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Majorstuen
fra 100 m2 til 1.762 m2 m/parkering

● Kontorlokaler med sentral beliggenhet og alle
fasiliteter i umiddelbar nærhet. Kjøpesenter
samt mye helserelatert virksomhet i bygget.

● Kombinasjon av cellekontorer og åpent land-
skap. Lokalene kan tilpasses leietakers behov.

● Heis.
● Parkering i garasje.
● Gangavstand til offentlig kommunikasjon.

www.nnm.no
FAX: 2311 6970  ADR: STRANDEN 1A – AKER BRYGGE
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Brubygger. Det er en myte at
idrettsfolk bare holder på med folk
som driver eliteidrett. Idretts-
fysioterapi har stor overførings-
verdi, særlig innen rehabilitering,
sier Bjørn Fossan, ny leder for
idrettsfysioterapeutenes faggruppe
i NFF.

Stor tiltro. Fysioterapeuter har stor
tillit i befolkningen når det gjelder
behandling av muskel- og skjelett-
lidelser. 86 prosent oppgir i en
spørreundersøkelse MMI har utført
for NFF at de ble bedre eller at
plagen forsvant etter behandling
hos fysioterapeut.

Fondet. Ni av ti fysioterapeuter har
kjennskap til Fondet. Men privat-
praktiserende og nyutdannede vet for
lite om hva Fond til etter- og videreut-
danning av fysioterapeuter kan tilby.
Disse gruppene blir derfor hoved-
satsingsområdet framover for styreleder
May Arna Risberg og sekretariatsleder
Birthe Hansson.

Etikk. Etiske problemstil-
linger er hverdagskost for
fysioterapeuter. Det sier
Laila Brøndbo, sjef-
fysioterapeut ved Sykehu-
set Østfold HF og medlem
av etisk råd ved helse-
foretaket.
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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.

Leserne har talt

... i alle fall en del av dem. Takk til alle som tok seg tid til å delta i vår leserundersøkelse!

Spørreundersøkelsen som MMI utførte for FYSIOTERAPEUTEN i januar/februar viser at vi

har meget lojale lesere som i hovedsak er godt fornøyde med sitt fagtidsskrift. I gjennomsnitt

bruker leserne 59 minutter på hvert blad, og det er svært mye i en tid med beinhard konkur-

ranse om folks oppmerksomhet. For ikke å glemme den mye omtalte og utskjelte  tids-

klemma. Den rammer jo travle fysioterapeuter like mye som andre yrkesgrupper.

Dette sier mye om tidsskriftets posisjon. Det bekrefter også tidligere undersøkelser som

har vist at FYSIOTERAPEUTEN er den desidert viktigste kilden til faglig informasjon for

norske fysioterapeuter.

Hovedresultatene viser at leserne ønsker mer fagstoff, gjerne flere fagartikler, og fagstoffet

vil de lese på papir. De ønsker ikke at en større del av bladet skal legges ut på nettet, hvis det

skjer på bekostning av innholdet i papirutgaven.

Et stort flertall er også godt fornøyde med innholdet i bladet generelt. I alt 76 prosent er

enten godt, meget godt eller særlig godt fornøyde med den nytten de har av å lese FYSIOTE-

RAPEUTEN.

Leserundersøkelsen er meget hyggelig og oppmuntrende lesning for oss i redaksjonen. Vi

har imidlertid ikke tenkt å lene oss tilbake i den tro at absolutt alt er såre vel. Det er mye å

gripe fatt i. Det tydeligste signalet leserundersøkelsen gir er at vi må ha et enda sterkere fokus

på fagstoff, både med hensyn til kvalitet og mengde. Her er vi imidlertid avhengig av et godt

samarbeid med faglig engasjerte fysioterapeuter ut over det ganske land: Kom med forslag til

temaer, skriv fagartikler, og kom med innlegg og kronikker om fag og forskning!

Resultatet av leserundersøkelsen gir også klare indikasjoner på hvor norske fysioterapeuter

står når det gjelder internettbruk. Bruken av internett som informasjonskilde ligger et godt

stykke under gjennomsnittet for den norske befolkning. Det skal vi selvsagt ta hensyn til i

videreutviklingen av bladet, både når det gjelder innhold og form.

Vi har imidlertid et kjempestort forbedringspotensiale når det gjelder bladets egne nett-

sider, www.fysioterapeuten.no  Men en eventuell større satsing på nett må i de nærmeste

årene skje parallelt med utviklingen av FYSIOTERAPEUTEN på papir.
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Forhandlingene i vårens hoved-

tariffoppgjør er nå i full gang og

skal være sluttført innen 1. mai.

Tradisjonen tro faller ikke bitene

på plass før i aller siste liten.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Forbundsleder Anne Lexow sier til FYSIO-
TERAPEUTEN at snuoperasjonen som star-
tet i 2002 for å minske lønnsforskjellene
mellom offentlig og privat sektor må fort-
sette. Dette er et viktig overordnet prinsipp
for NFF i dette oppgjøret.

Blant NFFs krav i KS-området er innfø-
ring av kode for fagledere. Det vil si fag-

Lang dags ferd mot Tariff 2004
lederstillinger innen fysioterapi på den en-
kelte arbeidsplass som skal komme i tillegg
til den overordnede ledelsen ved for eksem-
pel en avdeling eller en klinikk.

Situasjonen i blant annet sykehusene er at
andre faggrupper enn fysioterapeuter som
regel har det overordnede lederansvaret.
NFF mener altså at det er behov for en
fysioterapifaglig ledelse under den generelle
avdelingsledelsen, både i KS og NAVO-om-
rådene.

Et annet krav er høyere avlønning av fy-
sioterapeuter med spesialkompetanse, det vil
si videreutdanning med 20 vekttall eller til-
svarende.

Det fremmes også krav om minstelønn
for fysioterapeuter i lederstillinger innen
KS-området. For område stat fremmer NFF
krav om blant annet høyere avlønning innen
universitets- og høyskolesektoren. Her skal
også bedriftsfysioterapeuter prioriteres.

NFF mener prinsipielt at det må være

rom for avsetning til en lokal pott. Men pot-
ten må være av en viss størrelse for at det lo-
kale apparatet skal settes i gang.

– Vi er bekymret for rammen i dette opp-
gjøret, om det er nok å fordele mellom de
ulike gruppene. Kommunene er hardt presset
økonomisk, og helseforetakene har fått be-
skjed om å øke effektiviteten. Dette er helt
klart med på å gjøre oppgjøret vanskelig,
mener forbundslederen.

Når dette skrives, har det akkurat vært
brudd i forhandlingene i privat sektor, som
etter planen skal være «i boks» før påske.
Det var striden om tjenestepensjon som for-
årsaket bruddet.

– Når forhandlingene i privat sektor er i
havn, vil vi få en indikator på hva rammen i
offentlig sektor vil bli, sier Anne Lexow.

Fysioterapeuter som vil følge med på
framdriften i tariffoppgjøret kan få informa-
sjon på NFFs nettsider, www.fysio.no

Unisling seil brukes på alle typer personløftere som er godkjent etter

EN ISO 10535 og som har løftebøyle med 2- eller 4-punkts seiloppheng.
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Det er færre som har besøkt FYSIOTERAPEUTENs hjemmesiden, enn 
siden til NFF, og nesten alle (96% ) av de som har besøkt 
www.fysioterapeuten.no har også besøkt www.fysio.no

Spm. 20 Har du noengang besøkt FYSIOTERAPEUTENs hjemmeside www.fysioterapeuten.no 
på Internett?

Filter: Benytter internett

Nei 33 %

Vet ikke 3 % 

Ja 65 %

Deler av bladet leses mye. Fagartikler leses mest, deretter nyheter om 
forskning og aktuelt sidene.
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21

0 20 40 60 80 100

Fagartikler

Nyheter om forskning

Aktuelt sidene

Informasjon fra NFF

Reportasjer/intervju

FYSIOTERAPEUTENs dekning av NFFs virksomhet

Debatt

Redaktørens leder

Blikk på forskning (CAPs)

Bokomtaler

Fra leserne

Spalten innspill

Spm. 9.A Kryss av de artikkeltypene du vanligvis leser 
Total 

FYSIOTERAPEUTENs lesere vil ha

mer stoff om fag og forskning,

gjerne i form av flere vitenskaplige

fagartikler. Flertallet sier nei til

fagstoff via internett. De ønsker

ikke at en større del av bladet skal

legges ut på nettet, hvis dette går

på bekostning av innholdet i

papirutgaven.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Dette går fram av en leserundersøkelse som
MMI har gjennomført for FYSIOTERA-
PEUTEN. I alt 600 av NFFs medlemmer
fikk tilsendt et spørreskjema sammen med
januarutgaven av bladet. Av disse var 113 til-
knyttet utdannings- og forskningsmiljøene
innen fysioterapi, mens resten, 487, var et
tilfeldig trukket utvalg blant resten av NFFs
medlemmer. Svarprosenten var 57, og det er
ifølge MMI bra med tanke på den generelle
responsen på leserundersøkelser i dag. Fond
til etter- og videreutdanning av fysioterapeu-
ter delfinansierte undersøkelsen.

I vår omtale av resultatene bruker vi her
betegnelsene «akademikere» og «andre».

Årsaken til at lesere fra høyskole- og
universitetsmiljø er skilt ut som egen gruppe
i denne leserundersøkelsen, er at redaksjo-
nen ønsket svar på hvordan denne gruppen
forholdt seg til FYSIOTERAPEUTEN som
fagblad. En viktig del av formålet med leser-
undersøkelsen var å få svar på hvordan fag-
stoffet kan videreutvikles. Spørreskjemaene
hadde av den grunn flere spørsmål om fag-
stoff enn det som ville være normalt for
denne typen undersøkelser.

Leserne mener:

Mer fag – og minst mulig internett
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Lojale lesere
Resultatene viser at FYSIOTERAPEUTEN har meget lojale
lesere. Flertallet er også godt fornøyd med innholdet og den
nytten de har av bladet. I alt 76 prosent er enten godt, meget
godt eller særdeles godt fornøyd med nytten de har FYSIOTE-
RAPEUTEN som fagblad.

I gjennomsnitt leses hele 5,6 av 6 blader. De aller fleste, 85
prosent, er fornøyde med 12 utgaver i året, mens 9 prosent vil
ha færre utgaver enn i dag.

Bladet leses svært grundig. 6 av 10 oppgir at de leser det
meste av bladet eller utvalgte artikler. I gjennomsnitt bruker
leserne 59 minutter per blad, en svært høy lesetid sammenlig-
net med andre blader i fagpressen. Nærmere 8 av 10 oppbeva-
rer bladene til senere bruk.

Deler av bladet leses spesielt mye, og fagartiklene leses al-
ler mest. Deretter kommer nyheter om forskning og aktuelt-si-
dene. 83 prosent leser vanligvis fagartikkelen. Saker som inne-
holder nyheter om forskning leses av 70 prosent. Aktuelt-si-
dene oppgir 70 prosent at de leser, mens 65 prosent leser si-
dene merket med blått, Informasjon fra NFF. Reportasjer og
intervjuer leses vanligvis av 58 prosent. 40 prosent leser Blikk
på forskning (CAPs), bokomtaler og «Fra leserne».

Fagartiklene scorer naturlig nok høyest i akademiker-
gruppen. 92 prosent i denne gruppen oppgir at de leser fag-
artiklene, mot 83 prosent i den generelle gruppen. Blikk på
forskning (CAPs) oppgir 71 prosent av akademikerne at de le-
ser, mot 39 prosent i gruppen «andre».

Nivået bør heves
FYSIOTERAPEUTEN har også nylig åpnet for publisering av
fagartikler på svensk, dansk og engelsk, for å få et større til-
fang av fagartikler til bladet. Leserundersøkelsen viser at
mange er skeptiske til fagartikler på andre språk. Enkelte fag-
artikler på svensk eller dansk er greit, mens engelsk tydeligvis
er mer problematisk. Kun 55 prosent av akademikerne mener
det er greit å lese fagartikler på engelsk i FYSIOTERAPEU-
TEN, mens 30 prosent i den generelle gruppen synes det er
OK.

Hva mener så leserne om kvaliteten på fagstoffet? Her er
det rom for forbedringer ifølge en stor del av besvarelsene.
Kun 20 prosent av akademikerne er enige i utsagnet «Fag-
artiklene i bladet har høyt faglig nivå», mens 46 prosent av
gruppen «andre» mener det samme. Utsagnet «FYSIOTERA-
PEUTEN har mye fagstoff som er relevant for min praksis» er
22 prosent av akademikerne og 20 prosent av gruppen «andre»
enig i. Det går også klart fram at leserne er skeptiske til popu-
larisering av fagstoff. ■
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FYSIOTERAPEUTENs hjemmeside benyttes ikke så ofte. Over 
halvparten besøker siden sjeldnere enn en gang i måneden.  

Spm. 21 Hvor ofte besøker du vanligvis FYSIOTERAPEUTENs hjemmeside 
(www.fysioterapeuten.no)?

Filter: Har besøkt FYSIOTERAPEUTENs hjemmeside

0 %

13 %

30 %

56 %

2 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Hver dag

Minst en gang i uken

Minst en gang i måneden

Sjeldnere

Vet ikke

• Menn og lesere under 30 år er 

overrepresententert blant de som benytter 

siden minst en gang i uken.

FYSIOTERAPEUTENs lesere øn-

sker altså ikke at en større del av

innholdet skal legges ut på bla-

dets nettsider, hvis dette går ut

over innholdet i papirutgaven.

Flertallet vil lese fagstoff på papir,

ikke på nett.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Det går ikke fram av undersøkelsen om
skepsisen til internett er generell, eller om
interessen ville øke hvis bladets nettsider ble
utvidet og forbedret. Situasjonen per i dag er
at bladets nettsider ikke benyttes særlig ofte.
De som bruker dem mest aktivt, det vil si
minst en gang i uken, er menn og lesere un-
der 30 år.

MMI konkluderer derfor med at FYSIO-
TERAPEUTEN ikke bør bruke store ressur-
ser på å utvide nettsidene, dersom dette skjer
på bekostning av innholdet i bladet.

Reaksjonen på følgende utsagn i spørre-
skjemaet sier sitt: «Er du enig eller uenig i at
en større del av bladet legges ut på nett,
mens antallet utgaver på papir reduseres?»
25 prosent av akademikerne er enige i utsag-
net, mot 15 prosent av gruppen andre. Når
det gjelder totalen, er 56 prosent uenig.

På spørsmålet «Hvordan syns du at fag-
artiklene i FYSIOTERAPEUTEN skal pub-
liseres», svarer 63 prosent at de vil ha dem
som en del av bladet, slik det er i dag. 27
prosent mener det kan skilles ut i et eget
blad som sendes sammen med bladet hvert
kvartal. Bare seks prosent svarer positivt på
at fagartiklene kan publiseres på internett,
med egne nettsider for tradisjonelle fag-
artikler og fagdebatt. Det er ingen klare for-
skjeller mellom akademikere og andre på
dette området.

79 prosent av deltakerne i leser-
undersøkelsen har internettilgang hjemme,
mens 63 prosent har tilgang på jobb. 7 pro-
sent har tilgang andre steder, og seks prosent
har ingen tilgang til internett.

46 prosent oppgir at de bruker internett

Meritterende viktig?
Seks prosent av det totale antallet respondenter oppgir at de har publisert fagartikler i FYSIOTERAPEUTEN.

Blant akademikerne er denne andelen 45 prosent.

 På spørsmål om hvor viktig det er at Fysioterapeuten blir et meritterende tidsskrift svarte 11 prosent av

det totale antallet respondenter at dette er meget viktig. 28 prosent mener det er ganske viktig, mens i alt 48

prosent menter det er mindre viktig eller ikke viktig i det hele tatt. I gruppen akademikere mener 32 prosent

at det er viktig at  Fysioterapeuten blir et meritterende tidsskrift.

Den viktigste grunnen til at leserne ikke publiserer fagartikler i FYSIOTERAPEUTEN er at de føler de ikke

har hatt noe spesielt å bidra med. 59 prosent gir dette svaret i undersøkelsen. I alt 32 prosent oppgir

tidspress eller mangel på interesse som årsak. Kun to prosent oppgir at de heller vil publisere i internasjo-

nale meritterende tidsskrifter.

Leserne har med andre ord ikke tatt noe klart standpunkt til om FYSIOTERAPEUTEN bør bli et meritter-

ende tidsskrift. Samtidig går det klart fram at dette ikke er vesentlig for publisering av fagartikler i bladet.

Lav «nettfaktor»

daglig, 38 prosent ukentlig og 14 prosent
månedlig eller sjeldnere. Kun to prosent sva-
rer at de aldri bruker internett.

NFF og FYSIOTERAPEUTEN har hver
sin hjemmeside. På spørsmål om de noen
gang har besøkt NFFs hjemmeside,
www.fysio.no, svarer 81 prosent ja, 17 pro-
sent nei og to prosent vet ikke.

Samme spørsmål for bladets hjemmeside
gir 65 prosent ja, 33 prosent nei og tre pro-
sent vet ikke.

13 prosent besøker FYSIOTERA-
PEUTENs hjemmeside minst en gang i uka

og 30 prosent minst en gang i måneden.
Hele 56 prosent oppgir at de bruker bladets
nettsider sjeldnere enn en gang i måneden.
Menn og lesere under 30 år er over-
representert blant de som benytter siden
minst en gang i uken.

49 prosent går inn på bladets nettsider for
å benytte lenker til andre nettsteder, 46 pro-
sent for å lese fagartikler, 37 prosent for å
søke i arkiv, 25 prosent ser etter stillingsan-
nonsene og 13 prosent bruker bladets debatt-
sider på nett. ■
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En fysioterapeut i Sverige fikk

nylig advarsel fra helsemyndig-

hetene for feilaktig og uaktsom

behandling med akupunktur.

Hälso- och sjukvår-
dens ansvarsnemnd
(HSAN) er den stat-
lige myndigheten i
Sverige der pasien-
ter og pårørende kan
henvende seg når de
mener de er blitt
feilbehandlet.

Pasienten som
klaget på
akupunktur-
behandling var
ifølge det svenske
fagtidsskriftet Sjukgymnasten en uføre-
trygdet kvinne med fibromyalgi, astma,
langvarige angstproblemer og depresjo-
ner. Hun hadde fått akupunktur av fysio-
terapeuten i ca. ett år, da hun i slutten av
mars i fjor fikk behandling for smerter i
skuldre og rygg.

På kvelden etter behandlingen fikk pa-
sienten pusteproblemer og måtte legges
inn på sykehus. Der ble det konstatert at
hun hadde livstruende bilateral
pneumothorax. Myndighetene som an-
meldte fysioterapeuten mener det er over-
veiende sannsynlig at akupunktur-
behandlingen forårsaket skadene på pasi-
entens lunger.

Fysioterapeuten får sterk kritikk på
flere punkter. Blant annet for at
indikasjonene som ble oppgitt som
grunnlag for behandlingen ikke var ba-
sert på vitenskaplige kriterier og utprø-
ving. Videre blir fysioterapeuten kritisert
for å ha vist uaktsomhet ved settingen av
nålene, og for at pasienten ikke ble infor-
mert om risikoen ved akupunktur-
behandlingen.

Resultatet ev behandlingen i Hälso-
og sjukvårdens ansvarsnemnd ble en ad-
varsel til fysioterapeuten. ■

Advarsel etter
akupunktur-
behandling

1. april var fristen for avdelin-

gene til å melde inn kandidater

til sentrale verv som tillitsvalgte

i NFF. Tine Møller, leder i  valg-

komiteen, sier komiteen fortsatt

holder døren åpen for forslag,

men nå haster det.

Møller oppfordrer NFFs medlemmer til å
lese artikkelen på NFFs nettside
www.fysio.no angående landsmøte og
valg.

– Her står en rekke nyttige opplysnin-
ger om hva valgkomiteen ønsker av opp-
lysninger om kandidatene, blant annet at
den foreslåtte kandidaten må ha sagt seg
villig til å stille til valg, sier Møller.

Her er valgkomiteens kriterier for valg

Nedtelling i valgkomiteen
av kandidater til sentrale verv i NFF:
●  Sentralstyret og øvrige råd og utvalg
er sammensatt slik at de representerer
bredde innenfor geografi, alder, kjønn,
yrkeserfaring og stillings- og fag-
bakgrunn, og at de representerer ulike
politiske meninger som skaper debatt.
●  I de råd og utvalg det er naturlig, skal
både privat og offentlig virksomhet være
representert.
●  Kandidatene er engasjerte i det å bedre
fysioterapeuters arbeidsvilkår og lønn og
å fremme utvikling av fysioterapifaget
og yrkesgruppens posisjon i dagens hel-
sepolitikk.
●  Kandidaten viser gode kommunika-
sjons- og arbeidsevner.
●  Kandidater til lederverv har erfaring
innenfor ledelse og administrasjon.
●  Kandidater bør kjenne NFFs organisa-
sjon godt og ha organisasjonserfaring,
men dette må heller ikke utelukke valg
av yngre krefter.

Venter. Valgkomiteen som venter på kandidater til NFFs styrer og råd for de neste tre
landsmøteårene består av leder Tine Møller (foran), Lars Kirkerud, Anne Ervik,
Astrid Brockhus og Øivind Heyn. Foto: Heidi Johnsen

Illustrasjonsfoto:
Heidi Johnsen
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Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Bjørn Fossan er ny leder for idretts-
fysioterapeutenes faggruppe i NFF. Han har
jobbet med idrettsfolk i mesteparten av sin
tid som fysioterapeut – det vi si siden turnu-
sen i 1977. Men vanlige pasienter har vært
og er i flertall hele tiden, selv nå, når han ar-
beider ved Toppidrettssenteret og Olympia-
toppen.

– Det er en myte at idrettsfysioterapeuter
bare holder på med folk som driver elite-
idrett. Vi favner langt ut over det. Jeg mener
dessuten at idrettsfysioterapien har stor
overføringsverdi i forhold til de fleste andre
fysioterapiområder, og særlig innen rehabili-
tering.

– Foruten å ta livet av myter – hva ser du
som de største utfordringene i ditt nye verv?

– Det er mange viktige oppgaver. Noe av
det viktigste er å formidle til hele fagmiljøet,
og ikke minst til fysioterapiskolene, at tre-
ning er behandling og må ta utgangspunkt i
kompetanse og kunnskap.

Bjørn Fossan minner om at skippertak
med tunge vekter ikke hjelper mange men-
nesker videre. Og selv om fysioterapeuter er
de fremste eksperter på muskel- og skjelett-
relaterte lidelser, og kan veilede folk til rik-
tig trening, er det mange fysioterapeuter som
ikke vet nok om hvordan de skal finne den
riktige belastningen til den enkelte pasient.

– Vi må også sikre at alle våre medlem-
mer som skal være med på det har kunnskap
nok til å fungere innenfor ordningen med
grønn resept. De må kunne nok om høyt
blodtrykk og diabetes 2, og hvordan trening
kan påvirke disse lidelsene gunstig.

Mastergrad
– Enda en utfordring er å tilpasse idretts-
fysioterapi til en mastergradsenhet i det nye
høyskolesystemet. Dette holder vi på å ut-
rede sammen med NFF, og vi har kommet et
godt stykke. Også i forhold til et internasjo-

Bjørn Fossan:

Utålmodig brubygger
– Idrettsfolk kan vi eksperimentere litt med. Dessuten gjør de det vi

ber dem om, fordi de er så motiverte for å bli fort friske igjen!

nalt samarbeid, hvor vi er blitt medlem av
IFSP – International Federation of Sports’
Physiotherapists, forteller Bjørn Fossan.
Kunnskap og faglig oppdatering er noe av
det han synes er viktigst. Han jobber iherdig
for at det også skal gjennomsyre det idretts-
lige miljøet.

– Jeg har jo vært med siden «oldtiden».
Da vi startet dette fagmiljøet, ble vi nærmest
sett på som prostituerte. Noen trodde alt
handlet om sponsing og om å jobbe for
treningsdresser og joggesko. Nå er det altså
1.300 medlemmer i NFFs faggruppe for
idrettsfysioterapi. Det er like viktig for oss
som for alle andre kolleger å ha gode ar-
beidsvilkår. Det er viktig at fysioterapeutene
ikke blir første salderingspost hver gang det
er underskudd i Norges idrettsforbund! Dette
må vi også jobbe med, og antakelig ganske
hardt, overfor Olympiatoppen etter OL i At-
hen.

Driftstilskudd og forgubbing
– Hvordan synes du NFF gjør sin jobb?
– I store trekk er jeg fornøyd med innsatsen i
ledelsen og sekretariatet. Jeg ønsker et godt
samarbeid med NFF – samtidig som jeg øn-
sker å skyve på dem. I noen saker skulle jeg
gjerne hatt mer fart, og på enkelte områder
synes jeg de er altfor passive. Det gjelder
blant annet i forhold til ordningen med
driftstilskudd. Denne ordningen har ikke gitt
oss det som var meningen da den ble innført,
og i dag stimulerer den mer til forgubbing
enn til noe annet. Jeg ser hvor ekstremt van-
skelig det er nå for unge, nyutdannede fysio-
terapeuter å etablere seg. De får jo ikke til-
skuddene og må stå på helt ekstremt for å få
det til å gå rundt. Det å dra på kurs er så
kostbart at de bare må glemme det. Dette får
konsekvenser for deres egen faglige utvik-
ling – og på lengre sikt for nivået på fysiote-
rapi her i landet, hvis vi ikke gjør noe! Hva
med det helsesamfunnet vi har skrytt av?
Hvordan skal dagens og morgendagens fy-
sioterapeuter klare å leve av yrket sitt?

Tilbake til 1984?
Bjørn Fossan mener alle parter ville tjene på
å gå tilbake til den refusjonsordningen som
eksisterte før driftstilskuddene ble innført i
1984. Da betalte pasientene en egenandel på
40 prosent av det behandling hos fysiotera-
peut kostet. Resten ble dekket av trygdekas-
sen.

– Det er helt nødvendig med noen økono-
miske insentiver for å få fram en viss stan-
dard i et fag, mener Fossan.

Han påpeker at fysioterapien har oppnådd
mye på ganske kort tid. På de fleste områder,
også innen idrett, er det en økende forsk-
ningsaktivitet, og det er nå flere som tar dok-
torgrad innen idrettsfysioterapi enn i idretts-
medisin. Dette nivået vil Bjørn Fossan be-
holde og videreutvikle. Men han er altså be-
kymret for en utvikling der bare de aller
dyktigste og mest ressurssterke klarer pres-
set – og der pasientene må betale stadig mer
for fysioterapi.

– Jeg er stolt over å være fysioterapeut!
Og stolt av å tilhøre en faggruppe der veldig
mange er veldig opptatte av å oppdatere seg
og integrere ny kunnskap i sin praksis. Sam-
tidig er jeg provosert av at det finnes NFF-
medlemmer som ikke har vært på et kurs på
20 år! Det finnes en del altfor dårlige private
praksiser rundt om i landet.

– Har du noen flaggsaker til Landsmøtet
2004?

– Våre flaggsaker er vel egentlig ikke ty-
piske landsmøtesaker. Vi har hatt et utvalg
som skulle prøve å komme fram til et forslag

Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI)
Antall medlemmer: 1.300

Mål: Å samle fysioterapeuter med interesse

for idrettsfysioterapi og idrettsmedisin og ha

et nært samarbeid med Norsk Idretts-

medisinsk Forening (NIMF).

Les mer: www.idrettsfysioterapi.no



11Fysioterapeuten nr. 4   april  2004

 Aktuelt

om differensierte driftstilskudd. Det ser ikke
ut til at de klarer å komme til enighet om noe
forslag, og det synes jeg er problematisk.

– I likhet med min forgjenger, Knut Jæ-
ger Hansen, er jeg opptatt av at det må være

samstemmighet mellom budsjetter og strate-
gier. Og ellers håper jeg at landsmøtet blir
preget av faglig forbedring på vegne av alle
fysioterapeuter – det er min viktigste hjerte-
sak. Vi kan også gjøre oss mer synlige og si

Stort og ekte engasjement. Den nye lederen for idrettsfysioterapeutene i NFF Bjørn Fossan
trekker fram overføringsverdien fra idrettsfysioterapien: – De fleste av oss jobber tross alt
mer med vanlige pasienter enn med eliteidrettsfolk! Foto: Berit Nyman.

at vi er gode, uten å tråkke på andre profe-
sjoner.

Skulle bli lege
Bjørn Fossans store engasjement henger
sammen med både faglig interesse og ren
trivsel. Men egentlig skulle han bli lege.

– Jeg var i gang i Irland. Så gjorde lang-
varig sykdom i familien at jeg dro hjem, og
jeg la inn en søknad på fysioterapistudiet i
stedet. Der trivdes jeg umiddelbart og opp-
daget at faget interesserte meg mye mer enn
jeg hadde hatt forestillinger om, forteller
Fossan.

Han jobbet med hjerterehabilitering ved
Ullevål sykehus, både i turnustjenesten og et
par år etterpå, men så begynte dreiningen
mot idrett. Han kom inn i det nystartede
Friskoteket til Kjell Kaspersen og fortsatte
siden ved NIMI. Nå har han  vært ansatt ved
Toppidrettssenteret siden 1996.

– Hva er viktig i livet ditt i tillegg til job-
ben?

– De tre barna mine! Alle tre er adoptert
fra Filippinene. Neste år reiser vi sammen
dit med de to eldste – tvillinger på 15. De vil
prøve å finne igjen sin biologiske familie,
som vi har bilder av.

Fossan forteller at barna, inkludert datte-
ren på 11, fyller fritiden hans. Og alle driver
med idrett.

– Jeg er selvfølgelig fysioterapeut for
fotballgruppa på Abildsø, og for taekwondo-
og friidrettsgruppene der ungene er med. Jeg
har ikke fritidsproblemer!

– Har du noen gang ønsket å gjøre noe
annet?

– Jeg angrer overhodet ikke på det jeg har
gjort eller gjør. Men jeg tenker mer og mer
på at jeg kanskje skal arbeide i et utviklings-
land en periode i livet. Et sted hvor det jeg
kan bidra med vil gjøre en mye mer funda-
mental forskjell enn det gjør i vårt land.
Kanskje gjør jeg det om noen år.

– Uansett vil jeg gjøre bevisste valg i li-
vet mitt. Jeg vil ikke oppleve å sitte på et
pleiehjem og angre på det jeg ikke gjorde,
sier Bjørn Fossan.

Han skal få nok å gjøre i de neste fire
årene som leder for idrettsfysioterapeutene i
NFF. ■
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SKOPRO AS - KIRKEGATA 32 - 0153 OSLO  eller   post@skopro.no  -  Tlf. 22411600

NY SPESIALFORRETNING FOR 

LØPS-, GOLF- OG FRITIDSKO.

Med vår video-analyse av løpssteg/
gangsett undersøker vi ditt individuelle
behov for stabilitet og støtdemping.

En digital speil-
kasse tar bilde
av ditt fotavtrykk. Fotens buer og
bredder forteller oss hvilken sko-
modell som passer deg best.

SKOPRO
ER DU FYSIOTERAPEUT OG INTERESSERT I ET SAMARBEID MED SKOPRO?:
Ønsker du å kunne henvise kunder til oss? Send oss info om ditt institutt 
og vi kontakter deg for forslag til samarbeidsavtale.
send til:
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En spørreundersøkelse som MMI

har utført for NFF viser at fysiote-

rapeuter har størst tiltro blant yr-

kesgrupper innen helsevesenet

når det gjelder behandling av

muskel- og skjelettlidelser. 86

prosent av de spurte oppgir at de

ble bedre eller at plagen forsvant

etter avsluttet behandling hos fy-

sioterapeut. Kiropraktorer kom-

mer på andreplass.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Ni av ti spurte oppgir at de har stor eller gan-
ske stor tiltro til fysioterapeuter, og tiltroen
er gjennomgående høyest i aldersgruppen
25-39 år.

Undersøkelsen viser også at fysioterapeu-
ter oppfattes som den yrkesgruppen som er
mest effektive i arbeidet med å redusere
sykefraværet. Dette gjelder i større grad per-
soner som bor på Østlandet og som jobber i
offentlig sektor. Kiropraktorer kommer på
plassen bak i dette spørsmålet. Det er spesi-
elt menn som jobber i privat sektor og med
høy husstandsinntekt som mener at kiroprak-
torer er effektive på dette området.

Personer mellom 40 og 59 år med høy
inntekt mener fastlege eller spesialist er best
egnet til å veilede overvektige til en sunnere
livsstil. Her har fysioterapeutene nest størst
tiltro.

Fire av fem er fornøyde
86 prosent oppgir at de ble bedre eller at pla-
gen forsvant etter avsluttet behandling hos
fysioterapeuten. Mer enn fire av fem sier de
er meget eller ganske fornøyde med
fysioterapeutens behandling eller rådgiving.

Fakta
NFF tok initiativet til en omfattende spørreundersøkelse om muskel- og skjelettlidelser for å kartlegge

holdninger til fysioterapeuter, samt kunnskap og bruk av fysioterapi. Det var også viktig å måle

befolkningens tiltro til de ulike yrkesgruppene i helsevesenet. Målgruppen er landsrepresentativ.

801 personer ble intervjuet på telefon, og utvalget er trukket tilfeldig fra MMIs befolkningsbase.

Muskel og skjelett:

Stor tiltro til fysioterapeuter

Ni av ti svarer at de er fornøyde med
fysioterapeutens serviceinnstilling. Fire av ti
oppgir at de er blitt mer fysisk aktive etter
behandling og ni av ti vil anbefale fysiote-
rapi til familie og venner hvis de fikk muskel
eller skjelettplager.

Muskel-og skjelettplager
59 prosent av de spurte oppgir at de har hatt
muskel- og skjelettplager i løpet av de siste
årene. 71 prosent er blitt behandlet for dette.
Plagene er mer utbredt blant kvinner enn
blant menn, og over halvparten oppgir pla-
ger i nakke, skulder, albue eller hånd. 49
prosent oppgir at de har hatt vondt i ryggen.
Eldre menn er mer utsatte for ryggplager enn
yngre. På spørsmål om hvorfor man ikke
gikk til behandling, svarte to av fem at de
behandlet seg selv. 16 prosent tror ikke på
behandling, for andre gikk plagen fort over.
13 prosent hadde søkt behandling uten hell,

mens nesten ti prosent ikke visste hvem som
kunne behandle dem.

Behandling av fysioterapeut
Sju av ti personer oppgir at de en eller annen
gang har fått behandling eller veiledning av
fysioterapeut. Kvinner og personer over 40
år er overrepresentert blant dem som har fått
fysioterapibehandling.

 På spørsmål om hvordan man kan
komme til behandling hos fysioterapeut, sva-
rer åtte av ti at de må henvises av lege, mens
en tredjedel oppgir at de kan få behandling
ved å ta direkte kontakt med fysioterapeut.
De sistnevnte befinner seg i aldersgruppen
15-24 år. 28 prosent av de som er i arbeid
har fått vurdering av fysioterapeut.

85 prosent fikk behandling av fysiotera-
peut innen fire uker, og i gjennomsnitt har de
som har vært til behandling fått 21 behand-
linger.

Side 6

Spm. 1 Jeg vil at du for hver yrkesgruppe skal svare om du har svært 

stor tiltro, ganske stor tiltro, liten tiltro eller ingen tiltro i det hele tatt.

Hvor stor tiltro har du til følgende følgende 

yrkesgrupper når det gjelder behandling av muskel- og 

skjelettplager?

32

23

13

8

7

6

6

2

2

55

60

51

46

45

31

25

17

15

9

26

87

11

17

23

31

38

53

59

77

83

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fysioterapeut

Fastlege eller spesialist

Kiropraktor

Akupunktør

Ergoterapeut

Homøopat

Aromaterapeut

Naprapat

Osteopat

Healer

Svært stor tiltro Ganske stor tiltro Sum

Tiltro helse- og sosialvesenet 

Svært stor tiltro 12%, Ganske stor tiltro 59%, Sum = 71% 

Kilde: Tiltrobarometer 2003 (personlig intervjuing okt-nov 2003)
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Hvem behandlet din plage?
Svarene som refereres i dette avsnittet er ba-
sert på en andel på 26 prosent. Fysioterapeu-
ter stod for 42 prosent av behandlingen, fast-
legen for i underkant av en tredjedel, mens
kiropraktorene utgjorde en fjerdedel. På
spørsmålet «hvorfor fikk du ikke fysioterapi-
behandling» svarte 39 prosent at de selv
foretrakk en annen behandling. Nesten 30
prosent oppga at legen anbefalte noe annet.
16 prosent hadde prøvd fysioterapi tidligere,
uten at det hjalp.

Nesten to tredjedeler av de som fikk
fysioterapibehandling oppga at de kom i
kontakt med fysioterapeuten via lege-
henvisning. 11 prosent oppga at de kom i
kontakt via eget initiativ. Tre av fire at de
fikk avtale innen to uker, mens en av ti måtte
vente fra en til tre måneder.

Halvparten svarer at det er nødvendig at
en lege vurderer muskel- og skjelettplager
før man går til fysioterapeut. 44 prosent me-
ner at det ikke er nødvendig.

Kjennskap og kunnskap
Undersøkelsen viser at nordmenn vet ganske
mye om fysioterapi. 88 prosent vet at det
kreves autorisasjon for å praktisere som fy-
sioterapeut. Over halvparten oppgir at
grunnutdanningen tar fire år eller mer. Vel en
tredjedel tror gjennomsnittslønnen ligger
mellom 250-350.000 kroner. Seks av ti opp-
gir at behandlingen blir dyrere når de selv tar
direkte kontakt med fysioterapeuten. 78 pro-
sent vet om et fysioterapiinstitutt de kan
henvende seg til ved behov, og befolkningen
er delt når det gjelder spørsmålet om egen-
andelen er høy eller passe. 83 prosent mener
at skolebarn bør ha tilgang til fysioterapeut
på helsestasjonene. ■

Hedmark Næringspark

2312 Ottestad

Tlf:  62 57 78 00

Fax: 62 57 77 51

E-post: mail@minitech.no

Web: www.minitech.no
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Spm. 2 Er det noen av disse yrkesgruppene du 

mener er spesielt effektive i arbeidet med å redusere 

sykefraværet?
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

En spørreundersøkelse som ble utført i no-
vember 2003 av TNS gallup, viste at ni av ti
fysioterapeuter kjenner til Fondet. 82 prosent
opplyser at de kjenner Fondet via informa-
sjon i FYSIOTERAPEUTEN. Det som over-
rasket mest var at nyutdannede fysioterapeu-
ter og privatpraktiserende fysioterapeuter
visste lite om Fondets virksomhet. Disse to
gruppene blir hovedsatsingsområde i tiden
framover.

Blant dem som har fått autorisasjon etter
2000 er det derimot nesten tre fjerdedeler
som ikke har hørt om Fondet. Styrelederen
vil starte med studentene og lover at landets
fire høgskoler med fysioterapiutdanning vil
bli et prioritert område. Det vil også infor-
masjonsmateriell til nyetablerte.

– Vi har allerede tatt dette opp med NFFs
leder Anne Lexow, som årlig besøker høg-
skolene og informerer om NFFs virksomhet.
Vi vil gå gjennom det informasjons-

Fysioterapeuter skal vite om Fondet
Fondet kommet mye tydeligere fram. Det
tror vi kan bidra positivt, sier styrelederen.

Støtte til hva?
I svarene etterlyses informasjon om hva man
kan søke støtte til, hvilke kriterier som gjel-
der for tildeling og hvem som vil bli priori-
tert.

Flere mener søknadsprosedyren er for
vanskelig og burde forenkles og at
søknadsskjemaene burde være tilgjengelig
på internett.

– Informasjonen om hvilke prosjekter
man kan søke støtte til ligger på våre nett-
sider. Vår utfordring blir å jobbe mer med
den slik at brukerne får nødvendig informa-
sjon. Når det gjelder søkeprosessen, har vi i
de siste 3-4 årene sett en betydelig bedring i
utfylling av søknadene. Det er en grunn til at
de ulike rubrikkene er der, og vi trenger mest
mulig informasjon for å få kunnskap om
dette er en søknad som faller inn under de
kriteriene som er satt opp. Folk er blitt flin-
kere til å formidle hva de ønsker å gjøre. Jeg
tenker da spesielt på fagutviklingsstipen-
diene. Fondet er nok også blitt flinkere til å
presisere betydningen av å legge ved infor-
masjon om utdanningen det søkes for. Vi
prøver å holde oss orientert, men det  kom-
mer stadig nye utdanninger, og da er det opp
til den enkelte å legge ved informasjon om
denne, hvis Fondet ikke skulle være orien-
tert. Kvaliteten på søknadene er en kvalitets-
sikring på at vi gir støtte til gangbare søkna-
der, sier Risberg.

– Noen påpeker at fristene er for firkan-

FYSIOTERAPEUTENs annonsering og omtale er den viktigste informa-

sjonskanalen når det gjelder kunnskap om Fond til etter- og videreut-

danning av fysioterapeuter. Styreleder May Arna Risberg sier at annon-

ser i fagtidsskriftet og internettsidene vil bli prioritert i arbeidet med å

nå ut til flere fysioterapeuter.

materiellet som gis til studentene og se hva
vi skal gjøre bedre. Det er mulig at Fondet,
enten ved daglig leder Birthe Hansson eller
styrelederen, vil besøke studentene ved høg-
skolene, sier Risberg.

Privatpraktiserende vet lite
Risberg er svært overrasket over at privat-
praktiserende fysioterapeuter kjenner så lite
til Fondet. Bare to prosent av alle som svarer
sier at de kjenner til stipendet til privat-
praktiserende. Privatpraktiserende fysiotera-
peuter har selv ikke bedre kjennskap til dette
stipendet enn gjennomsnittet.

 – Vi må gå nøye gjennom hva slags in-
formasjon vi skal målrette mot denne grup-
pen, og vi  må naturligvis se nærmere på
hvordan vi skal synliggjøre Fondet bedre for
andre grupper som ikke kjenner godt nok til
vår virksomhet. Blant annet ble vi overrasket
over at en tredjedel ikke kjenner til at Fondet
gir støtte til ulike institusjoner og at det var
få som visste at vi gir midler til NFFs etter-
og videreutdanning. I NFFs nye foldere er

Txjgu - Gjsf lsbllfs ph g
Txjgu, nbslfefut tnbsuftuf evtklsbll ph evtktupm, lbo folfmu ph vufo wfsluÓz gpswboemft
ujm üuuf gpstlkfmmjhf npefmmfs/Bmu fuufs csvlfsfot cfipw ph gpsvutfuojohfs/

Mft nfs qü xxx/fubd/op
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Spørreundersøkelse
om Fondet:
●   Ni av ti fysioterapeuter kjenner til Fondet.

●   64 prosent av fysioterapeutene som

svarte har aldri søkt Fondet om stipend.

●   En femtedel av de som har hørt om

Fondet kjenner ikke til noen av stipendene

som tilbys. Stipend til privatpraktiserende er

ukjent for svært mange, også blant

privatpraktiserende.

●   En tredjedel av de som har hørt om Fondet

vet ikke at Fondet støtter institusjoner.

●   61 prosent av de som har hørt om Fondet

er fornøyd med Fondets arbeid helhetlig

sett.

●   75 prosent av fysioterapeutene bruker

internett ukentlig eller oftere, men de bruker

Fondets internettside i liten grad. Sju av ti

svarer at de er fornøyde med internettsiden.

●   Sju av ti ønsker å motta informasjon om

Fondet. Fysioterapeuten er den klart

foretrukne informasjonskanalen (61

prosent). 43 prosent vil ha informasjon på e-

post. Samme prosent vil ha informasjons-

brosjyre i posten.

●   I 2002 delte Fondet ut 17 millioner kroner

i stipend. Bare to prosent kjente til denne

summen, mens 71 prosent svarte; ingen

anelse. I 2003 ble det tildelt i overkant av 18

millioner kroner i stipend.

●   TNS Gallup sendte ut 1000 spørre-

skjemaer og mottok 555 besvarte skjemaer.

tede og at fristen burde være rullerende?
– En frist er en frist. Det gjelder ellers i

samfunnet. Er søknadsfristen 1. april, er det
den datoen som gjelder. Det er praktiske
grunner til at man har en søknadsfrist. Blant

Mer synlig. Fondets styreleder May Arna Risberg og sekretariatsleder Birthe Hansson skal
sørge for at hver eneste fysioterapeut vet hva Fond til etter- og videreutdanning er.
Foto: Heidi Johnsen

annet styremøter hvor søknadene skal be-
handles. Jeg kjenner ingen andre institusjo-
ner som ikke er strenge på slike frister, sva-
rer Risberg. ■

h gjsf tupmfs j āo gmbuqbllf!
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Etiske problemstilllinger
– hverdagskost for fysioterapeuter

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Sjeffysioterapeuten snakker gjerne om etiske
problemer i fysioterapeutenes hverdag. Hun
har allerede nevnt prioriteringer i forhold til
behandling.

– Vi har også kollegiale relasjoner hvor
det kan oppstå etiske problemstillinger. I
tverrfaglig samarbeid er vi kjent med at det
kan oppstå profesjonskonflikter. Da handler
det ofte om mangel på respekt og folkeskikk.
Kvaliteten på tjenestetilbudet avgjør hvor-
vidt den tjenesten vi gir er god nok og for-
svarlig. Manglende fagkunnskap kan være et
etisk problem i forhold til kvalitet i helsetje-
nesten. Systemsvikt kan også føre til uetisk
adferd. Pasientrettigheter som ikke oppfylles
er lovbrudd og i tillegg et etisk problem, sier
Brøndbo og understreker at om det kommer
en sak som gjelder fysioterapi til etisk råd, er
hun inhabil.

Bruke erfaringer
– Hva betyr det for deg som fysioterapeut å
sitte som medlem i rådet?

–Jeg kan bruke erfaringene fra det arbei-
det jeg har gjort gjennom mange år og får
dermed  bekreftet min kompetanse. Dette gir
økt bevissthet og et mer helhetlig perspektiv
i forhold til egen lederfunksjon. Min yrkes-
gruppe står hver dag overfor etiske utfor-
dringer, blant annet i forhold til å prioritere.
Etterspørselen etter våre tjenester på sykehu-
set er større enn tilbudet, noe som betyr at
fysioterapeutene må prioritere hvem som

skal få behandling. Dette er et etisk dilemma
i forhold dem som ikke får.

Erfaringene fra rådet gir meg bedre kom-
petanse til å se etiske problemer når de duk-
ker opp. Jeg får også løst dem i samspill med
andre, sier Brøndbo.

Trenger refleksjon
Rådet ble konstituert i oktober 2003 og har
møte en gang i måneden. Nylig arrangerte
Norsk sykehus- og helsetjenesteforskning en
konferanse i Oslo med tittelen «Etikk og kli-
nisk etikk-komite (KEK)». I programkomi-
teen satt Laila Brøndbo. Konferansen gikk
over to dager, og hun deltok sammen med
flere fra etisk råd ved helseforetaket i Øst-
fold. Her ble det blant annet reist spørsmål
om vi trenger etisk refleksjon i en travel kli-
nisk hverdag, et spørsmål Brøndbo raskt
svarer ja på.

– Vi lever i en tid hvor utvikling og end-
ringer går raskere og opplever mange krys-
sende interesser i endringsprosessene. Da er
det viktig å være oppmerksom på etiske pro-
blemstillinger. Etisk refleksjon kan også
være en god måte å kvalitetsikre og evaluere
egne handlinger på. Det er viktig at vi i ko-
miteen er åpne og tar etiske dilemmaer på al-
vor. Rådet kan også ha en «varslerfunksjon»,
sier hun.

Husblindhet
Etisk råd ved Sykehuset Østfold HF har ett
eksternt medlem.

– Hva betyr det for de interne medlem-
mene?

Fakta
Etisk råd ved Sykehuset Østfold HF består

av ni personer som representerer hele

sykehuset: sykehuspresten, en  represen-

tant fra psykiatrien, en fra FOU-enheten, en

lege, en sykepleier, en hjelpepleier, en

helsefaglig direktør (leder), en fysiotera-

peut, et eksternt medlem (en fastlege) og

en sekretær.

I mandatet står det blant annet:

Etisk råd skal være et rådgivende organ

for sykehuset og rapportere direkte til

administrerende direktør. Rådet skal bidra

til å øke de ansattes mulighet til å

identifisere, analysere og om mulig løse

etiske problemstillinger knyttet til klinisk

virksomhet. Videre bidra til at alle ansatte

får en bevisst holdning og et mer helhetlig

perspektiv i håndtering av etiske problemer

knyttet til ressursbruk og prioritering ved

helseforetaket. Rådet skal, om mulig, gi råd

og veiledning til ledelsen og ansatte om

hvordan konkrete etiske problemer og

dilemmaer i klinisk virksomhet skal løses.

– Fysioterapeuter står overfor etiske utfordringer hver eneste dag. På et

sykehus er jo etterspørselen etter våre tjenester som regel større enn

tilbudet. Det betyr at vi må prioritere hvem som skal få behandling, og

det er et etisk dilemma i forhold til dem som ikke får, sier Laila

Brøndbo. Hun er sjeffysioterapeut ved Sykehuset Østfold HF og med-

lem i etisk råd ved helseforetaket.

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET
www.dorcas.no

Alltid gode tilbud til 
bedrifter og ansatte,
profesjonelle og private!

Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41 · E-post: post@dorcas.no

Din totalleverandør
Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeoljer
Behandlingsbenker
og -stoler
Hygieneprodukter
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– Jeg tror det er et nyttig korrektiv og
supplement i rådets arbeid. Vi ansatte har en
innebygget lojalitet til sykehuset. En som
kommer utenfra har friske øyne og kan se
ting i et annet perspektiv. Enkelte vil kanskje
hevde at eksterne medlemmer kan være et
hinder i forhold til å være åpne. Det bør
være unødvendig å si at et etisk råd har taus-
hetsplikt. Men det betyr ikke at saker som
behandles blir hemmeligholdt. Rådet har
egen hjemmeside, og der blir saker som har
vært til behandling presentert. Sakene
anonymiseres på en slik måte at personer
ikke skal kunne gjenkjennes. Det er viktig at
befolkningen vet at sykehuset har et slikt
råd, noe som viser at man tar etikk på alvor.
Målet med nettsiden er også at etiske råd ved
andre sykehus kan gå inn og finne eksempler
som ligner egne saker og se hvordan andre
har løst dem, sier Brøndbo.

Pasientsaker og personalsaker behandles
ikke i etisk råd. Det finnes andre instanser
for slike saker. Rådet kan imidlertid analy-
sere vanskelige saker, gi råd og videresende
dem dit de hører hjemme.

Se også: www.sykehuset-ostfold.no

Dette er KEK
Kliniske etikk-komiteer (KEK) ble opprettet ved tre norske sykehus i

1994. I 2000 vedtok Stortinget at dette arbeidet skulle utvides til å

gjelde alle sentral- og regionsykehus. Innen utgangen av 2004 skal

samtlige helseforetak ha opprettet slike komiteer. Artikkelforfatterne

Reidun Førde og Eline Thorleifsson, Senter for medisinsk etikk,

skriver i en kronikk i Tidsskrift for Den norske lægeforening (nr

18,2003), basert på erfaringene så langt at komiteene skal ikke

avgjøre vanskelige etiske dilemmaer, men sørge for en bred og åpen

drøfting, enten før en sak avgjøres eller i etterkant.

Sammensetningen av komiteene diskuteres. Reidar Pedersen,

fungerende koordinator for Kliniske etikk-komiteer ved Senter for

medisinsk etikk, sier det viktigste er at komiteene er tverrfaglige og

at det minst skal være med to leger og to sykepleiere. Det har

generelt ikke vært problem med å finne kompetente og engasjerte

medlemmer til komiteene, men noen leger har kviet seg for

ytterligere arbeidsoppgaver og ansvar. Pedersen sier det ikke er noe

krav om at komitelederen skal være lege. Det viktigste er at

deltakerne er interesserte i etiske problemstillinger og har legitimitet

innad i sykehuset.

På banen. Sjeffysioterapeut Laila Brøndbo snakker gjerne om etiske problemstillinger i
fysioterapivirksomhet. Foto: Espen Mathisen

De tre viktigste sakene som komiteer må ta stilling til er:

● Etisk aspekt ved livets slutt

● Prioriteringer i klinisk virksomhet

● Kommunikasjon internt og eksternt

I første omgang er det bare helseforetakene som har fått pålegg

om å etablere etikk-komiteer. Pedersen sier at hvis dette blir et

system som viser seg å fungere, vil det kunne prøves ut på andre

institusjoner som sykehjem og i kommunehelsetjeneste.

St.meld.nr 28 (1999-2000) Innhald og kvalitet i omsorgstenest-

ene legger opp til klare føringer i forhold til å skape rom for etisk

refleksjon i kommunehelsetjenesten.

Senter for medisinsk etikk, som koordinerer ordningen med

Kliniske etikk-komiteer, vil komme med egen hjemmeside for

kliniske etikk-komiteer i løpet av april 2004.

Spørsmål kan rettes via e-post til:
reidar.pedersen@medetikk.uio.no
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Håvardstun er raskt ute med å si at hun ikke søkte stil-
lingen som tjenesteleder. Hun ble spurt om hun kunne
tenke seg jobben og takket ja.  I en slik lederjobb må
man ofre noe i forhold til egen fagutøvelse, innrømmer
Håvardstun. Hun har likevel en del funksjonshemmede
barn som hun behandler og stepper ellers inn der det
trengs.

– Sett i et større perspektiv må du opp på dette ni-
vået for å få synliggjort fysioterapeutene som gruppe
og få fortalt hvordan vi kan utfylle andre tjenester i
kommunen. Det jeg taper på fagutøvelse, forsøker jeg å
få formidlet i lederjobben, sier hun.

Nylig fikk kommunen en fysioterapistilling og en
ergoterapistilling. Det var hennes fortjeneste. Håvards-
tun argumenterte blant annet med hva kommunen ville
tjene på å ha flere fysio- og ergoterapeuter som kan
gjøre brukerne i stand til å klare seg best mulig selv.
Men som tjenesteleder må hun ha blikket festet på hele
helsesektoren og de ulike faggruppene som sammen
skal gi innbyggerne et helhetlig tilbud. Fysioterapeu-
tene er en bit av en helhet.

Samarbeid
– Det er en del av min grunnfilosofi at samarbeidet
mellom fysio- og ergoterapeutene skal være godt og at

FLORA KOMMUNE: Mens stadig flere kommuner kutter ned på kommu-

nale fysioterapeutstillinger og reduserer driftstilskudd, skjer det

motsatte i Flora kommune. Der er en kommunal og en privat-

praktiserende fysioterapeut blitt ansatt det siste året. I denne re-

portasjen kan du lese om hvordan et sterkt engasjement kan bidra

til å sette fysioterapi på dagsorden i en kommune.
Lykkes. Det blir stadig flere fysioterapeuter
i Flora kommune. Foto: Heidi Johnsen

Lykkes ved å bygge bruer
mellom faggrupper
Fysioterapeut Magni Håvardstun er ei engasjert dame som liker å se ting i større perspektiv. Hun er

opptatt av at ting henger i hop og ser muligheter der andre ser hindringer. Dette engasjementet har

gjort henne til tjenesteleder for lege-, fysio- og ergoterapitjenesten i Flora kommune.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

vi utfyller hverandre faglig. Dette gir brukerne et mer
treffsikkert tilbud. Jeg tror vi har kommet så langt i
denne prosessen fordi vi har bygd bruer mellom ulike
faggrupper  i stedet for å lage fronter. Dette er også
synlig i forhold til andre tjenester og er en av grunnene
til at vi blir tatt på alvor. Noen ganger lurer jeg på om
fysioterapeuter generelt blir sett på som en luksus-
gruppe, og det er vi absolutt ikke. Her jobber fysiotera-
peutene for å vise hvor viktige de er for brukere i kom-
munen, sier Håvardstun.

Dyktige medarbeidere
Hun mener det ikke er uten grunn at fysio- og ergo-
terapitjenesten er etterspurt.

– Vi har svært dyktige medarbeidere som står faglig
støtt på egne bein. Det er en støtte og et pluss for meg
for å kunne markedsføre dem ute. Vi har en konstant
diskusjon i avdelingen hvordan vi skal prioritere. Tur-
nuskandidaten hos oss sa at her er arbeidsmoralen så
høy, at det var helt naturlig å stå på. Det er jo hyggelig
å få slik tilbakemelding fra en som kommer utenfra,
sier hun.

Det faglige miljøet er det ingen ting å si på, men
ifølge Håvardstun er det fortsatt et uutnyttet potensiale.

– Ordet «pålegge» eksisterer ikke hos oss. Hvis jeg
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mener at en privatpraktiserende fysioterapeut har en
kompetanse som kan brukes på en pasient, spør jeg om
det er mulighet for behandling hos dem. Det ordner seg
alltid. Vi er her for å gi brukerne det beste tilbudet. De
aller fleste tenker ikke på at de går hos en privat-
praktiserende eller kommunalt ansatt fysioterapeut. De
ønsker den beste behandlingen. Det prøver vi å gi dem.

To ganger i uka er det avdelingsmøte hvor oppgaver
og pasienter fordeles. I forhold til legene har hun fast
møte med kommuneoverlegen og samarbeidsutvalget i
fastlegeordningen.

Omstilling
Omstilling er ikke noe som plutselig dukker opp på
Håvardstuns bord. Det er der hele tiden. Da omsorgs-
tjenesten skulle endres, ledet hun det arbeidet som
endte opp i integrert omsorg og to nye stillinger – en
fysioterapeut og en ergoterapeut.

– For å få det til må du løfte deg litt ut av eget fag
og vise at fysioterapeuter blant annet kan bidra til at el-
dre klarer seg bedre hjemme. Her fikk vi markedsført
rehabiliteringsperspektivet og hvordan brukere kan få
opptrening ved korttidsopphold på institusjon og opp-
følging hjemme. Sykehjemssengene er dyre og ikke all-
tid nødvendige.

Det var ikke penger på budsjettet til økt bemanning.
Det var derimot et forslag om å kutte to sykepleier-
stillinger. Disse fikk vi likevel beholde,  og fysio- og
ergoterapeutstillingene fikk vi finansiert via statlige
midler til psykiatrien. Et argument her var at spesielt
ergoterapi kan gjøre mye innenfor psykiatrien, sier
Håvardstun.

Samarbeid
Hun understreker at det er det unike og gode samarbei-
det mellom fysioterapeutene og ergoterapeutene som
har gjort at de har nådd fram med rehabiliterings- og
mestringstankegangen i kommunen.

– Vi er opptatte av å få fram våre sterke sider og at
de får utviklet seg. Noen ganger trår vi i hverandres
bed, men det bryr vi oss ikke om. Selvfølgelig tenker vi
ulikt, men vi er opptatte av å tilfredsstille brukergrup-
pen, ikke bruke tid til navlebeskuelse. Ergoterapeutene
er svært strukturerte i sin måte å tenke og arbeide på.
Målet mitt er å få de ansatte til å forstå hvor vi er og
hvor vi  skal, ikke primært å være sjef, sier sjefen.

En viktig årsak til at funksjonen som tjenesteleder
fungerer så godt, er ifølge Håvardstun at det er kort vei
fram til rådmannen. Kommunen er organisert i en to-
delt modell med en rådmann på toppen som har rundt
40 tjenesteledere under seg. Med erfaring fra adminis-
trasjon organisert i flere ledd, ser hun at saksgangen her
er enklere og gir raskere løsninger.

– Tidligere måtte jeg legge fram avdelingens krav
via flere mellomledd og fikk dermed ikke «forhandlet»
selv. Hvis det oppstår en spesiell situasjon, kan jeg her
banke på rådmannens dør og frembringe budskapet

mitt. Men jeg ser at det kan
være krevende for rådmanns-
teamet å ha 40 tjenesteledere å
forholde seg til.

Allrounder
Idealisme og engasjement er
drivkraften i hennes jobb.

– Det har tatt tid. Jeg selger
ikke ting fort. Jeg må se sam-
menhenger, slik jeg også har
sett det når jeg behandlet barn.
Der måtte jeg se på familiesi-
tuasjonen for å finne ut hvor-
dan vi skulle jobbe sammen
med barnet. Behandlingen må
ikke bli et ork. Da hjelper den
verken barnet eller familien.
Vi måtte sammen komme fram
til hva som var mulig å få til.
Slik er det også i denne job-
ben. Vi må finne ut hva det er
mulig å få til ut fra de ressur-
sene vi har til rådighet, sier
hun, og legger beskjedent til:

– Jeg er ikke spesielt god
på noe og er en typisk all-
rounder som trekker i trådene.
I fysioterapeutkretser er dette
fyord. De færreste av oss blir
guruer! Men jeg tror det er
allroundegenskapene som har
gjort at jeg har fått det til. Det
er tøffe prioriteringer vi må ta.

– Hva gjør du hvis rådmannen sier at du må redu-
sere med to fysioterapeuter?

– Jeg tror ikke han sier det. Han vil spørre hva vi
kan tjene penger på, og det skal jeg klare å vise. Men
man vet jo aldri. Politikerne kan komme med utspill, og
da må vi på banen. Egentlig trenger vi flere hender for
å dekke behovet for våre tjenester i kommunen, men vi
må ta ansvar med de ressursene vi har til rådighet, sier
tjenesteleder Magni Håvardstun. ■

Allrounder. Magni
Håvardstun er tjeneste-
leder for lege- fysio- og
ergoterapi i Florø kom-
mune hvor helsetjenestene
er samlet under ett tak.
Foto: Heidi Johnsen

Flora kommune
Fylke: Sogn og Fjordane

Antall innbyggere: 11.300

Næringsliv: Skipsverftsindustri, base for oljerelatert

virksomhet, fiskeriindustri, servicenæringer

Målsetting for fysioterapi i kommunen: «Hjelpe

menneske i alle aldre med ulike typar funksjonshem-

mingar slik at den enkelte får best mogleg føresetnader

for meistring og deltaking i det daglege liv».
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Odijk er privatpraktiserende fysioterapeut ved Sunn-
fjord Medisinske Senter i Flora kommune. Resepten
har de klar: hard jobbing og jobbing som ikke alltid gir
refusjon i takstplakaten.

Fire driftstilskudd er nylig blitt til fem, takket være
fysioterapeutenes synliggjøring av sin kompetanse på
helseutfordringer i samfunnet. Blant annet har de be-
stemt seg for å være aktører i satsingen på et mer
inkluderende arbeidsliv, IA. En gang i året bor de noen
dager sammen på en av holmene i Floras skjærgård.
Der jobber de sammen og blir enige om nye løsninger.

– Vi fant ut at det var tre ting vi måtte sette fokus på
for å lykkes; mestring, tilgjengelighet og brukere/
kundefokus, sier Odijk. Han viser til at alle stortings-
meldinger som har betydning for fysioterapeuter hand-
ler om dette. Mestringen skal helst gå i retning av at
folk blir i stand til å klare seg selv.

– Vi fysioterapeuter må være svært bevisste på hvor-
dan vi kan forbedre betingelsene for mestring, enten i
behandling eller i kontakt med andre «kundegrupper».
Det kan vi kartlegge ved funksjonsvurdering. Proble-
met er at det er ulike oppfatninger om hva  funksjons-
vurdering er. NFF har gjort et forsøk på å definere
fysioterapeutisk funksjonsvurdering i forbindelse med
IA-prosjektet, men det er stor konkurranse om begre-
pet. Vi valgte derfor å kalle det utvidet fysioterapi-
vurdering, sier han.

Odijk understreker at fysioterapeuter er nødt til å
synliggjøre at de kan behandle og være med på å til-
passe omgivelsesfaktorene.

–  Skal vi mene noe om mestring, må vi prioritere
funksjonsrettede og aktive behandlingstiltak. Det betyr
igjen at vi ikke bare kan stå ved benken. Vi må inn på
mestringsarenaen, der hvor våre brukere møter sine ut-

– Bli bidragsyter i helse-
fremmende arbeid!
– Fysioterapeuter må slutte å sutre. Det finnes en haug med ut-

redninger og stortingsmeldinger om helse og behandling hvor

vi nesten ikke er nevnt. Vi må spørre hvorfor vi ikke er en av de

gruppene som framheves og betraktes som bidragsytere i det

helsefremmende arbeid og gjøre noe med det. I Flora kommune

har vi gjort det, sier Joseph Odijk til FYSIOTERAPEUTEN.

fordringer. Det er lettere sagt enn gjort og skyldes at
både brukere og samarbeidspartnere har en inngrodd
forestilling om at behandlingsrommet er vår arena. Vår
oppgave er å endre brukernes forventninger; vi må ut
og markedsføre våre tjenester, forteller Odijk.

Tilgjengelighet
For å oppfylle de kommunale og nasjonale utfordrin-

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Nye arenaer. – Både brukere og samarbeidspartnere
har en inngrodd forestilling om at behandlingsrommet
er fysioterapeutenes arena. Det må vi endre ved å gå
ut og markedsføre våre tjenester, sier Joseph Odijk,
privatpraktiserende fysioterapeut i Flora kommune.
Foto: Heidi Johnsen
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gene mener Odijk at fysioterapi må sees på som en
nødvendig tjeneste.

– Vi må bli tilgjengelige, både i forhold til pasienter
og andre som trenger vår kompetanse. Som privat-
praktiserende må vi samarbeide mye mer med andre
aktører som er opptatt av å forbedre helse og mestring.

Altfor mange mennesker er sykmeldte fordi de står
på venteliste for fysioterapi. Intensjonen med IA var en
god anledning for å markedsføre behovet for flere fy-
sioterapeuter. Da vi fikk det 5. driftstilskuddet, gikk vi
inn på en ventetidsgaranti. Den går ut på at ingen syk-
meldte skal vente mer enn to uker på behandling. Vi
satset også på å yte maksimal service på arbeidsplass-
vurderinger. Tre fysioterapeuter hos oss har nå den nød-
vendige kompetanse og vil prioritere dette. Får vi en
forespørsel om arbeidsplassvurdering, blir det gjort i
løpet av en uke, sier han.

Odijk viser til at det er satt opp kriterier som følge
av IA. Satsingen skal ikke gå utover eldre, kronikere og
andre som står i kø.

– Derfor satser vi på gruppebehandling der det er
tjenlig. For å få det til, har vi leid et 100 kvm lokale i
kjelleretasjen som vi bygger om. Det kommer i tillegg
til en stor og godt utstyrt praksis. Det koster. Vi betaler
med mye fritids- og gratisarbeid. Det er utrolig at vi
ikke har en ordning med differensierte driftstilskudd. Vi
som jobber og utvikler, får det samme som en som står
hjemme i kjelleren og behandler ved benken. Hver
krone av våre driftstilskudd går til investeringer og ut-
styr. Det vi gjør vil aldri lønne seg, men vi får synlig-
gjort vår kompetanse og får forhåpentligvis fornøyde
brukere. Vi har fått en bra arbeidsplass og et godt miljø,
og vi trives best med å rette blikket framover, sier
Odijk.

Bruker- og kundefokus
I helsevesenet tenker man tradisjonelt på brukerne som

Det var hard jobbing for å få det femte

driftstilskuddet i kjølvannet av IA. Nå

jobbes det målbevisst for å vise at stil-

lingen er verdt pengene.

Odijk understreker at et viktig mål for fysiotera-
peutene har vært å få forståelse i kommune-
administrasjonen og blant politikere om betydnin-

Hardt arbeid for IA
gen av forebygging og andre tiltak som forbedrer
funksjonsnivået.

– Vi kan mer enn å behandle muskel- og skjelett-
lidelser. Det vil komme stadig nye krav til at tjenes-
ten må omstilles. IA-prosjektet vil ikke vare evig,
men forslag til ny Arbeidsmiljølov er enda et tegn på
at vi jobber i riktig retning.

Odijk sier forholdene i kommunen ligger godt til
rette for at de ulike aktørene skal jobbe godt i lag.
Særlig viktig mener han det er at fastlønnede og
privatpraktiserende fysioterapeuter står sammen,
både når det gjelder faglige utfordringer og når det
handler om hvordan faget formidles til omverdenen.

pasienter. Odijk og hans kolleger ønsker å være tilgjen-
gelige for andre «kunder», for eksempel i forebyg-
gingsperspektiv. Han trekker fram et konkret eksempel,
en henvendelse fra en skole som ba om hjelp til å lære
forebygging.

– For oss er det positivt at en gymlærer kommer til
oss og spør om hjelp til å forebygge skader hos barn.
Det er vi gode på.

For å komme i en posisjon hvor vi blir oppfattet
som bidragsytere i forhold til lokale helseutfordringer,
må vi gjøre vår kompetanse synlig for andre grupper.
Vi vil spille på lag med blant annet skolene, trygdekon-
tor, idrettslag og  pensjonistforeninger og fortelle hva
vi kan tilby. Det fordrer et annet kundefokus enn pasi-
enter. Vi må hjelpe våre nye kunder til å velge riktige
tiltak. Får vi tilstrekkelig mange kunder, tror jeg neppe
kommunen tar fra oss driftstilskuddet.

Menyliste
Odijk og hans privatpraktiserende kolleger jobber med
å lage en «Fysioterapimeny».  Ideen er at produktene
skal synliggjøres gjennom funksjonsmål istedenfor be-
handlingsform, slik det er på takstplakaten.

– Menyen skal være et utgangspunkt for at brukerne
kan bli mer aktive når tiltak skal velges hos oss. Vår
jobb er å hjelpe dem til å velge rett, altså en konsulent-
rolle.

Når pasienten kommer til klinikken kan det være
aktuelt med en utvidet fysioterapivurdering. Vi kartleg-
ger både sykdoms- og funksjonssiden. Det er viktig å
bestemme hva brukeren skal mestre og hvordan be-
handlingen kan evalueres. Utvikling av «Fysioterapi-
menyen» og utvidet fysioterapivurdering krever mer
fagutvikling. Det har vi lyst til å være med på. I første
omgang søker vi stipend fra Fond for etter- og videreut-
danning av fysioterapeuter for blant annet å skrive arti-
kler fra prosjektet. ■
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debattdebatt

Fakta om
autorisasjon
Nestleder Elin Engeseth omtaler i forrige nummer
Faggruppen for manuell terapi sin behandling av
saken om offentlig autorisasjon/offentlig godkjen-
ning (1). Innlegget inneholder flere misforståelser
som trenger korrigering.

1) Engeseth skriver at «Sentralstyret har
anmodet NFFs faggruppe for manuell terapi om å
konsekvensutrede en eventuell autorisasjon.
Faggruppen synes å mene at dette ikke er så
viktig».

Sentralstyret ba i mai 2003 faggruppen om å
utarbeide «et notat til Sentralstyret der det

Over lengre tid har det innenfor miljøet av fysio-
terapeuter med spesialitet i manuell terapi vært
arbeidet for en egen autorisasjon for noe man kaller
manuellterapeut. Man finner det så problematisk å
være assosiert med tittelen fysioterapeut at man
ønsker å distansere seg fra denne ved å innføre en
ny yrkesbetegnelse. På seminar og konferanser i
regi av MT-gruppa deles deltakerne i fysioterapeu-
ter og manuellterapeuter, som om vi snakker om to
ulike yrkesgrupper.

Når jeg velger å kommentere dette, er det fordi
jeg tror det vil volde mer besvær enn glede for en
ellers på mange måter oppegående og aktiv gruppe
fysioterapispesialister. Å etablere en ny yrkes-
betegnelse er ingen spøk. Fysioterapi som fag har
oppnådd mye og kommet langt. Gjennom års
innsats, for ikke å si generasjoner, har mange
bidratt faglig og politisk til den posisjon som faget
har fått. Vi har gjennom de siste 10-15 årene også
kommet godt i gang med å forankre faget i
akademia. Å fragmentere et godt varemerke er
derfor en alvorlig sak.

Personlig vet jeg fra egen publisering hvor
vanskelig det er å markedsføre manuell terapi som
betegnelse på en fagutøvelse. Internasjonalt er
begrepet uten mening og innhold, særlig om man
henvender seg til andre faggrupper. Men selv innen
egne rekker sliter man med å enes om hva manuell
terapi er – og begrepet brukes til å beskrive høyst
forskjellige tilnærminger og forståelserammer rundt
omkring i den store verden. Begrepet lar seg rett og
slett ikke anvende uten omfattende og inngående
forklaringer, noe de fleste vitenskapelige tidsskrift
vil motsette seg. I den vitenskapelige verden
oppnås forøvrig ikke suksess på grunnlag av
spesialitet og titler, men på grunnlag den kvalitet og
relevans som de vitenskapelige bidragene har.

Fysioterapi er i motsetning til manuell terapi
godt innarbeidet over det store og hele. At man
ønsker å skaffe seg autorisasjon på grunnlag av en
undersøkelses- og behandlingsmetode er
oppsiktsvekkende og originalt, men ikke impone-
rende. Det er heller ikke særlig i tråd med
internasjonale trender innen egen profesjon. I
Australia har manuellterapeuter valgt å fravike
betegnelsen til fordel for «musculoskeletal
physiotherapist». Man innså at den gamle
metodefikserte yrkesbetegnelsen ble for snever og
også etter hvert i utakt med nyere vitenskapelig
kunnskap rundt årsaker og behandlingsprinsipper
for vanlige muskel- og skjelettlidelser. Man lot
derfor en teknikkorientert betegnelse avløses av en
fagorientert betegnelse – forøvrig i bedre samsvar
med andre spesialiteter i helsevesenet. Slik norske

leger blir
autorisert som
lege, og ikke
kirurg, nevrolog
eller ortoped, som
er spesialist-
betegnelser man
erverver seg som
autorisert lege.

I Australia
finnes meg
bekjent ingen
agenda for å
løsrive spesialite-
ten fra fysioterapi – som med den nye betegnelsen
også ville være ganske så meningsløs. Meningsløs-
heten synes overraskende nok også å åpenbare seg
i norske manuellterapi-kretser, idet man har funnet
det formålstjenlig å endre tittel på sitt eget tidsskrift
fra Manual Terapi Nytt til Tidsskriftet Muskel &
Skjelett. Et kløktig grep i takt med internasjonale
trender og nyere forskning. En yrkesgruppe trenger
en romslig betegnelse for sin utøvelse – ikke et
navn sementert på enkeltmetoder og teknikker. For
norske fysioterapeuter med spesialitet i manuell
terapi gjenstår det bare å lukke kofferten for egen
yrkestittel, autorisasjon og internasjonal ensomhet.

En femtiårig historie med manuell terapi i
Norge, og andre land, har ennå ikke klart å sette
begrepet inn i noen allmenn forståelsesramme
internasjonalt. Sett heller ressursene inn på å
dokumentere fortreffeligheten til det norske
manuellterapi-konseptet  og vinn respekt og aksept
på dette viset. Det er tross alt dette det handler om.

Ottar Vasseljen, førsteamanuensis,
dr philos og fysioterapeut, NTNU

Manuellterapeut
til besvær

redegjøres for hvorfor gruppen ønsker egen
autorisasjon» (2). I juli 2003 gjorde faggruppen
Sentralstyret oppmerksom på at en slik redegjø-
relse allerede eksisterte i form av notat av 4.
februar 2002 til Sentralstyret. I tillegg ble det
redegjort for nye momenter som var kommet til i
løpet av det halvannet året som var gått. Fag-
gruppen for manuell terapi ble aldri bedt om å lage
noen konsekvensutredning.

Faggruppen mener for øvrig at det er mest
naturlig at NFF sentralt står for en slik konsekvens-
utredning basert på innspill fra organisasjonens
ulike ledd (f.eks. faggrupper og avdelinger). Dette
er ikke det samme som at faggruppen mener at
konsekvensutredning «ikke er så viktig». Tvert om.

2) Årsmøtet i faggruppen skal ifølge Engeseth
med «knapp margin» ha stemt ned et forslag om å
«konsekvensutrede egen autorisasjon, for så å ta
stilling til spørsmålet ved for eksempel en
uravstemning på et senere tidspunkt». Ifølge
protokollen ble følgende forslag fremmet:
«Arbeidet med å sluttføre både autorisasjon og
spesialist (offentlig godkjent) fortsetter. Når
resultatet av dette er sluttført, legges dette frem
enten for en ekstraordinær generalforsamling eller
for en uravstemning». Ut fra forslagsteksten var det
altså et forhandlingsresultat som skulle legges fram
for uravstemning/ekstraordinært årsmøte, ikke en
konsekvensutredning. Det framsatte forslaget fikk
35 stemmer. Over 100 stemmeberettigede var til
stede. (3)

3) «NFFs landsmøte 2001 påla Sentralstyret å
arbeide for offentlig spesialistgodkjenning av
fysioterapeuter. Dette vil ikke manuellterapeutene»,
skriver Engeseth. Dette er feil. Årsmøtet i
faggruppen vedtok å arbeide både for autorisasjon
og offentlig spesialistgodkjenning. Arbeidet med
autorisasjon skal dog ha høyere prioritet. Det er
tvilsomt om den ene saken utelukker eller sinker
den andre. Det viser seg jo at det først ble fart i
arbeidet med spesialistgodkjenning etter at
Stortinget vedtok å utrede autorisasjon for
manuellterapeuter.

4) Til slutt: Det var ikke det nylig avholdte
årsmøtet i faggruppen som vedtok å ta i bruk
begrepet «manuellterapeuter». Det var styret i
faggruppen som i 1999 besluttet at fysioterapeuter
med videreutdanning i manuell terapi skulle kalle
seg «manuellterapeuter». (4)

Espen Mathisen,
informasjonsmedarbeider
Faggruppen for manuell terapi

1) Fysioterapeuten nr. 3/2004, side 51

2) Vedtak i sentralstyresak 63/03

3) Protokoll fra møtet, www.manuellterapi.com/

files/pdf/protokoll2004.pdf

4) MT-Nytt 3/99, side 14

Illustrasjonsfoto: Arkiv
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 Fra leserne

Svar til UFF v/
Snorre Vikdal
Jeg viser til Snorre Vikdals innlegg i FYSIOTERA-
PEUTEN 12/2003 og 2/2004 og beklager at jeg ikke
oppfattet innlegget i 12/2003 som et utvetydig krav
om et svar. Jeg oppfattet det som en meningsytring
som sto på egne ben.

Innlegget omhandlet en del av en innstilling til
Sentralstyret (SST) om et forhandlingsutspill til KS
angående reforhandling av avtalen for privat-
praktiserende fysioterapeuter. SST vedtok å be om
en prolongering av avtalen og å opprette en gruppe
som skal se på kriteriene for goodwill-beregning. I
denne gruppen er UFF v/Snorre Vikdal representert.

Det er høyst uvanlig at forhandlingsutspill
debatteres i åpne fora før de oversendes
forhandlingsmotparten, dette svekker bare vår
posisjon. Ut fra dette velger jeg og Privat Råd (PR)
å forholde oss til vedtaket i SST i stedet for å gå inn
i en debatt om prosenter, men jeg tar gjerne en
meningsutveksling i egnede fora.

Jeg vil presisere nok en gang at tildeling av
driftsavtaler er kommunenes ansvar og skal gå til
den faglig best skikkede. Oppgjør for praksisen skal
skje mellom den som er tildelt avtalen og fysio-
terapeuten som går ut av avtalen.

Ang. leiekontrakter mener PR at disse er
privatrettslige avtaler mellom eier og leier og ikke
hører hjemme i en avtale med KS. Vi er selvsagt
enige med UFF om at ryddige avtaler er en fordel
for begge parter. Standardkontrakter finnes for
øvrig i NFFs sekretariat og i «Perm for privat
praksis».

Til Vikdals innlegg i FYSIOTERAPEUTEN 2/2004
må jeg få lov å svare at PR har en bredere
erfaringsbakgrunn enn Vikdal gir inntrykk av. Vi er
eiere og leiere, til og med uten driftsavtaler, og flere
arbeider daglig sammen med kolleger uten
driftsavtale slik at vi har kjennskap også til denne
driftsformen.

Roar Høidal, leder Privat Råd

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.

Skriv i
FYSIOTERAPEUTEN!

Med fysiobriller i Thailand
Midt blant pinneribbe,  julekaker, nisser og snø pakket 18
forventningsfulle studenter sekken med solkrem og bikini.

Etter et langt semester med firkantede øyne og fordypnings-
oppgave føltes det aldeles riktig å sette seg på flyet til den andre siden av jordkloden.

Thailand er et fantastisk land. Den frodige naturen og de herlige strendene kunne ikke ny-
tes og fotograferes nok. Siden dette var en kombinert ferie og studietur hadde vi fysioterapi-
brillene på oss under hele turen. Vi besøkte blant annet en gummifabrikk med mange hundre
ansatte, og med erfaringer fra bedriftsbesøk i Norge friskt i minne, forsøkte fysiohjernene
våre å gruble over alternative arbeidsstillinger og andre helsefremmende tiltak som kunne
vært satt i verk.

Selv om store deler av Thailand preges av turismens mas og jag, fant vi enkelte perler der
den rolige og behagelige atmosfæren dominerte. Kanskje har travle nordmenn noe å lære? Jeg
har for eksempel adoptert begrepet «Mai pin lay» !! «Det ordner seg på et vis» – en holdning
som er typisk for thailenderne.

Ved sykehuset Phuket International Hospital fikk vi oppleve å være kongelige for en dag.
Den velkomsten vi fikk, samt rekken med fotografer som knipset vilt under hele omvisnin-
gen, viste en tydelig entusiasme over vårt besøk. Det var interessant å prate med fysioterapeu-
tene som jobbet der. Artig å kunne snakke et felles «fysioterapi-latin-språk» med kolleger på
andre siden av jordkloden!

Siden Phuket International Hospital er et privat sykehus fungerer det slik at luksus får man
om man betaler for det. Derfor blir dette i stor grad et sykehus for turister. Det hadde vært
desto mer interessant å se et lokalt offentlig sykehus der vi antakelig ville ha fått andre inn-
trykk med oss hjem.

Siste uka stod et todagers thaimassasjekurs på programmet. Her fikk vi virkelig svette.
Selv om vi kanskje ikke vil bruke denne type massasje i Norge, tror jeg  enkelte triks kan taes
med videre. I thaimassasje er bruken av egen kropp helt avgjørende. Og for de av oss i klas-
sen som ikke er stive og støle fotballgutter, kunne vi lære fantastiske arbeidsstillinger der bru-
ken av egen kroppstyngde stod i sentrum.

Vel, Thailand var fantastisk både som ferie og studietur. Selv om brunfargen forsvinner
fort, er jeg sikker på at vi har samlet energi som holder til etter klinikkeksamen!! My pin lay!!

Thaihilsen fra Martha S. Kvalvik,
3.klasse fysioterapi, Trondheim

En kollega og kjær venn, Jan Fredrik Jensen er gått bort. Det er et stort savn for oss alle.
Uten forutgående sykdom kom den plutselige bortgang i alt for tidlig alder som et

sjokk på familien, hans kjære kone, søster, tre døtre og barnebarn.
Han var den solide, kjærlige familiefar med en ustoppelig energi med hensyn til å

hjelpe til ved enhver anledning når det gjaldt familie så vel som venner og bekjente.
Hans store interesse og aktivitet kom også hans pasienter til gode. I 40 år arbeidet han

ved Akers Med. og Aker Engeneering som bedriftsfysioterapeut og i privat praksis.
Han fikk sin grunnutdanning i 1964, senere videreutdanning med eksamen i manuell

terapi samt spesialistgodkjenning. Gjennom en rekke kurs for oppdatering, samt kurs
innen ergonomi, ble dette også et spesialfelt for ham. Hans siste innsats var tilleggskurs
for fremtidig «primærgodkjenning».

Som en alltid positiv og umiddelbar, glad og smilende venn er han dypt savnet.
Fred være med hans minne.

Harald Frøseth

Jan Fredrik Jensen til minne
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NFFs lover, § 4.6, omhandler «Saker til Landsmøtet»:
Landsmøtet kan bare behandle saker som står på den utsendte
sakslisten. Andre saker kan behandles dersom det ved åpningen av
møtet er 3/4 flertall for dette. Saker fremmes gjennom avdelin-
gene, faggruppene, fagfora, faste råd og utvalg samt Sentralstyret.
Hvis en gruppe eller et utvalg ikke finner å kunne fremme et med-
lems sak til landsmøtet, må det begrunnes skriftlig.

Medlemmer som ønsker å fremme saker til landsmøtet, må derfor
gjøre dette gjennom et av forbundets lovfestede organer. Saker
skal være utredet og begrunnet og munne ut i et forslag til vedtak.
Medlemmer som ønsker å sende saker til landsmøtet, må gjøre
dette i god tid før 1. juni slik at forslaget kan behandles av det
forbundsorgan som er valgt til å fremme saken.

Saker til Landsmøtet må være mottatt
av Sentralstyret innen 1. juni.
Saker sendes til:
Generalsekretær Lene Rønning-Arnesen
Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704 St.Hanshaugen
0131 Oslo

Landsmøtet 2004 skal velge personer til følgende verv, § 4.6:
Sentralstyre:
- forbundsleder
- nestleder
- leder Privat råd
- leder Ansatt råd
- leder Fag- og spesialistråd
- fire styremedlemmer
Privat råd:
- fem medlemmer
- én representant fra Privatpraktiserende Fysioterapeuters

Gruppe
Ansatt råd:
- 8 medlemmer
Fag- og spesialistråd:
- 8 medlemmer
Lovutvalg:
- leder
- fire medlemmer

NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUNDS

LANDSMØTE 2004

Desisjonsutvalg:
- tre medlemmer
- ett varamedlem
Etisk utvalg:
- leder
- fire medlemmer
- to varamedlemmer
Appellutvalg:
- fem medlemmer
Ankeutvalg for spesialistgodkjenning:
- tre medlemmer
- ett varamedlem
NFFs representanter til styret i
Fond til etter- og videreutdanning av  fysioterapeuter:
- fire medlemmer
- to suppleanter
Valgkomité:
- leder
- fire medlemmer hvorav to fra privat sektor og to

fra offentlig sektor
Revisor.

Av NFFs lover, § 15.2, fremgår bl.a. følgende:
Begrunnede forslag på kandidater til ulike verv skal sendes
skriftlig til Valgkomitéen. Som kandidat til verv betraktes bare
den som har sagt seg villig. Benkeforslag er tillatt.
Navn på foreslåtte kandidater og Valgkomitéens innstilling skal
offentliggjøres senest seks uker før NFFs landsmøte finner sted.
Innstillingen skal være skriftlig og grunngitt.
Ved dissenser skal både flertallets og mindretallets kandidat(er)
angis. Det skal også opplyses hvilke komitémedlemmer som av-
gir flertalls- og mindretallsinnstilling.

Frist for innsending av forslag til Valgkomitéen er 1. juni.
Alle NFFs medlemmer kan foreslå kandidater.

Forslag sendes til:
Leder av NFFs Valgkomité Tine Møller,
Herland, 3275 Svarstad

Med hilsen
Lene Rønning-Arnesen, generalsekretær

NFFs Landsmøte 2004 holdes på Radisson SAS Lillehammer Hotell
i dagene 3. – 5. desember 2004. Åpning av Landsmøtet 2004 finner sted kl. 1300.

NFF arrangerer Fagdager på samme sted 2. – 3. desember.



25Fysioterapeuten nr. 4   april  2004

Fag

Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysiotera-
peut, Helsetilsynet i Oppland,
Sara Maria Allen, avdelingsledende
fysioterapeut, Smerteklinikken, Aker
Universitetssykehus, Oslo.

Innledning
I 1998 utarbeidet International Association
for the Study of Pain (IASP) en konsensus-

Fysioterapeuten er sentral i den tverrfaglige behandlingen

Komplekst regionalt smertesyndrom
(CRPS) - Del II:

Sammendrag
En artikkelserie på to deler omhandler kompleks regionalt smertesyndrom
(Complex Regional Pain Syndrom, CRPS), en type langvarig smertetilstand –
tidligere kjent som refleksdystrofi. Del I (Fysioterapeuten 3/2004) ga en over-
sikt over hovedtrekkene i nyere medisinsk kunnskap om CRPS, og presenter-
te en tverrfaglig behandlingsalgoritme med utgangspunkt i Stanton-Hicks
problemløsningsmodell for CRPS.
I denne siste artikkelen i serien (Del II) gis eksempler på aktivitetsbasert og
pasientstyrt fysioterapi som kjerne i den tverrfaglig behandlingalgoritmen.

Tilpassede fysioterapitiltak er sentralt for å oppnå funksjonell bedring, og pa-
sientens egen daglige innsats er avgjørende for å nå målene i behandlingen.
Framgang i behandlingen er avhengig av et balansert og nøye utformet be-
handlingsopplegg med et langsiktig tidsperspektiv. Feil dosering og en alt for
intensiv tilnærming kan forverre tilstanden. Behandlingsopplegget kan trolig
være retningsgivende for andre langvarige smertetilstander.
Nøkkelord: Komplekst regionalt smertesyndrom, fysioterapi, funksjonell re-
habilitering, tverrfaglig behandling og fysioterapeutisk algoritme

rapport, ledet av Stanton-Hicks (1). Rappor-
ten ble senere oppdatert som følge av ny
forskning og klinisk erfaringer som forster-
ket betydningen av en tverrfaglig tilnærming
(2). Rapporten la grunnlaget for at behand-
ling av CRPS, uavhengig av type I eller II,
skal bygges opp rundt en behandlings-
algoritme1  . Behandlingsalgoritmen ble pre-
sentert i Del I av denne artikkelserien i Fy-
sioterapeuten 3/2004 (3) og viser til at fysio-
terapi er kjernen i den tverrfaglige behand-

lingene av CRPS. Fysioterapi har inntil de
siste få årene manglet gode retningslinjer for
valg av og begrunnelse for behandlingstiltak
innen CRPS. Prinsippene for behandling er
imidlertid slått fast gjennom konsensus. Med
utgangspunkt i behandlingsalgoritmen be-
skrevet i del I, er målsetting for del II å vise
til eksempler på relevante fysioterapitiltak
innenfor hvert trinn i algoritmen.

Det er foretatt søk i tilgjengelig litteratur
fra databaser som PEDro, PubMed,

FYSIOTERAPEUTEN har siden nyttår hatt fokus på forskning og behandling av smerte. I januar presenterte vi en

fagartikkel om sentralt forstyrret smertemodulering, som forklaring på kroniske muskel- og skjelettsmerter. I

mars presenterte vi del I av en fagartikkel om komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS, en type langvarig

smertetilstand som medfører økt smerterespons, samt redusert funksjon og livskvalitet hos pasientene. Fysiote-

rapi står sentralt i den tverrfaglige behandlingen av CRPS.  Første del ga oversikt over hovedtrekkene i nyere

medisinsk kunnskap som er relevant for fysioterapeutens behandlingstiltak. Her følger del II som beskriver og

utdyper trinnene i en tverrfaglig behandlingsalgoritme der fokus er på fysioterapi.
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Cochrane, Embase og relevante tidsskrifter
innen fysioterapi og rehabilitering. Louis
Gifford’s  «Topical Issues in Pain 3» (4-6)
har vært en sentral kunnskapskilde samt at
egne praksiserfaringer er lagt til grunn. Man-
gel på systematiske oversikter og et moderat
omfang av forskningsbasert informasjon i
fysioterapifaget gjør det vanskelig å utforme
gyldige konklusjoner innenfor dette feltet,
og beskrevne tiltak er derfor utformet som
anbefalinger.

Fysioterapi: Innholdet i en trinnvis
oppbygging av behandlingen
Pasienter med CRPS kan ikke møtes med de
samme behandlingsstrategier som er egnet

ved somatiske smertetilstander, som for ek-
sempel skader i muskler, sener, leddbånd og
ledd (uten neuropatisk forstyrrelse). Man-
glende kunnskap om gjeldende behandlings-
prinsipper om CRPS hos fysioterapeuten
kontraindiserer behandling, og feiltilpasset
fysioterapibehandling kan forverre pasien-
tens tilstand (2, 7-9).

Symptomene avspeiler en forstyrrelse av
det perifere – og sentrale nervesystem med
uproporsjonert smerte, berøringsvegring,
sirkulasjonsforstyrrelser, ødem, nedsatt ledd-
bevegelighet og helt eller delvis immobilise-
ring av den affiserte kroppsdelen. Behand-
lingen må derfor rettes mot de neurodys-
funksjonelle sykdomsårsakene og ikke mot

Mål for fysioterapibehandlingen
Fysioterapi skal følge fire overordnete mål
gjennom behandlingsalgoritmen:
1) Minske smerterespons på normal stimuli
2) Gjenvinne (tilnærmet) normal leddbeve-

gelighet
3) Fremme normalt bevegelsesmønster
4) Øke muskelstyrke og normalisere koordi-

nasjon og balanse

Behandlingskontinuum og helhetlig ivaretakelse

Psykologisk behandling  
Fokus på opplæring/
sykdomsforståelse og livskvalitet 

Medikamentell behandling 
Inkluderer bl.a.: Tricykliske 
antidepressiva 
Antiepileptika (gabapentin)
Steroider. NSAIDs. Clonidine. 
Calcitonin. Ca2+-antagonister. Opoider.

PSYKOLOGISK BEHANDLING
Ved manglende framgang i 
rehabiliteringsprosessen

Vurdere akse 1 diagnoser

Smertemestringsteknikker 

Biofeedback
 
Avspenningstrening 

Kognitiv adferdsterapi

Ingen  eller delvis respons 
Øke frekvens og intensitet av psykoterapi

Etablere tverrfaglig allianse for rehabilitering

Trinnvis fysioterapi
 

Trinn 1 
Reaktivisering 
Desensitisering 

Trinn 2 
Statisk styrketrening 

Lett tøyning 
TENS 

Ødem kontroll 
Sekundære problemer (MFP) 

Trinn 3 
Øke leddbevegelighet 
Gradvis vektbæring 

Dynamisk styrketrening 
Kondisjon 

Postural kontroll. Balansert bruk 

Trinn 4 
Ergonomi 

Arbeidsplassvurdering 
Allsidig øvelsesbehandling 
Normalisert kroppsbruk

MEDISINSK SMERTEBEHANDLING
Ved manglende framgang i 
rehabiliteringsprosessen

Begrensete invasive teknikker
– sympatikusblokader
– intravenøse regionale blokader
– somatiske nerveblokader 

Ingen  eller delvis respons
Mer omfattende invasive teknikker
– Blokade ved epidural- eller 
plexuskateter
– Neurostimulering (SCS)
– Intrathekal tilførsel av medisiner 

Ingen  eller delvis respons 
Kirurgisk eller eksperimentell behandling
– sympatektomi
– motor cortex stimulering

GOD RESPONS

Oppfølging/kontroll 

Eventuelt tilbakefall 

Gjenta rehabiliteringsforløpet

Diagnose: CRPS 

Figur 1. Behandlingsalgoritme for CRPS
Algoritmen viser terapeutiske tiltak som tilpasses pasientens framskritt i rehabiliteringsforløpet. Basert på
Stanton-Hicks med flere( 1,2). (Oversatt av Lofthus A og Allen SM for denne artikkelen, med forbehold om
at de norske begrepene ikke er diskutert i et bredere fagmiljø)

1  Algoritme benyttes innen matematikk og databehand-
ling i betydningen av en fullstendig og nøyaktig beskri-
velse av fremgangsmåte for løsning av en beregnings-
oppgave. A. angir de enkelte skritt i oppgaveløsningen
og rekkefølgen av dem med ord eller matematisk symbo-
likk. (Aschehoug / Gyldendals store norske leksikon)

en antatt mekanisk skade i arm eller ben.
Framskrittene for pasienter med CRPS

kommer oftest langsomt og med perioder
uten framgang. Pasienten trenger informa-
sjon og forståelse av behandlingsprinsip-
pene, inkludert behovet for egen daglig inn-
sats. Denne forståelsen er avgjørende for at
behovet for intensiv fysioterapi gradvis kan
reduseres og framgangen allikevel bli opp-
rettholdt. Å lykkes avhenger av at fysiotera-
peut og pasient har felles inngått en realis-
tisk tilnærming om måloppnåelse, tidsbruk
og disiplin. Ved å igangsette et pasientstyrt
opplegg har pasienten mulighet til å gjen-
vinne tro og ferdigheter på at aktivitet kan
økes og smerten kan reduseres – og med det
bedre livskvalitet.

Tidspunkt for å igangsette behandlingen
Samtlige referanser samsvarer om at be-
handlingen av CRPS må settes i gang så rask
som mulig. Desto tidligere pasienten er diag-
nostisert, desto bedre respons oppnås av be-
handlingen. Berger (8) legger til at behand-
lingen bør igangsettes selv ved mistanke,
fordi riktig behandling har potensiale til å
forhindre utvikling av en fulminant CRPS-
tilstand. Det kan imidlertid oppnås gode re-
sultater ved forsinkelse (2), men det avhen-
ger av omfanget av muskelatrofi og ledd-
kontrakturer. I nasjonal sammenheng kan
dette tolkes som begrunnelse for at CRPS
må være en høyt prioritert pasientgruppe ved
henvisning til spesialisthelsetjenesten og
kommunal fysioterapitjeneste. Dette vil
spare pasienten for betydelige lidelser og
samfunnet for store kostnader til langvarig,
omfattende behandling og lange sykefravær
eller uføretrygd.
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lettere skape forståelse og motivasjon for be-
handlingen og den egeninnsats som er påkre-
vet. I starten opplever alle pasienter at smer-
tene forverres ved aktivitet. Dette gjør at de
beveger seg minst mulig. Å fortelle pasien-
ten at nettopp bevegelse er avgjørende for
bedring, vil derfor være en pedagogisk utfor-
dring for å klargjøre pasienten for innsats.

Definere mål
Pasientens målsetting må brytes ned til flere
delmål som pasienten selv tar del i, for ek-
sempel «Hovedmålet ditt er å gå normalt og
på ski om vinteren; hva tror du at du må
jobbe med først?» Når pasienten selv lærer å
ta avgjørelser og lage et målorientert tre-
ningsprogram, vil det føre til en opplevelse
av større kontroll over situasjonen, og fram-
gangen kan tilskrives egen innsats. Strate-
gien for å nå delmålene fram mot hovedmå-
let, er å arbeide gradvis og pasientstyrt fram-
over. I engelsk litteratur benyttes begrepet
pacing som er definert «En systematisk,
trinnvis tilnærming for å bygge opp omfang
av aktivitet eller bevegelse som kan oppnås
lett av pasienten (12).»

Prinsippene i pacing
– Lag en plan. Prioriter det som må gjøres

daglig
– Start aktivitene med et realistisk lavt ut-

gangspunkt, og bygg opp toleranse for
aktivitetene gradvis og systematisk

– Ta regelmessig pause mellom aktivitetene
– Forandre stilling regelmessig mens aktivi-

tene utføres
– Gjør små mengder ofte, heller enn å gjøre

alt på en gang
– Unngå lange uavbrutte perioder med en-

ten aktivitet eller hvile

Aktivitet og bevegelse
Smerter er det primære symptomet for alle
pasienter med CRPS og forsterkes ved nor-
mal aktivitet. I tillegg vil leddbevegeligheten
reduseres som følge av økt væskeutskillelse
peri- og intraartikulært (2). Begge faktorer
vil medføre at pasienten avlaster leddene og
blir inaktiv. Dette er begynnelsen på en ond
sirkel fordi inaktivitet gir signal til det sym-
patiske nervesystem om å redusere sirkula-
sjonen i den avlastede ekstremiteten. En på-
følgende vasokonstriksjon er med på å for-
verre symptomene ytterligere (7) .

Mange pasienter med CRPS er fortalt at
de må avlaste affisert arm eller ben, eller de
tror at bevegelse vil gi ytterligere skade.

Eksempler på tiltak i trinnene
Fysioterapiens rolle i behandlingsalgoritmen
er kjernen i rehabiliteringsforløpet (1,2). Det
er viktig å understreke at dette ikke må opp-
fattes som løsrevet fra andre faggruppers
rolle i en felles innsats for pasienten. Hvis
framgangen uteblir, har fysioterapeuten an-
svar for å initiere bistand fra lege, psykolog
eller andre relevante faggrupper (Figur 1).

Prinsippet i algoritmen er at rekkefølgen
er fast, det vil si trinn 1 må være løst før man
er i gang med trinn 2 og så videre. Tids-
bruken for hvert trinn er styrt av pasientens
framgang, men bør ifølge konsensus fra
1998 (1) ikke være lenger enn to til tre uker.
I den nye konsensusen fra 2002 (2) ble dette
nedtonet fordi enkelte pasienter har behov
for lengere tid.

Trinn 1
Undersøkelse
Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med
diagnosekriterier og symptombeskrivelser av
CRPS I og II, beskrevet i del I FYSIOTE-
RAPEUTEN 3/2004 (3). Det anbefales å be-
nytte deler av undersøkelsen for langvarige
smertetilstander/sentral forstyrret smerte-
modulering som beskrevet av Lidbeck i Fy-
sioterapeuten nr. 1/2004 (10).

Andre viktige punkter i undersøkelsen:
✦ Tidspunkt for debut av CRPS (avgjør om

sykdommen er i tidlig eller sen fase)
✦ Vurdere balanse, holdning, avvergestil-

linger (innadrotatsjon og fleksjon av affi-
sert del vekk fra smertekilden), spontan
bruk av affisert kroppsdel

✦ Identifisere både pasientens aktivitets- og
inaktivitetsnivå

✦ Fastsette utgangspunkt (på engelsk beteg-
net som baseline) for styrke – muskel
omkrets og bevegelse – leddutslag

✦ I underekstremitetene – fastsette utgangs-
punkt for evne til vektbæring, mulig
gangdistanse og behovet for ganghjelpe-
midler

✦ I overekstremitetene – fastsette utgangs-
punkt for gripestyrke, finmotorikk av
fingre og beveglighet av håndledd, albue
og skulder (9, 11)

Pasientens sykdomsforståelse
Pasienten bør bli spurt hva han selv tror er
galt og hva det er som gir smerte. Et eksem-
pel kan være å spørre: «Med bakgrunn i alle
leger du har oppsøkt og ting som er blitt
sagt, har du selv en idé om hva du tror
skjedde med beinet ditt og hva er det som
gjør at smertene fortsetter?» En rimelig inn-
sikt i hva CRPS-diagnosen innebærer, vil

Denne overbevisningen er sterk hos mange
pasienter og kan bli forsterket av tilfeldige
rådgiving om «å ta det med ro». En slik
kinesiofobi eller bevegelsesfrykt er en solid
utfordring for fysioterapeut og pasient
(9,13). Hjelp fra psykolog kan være nødven-
dig. En forutsetning for re-aktivisering er at
pasienten forstår at bevegelser som er gjen-
nomført sakte, forsiktig og jevnt, kan
tolereres tidlig i behandlingsforløpet. På kort
og lang sikt vil dette være forutsetningen for
å eliminere vevs- og hudforandringer,
neurogene forstyrrelser og sirkulasjons-
forandringer (7-9).

Desensitisering
I del I av artikkelserien (3) ble det redegjort
for at smertene ved CRPS uttrykker senso-
riske forstyrrelser og vil opptre distalt tidlig i
forløpet og eventuelt utvikles i omfang og
intensitet. Smertene kjennetegnes som spon-
tan, dyp og verkende og forsterkes av stimuli
som berøring, kulde og varme, samt beve-
gelse og leddtrykk (dyp somatisk allodyni).
Problemet kan være så betydelig at pasienten
ikke tillater fysioterapeuten å berøre aktuell
kroppsdel og ikke tåler trykket fra trenings-
apparater og vektmansjetter. Gnissing fra
skolæret ved gange eller å holde noe i hån-
den, kan gradvis bygge seg opp til å bli uut-
holdelige smerter som vedvarer. Det er kun
en gradvis økning av normal stimuli som vil
gjenopprette den sentrale forstyrrelsen i
sentralnervesystemet mens fortsatt vegring
vil forsterke problemet (13).

Desensitiseringsteknikkene må bygges
opp gradvis i takt med pasientens økte
toleransegrense. Imidlertid kan forsinket
smerterespons (abnorm latens) hos en del
pasienter gi uttrykk for tilsynelatende god
toleranse, og gi smerter først flere timer etter
trening (14,15).

Eksempler på desensitiseringsteknikker:
✦ Harden (13) og Brook (9) beskriver en
desentisitiseringsteknikk hvor pasienten
masserer affisert område og stopper opp når
stimuli oppleves som smerte. I begynnelsen
kan det dreie seg om få sekunder av gangen,
men i løpet av uker vil toleransegrensen øke
til mange minutter, flere ganger om dagen.
Samtidig økes gradvis stimulering ved at pa-
sienten masserer med håndkrem, videre med
silkestoff, bomull, frottè og til slutt børste.

✦  Carlson og Watson 1988 (16) mener at et
såkalt stress-loading program kan helbrede
refleksdystrofi (dvs. CRPS’ betegnelse før
1995) i overekstremitetene selv ved langva-
rige tilstander. Forutsetningene er at det
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skjer med samtidig vektbæring og uten store
bevegelser.

Pasienter utfører to teknikker:
Skrubbing – firefotstående med en grov
børste i affisert hånd. Pasienten skrubber
et glatt underlag med en fram og tilbake-
bevegelse med så mye trykk som mulig.
Bæring – av en bag i affisert hånd. Vek-
ten er gradert i forhold til pasientens
toleransegrense og skal tas med overalt
når pasienten står eller går.

✦ Harden (13) er en blant mange som nev-
ner bruk av kontrastbad og forklarer også
hva det innebærer. To kar fylles med relativt
kaldt vann i det ene, varmere i det andre. Fot
eller hånd stikkes fra det ene karet til det an-
dre etter cirka 10-30 sekunder. Progresjon
vil være å øke temperaturforskjellen mellom
karene. Tidlig i sykdomsforløpet vil den affi-
serte armen eller benet som oftest være var-
mere enn den friske, og etter cirka tre til seks
måneder vil den være kaldere.

For øvrig må det presiseres at det ikke må
ises i affisert område. Is er en behandling
ved akutt somatisk smerte, men ved CRPS
vil dette forsterke og forlenge symptomene
fordi is gir vasokonstriksjon som følge av
sympatikusaktivering (7).

✦ Tidlig vektbæring over affisert ben:
Dette skal ikke oppfattes som bevegelses-
trening, men som forberedelse til gang-
trening og redusere bruken av krykker. Van-
skeligheter med berøring og lik trykk-
fordeling av hele fotsålen kan hindre gang-
trening og bedret balanse.

Følgende teknikker anbefales:
Basseng – stående på dypt vann for å si-
kre en viss oppdrift og pasienten kan evt.
holde i bassengkanten for å forflytte tyng-
den over affisert ben. Progresjon oppnås
ved å utføre det samme på grunnere vann.
Tykk matte – for eksempel tykk balanse-
matte letter trykket mot fotsålen og er eg-
net til å trene vektbæring og balanse.
Stor stabiliseringsball – sittende utgangs-
stilling der tyngden flyttes frem over knær
og ankler,  eventuelt sideveis mot affisert
ben.

✦ Behandlingsalgoritmen må ikke tolkes
som om pasienten skal ha reetablert normale
reaksjoner til sensorisk stimuli for å gå vi-
dere til trinn 2. Desensitiseringsteknikker er
nødvendig og må videreføres direkte og in-
direkte ved øvelsesbehandling, og med
større intensitet til rehabiliteringsprosessen
er avsluttet.

Trinn 2
Foreliggende dokumentasjon viser at cirka
70 til 95 prosent av pasientene har redusert
styrke i all muskulatur i affisert område,
samt redusert aktiv leddbevegelse. Finmoto-
rikk er betydelig hemmet. Halvparten av pa-
sientene opplever tremor i affisert muskula-
tur. Enkelte utvikler en tilstand som ligner
neglekt. Den motoriske dysfunksjonen kan
manifistere seg som en dystonisk
fleksorspasme med supinasjon av hånd eller
fot (equino varus) og kan synes å uttrykke
den primitive tilbaketrekkingsrefleksen fra
smertekilden (7).

Redusert styrke og beveglighet kan spon-
tant forbedres ved smertelindring og desen-
sitisering. Dette kan uttrykke en reflekshem-
ning av muskulaturen på grunn av smerte el-
ler frykt for smerte (8). Dette vil i mindre
grad inntreffe i senere stadier av sykdommen
som følge av sekundære kontrakturer og
atrofi ved langvarig immobilisering.

Fysioterapeuten kan møte en tilsynela-
tende ugjennomtrengelig motstand for be-
handling i forsøket med å lette smertene ved
hjelp av aktivitet, øvelser og tøyning. Å
bryte den onde smertesirkelen er en balanse-
gang mellom aktivitet og hvile, men behovet
for medikamentell behandling er alltid til
stede.

Som tilleggsbehandling kan TENS og even-
tuelt akupunktur benyttes.
✦ TENS (transkutan elektrisk nerve-
stimulering) har de siste 15 årene blitt benyt-
tet for å behandle flere kroniske smerte-
tilstander, inkludert CRPS. TENS demper
smerte og øker sirkulasjonen ved å manipu-
lere kroppens egen smertehemmende mek-
anismer. Apparatet er lett å håndtere og kan
benyttes ved hvile og under aktivitet. Før
man låner ut apparatet må det foretas nøye
uttesting av flere parametre; pulsbredde, fre-
kvens, strømstyrke, stimuleringstid samt an-
tall og plassering av elektroder. Pasienten
må aktivt ta del i utprøvingsfasen, forstå
prinsippene og analysere eget bruksmønster.
På den måten opplever pasienten også å ha
kontroll over egen smertebehandling.

Berger (8) sammenligner TENS med in-
travenøse regionale smerteblokader gitt av
anestesilege, og viser til erfaringer om at
dette i kombinasjon kan eliminere smertene i
tidlig fase av sykdommen. Imidlertid bør
TENS alltid testes først, for om mulig unngå
blokadebehandling som er mer ressurskre-
vende og i tillegg stressende for pasienten.
Basert på egne erfaringer anbefales utprø-
ving av TENS fra trinn 1.

Elektrodeplassering
1. Først prøves elektrodeplassering over og

under affisert område på perifer nerve
som innerverer smerteområdet, og der
nerven ligger mest overfladisk. For under-
ekstremitetene er  n. peroneus og  n. tibi-
alis oftest aktuelle og for overekstremite-
tene er n. medianus og n. brachialis.

2. Hvis smertelindring oppnås, kan virknin-
gen forsterkes ved applikasjon i selve
smerteområdet og i nervens forløp. Dette
prøves med forsiktighet.

3. Dersom virkning uteblir eller skaper irrita-
sjon ved første utprøving, plasseres elek-
trodene paravertebralt eller spinalt tilsva-
rende segmentet for affisert område.

4. Hvis smertelindring oppnås, bør den ene
elektroden plasseres spinalt og den andre
proksimalt for affisert område, plassert
over aktuelle nerve for eksempel på låret
eller overarmen.

TENS kan forverre smerten, men med
grundig utprøving kan dette unngås. Høyfre-
kvens 80-120 Hz modulert strøm er mest an-
vendt. Gir ikke dette ønsket effekt, prøves
lavfrekvens 2 Hz (burst) strøm hovedsakelig
over akupunktur- eller triggerpunkter som
innerveres fra samme segment som affisert
område. Behandlingen bør ha gradvis opp-
trapping fra 20 - 40 minutter et par ganger
om dagen. Etter tre til fire dager kan TENS
benyttes mange timer av gangen.

Dette er en skjematisk framstilling hvor-
ledes TENS bør utprøves. I tillegg må fysio-
terapeuten kjenne til de grunnleggende prin-
sippene for bruk av TENS.

✦ Akupunktur er ikke tatt med som eget
punkt i algoritmen. Etter vår oppfatning har
akupunktur en del av de samme egenskapene
som TENS til å bryte pasientens smerte-
sirkel.

Akupunktur kan bidra til aktivitetsøkning
og bevegelse med mindre smerte, og på et
psykologisk plan lette depresjon, fortvilelse
og angst. Berger (8) anbefaler øreakupunktur
og punkter som ikke vil irritere i det smerte-
fulle området. Om nålen plasseres i ytre øre
som representerer aktuelle ledd, kan beve-
gelser i leddet utføres uten smerte. Det er
også akupunkter i andre steder på kroppen
som vil lette bevegeligheten i et distalt ledd.
Videre kan punkter for spenningsreduksjon,
bedre søvn og sekundære problemer benyt-
tes.
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Bär med flere (17) har vist i et kontrollert
klinisk forsøk at akupunktur økte sirkulasjo-
nen i affisert arm og ben hos pasienter med
CRPS, sammenlignet med pasientens
ubehandlede, friske side. Videre ble det på-
vist økt funksjonsevne og smertelindring
som følge av dette. Akupunkturpunkter som
ble brukt for underekstremitetene var S 29, S
36, S 41, og over ekstremitetene Li 4, Li 10,
Li 11 med en varighet på en time.

Ødemkontroll
Ødem skyldes dysfunksjon i cellemem-
branen som følge av den neurogene, perifere
inflammasjonen. Dette gir intracellulært
ødem med økt konsentrasjon av natrium- og
kaliumioner i cellene, i motsetning til ekstra-
cellulært ødem som ses ved for eksempel
hjerte - og karlidelser (7). Det foreligger
sparsomme opplysninger om mottiltak i lit-
teraturen og kan sammenfattes til medika-
menter, hyppig elevasjon, aktivitet, arm eller
fotbad med magnesiumsulfat (Epson salt) og
trykkbandasje dersom pasienten kan tolerere
slik sensorisk stimuli. Bindevevsmassasje og
manuell lymfedrenasje er anbefalt (18),
mens Uher med flere (5) viser at manuell
lymfedrenasje kombinert med øvelser hos
pasienter med CRPS type I og sykdoms-
varighet under et halvt år, ikke gir bedre ef-
fekt enn øvelsesbehandling alene.

Sekundære problemer
Myofasiell dysfunksjon utvikles sekundært
som følge av smerte og avlastning av affisert
arm eller ben. I tillegg følger overbelastning
av frisk side og stabiliseringssmerter i skul-
der, nakke, i korsrygg og hofte. Dette er til-
svarende som hos andre pasienter med
asymmetrisk skade eller  sykdom, men for
en sliten og smertepåvirket pasient vil se-
kundære smerter være en tilleggsbelastning
som kan slå tilbake på primærproblemet for
eksempel gjennom sentral sensitisering.

Pasienten bør tidlig bli bevisst avverge-
stillinger og avlastende, asymmetriske
bevegelsesmønstre, som er etablert. Både
ved trening og ikke minst i dagliglivet ellers,
må pasienten sikte mot lik tyngdefordeling
og symmetrisk bruk.

Psykomotorisk fysioterapi kan ha positiv
innvirkning på hele behandlingssituasjonen.
Som holdningkorrigerende og respirasjons-
frigjørende behandling, kan de sekundære
problemene reduseres og evne til smerte-
mestring økes.

Stanton-Hicks (2) beskriver myofasiell
smerte som nesten uungåelig i affisert
kroppsdel og kan avhjelpes med tøyning,

styrketrening, holdningsøvelser og muligens
triggerpunktbehandling via injeksjoner, aku-
punktur og TENS. I en retrospektiv studie av
134 CRPS pasienter (19) fant man myo-
fasciale smerter hos 56 prosent. Disse
myofasielle komponentene var funnet ved
palpasjon av triggerpunkt i proksimal mus-
kulatur; ved CRPS i armer i skuldermusku-
laturen og for bena i lumbale interspinal
muskler og i glutealmuskulaturen.

Statisk styrketrening og lett tøyning
Det finns ingen nærmere beskrivelse av dette
i tilgjengelig litteratur, men indikerer en for-
siktig begynnelse mot funksjonell restitu-
sjon, der treningen er basert på mindre ledd-
utslag for å unngå provokasjon. I denne ar-
tikkelen omtales dette sammen med tiltakene
i trinn 3.

Nylig publiserte forskningsresultater (20)
viser en interessant «snarvei» til tidlig tre-
ning av styrke og beveglighet; på engelsk
kalt mirror visual feedback (MVF):

– Pasienten sitter med et stort speil
vinkelrett på kroppens midtlinje med
speilflaten vendt mot frisk side og affisert
side gjemt bak speilet.
– Pasienten utfører fleksjon-ekstensjons
sirkler med både frisk og affisert side
samtidig, og observerer frisk side og
speilbildet av denne som vil oppfattes
som en «virtuell» frisk utgave av affisert
arm eller ben (prøv selv!).
– Begge ekstremiteter beveges likt i cirka
fem minutter og så ofte pasienten ønsker.
Maksimal tid er cirka ti minutter i rolige
omgivelser for å sikre konsentrasjonen
underveis i øvelsen.

Pilotstudiet (33) konkluderte med at
MVF i tidlige fase av CRPS (inntil åtte uker)
oppnår umiddelbar smertelindring, og CRPS i
mellomstadiet (opp til ett år ) gir redusert stiv-
het i affiserte ledd. Etter seks uker ble det re-
gistrert en normalisering av funksjon og end-
ring av temperatur hos begge gruppene, men
ingen forandringer var registrert hos pasienter
med kronisk CRPS. Det presiseres at forsøket
er kun basert på pasienter med type 1.

MVF ble først prøvd ut hos amputasjons-
pasienter med fantomsmerter (21) basert på
hypotesen om at slike smerter er et resultat
av brudd i samspillet mellom efferent og
afferent stimuli – det vil si vilje til motorisk
bevegelse av en ekstremitet og fraværet av
en passende sensorisk og visuell feedback.
Det ble vist at visuell feedback ved hjelp av
et speil kan bryte den patologiske sirkelen.
McCabe med flere (18) har antatt at smerter
ved CRPS er en konsekvens av tilsvarende

forstyrrelse av sentrale sensoriske prosesser.
Samsvarende visuell feedback fra en uaffi-
sert ekstremitet observert ved hjelp av et
speil, vil gjenvinne de helhetlige kortikale
prosessene, og gi smertereduksjon og
funksjonsforbedring av affisert side.

Trinn 3
Det er allerede slått fast så langt i denne ar-
tikkelserien at smerte og redusert beveglig-
het ved CRPS skyldes flere forhold av soma-
tisk (nociseptiv), neurologisk og inflam-
matorisk karakter. Dette kommer til uttrykk
blant annet ved at smertebehandling alene
(medikamenter, TENS, avspenningsteknik-
ker og så videre) spontant kan gi bedring av
beveglighet. På den annen side vil sekun-
dære leddkontrakturer og svekket muskula-
tur begrense framdriften fra ett trinn til neste
i algoritmen, særlig hos pasienter som har
hatt CRPS mer enn cirka seks måneder før
helhetlig behandling er kommet i gang. Vi-
dere må det også tas høyde for at mange
CRPS-pasienter har en primær leddskade
som har utløst sykdommen, og som bør be-
handles fordi perifer nocisepsjon kan opp-
rettholde eller øke sensitisering av dorsal-
hornet i ryggmargen (sentral sensitisering).
Følgelig må dette identifiseres og om mulig
elimineres, men krever en meget oppmerk-
som og forsiktig fysioterapeut for å unngå
og provosere de dysfunksjonelle smertene
(14). Overdreven fysikalsk behandling som
forårsaker utmattelse og smerte, påvirker
sykdomsmekanismene og gir symptom-
oppblomstring (flare-ups – det vil si smerter
som er mer intense og varer mer enn to da-
ger) (9).

Leddmobilisering ved anestesiblokader
Litteraturen viser til en lang tradisjon med å
mobilisere leddet i forbindelse med forskjel-
lige anestesiblokader (se høyre kolonne i fi-
gur 1), men spriker betydelig med hensyn til
effekt og bivirkninger. Eksempler er Revis
(22): «Intensiv fysioterapi etter en vellykket
sympaticusblokade er nøkkel til raskere re-
habilitering» og «intravenøse blokader med
harde mobiliseringsteknikker må bli imple-
mentert tidlig i behandlingsprosessen».
Stanton-Hicks med flere (2):  «Det er spesi-
elt viktig å unngå test av beveglighet, særlig
i en ekstremitet  som er uten følelse etter en
regional anestesiblokade».

Thacker og Gifford (6) støtter seg til dette
og framhever at «... dette er trolig en uheldig
praksis som overhodet ikke er understøttet
av forskningsresultater.. å forsere bevegelig-
het i dysfunksjonelt vev i en ischemisk til-
stand, er kjent for å ha en ødeleggende virk-
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merbevegelser av ekstremitetene. Det er
mange balløvelser som indirekte involverer
distale muskler uten leddutslag.

✦ Proprioseptiv nevromuskulær fasilitering
(PNF) vil for mange være en egnet teknikk
der man uten direkte påvirkning eller berø-
ring av affisert ledd, allikevel vil oppnå
funksjonsforbedring (18).

Bassengtrening
Samtlige relevante kilder viser til nytten av
bassengtrening med vanntemperatur over 30
grader. Dette tjener flere hensikter:
– spesifikk øvelsesbehandling som kan in-

kludere økning av aerob kapasitet
– gjenvinne normalt bevegelsesmønster

med redusert vektbæring
– kombinasjonen bevegelse og varme frem-

mer sirkulasjonen og reduserer ødem i
affisert arm/ eller ben

– som desensitiseringsteknikk, spesielt for
foten (se i trinn 1)

– egnet sted for avspenningsøvelser

I bassenget starter gangtreningen med
bruk av wet-vest. Pasienten står tilnærmet
vertikalt i vannet og får framdrift ved å trå i
vannet uten at foten berører bunn. Oppdriften
i vannet vil gjøre det lettere med normal
pendling av affisert arm enn det er på land.
Bassengtreningen er spesielt verdifull for pa-
sienter som har vanskelig for å legge vekt
over affisert ben. Tiden i bassenget kan også
benyttes til avspenningsøvelser slik at pasien-
ten kan veksle mellom hvile og innsats.

Gangtrening
All gangtrening vil i begynnelsen være for-
bundet med risiko for å forverre sympto-
mene. Begrenset gangfunksjon kan forklares
med lav toleranse for vektbæring, redusert
ankel- og knebevegelighet, vekt kun på ytre
fotrand (pes equino varus), hypersensibilitet
i foten, svak leggmuskulatur og forkortet
akillessene.  Med utgangspunkt i dette må
flere deloppgaver løses i behandlingstimene,
i dagliglivet og i egentreningen.  Pasienten
må selv ta styringen og fysioterapeuten er
veileder når målene skal defineres. Det bør
utformes et daglig gå-program med progre-
sjon fra to krykker med berøring mot bak-
ken, deretter én krykke, to stokker, én stokk,
og til slutt uten støtte. Varighet utvides i takt
med øket toleranse og kan bli en langvarig
prosess med realistiske mål før normal gang-
funksjon eventuelt er reetablert.

ning på vevstilhelingen».
En mellomløsning med kontinuerlig til-

førsel av lokal anestetikum har blitt foreslått
av Mak med flere (23) i en studie av tre pasi-
enter med langvarig CRPS med uttalt atrofi
og kontrakturer og uten nytte av annen be-
handling. Ved hjelp av plexus- eller epidural-
kateter kunne pasienten selv dosere tilførsel
og fikk betydelig bedring med hensyn til to-
leranse og effekt av leddmobilisering.

Forslag til sammensetning og progresjon
av treningsprogram på trinn 3
Trinn 3 legger opp til trening av beveglighet,
styrke, balanse, vektbæring og kondisjon.
Det er valgt å se dette i sammenheng fordi
skillene i en konkret behandlingssituasjon
ikke er så markerte. Generelt vil mange
øvelser og treningsalternativer tjene flere
hensikter samtidig.

Fra proksimale til distale øvelser og
øvelser med synergieffekt
Øvelsene tar utgangspunkt i å gjenopprette
muskelbalansen med lik bruk og styrke på
begge sider av leddet og i forhold til frisk
side. Som tidligere nevnt vil den motoriske
dysfunksjonen ved CRPS manifistere seg
som en dystonisk fleksorspasme med
supinasjon av hånd og fot (equino varus).
Valg av øvelser må motvirke dette (til
utrotasjon, ekstensjon, pronasjon, eversjon ➔
«åpne opp»).

Hvis pasienten opplever i starten at beve-
gelse i det affiserte området blir for vanske-
lig å gjennomføre  eller gir gjentatte
symptomoppblomstringer, gjøres en mer
gradvis tilnærming:
✦  Begynne proksimalt for affisert  område
med for eksempel hofte-, mage- og rygg-
øvelser i sittende og liggende, videre øvelser
som involverer lårmuskulatur og til slutt
øvelser for ankelleddet med eversjons- og
dorsalfleksjonsbevegelser. Tilsvarende vil
nakke- og skulderøvelser hjelpe til å gradvis
tolerere bevegelser i håndledd og fingre.

✦  Øvelser med synergieffekt og mer-
bevegelse med indirekte aktivering av affi-
sert muskulatur distalt er lettere å gjennom-
føre. Dersom foten er affisert vil pasienten
vegre seg for å aktivere leggmuskulaturen.
Ved å ekstendere kneet i stedet med aktive-
ring av mm. quadriceps, vil mm. fibularis og
tibialis anterior kontraheres som
synergimuskulatur. Dette tolereres lettere.

✦  Stabiliserende øvelser med bruk av stor
stabiliseringsball stimulerer først og fremst
proksimale muskler (trunkus) men skaper

Tredemølle med  seleoppheng (Bilde 1)
Seleopphenget muliggjør i prinsippet inntil
full reduksjon av kroppsvekten. Progresjon i
treningen vil være gradvis reduksjon av
vektavlastningen, øket distanse, øket hastig-
het og øket helning av gangbanen. Progre-
sjonen må også her være styrt av pasienten,
men fysioterapeuten må se til at pasienten
gjennomfører med normal fotavvikling. Det
er ikke funnet kilder som beskriver bruk av
tredemølle for pasienter med CRPS, imidler-
tid er egne erfaringer fra praksis svært gode.

Utendørsaktiviteter
Skigåing er mulig før normal gange er
reetablert. Det samme gjelder stavgang.
Bruk av overkroppen reduserer vekt-
belastning i underekstremitetene med inntil
30 prosent, i tillegg til at pasienten raskere
kommer seg trygt rundt i skogsterreng som
også er mindre belastende enn å gå på veien.
Videre er sykling mulig å gjennomføre rela-
tivt tidlig i behandlingsforløpet (tilsvarende
ergometersykkel) for å fremme sirkulasjon,
kondisjon og leddbevegelighet.  Pasienten
kan selv ha ansvar for progresjonen, men bør
anbefales å starte med maksimalt fem til ti
minutter av gangen i flatt terreng, for så å
gjøre to til tre korte turer i løpet av dagen og
deretter øke varighet og kupering.

Trening av håndens finmotorikk
Treningen bør rettes mot husarbeide og
ADL-aktiviteter, og behovet for hjelpemidler
bør kartlegges. Dette gjelder også for pasien-
ter med CRPS i underekstremitetene.
Brook (9) bruker opptrening av skrive-
ferdigheter som eksempel. Toleransegrensen
for bruk av den affiserte hånden kan i starten
dreie seg om kun få sekunder av gangen.

Øvelsene kan følge progresjonen :
– bruk av malepensel, deretter kritt, far-
gestifter, tusj og til slutt tynn penn eller
blyant.
– streker, deretter store til små bokstaver,
korte til lange ord og setninger, til hele
arket og så videre.
– varighet av treningen og antall økter
per dag.
– i tillegg identifisere og bygge opp
toleransegrensen for å sitte, og funksjon
av håndledd og albu.

Forsiktig bruk av håndskinne (termoplast og
velcrobånd) i en balansert håndposisjon kan
forebygge forkortning av kollaterale liga-
menter i involverte ledd og i tillegg bidra til
å lette smerter (22).
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Tilpasset trening for hele kroppen
Det kan tjene flere formål å legge opp til til-
passet balanse- og styrketreningsprogram for
hele kroppen. Pasienten vil bli i bedre psy-
kisk og fysisk form, hindre sekundærplager
og kan gjennomføre øvelser som skaper
merbevegelse og synergieffekt av affisert
arm eller ben.

Pasienter med CRPS i ben kan i tillegg
trene styrke i overkropp slik at de er vel for-
beredt til å gå turer med staver (ski og
gåstaver). En treningsveileder eller fysiote-
rapeut ved et treningssenter vil kunne sette
sammen og veilede et program så sant ved-
kommende er kjent med premissene gitt av
«primær-fysioterapeuten» og pasienten selv.

Trinn 4
Det er valgt ikke å omtale trinn 4. Det er in-
gen spesielle referanser å vise til, og tiltakene
slik de er oppført er relativt selvforklarende.

Avslutte behandlingen
Pasientens kontakt med fysioterapeuten kan
avvikles når begge mener at det er utarbeidet
en god selvhjelpsstrategi. CRPS er en lidelse
som forutsatt riktig behandling, gradvis vil
klinge ut over lang tid. Tilsvarende legges
behandlingen opp med tett kontakt i begyn-
nelsen og gradvis lengere tid mellom hver
avtale. Tilbakefall kan forekomme, og pasi-
enten kan skade samme arm eller ben en
gang til med mulighet for at symptomene
kan vende tilbake.

Som for andre kroniske tilstander, vil
smerteintensiteten ved CRPS svinge, og pa-
sienten møter perioder med symptomopp-
blomstring (7, 9, 24). En forverring eller en
dårlig periode skal aldri tas som fallitt eller
et bevis på at pasienten ikke er i stand til å
mestre utfordringene. Variasjon er normalt i
forhold til sykdommens kompleksitet og må
forklares for å skape trygghet hos pasienten.

En annen side ved dette er post exercise
pain; det vil si at pasienten trenger lang tid
til å komme seg etter trening. Dette kan
skyldes overfølsomhet for den økte sympa-
tikusaktiviteten og annen endokrin aktivitet
som normalt oppstår ved fysisk aktivitet (4).
Pasientene må lære at de kan få økt smerte
ved for mye aktivitet, men også ved inaktivi-
tet. De må forstå at de verken kan trene eller
hvile for lenge, men skifte hyppig.

Oppsummering
CRPS-pasienter trenger et veltilpasset ,
trinnvis og pasientstyrt behandlingsopplegg
med et langsiktig tidsperspektiv. Feiltilpasset
fysioterapibehandling  kan forverre smertene
hos pasienten, samtidig som konsensus viser

at behovet for fysioterapi er sentralt.
Denne artikkelserien viser til at balansen

er utfordrende. Dette motsetningsforholdet
er det samme som fysioterapeuter er kjent
med også hos pasienter med andre langva-
rige smertetilstander som for eksempel
polynevropatier, whip-lash-syndromer,
fibromyalgi, kronisk lumbago, hodepine-
syndromer, frozen-shoulder og fantom-
smerter etter amputasjon. CRPS skiller seg
fra disse tilstandene med det mest sammen-
satte symptombildet, og behandlingsoppleg-
get kan trolig være retningsgivende for andre
langvarige smertetilstander.

Artikkelen ble mottatt 29. august 2003. Ak-
septert 12. februar 2004. Artikkelen er vur-
dert av to eksterne refereer.

Litteratur
1. Stanton-Hicks M, Baron R, Boas R, Gordh T,

Harden N, Hendler N, Koltzenburg M, Prithvi

Raj, Wilder R. Consensus Report: Complex Re-

gional Pain Syndromes: Guidelines for therapy.

The Clinical Journal of Pain 1998; 14: 155-166

2. Stanton-Hicks M, Burton A, Bruel S, Carr D,

Harden N, Hassenbusch, Lubenow T, Oakley J,

Gabor R, Prithvi Raj, Rauck R, Rezai A. An

Updated Interdisciplinary Clinical Pathway for

CRPS: Report of an Expert Panel. Pain Practice

2002; 2:1-16

3. Lofthus A, Allen SM. Komplekst regional

smertesyndrom (CRPS)- Del I. FYSIOTERA-

PEUTEN 2004; 3: 10 - 14

4. Gifford L, Thacker M. Complex regional pain

syndrome part 1 and 2. I: Gifford L (ed). Topical

Issues in Pain 3 –  Sympathetic nervous system

and pain. Cornwall: CNS Press; 2002. s. 119 –141

5. Uher EM, Vacariu G, Schneider B, Fialka V.

Comparison of manual lymphdrainage with

exercise therapy in the complex regional pain

syndrom I. A randomised controlled trial. Wiener

Klinische Wochenschrift 2000; 12(3): 133-137

6. Thacker M, Gifford L. A review of the

physiotherapy management of CRPS. I: Gifford L

(ed). Topical Issues in Pain 3 –  Sympathetic

nervous system and pain. Cornwall: CNS Press;

2002. s. 119 –141

7. Hooshang H, Masood H. Complex regional

pain syndrome. Reflex sympathetic dystrophy

syndrome. Diagnosis and therapy- a review of 824

patients.(abstract and summary). Pain Digest

1999;9:1-24

8. Berger P. The role of the physiotherapist in the

treatment of complex peripheral pain syndromes

(South Africa). Pain Reviews 1999; 6 : 211-232

9. Brook S. Assessment and case management of

CRPS. Assessment and case management of

CRPS. Improving fitness and function in CRPS. I:

Gifford L (ed). Topical Issues in Pain 3 –

Sympathetic nervous system and pain. Cornwall:

CNS Press; 2002. s. 143-171

10. Lidbeck J. Sentralt forstyrret smerte-

modulering kan forklare kroniske muskel- og

skjelettsmerter. FYSIOTERAPEUTEN 2004; 1:

16 –22 (Oversatt av Lofthus A, Allen SM)

11. National Guideline Clearinghouse: Complex

regional pain syndrome. Complete summary.

www.guideline.gov 1999 (public resource for

evidence-based practice guidelines)

12. Harding VH, 1997 Application of the

cognitive-behavioral approach. Rehabilitation of

Movement: Theoretical bases of clinical pratice. I:

Brook S. Assessment and case management of

CRPS. Improving fitness and function in CRPS. I:

Gifford L (ed). Topical Issues in Pain 3 –

Sympathetic nervous system and pain. Cornwall:

CNS Press; 2002. s. 143-171

13. Harden RN - Center for Pain Studies, Chicago,

USA. Complex regional pain syndrome. British

Journal of Anaesthesia 2001; 87 (1): 99-106

14. Lidbeck J : Central hyperexcitability in

chronic musculoskeletal pain: A conceptual

breakthrough with multiple clinical implications.

Pain Research and Management 2002; 7 (2)

15. Butler D, Gifford, L. The Intergration of pain

Sciences into Clinical Pratice. Journal of Hand

Therapy 1997; 10;86-95 (Oversatt av Fredriksen

SE. Intergrering av smertevitenskap i klinisk

praksis. FYSIOTERAPEUTEN 1998; 9; 10-19)

16. Carlson L, Watson K. Treatment of reflex

sympathetic dystrophy using the stress-loading

program. Journal of Hand Therapy 1988;

July:149-154

17.Bär A, Yiming L, Eichlisberger R. Acupuncture

improves peripheral perfusion in patient with

reflex sympathetic dystrophy. Journal of Clinical

Rheumatology 2002; 8 (1) ; 6-12

18.Werner GT et al.. Leitlinien Physikalische

Medizin und Rehabilitation: Komplexes Region-

alen Schmerzsyndrom. AWMFonline – Univ.

Düsseldorf . 1999 www.uni-duesseldorf.de/

WWW/AWMF/ll/phymed06.htm. 29.06.03

19. Allen G, Galer B, Schwartz L. Epidemiology

of complex regional pain syndrome: A

retrospective chart of 134 pasienter. Pain 1999;80:

539-544

20. McCabe C, Haigh R, Ring E, Halligan P, Wall

P, Blake D. A controlled pilot study of  the utility

of mirror visual feedback in the treatment of

complex regional pain syndrome type 1.

Rhematology 2003;42: 97-101

21. Ramachandran VS, Rogers- Ramachandran D,

Stewart M. Perceptual correlate of cortical

reorganisation. Science 1992;258:1159-60

22. Revis DR. Florida College of Medicine.

Reflex sympathetic dystrophy. eMedicine. Last

updated June 21, 2002 www.emedicine.com/med/

topic2936.htm

23. Mak PH, Irwin MG, Tsui SL. Functional

improvement after physiotherapy with a

continuous infusion of local anasthetics in patients

with CRPS. Acta Anaesthesiol Scand 2003;

47(1):94-7

24. Harding V, Simmonds M, Watson P. Physical

therapy for chronic pain. Pain 1998;11(3)

fag
artikkel



32 Fysioterapeuten nr. 4  april  2004

Abstract
This two-part article concerns a type of chronic pain condition,
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) – previously known as
Reflex Sympathetic Dystrophy. Part one of the article (Fysioterapeu-
ten 3/2004) gives a review of main developments in recent medical
knowledge about CRPS and presents a multidisciplinary therapeutic
algorithm based on the Stanton Hicks problem-solving model for
CRPS.
This last article in the series (Part II) gives examples of activity bas-
ed and patient controlled physiotherapy as a crucial part of the mul-
tidisciplinary therapeutic algorithm. Tailored physiotherapeutic in-
terventions and the patient’s own efforts are central in achieving
functional improvements and reaching the treatment goals. Treat-
ment progression depends on a balanced and thoroughly planned
treatment program with a long-term perspective. An inappropriate
and too intensive treatment approach might worsen the condition.
The therapeutic algorithm could possibly be a guide also in other
longstanding pain conditions.
Key Words: Complex Regional Pain Syndrom, Physical therapy,
Functional rehabilitation, Multidisciplinary treatment and algorithm
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Trening under
svangerskapet

Stadig flere kvinner velger keisersnitt når de fø-

der. Ferske tall fra SINTEF helse viser en økning

på 25 prosent fra 1998 til 2002.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– Dette er en utvikling vi er svært opptatte av, sier Kari
Straume Haugland, leder i faggruppen for kvinnehelse. Hun
sier det er spesielt at det er de selvvalgte- og hastekeisersnitt-
ene som øker. Årsakene og sammenhengene mener hun er
flere. En årsak er at babyene blir større, en annen at mødrene
er overvektige og i dårligere form.

– Dette speiler tilstanden i samfunnet generelt. Vi ser nega-
tive endringer i kosthold, vektøkning i befolkningen generelt
og for lite fysisk aktivitet. For gravide kan dette få konsekven-
ser i form av flere inngrep, som keisersnitt ved fødselen, sier
Straume Haugland.

Flere årsaker
Fødselsangst kan ha flere årsaker. Tidligere negativ fødsels-
erfaring trekkes ofte fram, sammen med at terskelen for selv å
velge keisersnitt er blitt lavere.

– Hva kan faggruppen for kvinnehelse bidra med her?
– Jeg tror det er viktig at vi som fysioterapeuter framhever

det vi er gode på. Da tenker jeg spesielt på fysisk aktivitet og
endringer til sunnere livsstil i svangerskapet. Trening og fysisk
aktivitet har vi mye av i det nye kurset som vi har utviklet.
Dette tilbyr vi nå fysioterapeuter over det ganske land.

Fysisk aktivitet gir både fysisk og mentalt overskudd, og
svangerskapet blir lettere å gjennomføre. Det er gjort mye forsk-
ning på trening for gravide. Det viser at de som trener har færre
fødselskomplikasjoner som kan medføre keisersnitt. Trening kan
også redusere fødselens varighet, sier Straume Haugland.

Mindre babyer
Gravide som trener veier mindre og føder mindre babyer. Tre-
ningen har også positiv effekt på depresjoner og angst.

Straume Haugland mener det er vanskelig å finne noen for-
deler ved keisersnitt, bortsett fra å slippe fødselsmerter.

– Men det er jo en positiv smerte med et fantastisk utfall.
Kosmetisk er keisersnitt ingen fordel. Man får et arr og krop-
pen bruker mye lenger tid på å komme i form etter fødselen.
Ved operative inngrep er risikoen for  infeksjoner og blødnin-
ger større. Vi fysioterapeuter er opptatte av bekkenbunnens
funksjon. Ulike problemstillinger rundt bekkenet brukes ofte
som argument for keisersnitt, sier hun og viser til ny forskning
fra Institutt for samfunnsmedisin i Bergen som sier at også de
som tar keisersnitt kan få inkontinens. ■

fag
aktuelt

ETAC AS

Postboks 5072, 1503 Moss

Tlf. 69 27 59 80 - Fax: 69 27 09 11

E-post: hovedkontor@etac.no

R

Velkommen til Etac Junior,
vi gir deg mulighetene!

Skaper muligheter

www.etac.no/junior

Vi skaper hjelpemidler

for dagen i dag. Tøffe og

fargerike produkter

som tiltaler både

barn og ungdom,

men også utfor-

met slik at

barnet kan

vokse og

utvikles med

hjelpemiddelet.



33Fysioterapeuten nr. 4   april  2004

Fag

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.

Synopsis
Summary of Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J, Rinne M, Palmroos
P and Laippala P (2003): Effectiveness of dynamic muscle training,
relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain:
Randomised controlled trial. British Medical Journal 327: 475–479.
[Prepared by Pierre Trudelle, Chief editor of Kinésithérapie, France.]
Question: Do dynamic exercises or relaxation improve chronic neck
pain in comparison with ordinary activity? Design: Randomised
controlled trial. Setting: Five Finnish occupational health care cent-
res. Patients: 393 female office workers (aged between 30 and 60
years, mean age 45 years) suffering from chronic neck pain for at
least 12 weeks. The patients were randomised in three groups
“dynamic muscle training” (n = 135), “relaxation training” (n = 128)
and “ordinary activity” (n = 130). Interventions: The dynamic
muscle training and relaxation interventions were administered by a
physiotherapist to groups of up to ten people, three times a week for
12 weeks. The dynamic muscle training group performed exercises
with dumbbells to activate the large muscle groups in the neck and
shoulder region. The relaxation group used the techniques of
autogenic training and functional relaxation to learn to activate only
the muscles required for functional tasks. The ordinary activity group
were asked not to change their physical activity over the next 12
months. Outcomes: The primary outcome was pain intensity (0 to 10
scale), secondary outcomes included disability, work ability, range of
motion, muscle strength, sick leave and patient’s opinion of recovery.
Results: Loss to follow-up was nine percent, 11 percent and 13 per-
cent at three, six and 12 months, however only 40 percent of patients
completed all treatment sessions. There were no statistically
significant or clinically meaningful between group differences in
pain intensity at any point. As an example at 3 months the mean (95
% confidence interval) between-group difference was 0,2 (-0,4 to
0,7) for dynamic muscle training versus usual activity and 0,1 (-0,4
to 0,7) for relaxation versus usual activity. There were also no
between-group differences for the secondary outcomes with the
exception of rotation and lateral flexion range of motion.
Conclusion: Dynamic muscle training and relaxation do not lead to
better improvements in neck pain compared to the advice to live
normally.

Commentary
The study is methodologically sound, but the outcomes are perhaps
too limited to find an effect of treatment. For example, the strength

Dynamic neck muscle training or relaxation does not
improve chronic neck pain

outcome measured endurance yet the training program emphasised
dynamic movements and not endurance. Also, it is unclear whether
the initial level of strength was limited by pain. The cervicocephalic
kinaesthetic sensibility was not evaluated although it is an important
measurement when evaluating neck muscle disorders. Another intere-
sting evaluation would be the joint laxity characteristics (Beighton’s
score), as women are often more supple than men.

Another potential explanation for the null result is that the
exercise program may have been sub-optimal and previous trials
(1,2) also evaluating female office workers with chronic neck pain
provide some information on this issue. In contrast to the result of the
present trial the Ylinen et al (1) trial, comparing two forms of
exercise to a no-treatment control, found large benefits of exercise
for women with chronic neck pain. The strength increases were diffe-
rent among all three groups (p < 0.001) and neck pain and disability
had decreased in the training groups compared to the control group
(p < 0.001). This contradictory result can be explained by the fact
that the two exercise programs evaluated by Ylinen et al (1) were
much more comprehensive than in this study. Ylinen’s (1) programs
trained neck muscles as well as shoulder muscles, included an
aerobic training component, provided behavioural support, and the
duration of the exercise program was longer. The Ylinen et al (1) pro-
gram included specific training of the neck flexors and extensors
supervised for 12 weeks (approximately 2 sessions by week) and
then patients continued independently for one year. Other research
supports a more comprehensive approach with Hagberg’s (2) trial
suggesting that the exercise program should include both strength
and endurance training.

In conclusion while this trial did not find a benefit for exercise in
the treatment of chronic neck pain, other trials have. Additionally, the
Cochrane review advocates exercise in the treatment of chronic neck
pain (3).

François Bregeon
Physiotherapist, Paris
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Bakgrunnen for denne kronikken er at Ceci-
lie Røe ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt,
STAMI, har uttalt seg om sammenhengen
mellom trening og sykefravær gjennom et
par artikler (1,2) som har vært publisert den
siste tiden. Hun sier at det som virkelig betyr
noe for sykefravær er hvordan folk har det
på jobben og at de trives. Hun mener at en-
kelte arbeidsgivere velger en lettvint løsning
når de tilbyr de ansatte trening i arbeidsti-
den, og at dette fremstår som en enkel og
billig løsning. Som bakgrunn for disse på-
standene henvises det til flere artikler som
jeg vil kommentere etter hvert.

De to viktigste årsakene til sykefravær er
muskel- og skjelettlidelser og psykiske pla-
ger. Røe henviser til at det «…finnes langt
bedre tiltak for psykiske lidelser enn tre-
ning.» Til dette vil jeg si at de færreste (meg
inkludert) tror vel at trening er eneste tiltak
ved psykiske lidelser, men heller at det kan
være et supplement/alternativ til andre tiltak.
For grunnutdanningen for sykepleie er det
skrevet en egen lærebok (3) som tar for seg
sammenhengen mellom psykisk helse og fy-
sisk aktivitet. Et av kapitlene i boka er skre-
vet av Egil Martinsen, som for øvrig har pu-
blisert en artikkel (4) hvor han ser på sam-
menhengen mellom fysisk aktivitet og
sinnets helse. Han sier at «Effekten av fysisk
aktivitet er godt dokumentert ved mild til
moderate former for depresjon og ved kro-
nisk tretthetssyndrom. Her er fysisk aktivitet
et alternativ til de tradisjonelle behandlings-
former. Gunstige virkninger av fysisk aktivi-
tet er godt dokumentert».

Martinsen (4) sier videre at de vanligste
former for psykiske lidelser er stemnings-
lidelser og angstlidelser samt stress-
reaksjoner som ikke kvalifiserer til noen
psykiske diagnose. Omfanget av disse lidel-
sene er så stort at helsevesenet ikke kan
hjelpe alle. Dette betyr at mange går rundt
ubehandlet, og at det derfor er et stort behov

Tore-Jørgen Bjørkli, bedriftsfysioterapeut i Bodø, tar for seg sammenhengen

mellom trening og sykefravær.

Trening i arbeidstiden eller på fritiden?
for enkle strategier som folk selv kan be-
nytte for å mestre sine plager. Jeg skal ikke
gå inn på detaljer i studiet, men konklusjo-
nen er klar når det gjelder mild til moderat
depresjon:

«Fysisk aktivitet er mer effektiv enn in-
gen behandling og medfører like stor reduk-
sjon av depressive symptomer som etablerte
behandlingsmetoder, slik som ulike former
for samtaleterapi og bruk av antidepressive
medikamenter. Ulike former for fysisk akti-
vitet ser ut til å ha likeverdig antidepressiv
effekt. Det er også dokumentert (4) at angst-
og spenningsnivå reduseres etter fysisk tre-
ning. Effekten her er mer kortvarig, 3-4 ti-
mer, men dette gir mulighet til mestring av
angst.

Muskel- og skjelett
Når det gjelder den andre store gruppen med
sykemeldte, muskel- og skjelettlidelser, har
Sosial og helsedirektoratet (5) blant annet
konkludert med at «Regelmessig fysisk akti-
vitet fører til bedret muskelstyrke og uthol-
denhet og mindre muskelsykdom-/plager for
alle aldersgrupper. Dokumentasjonen for
dette er overbevisende.» I en av artiklene (1)
gis det et eksempel på at «for en som har
tungt arbeid som særlig er belastende for ar-
mene, vil trening som innebærer enda mer
armbruk virke stikk motsatt, det vil føre til
en forverring av eventuelle plager.» Dette er
en påstand som kan diskuteres. At feil tre-
ning kan forsterke plagene er riktig, men her
er det viktig forstå at trening og trening kan
være to helt forkjellige ting. En kan meget
godt bruke fysisk trening som tiltak for å re-
habilitere etter belastningsskade i armer. Po-
enget er å bruke riktige øvelser og riktig do-
sering.

Jeg ønsker her å referere til en studie fra
to norske industribedrifter (6) som omfattet
42 ansatte og gikk over 12 måneder med
oppfølging etter 30 måneder. Tiltak som ble

satt i gang av fysioterapeut var daglige av-
spenningsøvelser på jobb samt tre ganger 30
minutter egentrening hjemme med
TerapiMaster. Som evaluering sammenlignet
en sykefraværet før start, etter 12 måneder
og etter 30 måneder. Gjennomsnittlig syke-
fravær gikk ned fra 11,2 dager før start til
0,2 dager etter 12 måneder med trening.
Oppfølging etter 30 måneder viste at syke-
fraværet holdt seg på det reduserte nivået.
SET Bedrift satte i gang et tilsvarende studie
i 1998 som ennå ikke er publisert, men re-
sultatene bekreftet den forrige studien som
ble startet i 1994.

Det påståes videre at «...de som trener
svært lite og de som trener veldig mye får
akkurat like mye plager.»  Dette kan virke
skremmende på mange, men det må sies at
de færreste trener så mye at de får plager av
det. Igjen handler det om riktig dosering av
trening og å variere treningsform for å fore-
bygge skader.

Røe sier at (2) «Det er ingen dokumenta-
sjon som indikerer at fysisk aktivitet i ar-
beidstiden er mer helsefremmende enn fy-
sisk aktivitet utenfor arbeidstiden.» Person-
lig synes jeg hele problemstillingen er søkt
og at den bidrar til å sette et negativt fokus
på den helsemessige gevinsten av fysisk ak-
tivitet. Det er godt dokumentert at trening og
fysisk aktivitet gir helsemessig gevinst (5)
innenfor alle aldersgrupper, i forbindelse
med graviditet, hjerte- karsykdommer, dia-
betes type 2, overvekt og fedme, forskjellige
typer kreft, luftveissykdommer, muskel-
skjelettlidelse og psykiske lidelser. Jeg me-
ner at det på bakgrunn av denne dokumenta-
sjonen bør være grunnlag for å anta at dette
har innvirkning på sykefraværet også.

Hvordan motivere?
Jeg synes en mer interessant problemstilling
bør være «Hvordan motivere befolkningen til
økt aktivitet for å forebygge livsstils-
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Diskusjon. Det er mye
diskusjon i norske
fagmiljøer om sammen-
hengen mellom trening
og sykefravær, og om
fysisk aktivitet skal
foregå på jobben eller i
fritiden. Bildet er fra
Danmark der en
«helseboom» i bedrifter
har skapt mange nye
arbeidsplasser for
fysioterapeuter.
Foto: EKKO Pressefoto,
Stefan Kai Nielsen

sykdommer?». Om treningen bør foregå på
fritiden eller i arbeidstiden mener jeg er se-
kundært. Hovedpoenget må være å få folk ut
av sofaen. Et argument for å trene i arbeids-
tiden er at et slikt initiativ fra arbeidsgiver
kan sette i gang en positiv prosess for den
enkelte arbeidstaker.

I perioden 1999 – 2000 hadde Bodø kom-
mune et prosjekt hvor det ble satt i gang
«Trening for helse»-grupper for ansatte med
høyt sykefravær. Prosjektet omfattet 144 an-
satte fordelt på fem grupper, og det gikk
over 35 uker. Deltakerne fikk to timer tre-
ning i arbeidstiden, spesielt tilrettelagt av fy-
sioterapeut. Fra oppstart av prosjektet i 1999
gikk sykefraværet blant deltakerne ned fra
31,9 prosent til 23,4 prosent (inkludert de
som falt fra underveis), mens totalfraværet i
kommunen gikk opp fra 9,4 prosent til 10,7
prosent. Det som kanskje er vel så interes-
sant er at dette initiativet fra arbeidsgiver om
trening i arbeidstiden førte til at mange fort-
satte trening utover tiden prosjektet varte og
at noen dannet private trimgrupper og so-
siale sammenkomster på fritiden. Noe annet
som kom frem ved dette prosjektet var be-
tydningen av å tone ned det tradisjonelle
idretts- og treningssynet til fordel for en mer
målrettet, tilpasset, trygg og sosial fysisk ak-
tivitet som føles meningsfull og skaper posi-
tiv mestringsopplevelse for den enkelte.

Psykologisk gevinst
Jeg har ikke lyktes å få tak i alle artiklene
Røe har henvist til da kildehenvisningene

var ufullstendige, men den ene artikkelen (7)
støtter delvis påstandene om at fysisk aktivi-
tet ikke gir psykologisk gevinst, men jeg me-
ner studiet har en metodisk svakhet ved at
treningsperioden til intervensjonsgruppen
bare har gått over åtte uker. Dette mener jeg
er for kort tid til å kunne trekke noen klar
konklusjon om effekt av treningen.

I den andre artikkelen som det henvises
til (8) er det gjort et klinisk kontrollert for-
søk på pleiepersonale hvor det deles inn i to
grupper. En kontrollgruppe og en
intervensjonsgruppe som får trening i ar-
beidstiden for å styrke ryggmuskler, uthol-
denhet og koordinasjon. Etter 13 måneder
har treningsgruppen økt muskelstyrke i ryg-
gen, og de har signifikant mindre smerter.
En person i treningsgruppen har et fravær på
28 dager mens i kontrollgruppen har 12 per-
soner et fravær på til sammen 155 dager.
Konklusjonen er at for hver time som ble til-
brakt sammen med fysioterapeut i arbeidsti-
den ble fraværet redusert med 1,3 dager –
per person.

Jeg har her forsøkt å sette fokus på at fy-
sisk aktivitet har dokumentert positiv effekt
ved alle alderstrinn og ved mange sykdom-
mer/skader og livsstilssykdommer. Når do-
kumentasjonen er så overbevisende som den
er, mener jeg det må være grunnlag for å
anta at fysisk aktivitet er med på å redusere
sykefraværet i arbeidslivet. At det ikke er in-
dikasjon på at fysisk aktivitet i arbeidstiden
er mer helsefremmende enn fysisk aktivitet
utenom arbeidstiden skyldes trolig at det

ikke er gjort nok studier på denne problem-
stillingen. Men dersom vi ser på dokumenta-
sjonen for sammenhengen mellom fysisk ak-
tivitet og helse generelt (i eller utenom ar-
beidstid), mener jeg den er så god at vi som
helsepersonell, bedriftsledere, verneombud
og andre som jobber med HMS må bidra til
og motivere til økt egenaktivitet hos den en-
kelte arbeidstaker. Dette i form av å tilrette-
legge for aktiviteter i og utenfor arbeidstiden
og ved å informere om gevinsten av fysisk
aktivitet.
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Menneskekroppens bevegelser kan studeres fra mange innfallsvinkler. Jeg er spesielt opptatt av
bevegelser rundt de sentrale deler av kroppen, som grunnlag for barnets bevegelsesutvikling, og
hva det betyr for hvordan vi beveger oss senere i livet. Mine egne erfaringer som fysioterapeut og
mor, og med egen kropp, gjorde meg oppmerksom på at det er lettere å få flyt i bevegelsen og
samordning mellom armer og ben når jeg «er» i midten av kroppen med pust og oppmerksomhet.
Jeg opplever midten av kroppen som et område i magen like under navlehøyde. Når jeg løper,
svømmer eller danser magedans gir det meg en befriende følelse når bevegelsene springer ut fra
og har sitt rotfeste i dette området. Følelsen er knyttet til det å bevege seg i rommet.

Jeg har en opplevelse av at spedbarn, som får mulighet til å mestre bevegelsene rundt
kroppens sentrum, blir trygge og fryder seg over å bevege seg og utforske rommet og de fysiske
omgivelsene rundt seg. Med bevegelser rundt kroppens (bolens) sentrum mener jeg sammen-
bøyning av kroppen framover, strekking av kroppen bakover, bøying av kroppen til begge sider og
rotasjon av kroppen. Disse bevegelsene er synlige når barnet ligger på ryggen og løfter hodet og
stumpen opp fra underlaget for å putte tærne i munnen (sammenbøying forover), når det ligger på
magen og «flyr» med armer og ben løftet (strekk bakover), når det ligger på magen og går i sirkel
med navlen som midtpunkt (bøying til sidene) og når det ruller koordinert, slik at skulderen
kommer foran hoftekammen i bevegelsen eller omvendt (rotasjon i bolen). Disse bevegelser, sagt
på en forenklet måte, har akser med et felles sentrum i bolen.  Kombinasjoner av disse bevegel-
sene er grunnlaget for videre bevegelsesutvikling.

Jeg har prøvd å «forme» bevegelsene rundt kroppens sentrum i leire ved først å lage
rektangulære former som skulle forestille kropper. Jeg eksperimenterte videre med å bøye formen
forover, bakover, til siden og til slutt vridning. De første formene var enkle og forholdt seg til to
plan; bøy forover, bakover og til siden. Men da jeg begynte å vri på formen, som i rotasjon av
bolen, så jeg helt konkret hvordan rotasjonsformen min var en kombinasjon av bøy og strekk. To
motstående hjørner av formen gikk fra hverandre (strekk), og de to øvrige nærmet seg hverandre
(bøy), og omvendt når jeg snudde formen på motsatt side. Samtidig ble midten av formen løftet
opp fra underlaget. Den var blitt romlig, tredimensjonal, og på en måte «gikk inn i rommet».

Jeg har lært at koordinert rulle er en kombinasjon av bøy og strekk. Nå ble det tredimensjonale
aspektet ved rotasjonsbevegelsen, og sammenhengen mellom det å beherske rotasjonen i bolen
og det å bevege seg trygt i rommet, svært tydelig for meg. Jeg møter ganske ofte barn som ikke
«henger sammen» kroppslig. Et typisk eksempel kan være tre-fire åringen som snubler og faller
mye. Han er lite «samlet» i kroppen og  klarer ikke å stupe kråke selv. Han ruller kanskje med
stumpen i været og kommer lett ut av kurs. Han ligger svært ustødig på rullebrettet, klarer ikke å
manøvrere det, skumper borti ting, klarer ikke å hoppe med samlede ben eller ta imot en ball.

Hvis jeg ser arbeidet med barnas bevegelsesutvikling i lys av erfaringen med leirformene og
hvordan rotasjonsformen «gikk ut i rommet», tenker jeg at det er nødvendig at barnet mestrer de
grunnleggende bevegelsene rundt kroppens sentrum før det kan være i stand til å bevege seg trygt
og koordinert i rommet. Når rullingen blir samordnet, når barnet stuper kråke med kontroll, når det
kan manøvrere rullebrettet liggende på mage eller rygg, når det etter hvert klatrer og balanserer og
hopper med en samlet bevegelse, ser jeg at barnet samtidig begynner å erobre rommet og
omgivelsene. Dette gir grunnlag for å klare stadig mer spesifikke fysiske ferdigheter hvor samspill
mellom sentrum og periferi og øye-hånd-fot-koordinasjon er nødvendig.

Elisabeth Skjetne,
privatpraktiserende fysioterapeut,
jobber med barn fra 0-6 år i Bærum

«Constraint Induced Therapy» (CIT) er et
behandlingskonsept innen nevrologisk rehabilite-
ring som etter hvert har vunnet terreng både i USA
og Europa. Ryktene om svært gode resultater har
også nådd fagmiljøene i Norge, men som ofte ellers
måtte vi til Sverige for å finne noen som kunne
opplyse oss om hva dette går ut på i praksis.

Etter initiativ fra «Slagforum for sykehus-
fysioterapeuter i Oslo-området», og med god støtte
av kursavdelingen på Sunnaas, ble det derfor
avholdt seminar på Sunnaas tidlig i november
2003. 4 fysioterapeuter (Bodil Carle Smedley,
Håkan Littbrand, Annika Sefastson og Sara
Fritiofson) og en forsker/dosent (Michael Nilsson)
fra Sverige var invitert for å opplyse oss om teori
og praksis knyttet til CIT. 130 forventningsfulle
deltagere, hovedsakelig fysioterapeuter, ble ikke
skuffet.

Hva er så «Constraint Induced Therapy».
Konseptet er utviklet av nevropsykologen Edward
Taub og fysioterapeuten Stephen L. Wolf og går i
korthet ut på aktivt å hindre («constrain») kom-
pensatorisk aktivitet i «frisk» arm eller bein for
dermed å unngå  det som betegnes som «learned
non use» i f. eks en hemiplegisk arm eller bein.
Dette skjer samtidig med intensiv trening av affisert
arm/bein. Det mest utprøvde opplegget er for
slagpasienter, og er et 2 ukers intensivt poliklinisk
opplegg med 6 timers trening hver ukedag, og
«binding» av frisk arm/hånd (stiv hanske eller fatle)
både i trening og 90 prosent av våken fritid. Det
sier seg selv at her er selektering av egnede
pasienter svært viktig. Dette ble også presisert av
foredragsholderne, som sammen etter hvert har
opparbeidet en betydelig klinisk erfaring med
metoden. Samtidig prøves metoden ut på stadig
nye områder og i ulike varianter for å se om
effekten kommer også ved mer moderate opplegg,
ved bruk på andre diagnoser, oppstart nærmere
akuttstadiet eller trening av bein osv.

Det er etter hvert kommet en god del dokumen-
tasjon som underbygger den påstått gode effekten
av opplegget. Dette både gjennom funksjonstesting
og ved spesialbilder som viser endringer i det
nevrologiske kartet i cortex før og etter trening.

De førende prinsippene i konseptet er:
- gjentatte øvelser med høy vanskelighetsgrad
- høy intensitet
- god motivasjon
- trening som hindrer kompensatorisk adferd
Konseptet mener seg godt fundert i nyere

forskning innen nevrorehabilitering. For å orientere

Refleksjoner over bevegelser
rundt kroppens sentrum

CI-terapi på norsk:

Seminar til inspira-
sjon og refleksjon
på Sunnaas

fag
aktuelt
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Fag

om den nyeste forskningen på dette området stilte
Michael Nilson, dosent og virksomhetssjef ved
Sahlgrenska Sjukhuset  og Arvid Carlson Institutt i
Gøteborg. Han presenterte spennende utsikter både
for nåtidig og fremtidig nevro-rehabilitering  innen
kjemo- og genterapi. Det meste spennende og
oppløftende for oss var nok at ved alle disse nye
typene behandling så er det avgjørende at det blir
ledsaget av  aktivitet/trening. Det må banes nye
mønstre i CNS gjennom gjentatt aktivitet – de
andre tiltakene legger til rette for at dette kan skje
mer effektivt.

Sammen klarte 5 svensker å skape stort
engasjement og inspirere til å tenke nytt når det
gjelder oppbygging og gjennomføring av måtene vi
trener våre nevrologiske pasienter på. Flere miljøer
er så smått begynt å prøve ut prinsippene, så snart
vil vi nok få høre om de første erfaringene med
«CIT på norsk». Mange har nok allerede prøvd ut
tipsene og ideene våre naboer delte så villig og
glødende med oss.

For Slagforun for sykehusfysioterapeuter i
Oslo-området, Karl Johnny Kvernevik og
Åshild Grøndalen

For mer info: www.cimtera.has.it
PubMed: Søk på «constraint-induced therapy»

Bøker og bokanmeldere
Fysioterapeuten har noen faste fysioterapeuter

som legger mye tid og tankearbeid i å

anmelde bøker for tidsskriftet. De gjør en

frivillig innsats og beholder bokeksemplaret

som belønning.

Redaksjonen rekker ikke å følge med på

alle de spennende og faglig viktige bøkene

som gis ut og hvilke bøker som er mest

relevante for fysioterapeuter i ulike fagfelt. Vi

vil derfor gjerne ha inn tips om bøker som du

mener kan være interessante for deg og

fysioterapeuter generelt.

Vi ser dessuten alltid etter aktuelle

bokanmeldere. Tips oss hvis du vet om

fysioterapeuter som kan tenke seg å anmelde

en spesiell bok eller stå på lista over

bokanmeldere. Kanskje du selv kunne tenke

deg å anmelde en bok?

Send oss en e-post med tips om aktuelle

bøker eller bokanmeldere til

guro.stene@fysio.no.

Våre retningslinjer for bokanmeldere

finner du på www.fysioterapeuten.no.

Kjære Gerty Lund
Jeg leser med interesse ditt innlegg med kritikk av den faglige kvaliteten på skulder-
behandling ved fysioterapiinstitutter. Det er alltid spennende med en frisk faglig debatt,
spesielt når det kommer innlegg fra personer som deg med høy faglig kompetanse og
engasjement. Jeg synes imidlertid du bør utvise større forsiktighet med å kritisere
førstelinjetjenesten fra ditt ståsted i spesialisthelsetjenesten.

Jeg jobber selv for tiden som postdoktorstipendiat i et forskningsprosjekt på skulder-
smerter. Husk at de pasientene som du og jeg ser er de som ikke ble bra av 48 ganger med
øvelsesbehandling. Det finnes helt sikkert en rekke pasienter som blir bra av slik behand-
ling uten at det kommer oss for øre. I vårt distrikt er det et vesentlig større problem at
pasienter som henvises for operativ vurdering aldri har vært henvist til et regime med
systematisk øvelsesbehandling. Den andre viktige siden av dette er at resultatene av
øvelsesbehandling ofte lar vente på seg.

I den norske studien fra 1993 med slyngebehandling ved kronisk rotatortendinose (1),
kom fremgangen først etter tre til seks måneders tid. Imidlertid deler jeg ditt syn på at den
fysioterapi som blir gitt til skulderpasienter ofte er av ujevn kvalitet og hviler på så
tvilsomme faglige forutsetninger, at det kanskje er nødvendig at man utarbeider faglige
standarder/retningslinjer i fysioterapi for behandling av skuldersmerter.

Du hevder videre at ultralyd er svært dårlig dokumentert og ikke egner seg til behand-
ling av skulderplager som har stått over tid, men at ultralydsbehandling muligens har en
effekt ved akutte inflammasjonstilstander. Dette medfører ikke riktighet siden det ikke
foreligger noen dokumentasjon for anti-inflammatoriske effekter av ultralyd (2). Imidlertid
finnes det dokumentasjon for bruk av ultralydsbehandling på pasienter med subakutte og
kroniske skuldersmerter (kalktendinose), med rapportert bedring av smerte og funksjon og
resorbsjon av bløtvevskalk (3).

På denne bakgrunn er ultralydbehandling i dag blant de behandlingsformer innen
fysioterapi som anbefales internasjonalt i behandlingen av skulderplager (4, 5). Det er flere
forhold innen nyere seneforskning som taler for at inflammasjon fortsatt spiller en rolle i
utviklingen av degenerative forandringer i senevev (6).

Min personlige oppfatning er at symptomatisk smertebehandling for eksempel i form av
anti-inflammatorisk behandling fortsatt er et viktig supplement for å gjøre skulderpasienter
mer tilgjengelige for øvelsesbehandling. Samtidig anbefaler jeg å tilpasse dosering av
øvelsesbehandlingen slik at smerten ikke forverres vesentlig, eller at en eventuell smerte-
økning ikke varer mer enn noen timer etter treningsøkten. Til sist må jeg si meg enig i ett
av Gertys budskap til dere der ute i praksis; Ikke glem interscapulærmuskulaturen!.

Jan M. Bjordal
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Innføringsbok i kvalitative
metoder
Kirsti Malterud:

Kvalitative metoder  i medisinsk forskning

– en innføring

Universitetsforlaget, 2003

2. utgave

Pris:  279 kroner

ISBN 82 15 00275 7

Boka har som mål å vise
prinsipper og prosedy-
rer for utvikling av
vitenskapelig kunnskap
ved hjelp av kvalitative
forskningsmetoder.
Malterud bruker som
eksempler prosjekter
der hun selv er involvert
for å anskueliggjøre
prosedyrer.  Bokas
første del omhandler
grunnprinsipper for kvalitativ forskning. Forfatteren
belyser her vitenskapsteoretiske forutsetninger for
forskning og ser nærmere på grunnlagskriteriene
relevans, validitet og refleksivitet. Dette kapittelet er
omarbeidet og utvidet siden 1. utgaven av boka.
Videre spør hun hva kvalitative metoder er,  og
hvilken type forskningsspørsmål som lar seg
beskrive og analysere ved hjelp av kvalitative
metoder. Hvordan kvalitative metoder kan være
velegnete som supplement eller forundersøkelser
til mer kvantitativt orientert forskning, spesielt med
tanke på en nærmere klargjøring og operasjonali-
sering av nøyaktig hva det er som skal undersøkes,
før dette undersøkes ved hjelp av tall og statistikk,
kommer tydelig frem. Viktige spørsmål knyttet til
hvordan forskeren via eget faglig ståsted,
forforståelse og kjønn  påvirker forsknings-
prosessen, er det også redegjort for.

I bokas andre del står selve forsknings-
prosessen i fokus. Her belyses utvalgs-
problematikk, innsamling og bearbeiding,
transkripsjon, analyse og formidling av resultater i
kvalitativ forskning. Analysekapittelet er også
utvidet siden forrige utgave og gir en bred
innføring i trinnene i systematisk tekst-
kondensering. Når Malterud i dette kapittelet bruker
et konkret eksempel – en intervjuundersøkelse av
12 kvinner som har fått diagnosen irritabel tarm av
legen sin – for å illustrere hvordan hun går frem for
å analysere materialet ved kvalitativ og systematisk
tekstkondensering, blir imidlertid analysen litt
hengende i luften fordi vi som lesere ikke har fått
vite hva som var utgangspunktet for undersøkel-
sen, samt hvilke spørsmål og tema som inngikk i
intervjuet og/eller intervjuguiden.

I tredje del presenteres ulike metoder innen
kvalitativ forskning: kvalitativt intervju, gruppe-
intervju, kasuistikker, aksjonsforskning og ulike
former for observasjon. Del fire setter fokus på
etterarbeidsfasen og ser nærmere på forholdet
mellom teori og det innsamlede materialet, samt på
validitetsbegrepet i kvalitativ forskning. Etikk og
personvern er tema i femte og siste del. Her finner
vi også et kapittel om god og dårlig forskning med
kvalitative metoder, som er nyskrevet for denne
utgaven.

Boka gir en bred innføring i kvalitative
forskningsmetoders grunnspørsmål og forutsetnin-
ger samt de ulike trinnene i forskningsprosessen.
Skulle jeg komme med innvendinger, måtte det
være at språket med fordel kunne ha vært strammet
inn, det er unødig mange gjentakelser. Boka passer
for nybegynnere innen kvalitativ forskning og
metodebruk, enten de er fysioterapeuter, leger, eller
andre helsearbeidere.

Liv-Jorunn Kolnes

Et pratisk og teoretisk verktøy
Elspeth Finch, Dina Brooks, Paul W. Stratford,
Nancy E. Mayo:

Physical Rehabilitation Outcome Measures,
second edition.

A guide to enhanced clinical decision making

BC Decker Inc. 2002

292 sider

Pris: 538 kroner

ISBN 0-7817-4241-2

Første utgave av boka kom ut i 1994 og ble omtalt
og sterkt anbefalt under WCPT kongressen i
Washington samme år. Den representerte et
etterlengtet hjelpemiddel for oss som var opptatte
av å dokumentere effekt av fysioterapi. Her fikk vi
en god oversikt over mange aktuelle målemetoder,
spørreskjema så vel som kliniske tester, og for hver
enkelt metode ble det gjort rede for målgruppe,
testprosedyre og skåringssystem. Både første og
andre utgave av boka er skrevet ut fra en erkjen-
nelse av manglende kunnskap blant fysioterapeuter
om tilgjengelige målemetoder, om deres egenska-
per og anvendelsesområder. I boka er det referert
til en survey som ble utført i Canada i 1992 som
viste at fysioterapeuter i  begrenset grad kjente til

og anvendte standardiserte målemetoder. Ved en
tilsvarende undersøkelse i 1998 var andelen av
fysioterapeuter som brukte slike metoder betydelig
økt. Det ble likevel vist at mange var usikker på
kriterier for å velge «den beste metode» og
hvordan de skulle bruke den informasjonen som
måleresultatene ga ved planlegging og gjennomfø-
ring av behandling.

Funnene fra undersøkelsen reflekteres i
oppbygningen av denne nye utgaven som
innebærer en videreutvikling og forbedring av
førsteutgaven. Den gir innsikt i bruk av målere-
sultater ved planlegging og utførelse av pasientbe-
handling og kunnskap om hvordan man som
fysioterapeut/helsepersonell kan utforme og
arbeide etter en systematisk plan for å evaluere
resultat av behandling.

Den teoretiske delen har et innhold og er bygget
opp på en måte som har interesse for fysioterapeu-
ter med ulik teoretisk bakgrunn innen måleteori.
Uten slik kunnskap, må man ha et sterkt ønske om
å sette seg inn i fagfeltet. Bokas teorikapitler
omhandler tema som; begrunnelser for systema-
tiske målinger ved rehabiliteringstiltak, om valg av
effektmål for den enkelte klient og rehabilitering-
sprogram, om valg av konkret målemetode og om
hvorfor gode måleegenskaper er viktige. Vi vil
spesielt trekke fram kapittel fire som på en enkel
måte beskriver sentrale begrep innen måleteori, og
hvor det blir gitt en oppdatert gjennomgang av
forutsetninger for evaluerende egenskaper.
Uttrykkene sensistivity to change og
responsiveness  er bedre beskrevet og forklart her
enn i noen annen lærebok som undertegnede har
lest.

Boka har videre tatt opp i seg WHO’s reviderte
klassifiseringssystem for helse – International
classification of functioning, disability and health
(ICF), ved at forfatterne hovedsakelig presenterer
målemetoder i forhold til aktivitets- og deltagelses-
aspektet i dette systemet. Ut over dette presenteres
et begrenset antall målemetoder på impairment
(organsvikt) - nivå, samt metoder for å fange opp
livskvalitet og pasienttilfredsstillelse. Forfatterne
ønsker å bidra til økt anvendelsen av målemetoder
som registrerer aspekter ved funksjon som
oppleves som viktig både for det enkelte individ og/
eller for samfunnet. Den inneholder altså få
spesifikke tester som kan fange opp organsvikt
(impairments) som søkes påvirket gjennom
fysioterapi. Boka gir ei god teoretisk innføring i
måleteori og er ei fin oppslagsbok når det gjelder
sentrale tester for å fange opp klinisk viktig
endring. Den bør derfor finnes og brukes ved
ethvert arbeidssted for fysioterapeuter som
arbeider med rehabilitering.

Liv Inger Strand,
Per Einar Gjerde,
Eirik Helgesen
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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.

 4 Nord-Norge

 0 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 3 Øst-Norge

 3 Oslo og Akershus

 2 Sør-Norge

 1 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.

RANA KOMMUNE
Se også: www.rana.kommune.no
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Pb173, 8601 Mo, tlf. 75 14 50 00. Sentralbordet er åpent mand.-fred. 
fra kl. 08.00 - 16.00. E-post: postmottak@rana.kommune.no. 

Kommunens stillinger på internett: www.jobbnord.no

HELSEAVDELINGEN
Kløverbakken rehabiliteringstjeneste
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Helseavdelingen søker etter seksjonsleder i 100 % stilling til   
Kløverbakken rehabiliteringstjeneste.
Rehabiliteringstjenesten omfatter flere fagområder som ergoterapi,
fysioterapi, logopedi og kommunalt hjelpemiddellager. Fagområdene 
utøves både som enkelttjenester og som et tverrfaglig tilbud til   
aktuelle brukere. Våre samarbeidspartnere er mange, både internt i
kommunen og eksternt, eksempelvis trygdeetaten. 
Tjenesten krever at du:
• har 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning på høyskolenivå
• har ledererfaring
• har gode samarbeidsevner og jobbfl eksibilitet
• er omstillingsdyktig
• er administrativt og faglig resultatorientert 
• er opptatt av god brukerservice
• kan vise til oppnådde resultater og teambygging fra tidligere   
  arbeidsområder
Vi kan tilby:
• et utfordrende arbeidsområde
• dyktige medarbeidere
• et tjenesteområde som er under endring
• fl eksibel tilrettelegging av eget ansvarsområde
Seksjonsleder har det daglige administrative og faglige ansvar for
rehabiliteringstjenestens personalressurser og er økonomiansvarlig
for tjenesteområdet. Personlig egnethet som leder er av stor betydning 
og vil vektlegges. Under ellers like forhold vil personer med formell 
lederutdannelse bli foretrukket. Det må også påregnes endringer i
stillingen/tjenesteområdet i forbindelse med utvikling av tjenesten i
tråd med politiske vedtak og rammer.
Seksjonsleder har helsesjef som nærmeste overordnet og deltar
bl.a. i dennes lederteam. Lønn i hht kvalifi kasjoner og intern struktur. 
Tiltredelse etter avtale.
Ytterligere opplysninger om stillingen kan du innhente hos helsesjef, 
tlf. 75 14 63 08/95 25 41 33 eller helse- og sosialsjef, tlf. 75 14 63 02.
Søknad med godkjent autorisasjon/off. godkjenning og attester  
sendes Helseavdelingen, postboks 173, 8601 Mo i Rana.   
Søknadsfrist: 23. april 2004.

Alstahaug kommune
Alstahaug kommune ligger ved kysten av Helgeland. Kommunen består av mer enn
900 øyer, holmer og skjær. Alstenøya er den største øya i kommunen hvor både
fjellkjeden Syv Søstre, Sandnessjøen og det  historisk kjente Alstahaug  ligger.  Av
kommunens 7700 innbyggere bor 6000 i kommunikasjonssentret  Sandnessjøen,
som er hovedsetet for kommuneadministrasjonen. Sandnessjøen er et trafikknute-
punkt  på Helgeland, og en koselig liten by med livlig handel. Alstahaug har et
svært variert kulturliv, med fotballhall, kunststoffdekket  friidretsanlegg, kino, flere
kor og korps, o.s.v. I tillegg er det rike muligheter for friluftsliv.

1/1 KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
VIKARIAT ( snarest, i 1 år )
Arbeidsoppgaver er variert, med hovedvekt innenfor behandling av barn
og rehabilitering. Det vil også bli en del forebyggende oppgaver og
hjemmebehandling av pasienter. Andre arbeidsoppgaver kan diskuteres
ut fra søkerens personlige kvalifikasjoner og interesser.

Det er i alt 4 stillinger på avdelingen, hvorav en turnuskandidat. Det er
et positivt samarbeid med sykehusfysioterapeuter, privatpraktiserende
fysioterapeuter og kommunenes ergoterapeut.
Søkerne bør ha en positiv holdning til tverrfaglig samarbeid og kunne
jobbe selvstendig.
Lønn etter avtale.
Kommunen vil være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
Flyttegodtgjørelse dekkes i.h.h. til regulativ.
Søkeren bør kunne disponere bil.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avd. led. fysioterapeut,
Kari Mentzoni, tlf. 75 07 51 71.
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Alstahaug administra-
sjonsutvalg, boks 333, 8801 Sandnessjøen, innen 16. april 2004.
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Nord-Odal kommune
- Til tjeneste (http://www.nord-odal.kommune.no)

Midt på Østlandet finner du Nord-Odal, en landlig kommune med
5100 innb. Administrasjonssenteret, Sand, ligger bare 6 mil fra Hamar,
4 mil fra Kongsvinger, og 9 mil fra Oslo. Kommunen har godt utbygd
helse- og sosialtjenester med innarbeidet samarbeid mellom
avdelinger og etater. Kommunen har et rikt kultur- og idrettsmiljø med
både kulturhus og idrettsanlegg. Gode muligheter for jakt og friluftsliv.
Barnehagetilbudet er meget godt utbygd.

Helse- og sosialetaten:
Kommunen har ledig

50% driftsavtale for fysioterapeut
tilknyttet Gardvik Fysioterapi. Instituttet har til sammen 1,67 drifts-
avtaler og holder til sentralt i Gardvik. Driftsavtalene er fordelt på to
fysioterapeuter samt for tiden en vikar.

Vi ønsker oss en fysioterapeut med gode samarbeidsevner, som
samtidig kan arbeide selvstendig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
En del hjemmebehandlinger må påregnes.

For nærmere opplysninger kontaktes fysioteraput Jon Erichsen, 
tlf. 62 97 42 60/mobil 913 18 184 eller sjeffysioterapeut May Iren
Staune Holte, tlf. 62 97 81 42/mobil 913 35 858.

Søknad vedlagt CV og kopier av offentlig godkjenning, vitrnemål og
attester sendes 
Nord-Odal kommune, 2120 SAGSTUA senest 26. 04.2004. fysioterapeuten@fysio.no

Centro Asistencial Noruego i Altea (Spania)
har ledig stilling som fysioterapeut fra august 2004.
For stillingene gjelder spanske vilkår og arbeid i turnus. Stillingen er av
minst 1 års varighet.
Søknad og CV kan sendes på E-mail: env@baerum.kommune.no
For mer informasjon kontakt: Elisabeth Vennevold tlf: 0034 966 88 19 30
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Asker
M U L I G H E T E N E S  K O M M U N E
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O

Xpress

Se også stilling ledig på 
www.asker.kommune.no.

Vil du være med og etablere 
Team hjemmebasert rehabilitering? 
Vi søker :

Sykepleier 100% st. fast
Ergoterapeut 100% st. fast
Fysioterapeut 100% st. fast

Du blir med på å utvikle en ny tjeneste innen
rehabilitering for hjemmeboende brukere fra 18 år og
oppover.

Kontakt Gerd Kaasa, tlf. 66 76 84 63, eller
Rigmor Rytter Axelsen, tlf. 66 76 84 62 for nærmere
opplysninger.
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Se også utlysing på www.jobbnord.no

VALNESFJORD 
HEL SE SPORTS SEN TER

Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en spesialinstitusjon innen fysikalsk 
medisin og rehabilitering som har et behandlingstilbud til barn og voksne 
med  behov for medisinsk rehabilitering. Behandlingsavdelingen er orga- 
nisert i 5 tverrfaglige team. Hovedarbeidsformen er tilpasset fysisk aktivitet 
i grupper supplert med individuell tilnærming til den enkelte. VHSS ligger i 
naturskjønne omgivelser i Fauske kommune, ca. 55 km fra Bodø.

FAGKONSULENT/
FYSIOTERAPEUT 

50% fast stilling. Nyopprettet stilling for å styrke fagteamet som arbeider 
med rehabilitering av revmatiske sykdommer. En del undervisning og 
utadrettet virksomhet kan påregnes i forbindelse med FYSAK.
Krav til søkere:
• Offentlig godkjenning som fysioterapeut.
• Spesialisering/erfaring innen rehabilitering i fht revmatiske sykdommer
• Erfaring og interesse for friluftsliv.
Personlig egnethet:
• Evne til samarbeid.
• Evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet.
Organisering/arbeidsbetingelser:
Dagarbeid med 36 t/u. Lønn i hht tariffavtale. Nærmeste overordnet  
er teamleder. Tiltredelse i løpet av våren/sommeren 2004.
Nærmere oppl. v/avd.sjef Behandling Carina Häggman, tlf. 75 60 25 46.
Søknad med CV og attester/vitnemål sendes Valnesfjord   
Helsesportssenter, 8215 Valnesfjord, innen 15.04.04.   
Vennligst oppgi referanser.
www.valnesfjordhelsesport.no

Grimstad kommune

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Grimstad kommune har ledig 100%  fast stilling fra 01.06.04 og
80% vikariat fra  01.03.04. Vikariatet varer til 01.01.05.

Kommunen har 4,80 fysioterapiårsverk som er organisert i Fysio- og
ergoterapiseksjonen i Helseavdelingen.  Seksjonen er preget av et positivt
og inkluderende arbeidsmiljø, med evne til omstilling og høy grad av triv-
sel.

Sentrale arbeidsoppgaver for begge stillingene:
– Opptrening/rehabilitering av voksne/eldre
– Bassengtrening, individuelt og i grupper
– Utarbeidelse av individuelle planer
– Supplere fysioterapeutene som arbeider med barn/unge

Vi søker offentlig godkjente fysioterapeuter med noe erfaring fra kommu-
nehelsetjenesten og spesiell interesse for en kommunefysioterapeuts opp-
gaver. Vi søker  uredde terapeuter med glimt i øyet som våger å prøve ut
nye ting. Søkerne må være fleksible, kunne arbeide selvstendig og ha
evne til samarbeid.  Yngre fysioterapeuter oppfordres til å søke. Vennligst
opplys om søknaden gjelder fast stilling og/eller vikariat.

Søkere må disponere egen bil. Stillingene er lønnsplassert som fysiotera-
peut, kode 7066, lønn kr. 280.000 – 289.000 avhengig av ansiennitet/kva-
lifikasjoner. Forøvrig gjelder vanlige kommunale ansettelsesbetingelser i
følge lover, avtaler og reglementer.

Ytterligere opplysninger v/seksjonsleder Else K. Tveit, tlf. 37 25 01 04.
Skriftlig søknad med kopier av aktuelle papirer sendes innen 28.04.04 til:
Grimstad Kommune, Helseavdelingen, Serviceboks 503, 4898 Grimstad.

Ny jobb?
www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

NORGES FOTBALLFORBUND (NFF)
er landets største særidrettsforbund med over 500 000 medlemmer. Disse er
organisert i og utøver aktivitet via 18 fotballkretser, ca. 1830 klubber og mer
enn 20 000 lag.
Organisasjonen har ca 130 heltidsansatte og 100 000 tillitsvalgte. Sentraladministra-
sjonen på Ullevaal Stadion har 40 ansatte og er organisert i fem avdelinger (topp-
fotball, breddefotball, marked, administrasjon og økonomi). NFF har en årlig omset-
ning på ca. kr. 325 mill.

Til et aldersbestemt guttelandslag søker NFF ny

FYSIOTERAPEUT

Fysioterapeuten vil være lagets medisinske hovedkontakt og inngå i
støtteapparatet rundt laget sammen med trenerne og våre internasjonale
koordinatorer.

Vi ønsker å engasjere en fysioterapeut som ser viktigheten av å veilede og
jobbe med unge toppidrettsutøvere, som har høye sportslige ambisjoner.
Det settes store krav til samarbeidsevne og positiv innstilling, samt evne til
å oppnå gode relasjoner til utøver i 15-20 års alderen.

Søkere må ha idrettsmedisinsk kurs trinn 1 & 2, eller ta dette innen kort tid.
Søkere med videreutdanning i Manuell Terapi, samt egenerfaringinnen fot-
ball vil bli foretrukket.Laget vil i gjennomsnitt ha ca 20-50 samlingsdøgn i
året. Dette vil variere i henhold til de turneringer laget kvalifiserer seg til.

Ta kontakt med Roar Robinson tlf. a. 22 99 31 77 eller
pr. 66 99 16 62, for mer utførlige opplysninger.
Søknad med utfyllende CV, som ikke returneres, sendes:
Norges Fotballforbund, Serviceboks 1 - US, 0840 OSLO, att: Mette S.
Sveen eller ledig.stilling@fotball.no snarest og senest innen 19. april -04.
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Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand

Ledig driftsavtale for fysioterapeut
Bydel Søndre Nordstrand har ledig 50% individuell drifts-
avtale fra august 2004 ved Holmlia Senter Fysioterapi.
Personlig egnethet og evne til helhetlig tenkning vil bli vektlagt.

Informasjon: Holmlia Senter Fysioterapi tlf: 22 75 09 80
Søknad sendes: Bydel Søndre Nordstrand v/Arne K. Nordahl,
P.b. 180 Holmlia, 1202 Oslo.

Søknadsfrist : 23.04.04.
Søknadspapirer blir ikke returnert.

Bydel Søndre Nordstrand
Rosenholmveien 7, 1251 Oslo

www.oslo.kommune.no  
har ledig 1 års vikariat for

Fysioterapeut
100% stilling, tiltredelse ca 01.08.04.
Vi trenger en person som har:
• autorisasjon som fysioterapeut
• erfaring og interesse for fysioterapi i akuttsykehus, samt poliklinisk  
 virksomhet og gruppetrening
• evner til tverrfaglig teamarbeid
Vi tilbyr:
• lønn etter gjeldende overenskomst 
• Ringerike sykehus HF sine tilsettingsvilkår
Personlig egnethet vektlegges. Spørsmål om stillingen kan rettes til
avd.leder Anne Karin Olsen eller ass. avdelingsleder Grete Heggheim, 
tlf 32 11 60 00.
Søknad med CV, godkjente attester og vitnemål sendes  
Personalavdelingen, Ringerike sykehus HF, Serviceboks 13,  
3504 Hønefoss innen 19. april 2004. C

IC
E

R
O

 a
b

Avdeling for

rehabiliteringstjenester

KRISTIANSUND KOMMUNE

● 100% stilling som faglig koordinator,
fysioterapeut og

● 100% fast driftstilskudd for fysioterapeut
fra 10.06.04

1. Det er ledig 100% stilling som faglig koordinator, fysioterapeut, i
Kristiansund kommune. Spesialistkompetanse i barnefysioterapi er en
fordel. Nærmere opplysninger ved virksomhetsleder Jan Blikeng,
tlf. 71 58 60 00.

2. Det er ledig en hjemmel med driftstilskudd tilknyttet Kristiansund
Fysikalske Institutt, en godt innarbeidet enepraksis. Overenskomst mel-
lom KS og NFF om drift av privat praksis (ASA 4313) gjelder.
Overdragelse skjer i henhold til denne avtale.
Nærmere opplysninger ved sjeffysioterapeut Kari Kvande-Pettersen,
tlf. 71 58 60 00 eller avtaleinnehaver Astrid Torske tlf. 71 67 25 15 /
 95 24 48 60.

Personlig egnethet ved ansettelse/tildeling vil spesielt bli vektlagt.
Full utlysning for stillingene finnes på kommunens nettsider
www.kristiansund.kommune.no

Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes Kristiansund
kommune, Helsetjenesten v/virksomhetsleder, Postboks 178, 6501 Kris-
tiansund innen 23. april 2004.

LUNNER KOMMUNE
Kunngjøres også på  www.lunner.kommune.no

LEDIG DRIFTSTILSKUDDi fysioterapitjenesten
I Lunner kommune er det ledig 100 % driftstilkudd fra 01.07.04.
Arbeidet utøves i lokaler hos Skjemstad fysioterapi på Grua.

Det forusettes at den som tilknyttes er villig til å inngå avtale med kom-
munen om timebasert tjeneste.
Det søkes etter offentlig godkjent fysioterapeut. Instituttets tilråding vil bli
tillagt stor vekt, jfr. Avtalen mellom KS og fysioterapiforbundet. Personlig
egnethet vil også bli tillagt vekt.

For hjemmelen gjelder avtale mellom Kommunenes sentralforbund og
Norsk Fysioterapiforbund, om drift av privat praksis for fysioterapeuter et-
ter lov om helsetjenestene i kommunene (ASA 4313).

Nærmere opplysninger om hjemmelen kan fås ved fysioterapeut Kjell Ivar
Skjemstad, tlf. 61 32 54 45.
Søknadsfrist 20.04.04.
Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes: Lunner kom-
mune, ved rådgiver Anne-Lise Skaarud, Postboks 94, 2713 ROA.

LEDIG 100 % FYSIOTERAPEUTSTILLING
I TANA KOMMUNE

100% stilling som kommunal fysioterapeut ledig for snarlig tiltredelse.
Nærmere opplysninger se www.tana.kommune.no

Kjøp/salg/leie

Lite brukt høyfrekv. varmebehandlingsapp. Skanlab25
Selges rimelig kr 20.000, (nypris kr 34.000,- inkl. mva), henv tlf 93 60 78 96.

Ultralyd til salgs
Impulsaphon ND 10. Liten og lett bordmodell selges kr. 4.000,-
Kontakt FysioterapiService, 69 28 45 91 eller 99 00 84 07.

Videonystagmograf/Video Frenzel til vertigoutredning
rimelig t.s. Tlf. 95 10 00 93 / 33 35 79 01.

Er du psykomotorisk fysioterapeut?
Ledige lokaler i «fredet» trehusbebyggelse i Akersveien 21. Rimelig leie/
privatpraksis/ 2 og en halv dag pr uke/ må sees.
Tofiri Kibuuka, mobil 918 12 306 etter kl. 20.

www.fysioterapeuten.no
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NFFs KURS OG MØTER
NFF arrangerer ca. 55-60 kurs per år. De fleste kursene er av en ukes varighet,
40 timer, i tillegg har vi noen kortere temakurs. De fleste av NFFs kurs er kli-
niske behandlingskurs, og målgruppen er 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.

3049170

Kroppsorientert psykologi
Oslo, 26.-30. april

3045701

Aktiv Rehabilitering
Haugesund, 22.-23. april

30436401

Terapiridning trinn 2
Beitostølen, 24.-28. mai

30430701

MT-klinisk behandlingskurs av cervical columna i
relasjon til overekstremitet
Oslo, 2.-3. juni

30430103

MT-basiskurs i undersøkelse og behandling av
cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder
Kristiansand, 3.-7. mai

30490201

Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
Oslo, 24.-28. mai

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

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på sidene 43-47.

30436401

Terapiridning – trinn 2
Kurset er en videreføring av trinn I og deltakerne skal tilegne seg forutset-
ninger for å kunne lede ridning som behandling. Deltakerne skal tilegne seg
utvidede kunnskaper om terapiridning. Kurset veksler mellom teori og prak-
sis, hvor deltakerne dels leder ridetimer, dels fungerer som hjelpere. Plan-
legging, behandlingsopplegg og evaluering av ulike diagnoser.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive
terapiridning med bidrag fra Folketrygden.
Målgruppe: Fysioterapeuter som har gjennomgått trinn I.
Opptakskrav: Terapiridning trinn I og godkjent Hestekunnskapseksamen.
For mer informasjon om hestekunnskapseksamen, ta kontakt med Norsk
Hestefagskole, tlf. 61 16 55 00 eller se www.nhest.no

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• kunne planlegge terapiridning som behandling
• kunne lede terapiridning som behandling
• kunne evaluere terapiridning som behandling
·
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Ellen Trætteberg
Tid: 24. - 28. mai 2004
Sted: Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

30435301

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Møre og Romsdal
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid: 7.-11. juni 2004
Sted: Kristiansund
Deltakerantall: maximum 30
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 7. april 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30435201

Bevegelseslære/Biomekanikk
Kurset henvender seg ikke til en spesifikk faggruppe innen fysioterapi, men
presenterer forskningsbasert kunnskap om ulike aspekter ved bevegelse som
grunnlag for å oppdatere og videreutvikle egen praksis. Kunnskapsfeltet
bevegelsesvitenskap med implikasjoner for fysioterapi presenteres ut fra at
deltakerne ikke trenger å ha forhåndskunnskaper.
Målgruppe: Fysioterapeuter som har behov for å øke sin basale forståelse av
hvordan bevegelse kontrolleres og læres. Ergoterapeuter med kunnskaper i
anatomi vil ha utbytte av kurset.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kjennskap til nevro- og muskelfysiologiske forutsetninger for bevegelse.
• kunnskaper om konsekvensene av krefter som virker på og i kroppen ved

belastning og inaktivitet, ved aldersendringer og ved patologiske forhold.
• kjennskap til nyere teorier for motorisk kontroll og motorisk læring i et

livsløpsperspektiv.
• kjennskap til metoder og redskaper for å analysere bevegelse i tilknytning

til fysioterapeutisk intervensjon.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Rolf Moe-Nilssen og Jorunn Helbostad
Tid: 13. – 17. september 2004
Sted: Tromsø
Deltagerantall: 24
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Kursavigt: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30435401

Veiledning og kommunikasjon 1
Kurset skal øke den enkeltes bevissthet på egen veilederpraksis og kommuni-
kasjon i sin yrkesutøvelse. Det vil vektlegges en innføring av grunnleggende
veiledningsforståelse  og ferdigheter knyttet til studentveiledning, kollega-
veiledning, veiledning av andre yrkesgrupper og pasient/pårørende- veiled-
ning.
Målgruppe: Alle fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning og 2 års yrkespraksis (inkl. turnus). De prak-
tiske øvelsene vil knyttes til aktuelle situasjoner fra deltakernes arbeidssitua-
sjon, kurset vil derfor kreve aktiv deltakelse fra den enkelte.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kunnskap om og forståelse for veiledningens plass i fysioterapifaget
• økt kunnskap om og forståelse for nonverbal og verbal kommunikasjon
• kjennskap til, og noe erfaring med grunnleggende veiledningsmetodikk
• fått forståelse for forskjellen på observasjon og tolkning i yrkesutøvelsen
• økt bevissthet om sammenheng mellom verdivalg og  yrkesutøvelse

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Vestfold
Tid: 30. august – 3. september 2004
Sted: Tønsberg
Kursledere: Vippen Fleischer og Kari Anette Bruusgaard
Påmeldingsfrist: 1. juli
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo el-
ler via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Manuell terapi

Kursnr. 30430701

Manuell Terapi –klinisk behandlingskurs av cervical
columna i relasjon til overekstremitet
Dette er et fordypningskurs som skal bygge på kunnskap fra NFFs kurs  «Ma-
nuell terapi, basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve og
thoracal» eller tilsvarende. Kurset er praktisk klinisk behandlingsrettet med
mye utfordringer til deltagerne.
Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er forsvar-
lige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell terapi.

Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget
på området manuell terapi.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Dette er et fordypningskurs som skal bygge på
kunnskap fra modul kurset til NFF «Manuell terapi, basiskurs i undersøkelse
og behandling av cervical, kjeve og thoracal» eller tilsvarende.

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

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

kunne løse pasientens sammensatte problemer.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 2. – 3. juni 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 14
Kursavgift: kr 1.870 for medlemmer, kr 3.750 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.

Kursnr. 30430103

Manuell terapi: Undersøkelse og behandling av
cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

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

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

• Kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med ut-
gangspunkt i kliniske funn.

• Kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Vest-Agder
Kursledere: Jo Østvold og Hildegun Børsting
Tid: 3.-7. mai 2004
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 30491701

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
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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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 30490201

Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
(tidligere Grunnkurs 1 i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi)
Fagfeltet psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi tar sikte på å kvalifisere fy-
sioterapeuter til å arbeide med psykosomatisk og psykiatrisk problematikk,
både med tanke på adekvat evaluering av pasientene og for å foreta riktig valg
av behandling.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra psy-
kiatrisk og psykosomatisk fagområde, og fysioterapeuter som ønsker å lære en
helhetlig kroppsundersøkelse til bruk i allmenpraksis. Fysioterapeuter som øn-
sker fordypning og økt kompetanse i arbeidet med pasienter med psyko-
somatiske og psykiatriske helseproblemer, livsstilsproblemer, belastnings-
lidelser, kroniske smerter eller psykiatriske lidelser.
Opptakskrav: Grunnutdanning og 1 års praksis etter grunnutdanningen.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• ajourført kunnskapsområdet psykosomatikk fra grunnutdanningen
• kjennskap til mennesket i interaksjon med indre faktorer (følelser) og ytre

faktorer (sosiale relasjoner, arbeid osv)
• innsikt i disse faktorene og det disse faktorene sier om belastning/muligheter

hos personen sett i sammenheng med livssituasjon og personens egen opple-
velse av seg selv og sin situasjon = ressursvurdering

• lært den ressursorienterte kroppsundersøkelsen og valg av behandling basert
på vurderinger fra denne undersøkelsen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vest-Agder
Kursledere: Kirsten Ekerholt og Elisabeth Møyner
Tid: 24. – 28. mai 2004
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 30491802

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. Hordaland
Kursleder: Gudrun Øvreberg, Alette Ottesen og Berit Ianssen
Tid: 2. – 4. september 2004

Sted: Bergen
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 3.010 for medlemmer, kr. 6.020 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

NYTT KURS!!!
30492001

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

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

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjonen
Kursleder: Karen Margrethe Sæbø
Tid: 10.-12. juni 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 18
Kursavgift: kr 1800,- for medlemmer, kr 3600,- for ikke medlemmer. Lunsj
kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 27. april 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Rehabilitering

Kursnr. 30450501

Advanced Course based on the Bobath Concept/
Videregående kurs basert på Bobath-konseptet
– IBITA godkjent kurs
Kurset legger til rette for at deltakerne skal fordype seg i teori, praksis og be-
handling av pasienter med skader i sentrale nervesystem. Kurset skal vise pro-
gresjonen i behandlingen, med balanse og gange som undertema.

Opptakskrav: Gjennomgått Bobath grunnkurs, og ett års klinisk praksis etter
det.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Bente Gjelsvik og Mary Lynch-Ellerington
Tid: 5.-9.juli 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 20
Undervisningen foregår på engelsk.
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 5. mai
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

www.fysio.no/kurs
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Kursnr. 30470502

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

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

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

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

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

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

barselkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Tid: 23.-25.august 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.010 for medlemmer, kr 6.020 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 23. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30440101

Gammel og god! - Fysioterapeutenes bidrag
til alderdommen
 Kurset henvender seg til fysioterapeuter med nysgjerrighet og interesse for fy-
sioterapi for eldre. Eldrebølgen nærmer seg med stormskritt og fysioterapi for
eldre er fremtidens område. Vi ønsker å fokusere på muligheter og ressurser
hos den eldre og fysioterapeutenes bidrag til dette. Kurset vil også legge vekt
på forskning innen feltet.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for fysioterapi for eldre
Opptakskrav: Grunnutdanning. Basiskunnskap innen gerontologi og geriatri
er en fordel.

Etter gjennomført  kurs skal deltakerne ha:
• Oppdatert kunnskap til gerontologi og geriatri
• Økt innsikt i alderdommens muligheter og ressurser
• Økt kunnskap om fysioterapi tiltak ift gruppen eldre
• Kjennskap til forskningsresultater innen feltet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Nanna Koefoed og Kirsten Belck-Olsen
Tid: 15.-17.september
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr. 3.010 for medlemmer og kr. 6.020 for ikke medlemmer
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Seniorforum NFF
inviterer alle sine medlemmer til vårmøte onsdag 28.4.04.
Opplev Glasskunst og Middelalderkunst på Hadeland.
Avreise fra Unversitetsplassen, Karl Johansgt., kl.10. Retur ca. kl.18.
Pris kr. 180,-.
Påmelding til Anne Grete Brekke-Hansen, tlf.: 32 83 43 07.

Faggruppen inviterer til fagseminar og årsmøte på Medinor
sine lokaler på Bryn  6.-8. mai 2004. Årets seminar fokuserer
på smertetilstander relatert til mekanisk stress i nervesystemet
samt smertemekanismer og klinisk implikasjoner for undersø-
kelse og behandling. Foreleser er Michael Shacklock fra Aust-
ralia; - en internasjonal annerkjent foredragsholder og forfatter
på smerte, forståelse av de mekaniske egenskapene ved nerve-
systemet og manuell terapi.

Fagseminaret  er satt sammen slik at en kan velge om en ønsker å delta
på en, to eller alle tre dagene. Klinisk forståelse og resonering omkring
smerte og nervesystemet rolle for bevegelsesfunksjon og mekaniske
endringer som kan medføre smerte er viktige tema som ligger føringer
for undersøkelse og behandling. Faggruppen håper med dette å inspi-
rere og skape nytenkning og refleksjon innen fagfordypningsom-
rådene. Velkommen!

Torsdag 6. mai
0830 - 0900 Registrering
0900 - 1200 Mekanisk stress i nervesystemet. Kliniske implikasjo-

ner for undersøkelse og behandling. Del 1
1200 - 1245 Lunsj
1550 - 1630 Mekanisk stress i nervesystemet. Kliniske implikasjo-

ner for undersøkelse og behandling. Del 2

Fredag 7.mai
0830 - 0900 Registering
0900 - 1200 Smertemekanismer – Kliniske implikasjoner for under-

søkelse, behandling og prognose. Del 1
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1600 Smertemekanismer – Kliniske implikasjoner for under-

søkelse, behandling og prognose. Del 2
1630 – 1800 Årsmøte

Lørdag 8.mai
0830 - 1200 Smertemekanismer – Kliniske implikasjoner for under-

søkelse, behandling og prognose. Del 3
1200 - 1245 Lunsj
1245 - 1700 Smertemekanismer – Kliniske implikasjoner for under-

søkelse, behandling og prognose. Del 4.

Påmelding sendes til:
Grete Mellingen Homstøl – Prinsessegaten 2b, 3724 Skien.
Mail: grete@bmsforum.no
Bekreftet plass ved innbetalt kursavgift. Kursavgiften sendes til kasse-
rer Birgit Gran, Helldalsåta 33a, 5225 Nesttun, kontonr:
1602.59.25665

Påmeldingsfrist onsdag 20. april
Medlemmer med innbetalt kontingent for året 2003 samt studenter og
turnuskandidater kvalifiserer til medlemspris.

• Torsdag 6. mai:Medlem kr 850,-
Ikke medlem kr 1 050,- inklusive medlemskap

• Fredag 7. mai: Medlem kr 850,-
Ikke medlem kr 1 050, -inklusive medlemskap

• Fredag 7. mai og lørdag 8. mai:
Medlem kr 1700,-
Ikke medlem kr 2 100,- inklusive medlemskap

• Alle tre dagene 6.-8.mai:
Medlem kr 2 300,-
Ikke medlem kr 3 000,- inklusive medlemskap

Husk NFFs fagdager i desember! Reserver plass på www.fysio.no/fagdager

Årsmøte og Fagseminar
Faggruppen for Nevrologi, Ortopedi

og Revmatolgi
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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. Fortsatt ledige plasser!
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: 11.-12. oktober 2004. Sted: Tønsberg. Påmeldingsfrist: 11. august.

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 - hvordan bli
en dyktig instruktør
Trening lagt til rette både for pasientgrupper
og mosjonister generelt
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: 26

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

bevegelighetstrening.
• kunnskap til å kunne sette sammen et 60 minutters 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: 1.-3. september 2004. Sted: Stavanger. Påmeldingsfrist: 1. juli
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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● Andre fysioterapikurs og -møter
For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

STIPEND FOR PRIVATPRAKTISERENDE
FYSIOTERAPEUTER

Søknadsfrist 30. juli 2004

Det skal søkes etter avsluttet tiltak.
Som resultat av forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund  bidro
staten i 2002 med hele tre millioner kroner ekstra til Fond til etter- og vi-
dereutdanning av fysioterapeuter. Forhandlingsprotokollen gjør det klart
at privatpraktiserende fysioterapeuter spesielt skal tilgodeses ved tilde-
ling av midlene. Overføringen er en kompensasjon for inntektstap privat-
praktiserende fysioterapeuter har hatt på grunn av momsreformen i 2001.
De tre millionene er derfor et engangsbeløp. Halvparten av midlene skal
anvendes til individuelle stipend.

I forbindelse med faglig ajourføring og etterutdanning som blir avsluttet
i løpet av 1. halvår 2004 kan derfor privatpraktiserende fysioterapeuter
søke om støtte etter at tiltaket er avsluttet.
Søkeren må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) og daglig
virke innenfor privat fysioterapipraksis i Norge.

Utdanninger som allerede faller inn under Fondets ordinære utdannings-
stipend faller utenfor ordningen med Stipend til privatpraktiserende fy-
sioterapeuter.

Hva kan det søkes om støtte til:
1. Det kan gis stipend for deltagelse på ajourførings-/etterutdanningstil-
tak med spesiell relevans for privatpraktiserende fysioterapeuter, her-
under
• kurs/utdanning
• kongress
• seminar
med en varighet på minimum 3 dager.

Det kan gis stipend til ett kurs, én kongress eller ett seminar pr. år. Som
ett slikt tiltak forstås kurs/kongress/seminar som gir eget kursbevis. Det
må søkes på hele tiltaket samlet.

2. I tillegg kan det vurderes å gi stipend i forbindelse med deltagelse på
årsmøteseminar i NFFs faggrupper.

Stipendiet er et tilskudd til utgifter i forbindelse med ajourføring/etterut-
danning og kan gis på grunnlag av dokumentert deltageravgift, reiseut-
gifter etter rimeligste reisemåte og oppholdsutgifter. Stipendiet omfatter
ikke dekning av tapt inntekt.
Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbetaling kr. 5.000,-.
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,- pr. døgn
ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opphold etter regning.

Hvordan søke:
Det er utarbeidet eget søknadsskjema, merket «Stipend for privat-
praktiserende» som må benyttes.

I henhold til Fondets vedtekter plikter mottakere av midler å avgi rapport
og regnskap med bilag. Sammen med søknadsskjema må det derfor
sendes en kort rapport (ca. en side) om hensikten med, faglig utbytte av
og egen vurdering av tiltaket.

Utfylt søknadsskjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader på
faks og e-post godtas ikke. Ved manglende vedlegg eller ufullstendig ut-
fylling vil søknaden bli returnert ubehandlet.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås hos

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

Stipendiet har søknadsfrist 30. juli 2004
Dette innebærer at søknadene må være poststemplet

senest denne datoen.

Foreleser:

Drop Foot Gait Seminar
• 24. april,Trondheim

Ring inn og meld deg på! Seminar-
avgiften på kr 200,- betales til konto
9760.05.07412 innen 14. april 2003.

Funksjonell biomekanikk, ortoser og fysioterapi. Program for å optimere gang-
mønster og gåkapasitet for personer med droppfot.

Fysioterapeut Jessica Parnevik-Muth,
Offentlig godkjent fysioterapeut i Sverige og USA. Certified Strength and
Conditioning Specialist i USA. Jessica er tilbake i Sverige etter seksten 
videutdanningskurs og flere års erfaring med å arbeide med profesjonelle
idrettsutøvere i USA.

Geir Finnerud,
Utdannet Ortopeditekniker med proteser som spesialfelt. Geir har arbeidet
ved Rikshospitalets senter for ortopedi, Sophies Minde. Nå arbeider Geir 
som produktspesialist hos Camp Scandinavia as i Oslo.

Drop Foot Gait Seminar

Vi inviterer til heldagsseminar i Trondheim som behandler emnet:
"Drop Foot Gait". Seminaret henvender seg til fysioterapeuter, ortopedi-
ingeniører og leger som arbeider med pasienter med droppfot.

Seminaret om droppfot er et intensivt heldagskurs med både praktisk 
og teoretisk vinkling. Det belyser biomekanikken både nevrologisk,
muskulært og i skjelettet.

Tel 22 37 79 00  Fax 22 37 46 00
www.campscandinavia.se

REISESTIPEND
Neste søknadsfrist er 30. juli 2004

I forbindelse med faglig ajourføring kan fysioterapeuter søke om reise-
stipend til fysioterapirelevante kurs, kongresser og seminarer som blir
avsluttet i løpet av 1. halvår 2004. Søkeren må ha norsk autorisasjon
(varig norsk godkjenning) og daglig virke i Norge.

Det skal søkes etter avsluttet reise.

Kriteriene er under revidering. Full utlysning med detaljerte kriterier
kommer i Fysioterapeuten nr. 5/2004 og vil etter påske bli lagt ut på Fon-
dets nettside www.fysio.no/fondet. Her ligger også søknadsskjema som
skal benyttes.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema kan også fås hos:

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

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Qigong kurser i Storlien, Sverige
(nära Trøndelag)

3.-7. juli - Grundkurs
7.-11. juli - Fördjupningskurs.
Information: Eva Landervik, e-post: evalandervik@hotmail.com
Hemsida: http://hem.fyristorg.com/taichi-qigong/
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   OSLO - SEPTEMBER
MTT for nakke- og skulder bue smerter – hodepine (19 timer).
Tid: Søndag 19. og mandag 20. september 2004
Sted: Begge kurs i Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo.
Påmeldingsfrist: Til begge kurs fredag 3. september 2004

   BODØ - OKTOBER
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias (19 timer).
Tid: Lørdag 9. og søndag 10. oktober 2004
Sted: Medina Aspmyraklinikken AS, Aspmyra Stadion, 8039 Bodø
Påmeldingsfrist: Fredag 1. oktober 2004

   SOLA/STAVANGER - NOVEMBER
MTT for hofte, kne og ankel smerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet
(19 timer).
Tid: Lørdag 13. november og søndag 14. november 2004.
Sted: Fysioterapisenteret, Soltun vn 1, Sola (SR Bank bygget mitt i Sola
sentrum).
Påmeldingsfrist: Fredag 22. oktober 2004

Underviser: Tom Arild Torstensen B.Sc. (Hons), PT., Cand. Scient., spe-
sialist i manuell terapi MNFF. Tom Arild tok over Holten Institutt i 1989 et-
ter Oddvar Holten som utviklet MTT på begynnelsen av 1960-tallet. Tom
Arild er manuell terapeut fra 1987 og har tatt Hovedfag i fysioterapi ved
Universitetet i Bergen. Han kombinerer i dag klinisk arbeide med forsk-
ning. Av familiære grunner flyttet Tom Arild til Stockholm i 1999.

Kursavgift per kurs: 2.850,- som inkluderer profesjonelt laget video
(60-100 min), to kursmanualer, lunsj begge dager og fire kaffe/te pauser.

Bindende påmelding: ved innbetaling av NOK 2.850 - til Holten Institutt
for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. Inn-
betaling tiL Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi på innbetalin-
gen kurssted og tidspunkt. Da Bankenes Betalingsentral (BBS) bruker lang
tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også melder deg på enten
skriftlig (adresse ovenfor), eller faxer til: 00 46 8 731 70 55, eller bruker
email: info@holteninstitute.com

Da det er stor pågang til kursene, bør du være rask med påmelding, som
blir akseptert i den rekkefølge de kommer. Maximum 24 deltagere.

For ytterligere informasjon om kursene besøk vår hjemmeside:
www.holteninstitute.com

MTT er i utvikling og Holten Institutt for MTT (etabl.
1966) har fra 1998 utviklet 4 nye todagers kurs i medi-
sinsk treningsterapi (MTT) à 19 timers varighet. Teori-
grunnlaget for MTT er oppdatert og endret. Gjennom
kursene vil du få ny kunnskap om sammenhengen
mellom struktur og funksjon. Viktige behandlings-
prinsipper vil bli presentert som når man skal trene så
godt som smertefritt og når pasienter må trene med
smerte (adferdsterapi). Denne tilnærmingen baseres på
pasientens smerteadferd, hvor du får et nytt redskap

ved å klassifisere pasienter som enten type I, type II eller type III pasient.
Praktisk trening på globale, semiglobale og lokale MTT øvelser gjør at du
etter kurset vil ha et praktisk redskap som du kan benytte på mandagen i ditt
møte med pasienten. Pasientdemonstrasjon begge dager vil gi deg økt forstå-
else i den kliniske resonering om sammenhengen mellom undersøkelse og
oppsett av MTT program. Grunnleggende treningsprinsipper som styrketren-
ing og utholdenhetstrening vil bli diskutert oppmot begrepet funksjons-
normaliserende trening. Kurset (ene) gir rett til bruk av takst C32, medisinsk
treningsterapi. Mer informasjon om MTT og kursene finnes på
www.holteninstitute.com

VÅR 2004
   ARENDAL - APRIL
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet
Tid: Lørdag 24. april og søndag 25. april 2004
Sted: Aktiv Fysioterapisenter, 4818 Færvik. (Fævik ligger på Tromøya 10
km fra Arendal)
Påmeldingsfrist: Fredag 2. april 2004

   MOLDE - MAI
MTT for skulder, albue og håndleddssmerter. Dysfunksjon i nedre ekstremi-
tet
Tid: Torsdag 27. mai og fredag 28. mai 2004
Sted: Frei Fysioterapi, Molde
Påmeldingsfrist: 7. mai 2004

HØST 2004
   OSLO - SEPTEMBER
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet
Tid: Fredag 17. og lørdag 18. september 2004

Medisinsk Trenings Terapi (MTT) 2004

Kroniske smertetilstander – hva gjør vi?
Rica Hell Hotell,  Stjørdal, 29. april, kl. 0830.
Arrangør: Midtnorsk smerteforum arrangerer kurs for 1. linjetjenesten.
Det blir søkt om kursgodkjenning for leger, psykologer, sykepleiere, fysiote-
rapeuter og ergoterapeuter.
Kursted: Rica Hell Hotell, Stjørdal.Tid: 29. april 2004. Start: kl. 0830.
Kurskomite: Overlege Terje Torgersen, Psykiatrisk avdeling, Avd. overlege
Dagfinn Torsvik, Sykepleier Hanne K.M. Olsen og overlege Helge
Hartmann, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering.
Påmelding: Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering
tlf. 74 09 89 40. Fax:  74 02 30 75.
Kursavgift: Kr. 800,-. inkl. lunsj og kaffe betales innen 1. april til
Midtnorsk smerteforum v/Steinar Gjærde, Ålesund sykehus, Fys. med og
rehab. avd. 6026 Ålesund. Kontonr.: 4420.09.59725. Mrk giro m. eget navn.

Påmeldingsfrist: 6. april 2004.

PROGRAM:
Torsdag 29. april:
08.30 Registrering
08.45 Åpning.

v/ Avd.overlege Halvard Nilsen, Leder av Midtnorsk smerteforum
og Overlege Terje Torgersen, Kurskomite.

09.00 Sammensatte lidelser – hva er det? Presentasjon av nasjonalt sen-
ter for sammensatte lidelser v/seksjonsoverlege/professor Petter C.
Borchgrevink. St. Olavs Hospital.

09.30 Kronisk hodepine - hva bør primærhelsetjenesten vite, og gjøre?
v/overlege/professor Lars Stovner, Nasjonalt kompetansesenter
for hodepine. St. Olavs Hospital.

10.15 Kaffe.
10.30 Kronisk hodepine forts.
11.15 Pause.
11.30 Vondt i hodet - hva kan og bør fysioterapeuten gjøre?

v/psykomotorisk fysioterapeut Berit Ianssen, privatpraktiserende
fysioterapeut og leder av Faggruppen for psykiatrisk og psyko-
motorisk fysioterapi i NFF.

12.15 Lunsj.
13.15 Kognitiv terapi - hvordan kan primærhelsetjenesten bruke

denne metoden ved smertetilstander? v/ psykolog Pål Dåstøl,
ved Nasjonalt senter for sammensatte lidelser og spesialist i all-
mennmedisin Egil Fors, 1. Amanuensis i psykosomatikk. St. Olavs
Hospital.

14.15 Pause.
14.30 Kognitiv terapi - hvordan kan primærhelsetjenesten bruke

denne metoden ved smertetilstander?   Forts….
15.30 Kaffe.
15.45 Svimmelhet – behandling i primærhelsetjenesten. v/ Overlege

Guttorm Eldøen, Helse Nordmøre og Romsdal. Molde sykehus.
16.45 Avslutning.

v/ Avd.overlege Halvard Nilsen, Leder Midtnorsk smerteforum.
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FORFLYTNINGSKUNNSKAP
Kvalifisering til forflytningsveileder

Seminar 1: Forflytningsteknikk og faglig atferd
23.-25. august 2004, kr 3.400,-.
Seminar 2: Pedagogikk i praksis – organisering
26.- 27. august 2004, kr 2.400,-.

Sted: Oslo. Seminarleder: Per Halvor Lunde
Tlf. 22 14 57 36, e-post: mail@perlunde.no
Info: www.perlunde.no

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

HVA MED DIAKONI?

Din utdanning som fysioterapeut er et godt grunnlag for å bygge
videre med et årsstudium i diakoni – 60 studiepoeng.

Temaundervisning: Fordypningsområder:
Praksis i inn- og utland ❏  Diakoni i menighet
Studiereise til Estland ❏ Diakoni på institusjon
Søknadsfrist: 1. mai ❏  Diakoni i misjon

Menighetssøsterhjemmets Høgskole, Avd. for Diakoni
Linstowsgt. 5, 0166 Oslo.

Tlf. 22 98 63 00/22. Faks 22 98 63 50.
E-post: jaynie.folgero@oslomsh.no

Etterutdanning

Høgskolen i Bergen har 500 ansatte og ca 5000 studenter innen
ulike utdanninger som helse- og sosialfagutdanning,

ingeniørutdanning og lærerutdanning.

VIDEREUTDANNING I INTENSIVFYSIOTERAPI
Deltids videreutdanning - 30 studiepoeng (10 vt)

• Er du fysioterapeut og har lyst til å arbeide med 
intensivpasienter, men mangler kunnskap?

• Arbeider du med intensivpasienter og har lyst til å 
lære mer?

• Har du lyst til å treffe andre fysioterapeuter som 
arbeider med intensivpasienter?

Høgskolen i Bergen, institutt for fysioterapi arrangerer
Videreutdanning i intensivfysioterapi høsten 2004 -
våren 2005. Dette er et klinisk deltidsstudium på 30
studiepoeng over 1 år, som gir spesialkompetanse innen
intensivfysioterapi.

Søknadsfristen er 
26. mai 2004.
Se: www.hib.no/studier
for mer informasjon.

Opptak: Tlf. 55 58 75 04
Telefaks: 55 58 77 89
E-post: opptak@hib.no

www.hib.no
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Kurs i Norsk 

psykomotorisk fysioterapi

Målet med kurset er å introdusere Norsk psykomotorisk
fysioterapi. Behandlingen er basert på en teori om
sammenheng og gjensidig  interaksjon mellom kropp og
psyke. NPMF benyttes først og fremst for pasienter med
uten klar patologisk bakgrunn samt psykosomatikk som
spiseforstyrrelser, migrene og diffuse leddsmerter.
Målgruppe: Fysioterapeuter generelt 
Tidspunkt: 26. april 2004, kl. 9 - 17
Mer informasjon:
http://www.hio.no/content/view/full/20350
Pris: 1000,-
Påmeldingsfrist: 13. april 2004

Skaleringskurs i 
Den omfattende 
kroppsundersøkelsen (DOK)

Hovedtemaer: Muskelspenninger og langvarige smer-
ter i muskel/skjelettsystemer, psykosomatikk som spise-
forstyrrelser, asmatiske lidelser, migrene, belyse langvarige
og behandlingsresistente tilstander, studere kroppsfor-
hold hos forskjellige pasientkategorier.
Målgruppe: Fysioterapeuter generelt 
Tidspunkt: 22. - 25. mai 2004, kl. 9 - 16.30 hver dag.
Mer informasjon:
http://www.hio.no/content/view/full/19877
Pris: 2900,-
Påmeldingsfrist: 1.mai 2004 

Opplysninger som gjelder begge kurs:
Påmelding: Send e-post til: an-magritt.hortman@hf.hio.no
Interesserte kan også ta kontakt etter påmeldingsfristene.
Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Berit Heir Bunkan,
tlf. 22 45 25 34, BeritHeir.Bunkan@hf.hio.no
Det tas forbehold om igangsetting  av kursene i forhold til
antall deltagere.

TENS-kurs
Påmelding / info: kursleder Leif S. Stokstad,
postboks 285 Lilleaker, 0216 Oslo.
Tlf. 22 13 43 10. Faks. 22 13 43 11.
E-post: joymed@joymed.no

Arrangør: JoyMed as
Tid: 6. og 7. mai 2004 kl. 09-17
Sted: Nordlandssykehuset Somatikk, Bodø
Påmeldingsfrist: 20. april

Forelesere:
Sara Maria Allen, fysioterapeut, Smerteklinikken,
Aker universitetssykehus.
Anne Grethe Paulsberg, fysioterapeut, Smerte-
klinikken. Haukeland universitetssykehus.
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Søknadsfrist: 15.april

v i d e r e u t d a n n i n g e r :

OPPTAKSKRAV:
3-årig helse- eller sosialfag (bachelor)
og 1 års klinisk praksis.

Psykisk helsearbeid
- deltid 2 år (60 studiepoeng)

Ukesamlinger og 7 ukers klinisk praksis. Studentene organiseres i lokale refleksjonsgrupper

Aldring og eldreomsorg
- deltid 2 år (60 studiepoeng)

Ukesamlinger. Studentene organiseres i lokale refleksjonsgrupper

I samarbeid med OSEAN
(Osteopathic European Academic
Network) kan NHO tilby en full-
verdig internasjonal osteopatisk ut-
dannelse frem mot tittelen
Osteopat DO. I samarbeid med
University of Wales kan utdannel-
sen føre frem til en mastergrad i
Osteopati.

Søknadsfrist: 12. 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

Norsk Høgskole i Osteopati
ble etablert i 1998. Siden
den gang har mange osteo-
pater startet egen osteopati-
praksis i Norge. I andre land
som England har Osteopat-
ene vært en del av de eta-
blerte off. godkj. helse-
arbeidere i mange år.  For
Norge er Osteopati en ny og
spennende profesjon som
står foran en kommende au-
torisasjon. Arbeidet med au-
torisasjon er nå i gang med
Helse- og sosialkirektoratet.
For fysioterapeuter med in-
teresse for manuell medisin,
er Osteopatiutdannelsen et
yrke hvor det medisinske
manuelle håndverk blir satt i
et helhetlig system.
NHO har er en deltids-
utdannelse på 2310 timer
som går over 5 år. Selve ut-
dannelsen er mulig å kombi-
nere med fullt arbeide innen-
for fysioterapi. Deltids-
utdannelsen bygger videre
fra grunnutdannelsen i fysio-
terapi og bygger videre mot
den ferdighet og kunnskap
som gir  den internasjonale
tittelen Osteopat DO. I til-
legg til kjente naturviten-
skaplige basalfag, vil eleven
få alle kjente og tradisjonelle
osteopatifag som GOT (ge-
neral osteopathic technique),
MET (muscle energy
technique), Craniosacral te-
rapi, Visceral Osteopati,
Funksjonelle teknikker og
andre.

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

Norsk Høgskole
i Osteopati

UTDANNELSE
I

OSTEOPATI
gir utdannelse i AKUPUNKTUR
som omfatter klassisk og moderne akupunktur. Utdanningen arrangeres
som 7 - 11  week - end  seminarer pr. år i  3 år, også nettbasert opplæring.
Opptakskrav er helsefaglig utdannelse med min. medisin grunnfag , som
evt. kan taes pararellt med studiet i akupunktur. Kurset passer for fysiote-
rapeuter. Utdanningen kvalifiserer til medlemskap i Norske
Akupunktørers Hovedorganisasjon (Naho).

SØKNADSFRIST 15. MAI 2004.
KURSSTART I SANDVIKA  19.08.04.

For info og brosjyre ring eller skriv til:
Nordisk Akupunkturhøgskole, Løkketangen 12 a, 1337 Sandvika.
Tlf. 67 54 06 07 / 08. Fax 67 56 56 76 .
e - mail: tanrikut@ nahs.no      Internett: http: // www.nahs.no

avd. av China Beijing International
Acupuncture Training Center (CBIATC)

NORDISK   AKUPUNKTURHØGSKOLE (NAHS )

Ryggforeningen i Norge arbeider for å bedre situasjonen for alle med ryggproblemer,
bl.a. ved å bidra til økt forskning rundt forebygging og behandling av rygglidelser.
Postadresse: Pb 4306 Nydalen, 0402 Oslo. Besøksadresse: Kjelsåsv. 174.
Tel.: 23 00 80 90, Fax: 23 00 81 19, , Oslo, www.ryggforeningen.no

Midler til ryggprosjekter
Ryggforeningen i Norge inviterer forskere til å søke om støtte til forskning
om rygglidelser fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) via vår forening.
Det kan også søkes om rehabiliterings- og forebyggingsmidler innenfor om-
rådet rygglidelser. Ryggforeningen vil med bistand fra sitt Forskningsutvalg
vurdere innkomne søknader. Søknader vi finner støtteverdige vil bli over-
sendt HR.
Alle søkere må bruke nye søknadsskjema fra HR. Søknadsskjema og ret-
ningslinjer for tildeling av midler kan fåes ved henvendelse til stiftelsen

Helse og Rehabilitering, Karl Johansgt. 23 b, 0159 Oslo.
Tel.: 22 40 53 70  Fax: 22 40 53 71
Skjema finnes også på:  www.helseogrehab.no
Søknader sendes innen 1. mai 2004 til:
Ryggforeningens Forskningsutvalg, Nasjonalt Ryggnettverk v/professor
dr. med. Holger Ursin, HALOS, UNIFOB, Christiesgt. 13, 5015 Bergen.

Forskningsutvalget vil også gi opplysninger og assistanse ved utformingen
av søknaden. Henvendelser kan gå til professor Holger Ursin (Tel.: 55 58
62 27. Fax: 55 58 98 72, email: holger.ursin@psych.uib.no) eller forsk-
ningsdirektør Hege Randi Eriksen (email:hege.eriksen@psych.uib.no),
se også internett: www.ryggnett.no

KUNNGJØRING

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

magne.egil.rendalen@hsmedia.no
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● 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.

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 forsknin-
gen 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 kunn-
skapen som gjør deg til den ressursen som samfunnet trenger.

Kursskjema våren 2004

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.manumedic.no

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 

Fly t/r med Nordic Airlink
Alle skatter og avgifter
2 overnattinger
2 frokostbuffeer

Reise med fly t/r og 3 dager på ★★★★ Park Inn Solna i
Stockholm

Nordens

Venezia

kun kr 1.899,-
pr. person i minidobbeltrom

Fly til Nord-Europas vakreste hovedstad, der den ligger plassert som en funklende perle
i den svenske skjærgården. Du bor på ★★★★ Park Inn Solna, midt i Solna sentrum,
som er ett av Skandinavias største shoppingsteder og det tar kun 9 min med t-banen
inn til sentrum av Stockholm. Her ligger gågatene med fristende butikker, fortauskafeer
og restauranter for enhver smak. Ikke langt herfra ligger Gamla Stans fascinerende og
historiske middelalderkvarter. Opplev vaktskiftet ved Stockholms Slott, se det impone-
rende kongeskipet på Vasa-museet og ikke minst Stockholms mest populære besøks-
mål friluftsmuseet Skansen. Når mørket senker seg over byen, kan du nyte Stockholms
kulturelle opplevelser og spennende utesteder. God helg i Stockholm!

Avgangsdatoer:
Tilbudet gjelder med avgang fra Oslo fredager frem til 27.02. - 28.05.2004.

Faste avganger med Nordic Airlink! Avganger Oslo-Arlanda t/r m. Nordic Airlink:
LF416 OSL-ARN Fredag kl. 19.40–20.40. LF419 ARN-OSL Søndag kl. 17.40–18.40.
Innsjekk senest 30. min før avgang. Transporten mellom lufthavnen og hotellet er på
egen hånd. Det utstedes ikke billett, derimot vil De 1 uke før avreise, få tilsent et 
bookingnummer som er gyldig som billett. Etter man har mottatt bookingnummer kan
ikke reservasjonen refunderes og kan kun endres mot gebyr.

Enkeltromstillegg kr 225,-. Avbestillingsforsikring: pr. person kr 199,-.
Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring. 
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.Bruk gjerne e-post når du sender

annonser til Fysioterapeuten:
fysioterapeuten@fysio.no
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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. 3.000
12 utgaver: kr. 4.500

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

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

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

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

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/gelSolarium 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

Vernesko/-utstyr



55Fysioterapeuten nr. 4   april  2004

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 50/63 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. 24 16 35 61 a, 66 99 30 65 p

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

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

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

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

maya.ringvold@hf.hio.no
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 TrondheimTlf. 73 86 90 86 a,

73 86 79 87 faks, 73 93 97 27 p, guri.tokle@stolav.no
Studentobservatører:

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

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

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

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

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

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

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

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

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

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

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

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Bente M Krogdahl, 22 93 30 61

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

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

Anne Lexow,
forbundsleder

Tariffoppgjøret 2004

Selv om det ikke er veldig synlig utad, har tariffoppgjøret i offentlig sektor startet. I lang
tid har NFF og de andre forbundene i UHO forberedt seg på en tøff vår.

Optimismen er større i dag enn for ett år siden når det gjelder norsk økonomi. Lav
rente, lav prisvekst og gunstig kronekurs kan og bør gjøre Norge mer konkurransedyk-
tig. Når det er sagt, har vi samtidig en hardt presset offentlig økonomi. Staten overfører
mindre penger til kommunene, og Folketrygdens budsjettrammer nærmer seg briste-
punktet. Dette vet vi rammer blant annet fysioterapitjenesten i kommunene og i helse-
foretakene. Og det er foruroligende å se hvordan den svake offentlige økonomien pres-
ser både kvalitet og kvantitet på tjenestene.

Det er vanskelig å se hvordan man kan sikre en forsvarlig helsetjeneste med nedbyg-
ging samtidig som kravet til aktivitet øker. Offentlig sektor har behov for stabil og kva-
lifisert arbeidskraft. Det er derfor av stor betydning at ansatte sikres en konkurransedyk-
tig lønnsutvikling og får uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar.

UHO hadde som målsetting ved tariffoppgjøret i 2002 å gjennomføre en snu-
operasjon. Målet var å tette igjen gapet mellom utdanningsgrupper i offentlig og privat
sektor. Selv om det var allmenn aksept for at offentlig sektor skulle prioriteres, ble gapet
på ingen måte tettet igjen. Forskjellen mellom utdanningsgrupper i offentlig og privat
sektor er fremdeles om lag 100.000 kroner. UHOs snuoperasjon fortsetter dermed med
uforminsket styrke.

Årets tariffoppgjør vil også handle om likelønn. Statistikkene forteller oss at kvin-
ners lønn utgjør 85 prosent av menns, det være seg om statistikkene er fra 1998, 2000
eller 2002. Det mest iøyenfallende er at forskjellen er størst for dem med lengst utdan-
ning. Dette kan karakteriseres som diskriminering; en form for verdsettings-
diskriminering.

Lønnsoppgjør handler om penger. Men det handler også om sosiale og faglige rettig-
heter. Forslag til ny arbeidslivslov og trusler om svekkelse i forhold til dagens tjeneste-
pensjonsordning er utfordringer vi er forberedt på å møte.

Oppgjøret i offentlig sektor er som alltid planlagt avsluttet pr. 1. mai. Det gjenstår å
se om Riksmeklingsmannen får besøk også i år.

Etter avslutning av oppgjøret i offentlig sektor er det tur for forhandlinger om drifts-
tilskudd og takster. Det er viktig å merke seg at rammene for dette oppgjøret bygger på
resultatet i offentlig sektor.

Så langt vet vi at vår forhandlingsmotpart stiller spørsmål ved om ikke flere takster
bør tidsrelateres. Det vises her til undersøkelsestaksten og A8-taksten. Vi kommer med
mer informasjon om dette når tidspunktet for disse forhandlingene nærmer seg.
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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

Tekniske problemer for
medlemsregisteret
I skrivende stund er internettversjonen av medlems-
registeret ute av drift. Årsaken er at sekretariatets
medlemsregisteret er skiftet ut til ny versjon og it-
konsulentene har møtt problemer i arbeidet med å få
nettversjonen for medlemmene til å virke sammen
med sekretariatets medlemsregisteret. NFF beklager
det inntrufne. I øyeblikket er det uklart når problemet
blir løst. Send dine oppdateringer direkte til e-post
kristin.stormo@fysio.no eller telefaks 22 56 58 25.

Tekniske problemer for
spesialistordningen
På grunn av de nevnte problemene for medlems-
registeret er heller ikke spesialistordningen på nett i
skrivende stund oppdatert. Vi arbeider med saken, og
vi håper at denne tjenesten snart blir rettet opp igjen.

Får du ikke fått e-post
fra NFF?
Årsaken kan være at du ikke har oppdatert din e-post-
adresse. En annen årsak kan være at din e-postkonto
er full, og du må slette gamle meldinger. Sistnevnte
gjelder særlig deg som bruker Hotmail.

Kontaktdata viktig under
tarifforhandlingene
Tarifforhandlingene skal etter planen gjøres ferdige i
løpet av april måned. I år er det hovedtariffoppgjør
noe som betyr mye arbeid for forhandlerne og risiko
for arbeidskonflikt. I denne situasjonen er det spesi-
elt viktig at dine kontaktdata i medlemsregisteret er
oppdatert slik at du kan nås raskt.

Nye kurs
I juni holdes det to nye kurs i regi av NFF.

7.-10.juni avvikles Kurs i fysioterapi og tilpasset
aktivitet på Beitostølen  Dette kurset er en del av kurs-
rekken Beveg Deg - fysioterapeuter i bevegelse.

10.-12. juni avvikles det et annet kurs i Oslo; Spo-
rene i kroppen etter sjokk og traumer. Kurset har en
kroppslig innfallsvinkel til behandling av pasienter
med posttraumatisk stress-syndrom.

Nærmere informasjon om disse kursene finner
du i kursannonsene eller på www.fysio.no.

Ekstra kurs
På grunn av stor interesse og pågang er det satt opp
følgende ekstra NFF-kurs i 2004:
Manuell terapi: Behandling av cervical, kjeve,
thoracal og skulder i Kristiansand 3.-7.mai.
Manuell terapi: Basiskurs i undersøkelse og
behandling av lumbal, bekken og hofte
i Fredrikstad 4.-8.oktober
Trening til musikk - hvordan bli en dyktig
instruktør i Stavanger 1.-3.september
Kurs i Helse- og miljøarbeid del 1
i Stavanger 18.-22.oktober

Påmelding og avmelding
til kurs
Fagseksjonen minner om at påmelding og avmelding
må skje skriftlig. Elektronisk påmeldingsskjema lig-
ger på våre nettsider. Påmelding/avmelding kan også
sendes i posten, på e-post til kurs@fysio.no eller på
faks 22565825. Påmeldinger til kurs er bindende.

Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg må
betale et gebyr tilsvarende 500,- kroner når avbestil-
lingen skjer etter påmeldingsfristen. Hele kursavgif-
ten må betales når avbestillingen skjer innen to uker
til kursstart. Dersom man må trekke seg på grunn av
sykdom, vil man bli belastet med et gebyr tilsvarende
10 prosent av kursavgiften uansett når avbestillin-
gen skjer i forhold til kursstart. I slike tilfeller må le-
geattest sendes til NFF.

NFF støtter mindretallet i
Ryssdalutvalget
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har nå gitt sin ut-
talelse i forbindelse med Høring NOU 2003:25 Ny lov
om universiteter og høgskoler. Det er enighet i utval-
get på flere områder, blant annet om at kvalitet skal
være det fremste kriteriet for høgre utdanning og fors-
kning. Det er imidlertid ulike synspunkter på hva som
fremmer og sikrer kvalitet. NFF ønsker i all hovedsak
å gi sin støtte til mindretallet i Ryssdalutvalget. NFF
skriver blant annet

●  Når det gjelder arbeids- og tilsettingsvilkårene
for tilsatte i høyere utdanning og forskning, mener
NFF at de fortsatt skal omfattes av statens avtaleverk
og forhandlingsordning med hovedavtale, hoved-
tariffavtale og særavtaler og medlemskap i Statens
Pensjonskasse.

●  NFF mener at høyere utdanning og forskning
skal være et nasjonalt ansvar forankret i politisk og
demokratisk styring. NFF støtter derfor mindretallet i
utvalget om å holde fast på tilknytningen til staten
som forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter.

●  NFF er svært tilfreds med at bestemmelser om

studentbetaling foreslås nedfelt i lov for universite-
ter og høgskoler. Vi mener at offentlig utdanning skal
være gratis og er opptatt av at dette prinsippet form-
uleres så klart og entydig at det ikke oppstår tvil.

●  NFF støtter mindretallets forslag som fastslår
at offentlige institusjoner bare kan ta studentbetaling
for etter- og videreutdanningstilbud. Samtidig ser vi
at hva som kan eller bør defineres som «etter- og
videreutdanning» er diskutabelt.

●  Etter NFFs mening er det svært viktig å opprett-
holde Statens Autorisasjonskontor for Helseperso-
nell, SAFH, som i dag ivaretar oppgaven med autori-
sasjon av helsepersonell.

●  NFF er tilhenger av en nasjonal og demokratisk
styring av høyere utdanning og er derfor sterkt kri-
tisk til den markedsorienteringen som flertallet i ut-
valget går inn for. Vi frykter at kravet om inntjening
og egenfinansiering kan føre til at det som er lønn-
somt på kort sikt blir prioritert. Dette kan gå ut over
mangfoldet og den langsiktige satsningen og svekke
primæroppgavene utdanning og forsking.

●  NFF ser utdannings- og forskingssamarbeid
over landegrensene som nødvendig, positivt og selv-
sagt. UFD har i den siste tiden tatt viktige initiativ i så
måte. Dette bør følges opp og forsterkes blant annet
med sikte på å gjøre det mer attraktivt for utenland-
ske studenter å studere i Norge.

Takstforhandlingene 2004
Privat Råd vil takke alle som har kommet med inn-
spill til årets takstforhandlinger enten via e-post, van-
lig post eller ved å svare på Questback-undersøkel-
sen ved juletider.

Vi ønsker her å informere om noen utfordringer
vi står overfor i årets forhandlinger på bakgrunn av
signaler gitt av departement og Rikstrygdeverket blant
annet på lederkonferansen på Gardermoen høsten
2003.

Det første er en mulig tidsrelatering av takster som
i dag ikke er tidsfestet, dette gjelder blant annet
undersøkelsestakstene (A1a og A1b) og MT-taksten
(A8).  Tilbakemeldinger fra medlemmene tyder på at
en tidfesting av ikke-tidsrelaterte takster kan være en
mulighet og Privat Råd utreder nå ulike modeller for
hvordan dette eventuelt kan gjøres for de nevnte tak-
stene. En mulig modell kan være å sette en grunntid
med mulighet for tilleggstid og –betaling for under-
søkelser som går ut over grunntiden. Hovedtanken
er at en omfattende, tidkrevende undersøkelse skal
kunne honoreres høyere enn en undersøkelse som
tar kortere tid.

Det andre er en mer proporsjonal honorering av
behandlingstakstene (A2-takstene). Hvis vi regner om
til honorering pr. minutt, honoreres i dag f.eks. A2c
(40 min) lavere enn A2b (30 min). Innspill fra med-
lemmene tyder på at dette bør endres. Ved fjorårets
forhandlinger hadde finansdepartementet et forslag
om proporsjonal honorering av alle A2-takstene. Pri-
vat Råd arbeider nå med en strategi på hvordan vi
kan oppnå en mer proporsjonal honorering uten at
dette går ut over honoreringen av de takstene som i
dag ligger over gjennomsnittet.

Privat Råd vil komme med mer informasjon om
årets takstforhandlinger i senere utgaver av FYSIO-
TERAPEUTEN.

Roar Høidal
Leder Privat Råd

Arbeidstilsynet liker
NFFs Beveg-deg-
materiell

Arbeidstilsynet 7. distrikt vil bruke plakater og
«sjekkhefter» fra NFFs Beveg-deg-prosjekt i en
arbeidsmiljøkampanje som tilsynet skal gjen-
nomføre. Etaten er så
begeistret for mate-
riellet at de har fore-
spurt om å få trykke
etatens logo på pla-
katen.
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I nform
asjon  fra  NFF

Medlemmer med meninger
I denne spalten intervjuer vi medlemmer av NFF som har et kjent navn på et eller annet område i samfunnet. De forteller hvorfor de er medlem av NFF
og hva de mener er NFFs viktigste oppgaver. Tidligere i denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond Hannestad (12/2002), Kari Bø (13/2002), Snorre
Vikdal (14/2002)Knut Jæger Hansen (1/2003), Hein Dag Torgersen (2/2003), Jeanette Roede (3/2003), Grethe Myklebust (4/2003), Anders Aasheim
(5/2003), Kjersti Hatlebrekke (6/2003), Jan Harry Størksen (7/2003), Hanne Borg Finckenhagen (8/2003), Kjetil Loen (9/2003), Gro Jamtvedt
(10/2003), Inga Bilberg (11/2003), Gerty Lund (2/2004), Mona Kajanus (3/2004).

Olav Gjelsvik gjør det gamle uttrykket
«seire ved å dele» til sitt budskap når han
snakker om fysioterapeuters faglige utfor-
dringer i framtida. Han er opptatt av at
fysioterapeuter skal være sterke på fag,
og at de derfor trenger et godt fagtilbud.

– Vi må passe på så vi ikke fjerner oss
for mye fra det kliniske, at vi ikke bare
blir en grå masse av uspesifiserte fagar-
beidere. En av NFFs viktigste oppgaver
er å holde den faglige fanen høyt i årene
som kommer, sier en engasjert Gjelsvik.

Gi-og-ta-forhold for medlemmer
Han har vært medlem av NFF siden han
var ferdig utdannet i Newcastle i 1978.
Etter turnus bar det rett til Haukeland Sy-
kehus, og der har han vært i hele 25 år. På
spørsmålet om hvorfor han er medlem i
NFF, har han et klart svar.

– Det er selvsagt at alle fysioterapeu-

Vi seirer ved å dele…

ter er medlem i sin egen fagorganisasjon,
både av moralske og faglige grunner. Hver
enkelt fysioterapeut nyter godt av det kol-
lektive arbeidet som gjøres, både faglig og
fagorganisatorisk. I tillegg burde det være
opplagt at alle fysioterapeuter skal bidra
med sin fagkompetanse til de andre med-
lemmene i forbundet gjennom sitt medlem-
skap. Vi snakker om et gi-og-ta-forhold når
du er medlem i NFF, mener Gjelsvik. For å
utnytte kollektivets styrke så godt som mu-
lig, mener han at det også er viktig med sta-
bilitet i det sentrale sekretariatet.

Nevrologi i høysetet
På nevrologisk avdeling på Haukeland Sy-
kehus har Gjelsvik vært siden 1979. I denne
perioden har han opplevd store forandringer.
Nå er avdelingen ikke lenger bare et sted for
kompliserte diagnoser. En større rehabilite-
ringstjeneste er også inkorporert i virksom-

heten. Spinalenheten har tolv senger, og i
tillegg er avdelingen et nasjonalt kompe-
tansesenter for MS og en klinikk for
muskelsyke voksne. Gjelsvik kaller seg
selv spesialist i rehabilitering med for-
dypning i nevrologi. Han er medlem av
Nevrologisk faggruppe i NFF og har vært
brukt som kursleder i forbundet fra 1995.
Der har han både kjørt 110 timers grunn-
kurs i Bobath-konseptet for ergo- og fy-
sioterapeuter og ukeskurs i nevro-
fysiologi med teoretisk tilnærming og
klinisk anvendelse på kurset.

Brenner for Bobath
Gjelsvik brenner sterkt for Bobath-kon-
septet, som han stiftet sitt første bekjent-
skap med i studietiden i Newcastle. Han
har vært med i IBITA – International
Bobath instructor training association –
siden 1991, og der er han både styremed-
lem og instructor trainee.

– Bobath er nevrologisk fysioterapi,
nærmere bestemt et spesifikt terapeutisk
verktøy som virker effektivt på pasienter.
Vi påfører dem kontroll over bevegelser
der og da, og formålet er å oppnå opti-
male funksjoner relativt sett. Det hele
handler mye om å etablere en tillit mel-
lom fysioterapeut og pasient, sier Gjel-
svik. Gjennom sitt Bobath-engasjement
har han selv beholdt kontakten med en-
gelske fagmiljøer, som er internasjonale
spydspisser når det gjelder motorisk kon-
troll. I tillegg har han skaffet seg et solid,
internasjonalt nettverk.

Friluftsliv og anglofili
Gjelsviks kone, Bente Gjelsvik, deler
mannens glød og engasjement for
Bobath. Mye av ekteparets tid går med til
å praktisere og formidle denne viktige
delen av fysioterapien. Når de ikke er på
jobb, er friluftslivet deres hovedinteresse,
enten på hytta på fjellet eller i båten på
fjorden. De to døtrene deres er tilfeldig-
vis også utdannet i England, en av dem i
Newcastle.

– Fysioterapeuter kan dele sin spesifikke kunnskap i sterkere grad

med andre. Det er viktig at vi bevarer vår fagspesifikke kunnskap!

Ellers kan fysioterapeuter fort bli fysioterapiens største fiende…

Bernt R. Nilsen
TOTAL kommunikasjon

Engasjert. Olav Gjelsvik brenner sterkt for Bobath-konseptet.
Foto: Gidske Stark/Bergens tidende
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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
5 2/4 13/4 7/5
6 7/5 10/5 4/6

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.

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

20.-22. Stockholm. Stockholmsmässan. Alt innen
rehabilitering og omsorg.
Info: www.stofair.se

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.

Mai
23.-26. Stockholm. Aldring – utfordringer og
muligheter. Den 17. nordiske kongressen
i gerontologi.
Info: www.stocon.se/17NKG

29. april - 2. mai. Longyearbyen, Svalbard.
«Once in a life-time». Emnekurs: Funksjonell,
klinisk undersøkelse og de viktigste skader og
lidelser i nakke og skulder.
Arr. og info: NIMI, Oslo.

26.-29. Århus. Nordisk kongress.
Arr: Nordisk forening for palliativ behandling.
Info: www.nfpv.org/

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

30. mai - 5. juni. Porto, Portugal.
Spineweek 2004. Internasjonal ryggkonferanse.
Les mer: www.Spineweek.com/

Juni
4.-6. Stresa, Lake Maggiore, Italia.
3rd  Resarch Forum on Palliative Care
Arr: EAPC, European Ass. Of Palliative Care
Info: http://www.eapcnet.org/research2004/
default.asp

21.-26. Oslo. 20th World Congress of Rehabili-
tation International
Tema: «Rethinking Rehabilitation»
Info: www.ri-norway.no/text/view/861.html

August
16.-18. Kolding, Danmark.
Arbeidslivets Etikk. Konferanse
Arr: Nordisk Ergonomiselskab (NES)
Info: www.nes2004.dk

September
23.-25. Reykjavik, Island. NUF-Seminar.
Arr: Nordiske utdannelser for fysioterapeuter
(NUF)
Info: www.nufnet.com

November
4.-5. Estoril, Portugal.
Fysioterapi-utdanning i det nye Europa.
Arr: WCPT-Europa
Info: www.apfio.pt/ecpe

4.-6. Trondheim. Seksjon lindrende behandling
(SLB) har 10 års jubileumskonferanse.
Info: www.medisin.ntnu.no/slb

10.-13. Melbourne. Tverrfaglig verdenskongress
med rygg- og bekkensmerter som tema.
Info: www.worldcongresslbp.com
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FYSIOTERAPEUTFORBUND

Riv, rav, ruskende riktig 

– for barn og foreldre

Hvit t-skjorte, 100% bomull
M, L, XL, XXL

kr. 90

Plakater - Gratis

Du kan lese heftene
i sin helhet på

www.beveg-deg.no
Heftene er gratis, men fra

50 stk. faktureres porto og
kr. 35,- i ekspedisjonsgebyr.

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no, velg NFF-butikken, 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, velg NFF-butikken.

ønsker
Når jeg

Kjenner jeg behovene mine?
•  Det er lov å unne seg en glad kropp
•  Å innrømme behovet er halvveis til mål
•  Drømmen er en drivkraft

vil
Når jeg

Er jeg motivert?
•  Er jeg nysgjerrig på mulighetene mine?
•  Vet jeg hva jeg vil?
• Å flytte fjell er å flytte meg selv 

går
Når jeg

Går jeg 30 minutter daglig?
• Øker jeg tempo? 
•  Jeg tar trappen
•  Den som har god sko kjenner at den ikke trykker

sitter
Når jeg

Varierer jeg?
•  Det er mange måter å sitte på, bruker jeg dem? 
•  Forandrer jeg sittestilling og høyde etter hva 

jeg holder på med?
•  Sitter jeg lenge av gangen? 

trimmer
Når jeg

Er det gøy?
•  Jeg velger trim som er lystbetont 
•  Mosjonerer jeg alene eller sammen med andre?
•  Regelmessig trim har størst virkning 

må
Når jeg

Kan det være at jeg ikke må?
•  Hvem sier at jeg må?
•  Jeg vet best selv 
•  Det er lov å utsette litt – til i morgen

forstår
Når jeg

Legger jeg om?
•  Tar jeg konsekvensene – tenker jeg nytt?
•  Deler jeg erfaringer med andre?
•  Ser jeg fremover?

www.fysio.no
www.beveg-deg.no

løfter
Når jeg

Tar jeg hensyn?
•  Tenker jeg lurt før jeg løfter?
• Å skyve og dra kan erstatte et løft
•  Det er løfterikt å be om hjelp

bærer
Når jeg

Tåler jeg løftet?
• Å bære er et gående løft
•  Bærer jeg som jeg evner?
•  Tar jeg vare på god bæretradisjon – bruker jeg sekk? 

ligger
Når jeg

Hviler jeg godt?
•  I sengen henter jeg ny energi for kropp og sjel
•  Sengen – et sted for spenning og avspenning
•  En tredel av livet tilbringes i sengen – godt utstyr

gir god hvile 

står
Når jeg

Skifter jeg stilling?
•  Det er bedre å stå av og til enn å sitte hele tiden
•  Skifter jeg stilling hvis jeg står lenge?
•  Jeg har god balanse med vekten jevnt fordelt 

kjenner
Når jeg

Kjenner jeg mine egne grenser?
•  Bruker jeg alle sansene mine? 
•  Lytter jeg til kroppens signaler?
•  Føler jeg meg i likevekt? 

Beveg deg-materiell fra NFF
www.fysio.no

– og velg NFF-butikken
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