinn 2-U Nordreisa 26.03-27.03 3 500 kr

Kurs Sted Dato Pris
Bedrift Bergen 06.05-07.05

Kurs Sted Dato Pris
Grunnkurs Bergen 01.09 1 300 kr
Grunnkurs Oslo 03.09 1 300 kr
Fordypning Trinn 1-U Oslo 08.09-09.09 2 900 kr
Fordypning Trinn 1-U Bergen 16.09-17.09 2 900 kr
Fordypning Trinn 1-O Oslo 10.09-11.09 2 900 kr
Fordypning Trinn 1-O Bergen 23.09-24.09 2 900 kr
Senior Oslo 20.09-21.09 2 900 kr

F ebr uar
S-E-T kurs

Mar s
S-E-T kurs

Andre kurs

A pr il
S-E-T kurs

Mai
S-E-T kurs

For nærmere kursomtale og påmelding se:

w w w . t e r a p i m a s t e r . c o m
eller kontakt oss på tlf. 37 05 97 70 eller mail: kurs@nordiskterapi.no

Student og

turnuskandidater

50% rabatt
på S-E-T kurs

(Begrenset antall)

S eptem ber
S-E-T kurs
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BTL 5820 S
• Kombinert elektroterapi og ultralyd.

• Oversiktlig touch-display som gir 
brukervennlig informasjon og hjelp.

• Oppslagsverk med behandlingsforslag.

• Stort antall behandlingsprogrammer og 
terapeuten kan lage opp til 500 egne 
behandlingsprogrammer.

• Behandlingsprogrammene kan 
oppgraderes.

• Pasientdatabase.

• Kan kombineres med vakuumenhet 
og/eller laser.

BTL 5820 S kr 33.950,-. 
Legg til BTL VAC kr 13.100,-.
Legg til Laser kr 4.450,-*
*laserprobe kjøpes separat.

Alla priser er eks. mva. og frakt.

Vi tilbyr finansiering i samarbeid med 

GE Capital

combimed

Se andre modeller på vår internettside.

www.combimed.no
combimed a.s, Postboks 479,  3605 Kongsberg
Telefon: +47 32 72 24 11   •   Telefaks: +47 32 72 24 15   •   e-post: post@combimed.no                

combimed a.s
drives av personell med medisinsk kompetanse og tilbyr løsninger tilpasset terapeutens behov.

Vi samarbeider med BTL Medical Technologies, en av markedets mest innovative produsenter av fysikalsk utstyr.




