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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.

Fysioterapi og nålebehandling
Hvor mye opplæring trenger en fysioterapeut som vil bruke akupunktur/nålebehandling

som en del av sin praksis? Ut fra helsepersonelloven er det forsvarlighet som skal ligge til

grunn for den behandlingen helsepersonell gir pasientene. Spørsmålet er da om det er for-

svarlig å bruke nåler på pasienter etter et kurs over en helg eller noen få dager?

Fysioterapeuter legger stor vekt på faglig forsvarlighet og kvalitet i den behandlingen de

gir sine pasienter. På samme måte ligger det teori og spesielle tilnærmingsmåter bak

akupunkturbehandling. Kan fysioterapeuter som ønsker å behandle med nåler bare hoppe

bukk over det?

FYSIOTERAPEUTENs journalist Heidi Johnsen fikk nylig følgende spørsmål fra en

akupunktør: Betyr det fysioterapeuter sier om nålebehandling, at jeg bare kan ta et helge-

kurs i fysioterapi og så begynne å behandle?

Vedkommende har for øvrig grunnfag i medisin, 3-årig høgskole i alternativ medisin og

totalt 600 timer akupunkturopplæring.

Enkelte ytringer om hva fysioterapeuter trenger av opplæring i akupunktur for å kunne

«sette nåler» i sin praksis kan tyde på litt for mye faglig arroganse i forhold til en annen

faggruppe. Dette har blant annet kommet fram i enkelte innlegg på FYSIOTERAPEUTENs

debattsider på nettet.

Manuellterapeuter må ha solid videreutdanning for å behandle pasienter med manuelle

grep.  OMI-gruppen fikk ikke godkjent studieplanen i sin helhet da NFFs sentralstyre be-

handlet den nylig. Selv med endret studieplan, godkjennes ikke manipulasjon av lumbal og

cervicalcolumna.

En lege som er spesialist i indremedisin ville neppe mene det er forsvarlig å starte be-

handling av pasienter på et helt annet fagområde etter et kort kurs. Hvorfor skal det være

annerledes for fysioterapeuter som vil gi pasientene behandling med nåler?

Ja, men det dreier seg jo bare om triggerpunktbehandling, ikke om helhetlig

akupunkturpraksis, sier mange. Er det virkelig så enkelt å stikke nåler i en pasient som vi

får inntrykk av ved å lese debattsidene? En nål som stikkes feil på en pasient kan gjøre stor

skade.

Helsemyndighetene er i gang med å utrede kravene til videreutdanning i akupunktur for

faggrupper i helsevesenet. Dette arbeidet er også NFF engasjert i. FYSIOTERAPEUTEN

ser virkelig fram til en avklaring på spørsmålet om hva fysioterapeuter bør kunne om aku-

punktur/nålebehandling før de får stikke nåla i pasienten.
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– Undersøkelsen om muskel- og

skjelettlidelser bekrefter hvor stor

tillit og status fysioterapeuter har i

befolkningen, sier NFF-leder Anne

Lexow.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Etter at FYSIOTERAPEUTEN presenterte
resultatene i forrige nummer, har undersø-
kelsen NFF tok initiativet til fått mer opp-
merksomhet. Aftenposten presenterte resul-
tatene på første side og med et stort oppslag

Muskel- og skjelettundersøkelsen:

– Bekrefter fysioterapeuters status
inne i avisen lørdag 17. april. Avisen la vekt
på at 1,5 millioner nordmenn har søkt hjelp
for muskelplager, og skriver også at de fleste
foretrekker å bli behandlet av fysioterapeut
framfor av lege, kiropraktor eller akupunk-
tør. En del har også stor tro på alternative be-
handlingsformer.

Professor Steinar Westin ved NTNU i
Trondheim, som også er fastlege, sier til Af-
tenposten at han mener fysioterapeutene er
viktige når det gjelder muskel- og skjelett-
lidelser.

– Jeg samarbeider mye med fysioterapeu-
ter. De har en viktig rolle og en betydelig
kompetanse, sier han.

På spørsmål om hva oppmerksomheten
rundt en slik undersøkelse betyr politisk sett,
slår Anne Lexow fast at Aftenposten blir
lest, også av politikere og andre som har inn-

flytelse. Undersøkelsen befester fysioterapi
som en nødvendig tjeneste, mener hun.

Forbundslederen er imidlertid ikke over-
rasket over resultatet. Hun har lenge hatt
inntrykk av at befolkningen etterspør
fysioterapitjenester, men understreker at det
er veldig viktig å få dette dokumentert og
synliggjort.

– Dette er svært viktig, ikke minst  i lys
av de budsjettnedskjæringene og inndragnin-
gene av driftstilskuddsavtaler som foregår
rundt om i kommunene, uten noen form for
behovsanalyse. Informasjonen som har kom-
met fram i denne undersøkelsen kan NFF
bruke i mange sammenhenger. Jeg håper
også at det får kommunepolitikerne til å
tenke seg om før de kutter i fysioterapi-
tjenestene til befolkningen, sier Lexow til
FYSIOTERAPEUTEN. ■

El.-drevet hjelpemotor til manuelle rullestoler

Etacs Lille Viking gjør turen for ledsager lettere.

Hjelpemotoren trekker i oppoverbakker og holder

igjen i nedoverbakker. Kan monteres på alle typer

manuelle rullestoler. Veier lite og håndteres svært

enkelt av ledsager. Be om utprøving.

Lille Viking

ETAC AS

Postboks 5072, 1503 Moss

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

E-post: hovedkontor@etac.no

www.etac.no

R

Skaper muligheter

Like enkelt
som det ser ut.
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En reduksjon av driftstilskuddene

med 20 prosent, mot at kommu-

nene forplikter seg til å bruke fri-

gjorte midler til mer fysioterapi.

I første omgang må en eventuell

reduksjon av driftstilskudd skje på

frivillig basis. Dette er en modell

NFF ser som et mulig alternativ til

dagens organisering av fysiotera-

pitjenesten i kommunene.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Modellen er ennå på tegnebrettet. Ingen be-
slutninger er tatt. Mye arbeid og mange be-
regninger gjenstår, og ikke minst samtaler
med myndigheter og politikere. Spørsmålet
er nå hvordan forslaget vil bli mottatt, og om
det er vel optimistisk å tro at kommunene vil
forplikte seg til å bruke frigjorte midler til
mer fysioterapi.

NFFs leder Anne Lexow sier til FYSIO-
TERAPEUTEN at medlemmenes inntekts-
og arbeidsforhold ikke må bli forringet av et
eventuelt nytt system.

Alternativer i kommunene:

Redusert driftstilskudd – mer fysioterapi?
– Denne modellen kan gi arbeidssøkende

fysioterapeuter større muligheter. Vi håper
dessuten at vi kan få stoppet den uheldige
praksisen med oppstykking av driftsavtaler.
Overfor staten og Kommunenes Sentralfor-
bund (KS) vil vi legge vekt på at dette kan gi
kommunene bedre fysioterapitjenester, uten
at de samlede utgiftene øker, sier Lexow.

Hun la fram tankene om en alternativ or-
ganisering av fysioterapitjenesten i kommu-
nene på NFFs ledermøte den 22. mars.
Forbundslederen understreket der at for å
oppnå en ny type goodwill hos kommunene,
er fysioterapeuter nødt til å vise seg fram på
en annen måte enn de gjør i dag.

– Vi må rett og slett gjøre oss lekre for
kommunene. Vi har ikke kommet så langt at
vi vil anbefale medlemmene å redusere
driftsavtalene med 20 prosent, men vi spør
oss hva vi kunne få til dersom en slik reduk-
sjon ble gjennomført, sa forbundslederen.

Færre ulemper
Arbeidsgruppen som jobber med dette forsø-
ker å finne ut om fysioterapitjenestene i
kommunene kan organiseres på en annen
måte. Dagens ordning er blitt svært upopu-
lær, særlig blant yngre fysioterapeuter som
strever med å få innpass på arbeidsmarkedet.
Målet er å finne en modell som gir færre
ulemper, uten at det forringer arbeids- og
inntektsforholdene til fysioterapeuter som al-
lerede har driftstilskuddsavtaler med kom-
munene.

Med i «prosjekt kommunehelsetjeneste»
er representanter for Privat råd, UFF, med-
lemmer uten avtale med kommunene,
kommunefysioterapeuter, sekretariatet og re-
presentanter for sentralstyret.

Anne Lexow understreker at det er nød-
vendig å være edruelig når det gjelder Folke-
trygdens utgifter til fysioterapi. Disse er
presset nok som det er.

Modellen som nå presenteres som et mu-
lig alternativ, går altså ut på å redusere
driftstilskuddet med 20 prosent, i første om-
gang på frivillig basis. Hvis dette skal kunne
gjennomføres slik NFF ønsker, må  kommu-
nene forplikte seg til å bruke de frigjorte
midlene til fysioterapitjenester. Spørsmålet
er om kommunene vil inngå så forpliktende
avtaler.

Når det gjelder finansieringen av ordnin-
gen, tenkes reduksjonen av driftstilskuddet
kompensert gjennom en økning av honorar-
takstene. Endring i forskriften om dekning
av utgifter til fysioterapi kan ifølge Lexow
medvirke til at statens utgifter ikke økes ve-
sentlig.

Spleiselag
– Vi ser for oss at de friskeste pasientene kan-
skje kan betale noe mer for å gå til behandling
hos fysioterapeut, sier Lexow. Hun skisserer
et mulig spleiselag mellom staten, pasientene
og fysioterapeutene. Samtlige må bidra med
noe hvis dette skal kunne realiseres.

Pengene kommunene sparer skal i hen-
hold til modellen tilbakeføres til
fysioterapien. Enten ved å utvide små drifts-
avtaler, opprette nye driftsavtaler eller til å
lyse ut fysioterapioppgaver som enkeltstå-
ende oppdrag.

Ifølge Lexow har det så langt ikke kom-
met noen negative reaksjoner på modellen
som ble presentert på ledermøtet. Hensikten
med å legge det fram så tidlig i prosessen er
at dette trenger tid til å modnes i organisa-
sjonen.

For optimistisk?
Når det gjelder prosessen videre, skal NFF i
nær framtid lufte disse ideene med Kommu-
nenes Sentralforbund (KS) og staten.

– Er det realistisk å tro at kommunene vil
forplikte seg til å bruke frigjorte midler til
mer fysioterapi?

– Jeg forstår at dette for enkelte kan sy-
nes optimistisk. Men hvis kommunene får
dekket de fysioterapitjenestene de har behov
for,  burde denne modellen være en gulrot.
Etter vår mening kan de frigjorte midlene bi-
dra til å gjøre fysioterapitjenestene bedre.
Dette handler om å få mer ut av de kronene
kommunene bruker på fysioterapi. Men det
er selvsagt knyttet en viss usikkerhet til hvor
sterkt kommunene vil forplikte seg når det
gjelder bruken av midlene, sier Lexow.

– Hvor lang tid tror du dette vil ta? Blir
det en sak for landsmøtet i desember?

– Det er for tidlig å si. Hva som skjer vi-
dere er helt avhengig av hvilken respons vi
får på våre forslag, i staten og i Kommune-
nes Sentralforbund. ■

NFFs ledermøte 2004

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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Et bra forslag som kan skape flere arbeidsplasser for

fysioterapeuter, samtidig som ingen vil tape på det

økonomisk. Dette er UFF-leder Snorre Vikdals syn på

forslaget om å redusere driftstilskuddene med 20

prosent, mot at kommunene bruker frigjorte midler

til mer fysioterapi.

Vikdal er leder for Unge Fysioterapeuters Fellesskap og har lenge
vært sterkt kritisk til hele driftstilskuddsordningen. UFF har som vik-
tigste kampsak å motvirke den økende arbeidsledigheten blant
nyutdannede og mener at trygderefusjonen skal følge pasienten.

– Vi har ikke fått gjennomslag for dette, men den modellen som
nå er lagt fram er en god løsning inntil videre, sier Vikdal til FYSIO-
TERAPEUTEN. Vikdal har vært med i arbeidsgruppen som har job-
bet med organiseringen av fysioterapitjenesten i kommunene.

Han mener fortsatt at refusjonen bør følge pasienten og tror at det
kan skje ting slik at UFF får gjennomslag for sitt syn på lengre sikt.
UFF vil likevel støtte NFF i arbeidet med å få gjennomslag for dette
forslaget, i organisasjonen  og hos myndigheter og politikere.

 –  Modellen er bra fordi de som må gi fra seg 20 prosent av
driftstilskuddet vil få kompensasjon gjennom økt trygderefusjon. Det
er selvsagt helt nødvendig med forpliktende avtaler. Hvis vi får fri-
gjort midler til mer fysioterapi i kommunene, tror jeg forslaget vil bli
positivt mottatt i organisasjonen. Dette kan tross alt bety mange nye
jobber for fysioterapeuter, sier Vikdal.

– Men tror du at kommunene og staten vil inngå så forpliktende
avtaler som det her er snakk om?

– Det er et stort behov for fysioterapitjenester, men kommunene
har ikke prioritert det av økonomiske grunner. Med denne modellen
kan de få frigjort midler til en større satsing på fysioterapi, uten at de
samlede utgiftene øker. For staten bør det være positivt og lønnsomt
å få flest mulig i arbeid så raskt som mulig, mener UFFs leder. ■

UFF støtter
forslaget

NFFs ledermøte 2004

Mentor for studenter
Fysioterapistudenter ved Gøteborg universitet får tilbud om en egen mentor

som de kan henvende seg til det første studieåret.

Mentorene må være fysioterapeuter med solid erfaring. Tanken er at de skal

hjelpe studentene til å bli trygge på sin yrkesidentitet så tidlig som mulig,

skriver det svenske fagtidsskriftet Sjukgymnasten.

Opphavskvinne er fysioterapeut og dosent Margareta Kreuter. Det hele

startet for to år siden i samarbeid med Sahlgrenska universitetssykehus, der

det gjaldt sykehusets nyansatte fysioterapeuter.

For mer informasjon om mentorprogrammet i Gøteborg: Se lengre artikkel i

Sjukgymnasten nr.4, 2004, eller send e-post til margareta.kreuter@fhs.gu.se
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Vi snakker selvsagt om bankkort. Norge ligger på ver-
denstoppen i kortbruk – og ingenting tyder på at tren-
den vil snu. Vil du yte kundene dine service, leier du
betalingsterminal med BBS teknologi av banken din.
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Mens det tar maks tre kvarter for

NFF medlemmer i Vestfold å

komme til styremøte/medlems-

møte, må avdeling Finnmark be-

tale overnattingsutgifter for

mange av sine medlemmer. Det

gir naturlig nok store utslag både

på budsjett og møtefrekvens, men

ikke på antall deltakere på årsmø-

tene.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Temaet avdelingsøkonomi har i mange år
vært fast innslag på NFFs representantskaps-
møter. NFF har derfor nedsatt en gruppe
med tre avdelingsledere som skal samle in-
formasjon fra avdelingene, sammenfatte
denne og legge resultatet fram for Landsmø-
tet. Morten de Lange fra Vestfold, Mona
Kajanus fra Østfold og Geir Waaktaar, Nord-
Rogaland er ansvarlig. Fristen for å komme
med innspill var 16. april, og fristen for
landsmøtesaker er 1. juni.

Morten de Lange, avdelingsleder i Vest-
fold, sier dette er en stor sak som krever
grundig arbeid, men han håper de rekker
tidsfristen. Han ønsker heller ikke å forskut-
tere noe resultat, som eksempelvis større
overføringer til enkelte fylker.

– Løsningen er ikke alltid mer penger. I
noen tilfeller kan det være snakk om å prio-
ritere om på enkelte poster. Men vi ser klart
at det er noen som sliter mer enn andre, sier
de Lange.

Store avstander
Fysioterapeuten har sett på to avdelinger, av-
deling Vestfold med 298 medlemmer og av-
deling Finnmark med 85. Budsjettene for
2004 var på henholdsvis 150.500- og

Avdelingsøkonomi kan bli
landsmøtetema

110.300 kroner. Finnmarksbudsjettet har
også tilskudd på 30.000 kroner fra Helse-
foretakene til hovedtillitsvalgt for foretakene
inkludert i det totale budsjettet. 65.000 kro-
ner av budsjettet går til å lønne avdelingsle-
der. Beløpet hver avdeling får utbetalt fra
NFF sentralt er basert på  8,5 prosent av
brutto medlemskontigent fra avdelingen + et
fast grunnbeløp på 27.500 kroner i halvåret.

Mens Vestfold i sin handlingsplan har
vedtatt å ha to medlemsmøter, et høstsemi-
nar og årsmøte, har Finnmark konsentrert
seg om å samle flest mulig til årsmøtet. Års-
møtene avholdes enten i Lakselv, Hammer-
fest, Kirkenes eller Alta. Avdelingsleder Au-
dun Bjerke forteller at når møtene er i Øst-
Finnmark, kommer det flest deltakere fra

øst, mens møter i Hammerfest og Alta sam-
ler flest fra vest. For å spare utgifter, legges
årsmøtet til lørdag og første styremøte dagen
etter.

– For å få folk til å delta, må vi dekke rei-
seutgifter og overnatting. Vi har ikke penger
til å dekke eventuelt tapt arbeidsfortjeneste.
Resten av møtene foregår via telefonmøter,
og det viser seg ikke alltid å være effektivt.
Erfaringene viser også at ideene dukker opp,
og den faglige utviklingen styrkes når vi mø-
tes. Skulle styret møttes oftere måtte vi
regne med 12.000 kroner i reiseutgifter. I til-
legg måtte to av medlemmene overnatte. Det
tåler ikke budsjettet. Drømmesituasjonen
hadde vært å avvikle styremøtene med sam-
ling og knytte et faglig innhold til dem, sier
Bjerke.

Ikke bare penger
Men det later ikke til å være avstandene som
avgjør hvor mange som deltar på eksempel-
vis årsmøtene. Til tross for store geografiske
forskjeller på de to fylkene, kan Finnmark,
Norges største fylke, skryte av større
frammøteprosent med 14 deltakere på års-
møtet enn lillebror Vestfold med 15 delta-
kere.

Morten de Lange i Vestfold har ingen for-
klaring på det dårlige oppmøtet, men konsta-
terer at det for 3-4 år siden var rundt 25 per-
soner som møtte til årsmøtene.

– Vi gir ingen kjøregodtgjørelse, men stil-
ler med mat. Det koster oss ikke mer enn et
par tusen kroner, sier de Lange.

– Det største problemet vårt er at vi hvert
år må telle på knappene om vi har råd til å
sende nye tillitsvalgte på opplæringskurs.
Slik kan vi ikke ha det, sier Bjerke fra Ham-
merfest. ■

NFFs ledermøte 2004

... mens avdelings-
leder i Vestfold,
Morten de Lange
har 298 medlem-
mer. Det merkes på
budsjettene.

Landsmøtetema.
Avdelingsøkonomi
kan bli et av Lands-
møtets temaer.
Avdelingsleder Audun
Bjerke i Finnmark
har 98 medlemmer...
Foto: Finnmark
Dagblad
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Fysioterapeutenes jobbmuligheter  har endret seg

drastisk. I 1992 var Janiche Helen Pedersen klar for

arbeidsmarkedet. Hun søkte fire ledige stillinger og

fikk alle. I dag er det 40 søkere på et vikariat.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Pedersen er i dag psykomotoriker og avdelings-
leder i NFF Hordaland. I et innlegg på leder-
møtet trakk hun fram flere endringer i forhold til
yrket.

– Før var jeg attraktiv. Folk flokket seg rundt
meg når de fikk vite at her var det en fysiotera-
peut. Jeg fikk presentert ulike «vondter» og
spørsmål om hva fysioterapeuter kunne gjøre. I
dag får jeg spørsmål om hva jeg tror om behand-
ling hos naprapater, osteopater og fotsone-
terapeuter. Tror du at en kiropraktor kan hjelpe
meg? For meg er det en ny problemstilling å bli
spurt om jeg kan gå god for disse behandlerne,
sa hun til forsamlingen.

Bekymret
Pedersen er bekymret for framtidens arbeids-
marked. Hun ser at ferdigutdannede sliter med å få seg en jobb, som
stort sett er et vikariat. Mange fortsetter å studere, eller de tar andre
jobber, blant annet som pleiemedhjelpere.

– Vi i NFF kan ikke sitte stille og se at kolleger sliter. I den grad
det utlyses hjemler i dag, er de splittet opp. Dette spekuleres det mer
og mer i, og det er vi som må gjøre en jobb for å rydde opp, sier Pe-
dersen til FYSIOTERAPEUTEN.

Hennes spørsmål til forsamlingen var: Hva kan vi gjøre for å bli
attraktive på markedet igjen?

– Vår fagkunnskap kan brukes på mange områder innenfor helse-
feltet. Derfor må vi vise oss fram og bli hørt og synliggjort gjennom
media. Her gjør Anne Lexow og informasjonsavdelingen i NFF en
viktig jobb. Vi er lei av at store aviser, TV og ukeblader bruker andre
fagpersoner enn fysioterapeuter der vi mener vi ville være naturlige
bidragsytere. Er vi i ferd med å gå ut på dato?

Nytt marked utfordrer
Hun forklarer utviklingen med at fysioterapeuter historisk sett ikke
har hatt behov for å markedsføre seg.

– Tidligere var ergoterapeutene våre konkurrenter. Nå entrer sta-
dig flere behandlingsgrupper markedet og konkurrerer med våre tje-
nester. Derfor må vi ut og vise oss frem. Vi må markedsføre våre tje-
nester og dokumenterte behandlingsmetoder for brukerne, og ikke
minst for politikerne, sier Pedersen til FYSIOTERAPEUTEN. ■

– Vi må UT for
å markedsføre oss!

Bli attraktiv.
Fysioterapeu-
ter må bli
attraktive på
arbeidsmarke-
det igjen, sier
Janiche Helen
Pedersen,
avdelingsleder
i Hordaland.
Foto: Heidi
Johnsen

50.000 virksomheter benytter terminal-
løsning fra bankene og BBS. Kundene
våre er svært fornøyde fordi vi tilbyr
brukervennlige og sikre løsninger.

Alltid riktig teknologi 
Velger du betalingsterminal med BBS teknologi fra din bank-
forbindelse, vil betalingsterminalen bli klargjort for å akseptere
EMV-chip (Europay, MasterCard og Visa). I utlandet er det alle-
rede utstedt kort med EMV-chip, og i Norge vil innføringen av
chipbaserte kort starte i 2004.

Det lønner seg å leie 
Nå kan du velge hvilke elementer som ønskes i leieavtalen og
betale for de tjenestene som dekker dine behov. Sjekk hvorfor
det lønner seg å leie betalingsterminal fra din bankforbindelse i
stedet for å kjøpe terminal på www.betalingsterminal.no

LEIER DU AV BANKEN DIN HAR DU FORDELER SOM
• 24 timers kundeservice på tlf. 08989
• Oppdatert og sikkerhetsgodkjent programvare
• Bytteservice innen 4 timer
• Terminal som tilfredsstiller sikkerhets- og markedskrav

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

Kundene dine ønsker
å betale med kort.
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De ti fysioterapeutene som sak-

søkte Steinkjer kommune får be-

holde driftstilskuddene i sin helhet

og kan dermed innkassere full

seier. Retten mener at  kommu-

neøkonomien i Steinkjer ikke er

god nok grunn til å frata fysiotera-

peutene en del av driftstilskuddet.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Terskelen for oppsigelse med dårlig
kommuneøkonomi som begrunnelse bør
med andre ord være høy. Inderøy tingrett
mener at ulempene for de ti privat-
praktiserende fysioterapeutene langt oversti-
ger fordelene Steinkjer kommune har av å
spare rundt 205.000 kroner. Kommunens
deloppsigelse av avtalene er dermed kjent
ugyldige. Kommunal Rapport presenterer
dommen under følgende overskrift: Fysiote-
rapeutene knuste Steinkjer i tingretten.

Det var NFF som på vegne av sine med-
lemmer i Steinkjer brakte tvisten inn for ret-
ten. Rettssaken ble gjennomført i tiden 3. -5.
februar, og dommen var klar 31. mars. An-
kefristen er 1. mai, og Steinkjer kommune
vurderer nå en eventuell anke sammen med
Kommunenes Sentralforbund.

De privatpraktiserende fysioterapeutene i
Steinkjer har all grunn til å feire. De får be-
holde driftstilskuddene ubeskåret, og det er
en skikkelig gladnyhet. Men premissene ret-
ten legger til grunn for dommen gjør dette til
en seier med noe bismak for fysioterapeuter
generelt. Retten er nemlig uenig med NFFs
tolkning av regelverket rundt driftstilskudds-
avtalene på to viktige områder.

Det ene punktet det er uenighet om er hva
som er saklig grunn til oppsigelse av en
driftstilskuddsavtale. Det andre punktet gjel-
der fysioterapeuter som etablerte sin praksis
før kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft

Gladnyhet med bismak
i Steinkjer

i 1984. Har disse et sterkere oppsigelsesvern
enn de som har fått avtale siden? Seks av de
ti saksøkerne drev privat praksis i Steinkjer
kommune i 1984, da kommunehelsetjeneste-
loven trådte i kraft, mens fire fikk avtaler i
årene etter.

Alle kan sies opp
Inderøy tingrett mener at denne gruppen fy-
sioterapeuter ikke kan ha et sterkere
oppsigelsesvern enn yngre kolleger, og at
avtalene kan sies opp hvis det er saklig be-
grunnet. En saklig begrunnelse er ifølge ret-
ten ikke bare forhold som fysioterapeuter
gjør seg skyldig i. Retten mener at en kom-
munes situasjon også kan gi grunnlag for
oppsigelse av driftstilskuddsavtaler, selv om
Steinkjer ikke fikk medhold i denne kon-
krete saken. NFF mener på sin side at dette
bare kan brukes som begrunnelse i helt spe-
sielle situasjoner.

Stridens kjerne ligger i tolkningen av av-
talen mellom KS og NFF, ASA 4313,
paragraf 7-1, pkt. 8.3, den såkalte oppsigel-
sesklausulen. Spørsmålet om «saklig grunn»
omtales også her. Steinkjer sa opp deler av

avtalene med de ti i
mars 2003, med hen-
visning til kommunens
dårlige  økonomi.
Kommunen hadde som
mål å spare ett fullt
driftstilskudd, som i
2003 utgjorde ca.
205.000 kroner.

Retten peker på at
det totale innsparings-
behovet var på hele
20,5 millioner kroner.
Det å spare 205.000
kroner på fysioterapi
ville etter rettens me-
ning ikke ha noen ve-
sentlig betydning for
kommunens samlede
økonomi. Altså ingen
«saklig grunn» til opp-
sigelse.

NFFs tolkning
NFF har i alle år holdt fast ved at oppsigel-
sesvernet for fysioterapeuter med avtaler fra

«Steinkjer kommunes opp-
sigelse av avtale om privat-
praksis for Finn Tessem, Eva
Temte Mørkved, Ursula
Fossvik, Tore Nordmo, Nils
Geir Nonstad, Rita Lund
Nonstad, Eli Foosnæs,
Winnifried Ryan, Toril
Benum og Aud Ramberg er
ugyldig.»

Fra domsslutningen
Inderøy tingrett, mars 2004

Signaleffekt.
NFFs rådgiver
Terje Døvik er
opptatt av om
dommen i
Inderøy tingrett
vil påvirke
kommende
rettssaker om
oppsigelse av
driftstilskudds-
avtaler. Foto:
Heidi Johnsen

Illustrasjonsfoto: FYSIOTERAPEUTENs arkiv
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før 1984 nærmest er absolutt. Advokat Bjørn
Bråthen, prosessfullmektig for fysioterapeu-
tene i Steinkjer, viste i retten til overgangs-
bestemmelsene i forbindelse med at
kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft.
Lovens paragraf  7-1 gir disse en lovfestet
rett til avtale med kommunen fram til de er
70 år og dermed et absolutt rettsvern, mente
han.

NFF mener også at det kun er forhold ved
fysioterapeuters praksis, som for eksempel
mislighold av en avtale, som kan gi saklig
grunn til oppsigelse. En kommunes økonomi
er etter NFFs mening normalt ikke relevant
oppsigelsesgrunn.

Inderøy tingrett er uenig med NFF på
begge disse punktene, men slår likevel fast
at terskelen for oppsigelse må være høy.

Steinkjer kommune påpekte i retten at
lovgiver har overlatt til partene, her KS og
NFF, å utforme innholdet i driftsavtalene.
Det ble også vist til at loven ikke gir føringer
for hva avtalene skal inneholde. Den gene-
relle avtalen mellom partene, ASA 4313, har
i punkt 8.3 en oppsigelsesklausul som blant
annet gir kommunen hjemmel for oppsigelse
ved saklig grunn. Men det står ingenting om
hva som er saklig grunn, ble det påpekt.

Og videre: «Når det gjelder
driftstilskuddene som sådan og behovet for
helsetjenester, er det ikke mulig å la en yr-
kesgruppe definere behovet. Det er det kom-
munen som må gjøre».

Signaleffekten
Forbundsleder Anne Lexow er glad for dom-
men. Hun understreker at retten har gitt fy-
sioterapeutene medhold i at oppsigelsene var
lovstridige, og at dette er en viktig seier.

– Jeg regner med at dette vil skremme en
del kommuner fra å forsøke seg på noe lig-

nende, sier Lexow.
Samtidig erkjenner hun at NFF og ting-

retten er uenige på viktige punkter.
– Vi har fått gjennomslag når det gjelder

selve resultatet, understreker NFFs rådgiver
Terje Døvik.

– Fysioterapeutene i Steinkjer får beholde
driftstilskuddene ubeskåret, og retten slår
fast at terskelen for oppsigelse bør være høy.
Det er vi veldig fornøyde med. Men premis-
sene retten legger til grunn for dommen er li-
kevel ikke helt som vi skulle ønske, sier han.

Døvik er enig i at dommen i Inderøy ting-
rett er en seier med bismak.

Han er også opptatt av hvilke signaler
dette gir til andre kommuner, og om det
eventuelt vil påvirke kommende rettssaker
om oppsigelse av driftstilskuddsavtaler.

– I Oslo ble rettssaken avsluttet like før
påske. Her gjaldt det tre avtaler som ble kut-
tet til 80 prosent, og dommen kan ha falt
innen FYSIOTERAPEUTEN kommer ut til
leserne. Oslo kommune ga under rettssaken
uttrykk for at de ser på avtaler om levering
av fysioterapitjenester på samme måte som
kjøp av hvilke som helst andre tjenester.
Hvis retten følger samme tankegang, er det
sterk grunn til bekymring for utviklingen,
sier Døvik.

Andre rettssaker om hel eller delvis opp-
sigelse av driftstilskuddsavtaler er berammet
i flere kommuner.  NFF er bekymret over ut-
viklingen på grunn av den vanskelige økono-
mien i mange kommuner. Resultatet av retts-
saken i Steinkjer og Oslo, som er de første,
vil kunne få betydning for hvordan utviklin-
gen blir videre. ■

Akupunktur mot hodepine
Forfatterne av en studie, publisert i British

Medical Journal (BMJ) konkluderer blant annet

med at utvidet bruk av akupunktur ved kronisk

hodepine bør vurderes. Behandlingen er spesielt

bra ved migrene, og behandlingen er billigere

enn andre intervensjoner, viser studien. 400

pasienter i allmennpraksis i England og Wales

ble randomisert til å få 12 akupunktur-

behandlinger over tre måneder eller standard-

behandling.

Resultatet var noe bedre for intervensjons-

gruppen. Eksempelvis brukte færre medikamen-

ter og hadde lavere hodepineskår etter 12

måneder.

Nytt styre i Fysio
Fysio er fysioterapistudentenes interesseorgani-

sasjon. Styreleder er Eirik Lind Irgens, som

studerer i Tromsø, og nestleder er Elise Astad i

Bergen.

De andre styremedlemmene er:

Sekretær: Martine Gildberg Hatlinghus

(Trondheim)

Økonomiansvarlig: Helene Fagerberg

(Bergen)

NFF-observatør: Andreas Brunes

NFF-observatør: Siri Nergård

Markedsføringsansvarlig: Anne Merete

Sørensen

Turansvarlig: Øystein Strøno

Styremedlem: Navdeep Kaur

Styremedlem: Louise Grorud

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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Bunkan er ikke som andre 75-åringer. Sist høst for-
svarte hun sin doktoravhandling «The Comprehensive
Body Examination – A psychometric evaluation» ved
Det medisinske fakultet. Hun vil gjerne brukes og sy-
nes selv hun blir for lite brukt. 75-åringen er opptatt av
at forskningsresultater må komme fysioterapeutene til
gode i deres arbeid.

– Jeg jobber fordi jeg er interessert i det jeg holder
på med. Det er tilfredsstillende for meg å være med og
løfte både faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi og faget fysioterapi. Arbeidet har bidratt til
en hel retning innen psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi, ikke bare i Norge, men også i Danmark og
Sverige, sier hun og viser til omtale på danskenes fag-
lige nettsider, www.fysio.dk

Ingen perfeksjonist
Hun svarer kjapt nei på spørsmålet om hun er perfek-
sjonist og forteller at hun ikke var  spesielt skoleflink.
Derimot har hun hatt interesse, oversikt og innsikt. Hun
forteller at hun alltid har vært glemsk og at manus til
bøker blant annet har blitt til for å støtte hukommelsen.

– Jeg ser at mange av mine skoleflinke kolleger ikke
har orket å holde på slik som meg. Tidligere hadde jeg

– Jeg kan fortsatt formidle
kunnskap til fysioterapeuter
Hennes arbeid har bidratt til en hel retning innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi,

ikke bare i Norge, men også i Danmark og Sverige. Hun har stor tro på faget, men mener

faggruppen er inne på galt spor. – Det blir feil når årsmøtet fokuserer på en skjerf-

kampanje, og ikke på fagutvikling, sier Berit Heir Bunkan.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

en veksling mellom undervisning ved fysioterapeut-
utdanningen og  faggruppens  arbeidsområde. I fag-
gruppen var utviklingen av gruppen det viktigste og ut-
viklingen av ulike kurs og kursrekker, sier hun.

Allmennkunnskap
Psykomotorikerne ble fram til slutten av 60-tallet kalt
sekta. Det stempelet likte Berit Bunkan dårlig.

– Vi prøvde derfor å få fram en større bredde ved å
starte opp med grunnkurs. Det har vært mye diskusjon
om disse kursene var et nødvendig grunnlag for
psykomotorikken. Videre ønsket jeg at veiledere både
innen faggruppen og på høgskolene skulle ha videreut-
danning. Det arbeidet er jeg ikke fornøyd med. Nei, det
er jeg faktisk ikke, gjentar hun.

– Hvorfor ikke?
– Jeg er ikke fornøyd med at kunnskapen ikke kom-

mer ut. Mye av vår kunnskap og måten å tenke behand-
ling på er nyttige kunnskaper som burde brukes av alle
fysioterapeuter.  Jeg tenker blant annet på helheten i be-
handlingen. Sammenhengen mellom kropp, emosjoner
og livsfunksjoner er viktig. Fastlåst kroppsforsvar og
dårlig selvforståelse kan ofte bedres ved hjelp av norsk
psykomotorisk fysioterapi, sier hun.

– Dyktige fysio-
terapeuter som dis-
kuterer fag på kam-

merset bidrar for lite
i fagutviklingen.

Vi må dokumentere
det vi gjør!

Berit Heir Bunkan
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Alder ingen hindring. Dr. Berit Heir Bunkan er ikke som andre 75-åringer. Hun har fortsatt mye fag på
hjertet som hun gjerne deler med andre. Foto: Heidi Johnsen

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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Sterk påvirkning
Fysioterapi kan etter Bunkans mening ha sterkere inn-
virkning på pasienten enn mange er klar over.

– Fysioterapeuter, ikke minst psykomotorikere, har
behandlet suicidale pasienter uten å vite det. Det er
ikke alltid like lett å se hvor syk pasienten er, hvis ved-
kommende ikke sier noe selv. Fysioterapeuter lærer å
være tilbakeholdne med spørsmål om ømtålige emner.
Pågående spørring kan skremme pasienten, men det er
mange måter å lufte vanskeligheter på. Det er viktig å
vite hvilke tegn man skal legge vekt på. Den tverrfag-
lige videreutdanningen i psykisk helsearbeid åpner ikke
tilstrekkelig opp for en terapeutisk forståelse. Mye av
tiden brukes på generell informasjon om helsesektoren,
mens kroppen er underprioritert. Mitt håp er at vår vi-
dereutdanning legges tilbake til  fysioterapeut-
utdanningen, også ved Høgskolen i Oslo, sier Bunkan.

Til tross for de svakhetene Bunkan trekker fram, un-
derstreker hun at norsk psykomotorisk fysioterapi er
helt enestående i verdenssammenheng.

– Heldigvis er deler av forståelsen for denne typen
fysioterapi integrert i undervisningen ved flere av sko-
lene i Skandinavia, sier hun.

Forundret
Bunkan mener faggruppen for psykiatrisk og psyko-
motorisk fysioterapi kjører i feil spor.

– Jeg var forundret over prioriteringen på fag-
gruppens årsmøte. De var svært opptatte av skjerf-
aksjonen, som var en gimmick, og lite opptatte av fag-
utviklingen. I 2003 ble det avlagt to doktorgrader innen
fagfeltet, og det foreligger flere gode hovedoppgaver
og artikler som burde vært lagt ut slik at kolleger kunne
bli informert og inspirert. Faggruppens styre virker des-
orientert når det gjelder sin mulighet til å påvirke den
offentlige videreutdanningen. Høgskolene er helt auto-
nome i forhold til  faggruppene. Faggrupper må i første
rekke ivareta etterutdanning og være en spydspiss for
utvikling av nye kurs og metoder innen faget.

– Men hva mener du faggruppen må gjøre?
– Mange av medlemmene innen faggruppen forval-

ter viktig kunnskap. Denne må synliggjøres i velrenom-
merte tidsskrifter. Dyktige fysioterapeuter som diskute-
rer fag på kammerset bidrar for lite i fagutviklingen. Vi
må dokumentere det vi gjør!  Derfor takk til redaksjo-
nen som oppjusterer FYSIOTERAPEUTEN.

Framtidens psykomotorikk
Berit Bunkan har likevel god tro på framtiden og viser
til at det i løpet av de siste årene er utdannet mange fy-
sioterapeuter som er velkvalifiserte innen psykisk hel-
searbeid.

– De vil helt sikkert bære tradisjonen videre og sette
spor etter seg. Vi må likevel oppdatere fagområdet, el-
lers blir vi akterutseilt.

Bunkan mener det blir viktig å ta konsekvensene av
at flere psykisk syke skal fungere i samfunnet. Fysiote-
rapeuter generelt må forberede seg på å møte denne ut-
fordringen. Da vil de ha behov for praksis innenfor

psykiatri. Videre mener hun det må lages kurs for
psykomotorikere som tok utdanning for flere tiår til-
bake og ikke har videreutdanning fra høgskolene. Nå
har faggruppen tatt tak i dette.

– Hvis vi ikke oppdaterer oss, er faggruppen vår
dårlig stilt. Svake faggrupper betyr et svakere NFF.
Det fins alternative faggrupper i samfunnet som er in-
teressert i våre fagområder. Se bare på kiropraktorene.
De har vært dyktige i  markedsføringen av sine kunn-
skaper.

Må videre
– Bülow Hansen – Braatøy – Bunkan.  Utgjør disse
navnene  psykomotorikkens historie?

– Ikke helt. Uten vår kjernegruppe og Sentralinsti-
tuttet for psykomotorisk fysioterapi ville vi neppe hatt
noen bevegelse. Men vi kan heller ikke leve på forti-
den. Jeg er ingen kopi av Bülow Hansen. Jeg tok med
meg hennes kunnskap og videreutviklet den. Utvik-
ling er å ta tak i det beste i tilgjengelig kunnskap,
jobbe videre og tilpasse den til våre behov.

– Hva med arven etter deg?
– Det fins mange habile kolleger som både kan og

som arbeider videre. Min måte å komme videre på er
å skaffe meg impulser, møte fagfolk, holde foreles-
ninger og foredrag. Jeg må innrømme at jeg er litt
skuffet over at faggruppen ikke spurte meg om å
holde innlegg på smerteseminaret. Smerte er tross alt
en vesentlig del av mitt doktorgradsarbeide.

Tilfeldigheter
Dr. Bunkan med magistergrad i psykologi, hadde
egentlig ikke tenkt å ta doktorgrad. Utfordringen kom
da hun ble invitert til Klinikk for psykiatri, Avdeling
for forskning og undervisning, ved Ullevål
universitetssykehus for å evaluere sin egen kropps-
undersøkelse. Veien fram til disputasen var både lang
og kronglete. Hun fikk problemer med å skaffe nok
pasienter, men ga ikke opp. Hva hun følte da hun stod
med papirene i hånden?

– Jeg kjente ikke så mye, men jeg var glad. Det
var fint å se at så mange var glade på mine vegne. Li-
vet er  imidlertid lite forandret. En takk til Høgskolen
i Oslo, Avdeling for helsefag, som finansierte min
forskning. Jeg benevnes seniorforsker og er svært for-
nøyd med at jeg får beholde kontoret inntil videre,
sier hun.

Og hun har nok å henge fingrene i. Hun skriver ar-
tikler. Foran henne ligger utfordringen med å databe-
handle tallene til pasienter hun har undersøkt om
personlighetsforstyrrelse. Snart foreligger en artikkel
som hun skal forsøke å få inn i et renommert tids-
skrift.

– Jeg føler meg på toppen av min karriere og har
masse å gi. Jeg har jobbet med fysioterapifaget hele
mitt voksne liv. Selv om jeg har passert pensjonsalde-
ren, ønsker jeg å formidle kunnskapen. Helsen er fort-
satt meget bra, sier 75-åringen. ■

– Utvikling er å ta
tak i det beste i

tilgjengelig kunn-
skap, jobbe videre
og tilpasse den til

våre behov.

Berit Heir Bunkan
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Førti personer er nå med i spesialsydde treningspro-
gram under nøye overvåkning av medisinsk personell
og fysioterapeuter. Flere hundre kilo er slanket vekk,
og det er skapt håp blant folk som var i ferd med å
miste både helse og selvtillit. Fysioterapeut Trond
Sannvoll er svært motivert til å arbeide for at program-
mene skal fortsette. Selv var han ikke overrasket da den
tunge statistikken rammet Åsnes vinteren 2002.

Lokal satsing
– De siste ti årene har jeg sett overvektsproblemet
vokse, og jeg har lett etter muligheter for å lage en stra-

Mindre fett på Flisa

I disse dager er det to år siden kampen mot fedme begynte for alvor i Åsnes

kommune. Statistikken utpekte Hedmarkskommunen til landets tyngste.

Det ble et vendepunkt.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

tegi mot overvekt. Jeg har møtt så mange mennesker
som har prøvd absolutt alt – inkludert alle ukeblad-
kurene. Når du er virkelig tung, og gjerne får en rekke
vondter og plager å slite med i tillegg til selve vekten,
da er det rett og slett ikke tilrådelig at du skal trene på
egen hånd.

– Hva skjedde vinteren 2002?
– Da denne vektstatistikken for førtiåringer kom,

begynte vi å undersøke mer systematisk hvilke ressur-
ser som fantes i lokalmiljøet. Jeg fikk mandat fra kom-
munen til å begynne å trene overvektige, men jeg
trengte flere fagmiljøer å samarbeide med. Helt tilfel-

Store optimister. Per
Arne Roen og Roy Egil
Lerudsmoen på hver sin
tredemølle. Represen-
tanter for det tunge
Hedmark fylke. De er
optimister nå fordi de er
kommet med i trenings-
programmet til fysiote-
rapeut Trond Sannvoll
og får tett medisinsk
oppfølging.
Foto: Berit Nyman

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.
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Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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dig fikk jeg vite at Kongsvinger sykehus hadde en
overvektsklinikk! Jeg ringte dit, og i løpet av kort tid
klarte vi i fellesskap å sette sammen et helhetlig opp-
legg. Sykehuset stilte med en sykepleier i 20 prosent
stilling som kommer hit til Flisa en gang i uken. Her
fikk vi til et godt samarbeid med treningssenteret Puls
Flisa.

Grundig undersøkelse
Så gikk terapeuten ut og søkte etter mennesker med ek-
strem overvekt. Alle må søkes inn i treningsprogram-
met av sin egen primærlege. Inntakskriteriet er kropps-
masseindeks (KMI) over 30.

De som blir tatt inn, må først gjennom grundige me-
disinske undersøkelser ved sykehuset i Kongsvinger. På
den måten får Trond Sannvoll og de andre i teamet full
informasjon om slankekandidatenes diagnoser og pla-
ger. De er nødt til å tilpasse treningen til artroser, diabe-
tes type 2, astma, høyt blodtrykk, hjerteproblematikk
og psykiske problemer.

– Treningsprogrammene setter ikke vekten i sen-
trum, men helse og trivsel! sier Trond Sannvoll.

To «smågutter» i siget
Per Arne Roen og Roy Egil Lerudsmoen kommer ut i
kafeteriaen etter dagens treningsøkt. De to er forholds-
vis ferske i treningsprogrammet, men Trond Sannvoll
er synlig stolt av dem. Ikke fordi de har slanket seg vel-
dig mye, for det har de ikke rukket på så kort tid. Men
fordi de har så sterk motivasjon og jobber så iherdig for
å endre sin egen livsstil.

De to «småguttene» veier henholdsvis 198 og 174
kilo. Siden de kom med i programmet, har de lært seg å
sette sammen et bevisst kosthold. De leser innholds-
deklarasjoner og velger mat som inneholder mest mulig
ren næring, og færrest mulig tomme kalorier.

– Jeg har jobbet som drosjesjåfør og liker å være ak-
tiv og på farten bestandig. Det ble aldri noe greie på re-
gelmessige måltider med meg, forteller Roy Egil. Han
er uføretrygdet nå, men lengter til den dagen han kan
gjenoppta et aktivt liv. Alt har vært for tungt og vanske-
lig de siste årene. Nå når han får tett oppfølging, tre-
ning, hjelp til å spise riktigere – og dessuten en
treningskamerat som har mange av de samme utfor-
dringene, ser han mye lysere på livet.

Per Arne Roen er av samme mening. Han har for
første gang på mange år sett at vekten viser litt mindre
for hver gang han går opp på den.

– Det er utrolig fint å se at det går an å komme vi-
dere når man har det sånn som jeg hadde det! sier han.

De to går gjerne inn igjen i treningssalen og tar noen
ekstra hundremetere på hver sin tredemølle, bare for å
vise hvor langt de er kommet.

Fysioterapeuten sentral
Trond Sannvoll påpeker enda en gang at mennesker
med ekstrem overvekt ikke må overlates til seg selv, el-
ler bli bedt om å trene på egen hånd. Å sette sammen
treningsgrupper er en viktig del av prosjektet.

– De må også få vite nøyaktig hvordan de skal trene.
Vi måler oksygenopptak på mange – slik man gjør i
Olympiatoppen. Vi lærer dem å bruke pulsklokke, slik
at de kan følge bedre med selv. Det er også viktig å gi
folk aksept for at de har vondt. De fleste har dessverre
en historie med arbeidsgivere og leger som ikke har gitt
dem slik aksept.

– Er fysioterapeuten som fagperson viktig i forhold
til å arbeide med overvekt?

– Jeg mener at vi har svært viktig kunnskap på dette
området. Vi kan diagnostisere og bedømme hvordan
den enkelte bør trene, enten det handler om forebyg-
ging eller rehabilitering. Noen må vi dessuten behandle
på benken. Fysioterapeuter bør ha en vesentlig rolle i

Ny rapport. Helsemi-
nister Dagfinn Høybrå-
ten fikk i begynnelsen
av mars rapporten om
forebygging og
behandling av fedme i
helsetjenesten. Hvis
tilrådingene i rapporten
skal få noen slagkraft,
må det gjøres mye i
kommunene.
Foto: Berit Nyman
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Engasjert. – Dagens
tenåringer er framti-
dens førtiåringer! Hvis
de ikke skal bli enda
tyngre enn dagens, må
vi gjøre noe med den
fysiske aktiviteten i
skolen, sier Trond
Sannvoll.
Foto: Berit Nyman

hvordan samfunnet skal jobbe med vekt og helse. Men
for all del i tett samarbeid med andre profesjoner, un-
derstreker Sannvoll.

Framtidens førtiåringer
Det tunge fylket Hedmark trenger flere satsinger som
den i Åsnes, men foreløpig har prosjektet ingen avleg-
gere. Det er lange ventelister, og Sannvoll vet at det bor
flere hundre mennesker bare i søndre Hedmark som
burde ha fått et spesialtilpasset trenings- og kostholds-
program.

– Er Åsnes-prosjektet sikret et videre liv?
– Kongsvinger sykehus har bevilget penger til syke-

pleier ut året. Dette er en meget viktig brikke, så til
høsten må vi begynne å jobbe for finansiering til neste
år.

– Samtidig jobber vi for å komme i dialog med sko-
len. Dagens førtiåringer er de tyngste i landet. Dagens
tenåringer er framtidens førtiåringer, og de sitter mye
stille! Vi må begynne nå! Jeg mener at skoleverket må
basere fysisk aktivitet på det som ungene synes er mor-
somt. Vi skal tross alt konkurrere med data og DVD.
Det er ikke så enkelt som bare håndball og fotball.

Fleksibilitet og forebygging
Sannvoll ser en rekke utfordringer
for at det skal lykkes det norske
samfunnet å planlegge og gjennom-
føre en strategi mot fedme.

– Noen må gjøre jobben. Noen
må frikjøpes fra andre oppgaver i
skole og samfunnsliv for å drive fy-
sisk aktivitet. En annen utfordring
ligger i takst- og refusjonssystemet.
I dag avhenger det av medisinsk di-
agnose om du må betale treningen
av egen lomme eller får alt dekket
gjennom trygdesystemet. Hvis må-
let er en friskere befolkning, med et
mindre fedmeproblem, er det liten
tvil om at det må bygges mer fleksi-
bilitet inn i ordningene.

– Vi har en dame i treningsopp-
legget vårt som var helt ufør og
hadde forferdelig dårlig helse. Nå
har hun trent seg tilbake til en helse
der hun klarer halv jobb. Hun har
allerede «tjent inn» det prosjektet
har kostet! sier Sannvoll og peker
på de samfunnsøkonomiske gevin-

stene av å forebygge.
– Helseministeren har nylig fått en rapport om fore-

bygging og behandling av fedme. Ekspertene foreslår
blant annet regelmessige vekt- og høydemålinger i sko-
len og et nasjonalt kompetansesenter. Tror du denne
rapporten blir et vendepunkt?

– Dersom den skal bli det, forutsetter det at staten
og departementet tilrettelegger bedre for det arbeidet
som må foregå lokalt, der folk bor. Jeg har nevnt noen
av de utfordringene jeg mener er viktigst. Det er ikke
god politikk å overlate alt til kommunene – som i
mange tilfeller vil fortsette å spare, også på kommunale
helsearbeidere som kan gjøre noe i forhold til det vok-
sende fedmeproblemet. Jeg er usikker på om det er
gjennomtenkt hva det vil koste å følge opp en slik rap-
port, sier Sannvoll.

– Bør fysioterapeuter generelt markedsføre sin kom-
petanse i forhold til fedme bedre?

– Ja, i de sammenhengene det er mulig. Lokalt har
vi ikke lov å markedsføre annet enn vår tilgjengelighet,
men NFF har nok en oppgave her. Det er blant annet
stort behov for å bevisstgjøre kommunene ved ansettel-
ser, sier Trond Sannvoll. ■

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.
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Fra vinduet i Chiltern Multiple Sclerosis Center kan
Dagny se over til fysioterapiskolen hun gikk ved for 30
år siden. Ved siden av henne jobber kollega Janet som
Dagny møtte den gang hun som nyfiken ungjente kom
til England og begynte sin utdannelse.

– Vi har ikke kommet oss så langt her  i livet, sier de
og ler.

Det har vært tider da de var lengre vekk fra moder-
hjemmet. Dagny dro til London etter endt utdannelse
og fikk erfaring fra forskjellige sykehus. Så vendte hun
tilbake til Buckinghamshire, hun og ektemannen Kip. I
noen år var hun sjeffysioterapeut ved ryggmargskade-
avdelingen ved sykehuset Stoke Mandeville. Men da
barna kom, to i rask rekkefølge, ble det vanskelig å
fortsette. Hun så seg om etter en fleksibel jobb og fant
Chiltern Multiple Sclerosis Centre.

Ingen pensjonspoeng
Her jobber alle fysioterapeutene som selvstendig næ-

Norsk urokråke
i engelsk helsevesen
For 30 år siden var Dagny Kalander en eventyrlysten jente

på 20 år. Hun skulle utdanne seg til fysioterapeut. Og

hvorfor ikke gjøre det i England der hun samtidig kunne

lære seg språket? Hun kom inn ved fysioterapiskolen i

middelalderbyen Wendover, en av de vakreste byene i

England. Her bor hun fortsatt, og ja, hun ble ferdig fysio-

terapeut.

Av Ingunn Stuvøy,
London

ringsdrivende og er ansatt på timebasis. Det betyr ingen
pensjonspoeng, ingen sykepenger. Timebetaling? 180
kroner timen.  Alle fysioterapeutene her er kvinner, og
de fleste jobber deltid, tre eller fire dager i uka. Ar-
beidstiden er fleksibel, men rammene er 9-17. Det er en
hyggelig arbeidsplass.

– Vi som jobber her har jobbet sammen i mange år.
Og pasientene blir vi godt kjente med. De kommer én
time i uka til faste tider. Senteret har 160 pasienter til
behandling hver uke. I vårt område bor det 500 MS-pa-
sienter, og 450 av dem står på våre lister, sier Dagny.

Hun har to pasienter til behandling under vårt besøk
ved senteret. Cathy må øve på vektfordeling og ba-
lanse. Inntil for to år siden var hun sykepleier, men er
nå blitt uføretrygdet. Hun er lutter smil og latter. Etter
en stund kommer Cathys mann for å hente henne, og
Dagny hjelper henne på med skoene.

Dagnys andre pasient, Kathleen, må strekke ut ledd;
hofte, kne og ankel. Dagny presser mer enn Kathleen
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synes om, og hun klager. Denne smerten er ikke farlig,
sier Dagny. Du må tåle at vi presser deg litt. Dette gir
musklene en sjanse til å fungere.

– Jeg fikk MS da jeg var 30 og fødte sønnen min,
som nå er 44, forteller Kathleen. Jeg ble gradvis verre,
og hadde store smerter i kneleddene.

– Kjenner du at du er bedre etter behandlingene her?
– Nei. Jeg blir fryktelig sliten. Men en dag eller to

etterpå kjenner jeg det, så dette hjelper meg å holde
sykdommen i sjakk.

Dagny forteller at da Kathleen kom til senteret,
kunne hun ikke gå. Etter akupressurbehandling og mye
oppmuntring kan Kathleen nå gå ca. 5 meter med
rulator.

Film og ganganalyse
– Når pasientene kommer hit, filmer vi dem. Vi analy-
serer gangmønsteret for å fokusere behandlingen bedre.
Vi setter korttidsmål og langtidsmål. Det er en fin do-
kumentasjon og brukes også som tilbakemelding til pa-
sientene. Når vi ser på filmen noen år etterpå, kan vi se
hvordan gangmønsteret har forandret seg, sier Dagny.

Kathleen legger seg ned, og Dagny finner et punkt
under fotsålene og på låret, som hun presser på. Dette
får det til å gå energi mellom punktene, ifølge Dagny.

Etter fysioterapibehandlingen skal noen av pasien-
tene inn i dykkerklokka. Ifølge Dagny er oksygenterapi
effektiv behandling for MS-pasienter. Å puste ren ok-
sygen under økt luftpress kan gi mange med MS-symp-
tomer hjelp til å holde sykdommen i sjakk.  5-6 pasien-
ter går inn i det spesialkonstruerte rommet der hver og
en får en maske. Døra blir lukket, og luftpresset i rom-
met blir gradvis økt. Behandlingen varer en time, og
ingen får gå ut eller inn. Dette er ingen øvelse for
klaustrofober.

Kamp for rullestoler
Skjellsettende for Dagnys karriere i engelsk helsevesen
var en internasjonal fysioterapikongress i Stockholm i
1982 der en nyere og mye lettere type rullestol ble in-
trodusert. I Storbritannia fikk de betegnelsen New
Generation Wheelchair, og dette kom siden til å bli
Dagnys hjertebarn. I mange år sloss hun for at britiske
rullestolbrukere skulle ha rett på det siste innen hjelpe-
midler og teknologi.

– Disse rullestolene var lette å styre, lette å legge
sammen og kunne skreddersys til den enkelte bruker.
De bedret livskvaliteten for alle som fikk sjansen til å
ta dem i bruk. Men de var dyre, 12-15.000 kroner per
rullestol mot 1.500  kroner for de gamle. Og så store
resurser til teknisk utstyr var det vanskelig å få. Men
jeg syntes at pasientene fortjente det beste og dro derfor
i gang en kampanje for å få bedre rullestoler, forteller
Dagny.

– Jeg inviterte politikere og planleggere på kurs. Lot
dem bevege seg rundt, først med de gamle rullestolene,
så med de nye. Først da innså de hvilken enorm for-
skjell i livskvalitet det ene alternativet ga pasientene i
forhold til det andre. Og ja, det har blitt bedre, under-
streker hun.

Norsk fysioterapi vet ikke Dagny så mye om. Hun
har jobbet en sommer på Sunnaas og ett år ved sykehu-
set i Kragerø.

– Det ga meg et inntrykk av forskjellen mellom en-
gelsk og norsk helsevesen. I Norge sitter pengene til
teknisk utstyr løsere, og de er langt fremme når det
gjelder å utvikle teknisk utstyr til beste for pasientene,
sier Dagny.

Neste uke er det ferie, og da drar hun til New Zea-
land med sønnen og eksmannen. De skal besøke datte-
ren som har et friår mellom videregående skole og
universitetsstudier.

– Du har stor frihet som selvstendig næringsdri-
vende, og det er gull verd. Jeg synes det er et stort gode
selv å bestemme min arbeidstid. Det er verd alle pen-
gene man eventuelt ikke tjener, mener Dagny. ■

Hovedinntekt fra
veldedighet
Chiltern Multiple Sclerosis

Center, der Dagny Kalander

jobber, åpnet i 1989 og

tilbyr behandling til MS-

pasienter i distriktet, for

det meste fysioterapi og

oksygenterapi.

I tillegg kan senteret

tilby lymfemassasje,

taleterapi og råd om

rullestolbruk. Det jobber

15 fysioterapeuter her,

med en lege som

administrerende direktør.

Senterets driftsbudsjett

er på 2.4 millioner kroner.

Om lag halvparten av dette

er egenbetaling og

donasjoner fra pasienter.

Senteret får bare en

symbolsk støtte fra

primærhelsetjenesten.

Hovedinntekten skaffes til

veie ved veldedighet.

Gamle kjente. Norske Dagny Kalander jobber ved
MS-senteret Chiltern Multiple Sclerosis Center i byen
Wendover i England. Kathleen, som her er til
behandling hos Dagny, har vært pasient her siden
senteret startet opp for 15 år siden.
Foto: Ingunn Stuvøy.
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Han understreket at Rikstrygdeverket tar WHOs defini-
sjon av helse alvorlig.

– Helse er ikke bare fravær av sykdom. Helse er
hvordan vi har det, samlet sett. I arbeidet med å inklu-
dere flere i et aktivt arbeidsliv, og i rehabiliterings- og
habiliteringsarbeidet, trenger vi ikke bare sykdoms-
diagnoser. Vi trenger også innsikt i menneskers funk-
sjonsevne i forhold til gjøremål og arbeid, sa Heen
Strømmen.

Han viste til at trygdeetaten i mange år har vært
pådriver i arbeidet med klassifikasjon, og at etaten har
hatt stor nytte av den internasjonale sykdoms-
klassifikasjonen ICD-10 for å kode sykdoms-
opplysninger i sine registre over uførepensjon.

– Vi har også hatt bruk for primærhelsetjenestens
sykdomsklassifikasjon til våre registre over attføring,
rehabilitering og sykefravær siden 1992. Vi håper ICF

Tidligere i år arrangerte Sosial- og helsedirektoratet

en konferanse om ICF samtidig med at den norske

versjonen av ICF ble presentert. ICF står for

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjons-

hemming og helse. Rundt 170 fagpersoner deltok  på

konferansen. Selv om ICF er nytt i Norge, viste

presentasjonene at det er gjort en del erfaringer med

dette verktøyet. I FYSIOTERAPEUTEN nr. 1 i år hadde

vi en lengre artikkel om temaet.

Det vil ikke bli gitt noen opplæring i bruken av ICF

i NFF-regi i år. Landsmøtet i desember vil legge fram

et måldokument for hvordan denne opplæringen skal

gjennomføres.

Trygdeetaten tar ICF på alvor
– I arbeidet med å tilrettelegge jobb for sykmeldte ønsker trygdeetaten å legge større vekt på funk-

sjon, funksjonsevne og ressurser. Trygdeetaten har forventninger til at ICF kan gi en solid plattform

til å møte disse behovene, sa assisterende  trygdedirektør Ola Heen Strømmen på ICF-konferansen.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

kan bli et viktig tilleggsverktøy for å beskrive helse og
helserelaterte tilstander. Trygdeetaten har også behov
for metoder som kan gi riktig og effektiv avklaring av
funksjonsevne, sa Heen Strømmen.

IA-avtalen
I innlegget fokuserte han på betydningen av avtalen om
inkluderende arbeidsliv, IA. En videreføring av denne
avtalen har høyeste prioritet for trygdeetaten.

Han pekte også på at problemene ikke må gjøres
større enn de er. I mange tilfeller er det snakk om rela-
tivt enkle tiltak som kan gi arbeidstakeren gode
inkluderende arbeidsforhold. Den gode samtalen, som
bidrar til tillit mellom partene og til å løse problemer,
er også viktig.

Ifølge Heen Strømmen kan et tverrfaglig samarbeid
mellom leger, fysioterapeuter og psykologer gi et dek-
kende bilde av individets forutsetninger. Rehabilite-
ringsergonomen, ergoterapeuten og attføringskonsulen-
ten vil trekke fram betydningen av miljøet.

– Vi trenger et system som kan beskrive hvilke krav
miljøet stiller og som kan sette disse i sammenheng
med personens forutsetninger for å mestre oppgavene.
Vi trenger verktøy som kan gi et vitenskapelig grunnlag
for å forstå helse og helserelaterte tilstander, sett i sam-
menheng med omgivelsene, for eksempel på arbeids-
plassene, sa Heen Strømmen.

Han pekte videre på behovet for verktøy som kan:
● Bidra til et felles språk for å beskrive helse og
helserelaterte tilstander. Dette er nødvendig for å
forbedre kommunikasjonen mellom sykmeldte,
helsetjenestens ulike aktører og de sosiale tjenes-
tene.
● Bidra til å danne kodeverk for helseinformasjons-
systemer.
● Gi mulighet for å sammenligne data på tvers av
landegrenser, helseprofesjoner, tjenester og tid. ■

Privat næringsliv inngår få IA-avtaler
Bedrifter i det private næringsliv som har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv, har registrert en positiv

virkning, viser en undersøkelse MMI Univero har gjort for Arbeidsmiljøsenteret.

Undersøkelsen viser at bare 23 prosent av bedriftene har inngått avtale om IA ved utgangen av mars

2004. Av disse bedriftene hadde en fjerdedel sett nedgang i sykefraværet etter at avtalen ble inngått.

Halvparten hadde uendret fravær, og ti prosent hadde økning i sykefraværet. Hele 15 prosent av virksomhe-

tene visste ikke om sykefraværet hadde gått opp eller ned, ifølge tidsskriftet Arbeidsmiljø.
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– Ta verktøyet i bruk!
– ICF er viktig, blant annet fordi helse ikke kan bestemmes ut fra diagnose. ICF er
et globalt instrument, laget uavhengig av språk og kultur, for at helsepersonell skal
forstå hva kodene betyr, sa professor dr. med Erik Bautz-Holter, Ullevål sykehus.

– Når jeg ser på pasienten, forsøker jeg å finne ut hva det er som hemmer og
hva jeg kan bidra med for å redusere hemmingen, sa professoren og oppfordret hel-
sepersonell til å ta ICF på alvor.

–  I min forskning ser jeg at ICF er et viktig klassifiseringsverktøy, men det
innebærer også begrensinger. Vi avgir sannhet, og vi avgir presisjon, men det er
ikke sikkert at vi fanger opp alt. Spørsmålet er om dette verktøyet klarer å fange
opp det vi ønsker eller om vi mister noe underveis. Kanskje det er det aller viktig-
ste vi ikke får rede på, sa Bautz-Holter

Han trakk også fram det etiske og faglige aspektet i dette arbeidet og påpekte at
disse to henger nøye sammen. ■

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved
UNN i Tromsø har i mange år brukt ICF på et overord-
net nivå som utgangspunkt for koordineringen av det
tverrfaglige arbeidet rundt pasientene.

Ergoterapeut Audhild Høyem har ledet prosjektet
«Funksjonsregistrering i klinisk arbeid», basert på «In-
ternational Classification of Functioning, Disability and
Health».

I prosjektet prøvde man å bruke ICF som et klassi-
fikasjonssystem. Det ble gjort funksjonsregistrering
med koding av funksjonssvikt innenfor et tilpasset
kodesett for hjerneslagrammede. Prosjektet ble omtalt i
FYSIOTERAPEUTEN nr. 1/2004,  men evalueringen
forelå ikke da.

Høyem presenterte prosjektet på ICF-konferansen,
og da forklarte hun at det var første gang de brukte ko-
der og skåring. De var derfor spente på om dette var
anvendbart i praktisk rehabiliteringsarbeid. Prosjektet
ble evaluert i desember i fjor, og det foreligger en om-
fattende rapport om arbeidet.

–  Vi utførte funksjonsregistrering med koding av

ICF ved Universitetssykehuset i Tromsø (UNN)

Druknet i data
funksjonssvikt innenfor et tilpasset kodesett for
hjerneslagrammede. Vår erfaring er at det er knyttet
svært mange problemstillinger både av prinsipiell og
praktisk karakter til «koding av funksjonssvikt» i kli-
nisk bruk. Den kliniske praksisen er svært kompleks.
Vi spurte oss om det faktisk er mulig å danne et helhet-
lig bilde av en persons funksjonsstatus ved skåring av
enkeltelementer i et kodesystem – uansett detaljerings-
nivå. Selv om vi i dette arbeidet også hadde mulighet til
å utdype kodingene i fritekst, fikk vi svært oppstykket
informasjon som var lite anvendbar i det kliniske arbei-
det. Dette til tross for at vi nærmest druknet i data, sa
hun.

Selv om datamengden var stor, understreket hun at
kodene ikke ble detaljerte nok til å angi funksjon til-
strekkelig nøyaktig. Med et større detaljeringsnivå får
man enda større problemer med å opprettholde et hel-
hetlig syn på pasientens situasjon.

Vil du vite mer om erfaringene fra prosjektarbeidet
ved UNN, kan du sende e-post til
audhild.hoyem@unn.no

Prosjektleder. Ergote-
rapeut Audhild Høyem
har ledet et prosjektar-
beid ved UNN i
Tromsø, der klassifika-
sjonssystemet ICF ble
utprøvd. Foto: Heidi
Johnsen

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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debattdebatt
Gi medlemmene
faglig trygghet
Hvis et fag skal styrkes og gjøres i stand til å møte
utfordringer,  må en jobbe med det grunnleggende
og langsiktige.

Når vi nå ser at arbeidsmarkedet er en del
tøffere enn vi har vært vant til, og at det kan bli
kamp om jobber og ressurser blant fysioterapeuter,
må vi være forberedt på at det dukker opp forslag
som er motivert av kortsiktige behov.

Dette kjennes igjen i at noen kommuner sier at
økonomien tvinger dem til å tenke kortsiktig når
ressursene skal fordeles. Den fella håper jeg vi
klarer å unngå. Vi skal selvfølgelig ikke lukke
øynene for raske endringer som må møtes, men
framtida må bygges annerledes. Skal vi posisjonere
faget, må trykket komme nedenfra, fra medlem-
mene som er fagets ansikt utad.

Brukerne som møter oss merker hvilken
holdning vi har til det vi driver med, også
uavhengig av hva vi sier og gjør faglig. Det merker
også arbeidsgivere og politikere. Hvis NFFs
medlemmer har en faglig trygghet og stolthet og i
tillegg er i stand til å hevde den i hverdagen, da er
vi kommet langt. For å få til dette, er det vår
oppgave som organisasjonstillitsvalgte å gå foran
og gi medlemmene mer enn det de forventer. Vi må
være der før problemene oppstår.

Det forutsetter at vi kjenner de områdene vi
jobber i. Jeg mener det er viktig å prioritere noe av
tida til å drive oppsøkende virksomhet i de
kommunene vi dekker. Invitere oss selv til
morgenmøter på fysioterapiavdelingene, til
enhetsledere og til politikere. Da blir vi bedre kjent
med hvilke planer det jobbes etter og hvilke behov
som finnes. Forhåpentligvis blir vi da mer synlige
for medlemmene, slik at de igjen blir stimulert til å
synliggjøre seg selv. Da kan vi utnytte medlem-
menes egne ressurser.

Det vi gjør som fysioterapeuter er fortsatt
basert mye på erfaring. Det bør ikke være noe
hinder for at vi kan hevde oss som faggruppe, men
det må læres. Dette forutsetter et støtteapparat, og
det forutsetter at resultater av forskning og klinisk
erfaring er systematisert og lett tilgjengelig for
medlemmene.

Fagorganisasjonens oppgave er også å legge
forholdene til rette for at verktøyet vi jobber med
kan utvikles og forbedres. I min jobb er det i hvert
fall sånn at ikke alle oppgavene er like spennende.
Men hvis verktøyet er fristende i seg selv, øker
motivasjonen.

Tillitsvalgte må gå foran og vise hvordan ting
skal gjøres. Hvis medlemmene ser at tillitsvalgte tør
og har gode kort på hånda, tror jeg det vil bygge
seg opp et større moment bakover i rekkene.

Etisk utvalg tok i fjor initiativ til å skape
refleksjon rundt hva fysioterapi skal være. Det tror

jeg er med på å fundamentere den faglige
tryggheten som må være der, før vi kan forvente å
nå skikkelig fram med posisjonering.

Det er jo litt spesielt at vi fortsatt jobber med å
definere det vi driver med. På en måte er det bra.
Man kan si at vi er i så stor utvikling hele tida at det
med jevne mellomrom er nødvendig å definere det
vi driver med. På den annen side blir det vanskelig
for de vi møter å plassere oss i forhold til alle de
andre behandlingstilbudene som dukker opp.

Vi tror at ved å bygge opp medlemmenes
faglige trygghet og stimulere til ansvar for egen
faglige posisjon, og ved å gi tett og samtidig
utfordrende oppfølging lokalt, vil vi legge et godt
grunnlag for framtida.

Bjørn Pettersen,
avdelingsleder i NFF Vest-Agder

Privat Råd og
ASA 4313
Jeg viser til Roar Høidals svar i FYSIOTERAPEU-
TEN 4/2004, samt mine innlegg i FYSIOTERAPEU-
TEN 12/2003 og 2/2004.

Privat Råd (PR) foreslo i fjor høst en goodwill-
økning på 150%, men heldigvis ble dette stoppet i
sentralstyret som satte ned et goodwillutvalg.
Høidal skriver at «det er høyst uvanlig at forhand-
lingsutspill debatteres i åpne fora før de oversen-
des forhandlingsmotparten, dette svekker bare vår
posisjon».

PRs forslag var et internt forslag, det skulle
behandles i sentralstyret før man skulle gå inn i
forhandlinger med KS. Derfor var det ikke noe  i
veien for at medlemmene kunne få innsyn og si sin
mening i denne saken før behandlingen i sentral-
styret. Det som er spesielt med goodwill er at en
økning ikke bare vil ramme kommunene dersom de
inndrar driftstilskudd (DT), men også NFF-
medlemmer som overtar et DT. Derfor burde
medlemmene ha fått sagt sin mening før forslaget
ble sendt til sentralstyret. En så radikal økning som
150% representerer, må ikke bare behandles i
fastsatte organer i NFF. Man kunne tatt dette opp på
Ledermøtet i fjor høst eller sendt dette ut på høring
til avdelinger, faggrupper og økonomiske interesse-
grupper i NFF.

Ifølge Høidal mener PR at leiekontrakter er
privatrettslige avtaler mellom eier og leier, og at
disse ikke hører hjemme i en avtale med KS. UFF
mener at leiekontrakter absolutt bør være med i KS-
avtalen. Dette gjelder spesielt når man er vikar i et
DT. Noe annet er det når man har sitt eget
personlige DT. Da kan man kreve en årlig forhand-
ling med kommunen og eventuelt få tillatelse til å ta
med seg DT dersom leievilkårene er urimelige.

Vikarene er prisgitt vilkårene som DT-
innehaveren fastsetter. Hvis ikke disse godtas, kan
innehaveren bare finne seg en annen fysioterapeut
eller holde budrunder. Det er ingen krav om at den
som er faglig best skikket skal få vikariatet.

UFF mener at man bør vurdere om vikariater
over 6 måneders varighet skal utlyses på grunn av
de urimelige leievilkårene som kreves i en del
tilfeller. Man hører stadig om leietakere som må
betale høye summer. Det verste eksemplet UFF har
registrert er en månedlig leie på 30.000 kroner.
Dette kan ikke karakteriseres som annet enn
slavekontrakter. NFF kan ikke godta en avtale med
KS som åpner for at NFF-medlemmer blir grovt
utnyttet.

UFF vil ta denne saken opp på Landsmøtet.
Målet er å få NFF til å foreslå regler for leie av DT
og dermed sette en stopper for de husmann-
tendensene man ser ved enkelte institutt i dag.

Til slutt skriver Høidal: «PR har en bredere
erfaringsbakgrunn enn det Vikdal gir inntrykk av. Vi
er eiere og leiere, til og med uten driftsavtaler».

Det Høidal ikke skriver er at 6 av 7 medlemmer i
Privat Råd har personlige DT. Den ene personen i
PR som ikke har DT jobber som leder for en BHT.
Slik Høidal skriver virker det som om PR har
personer som jobber på institutt uten eget DT, men
det stemmer ikke. Det er noen i PR som leier seg
inn på institutt, men ingen som leier selve DT.

Det er et stort problem når 6 av 7 i PR ville ha
tjent personlig på en goodwilløkning på 150%, og
spesielt når det er andre NFF-medlemmer som
skulle betalt denne økningen, som i gjennomsnitt
ville blitt på hele 180 000 kroner. Heldigvis ble
forslaget stoppet i sentralstyret. Jeg håper at vi i
goodwillutvalget skal komme fram til et mye bedre
forslag der man betaler goodwill ut fra reell verdi.
Ikke fordi man får enerett på offentlige midler til
privat fysioterapi på grunn av driftstilskudds-
ordningen.

Snorre Vikdal,
leder UFF

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!
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 Fra leserne

Kanskje noen av dere fysioterapistudenter
lurer på disse spørsmålene eller har saker i
forhold til utdanningen som engasjerer dere,
men ikke vet hvor dere skal henvende dere?

Her kommer en liten orientering om hva
vi i Landsutvalget for Fysio (LU) driver
med. Vi ønsker å få frem at vi er til stede for
studentene, og at vi i tillegg til å jobbe med
sosiale, faglige og økonomiske interesser,
kan formidle synspunkter videre til de orga-
nene vi samarbeider med.

Fysio er en interesseorganisasjon for
fysioterapistudenter som jeg tror de fleste
kjenner til. Det som kanskje ikke alle vet er
at lokallagene i Fysio er styrt av Lands-
utvalget for Fysio (LU). LU er et styre som
er sammensatt av to representanter fra hvert
lokallag. Vi har det overordnede ansvaret for
det sosiale, faglige og økonomiske tilbudet
på de ulike fysioterapiskolene, blant annet i
forhold til finansiering og vedtak av lover
som gjelder for organisasjonen. I tillegg har
vi et samarbeid med NFF, og vi har to repre-
sentanter i UHO Studentene, som er student-
styret for Utdanninggruppenes hovedorgani-
sasjon.

Vi har to observatører i NFFs sentralstyre
og som særlig følger med i saker som enga-
sjerer oss studenter. Disse observatørene har
ikke stemmerett, men har talerett på
sentralstyremøtene i NFF og opplever at de
blir hørt i saker som gjelder oss. Grunnen til
at vi ikke har stemmerett er at Fysio ikke er
underlagt NFF. Observatørene er til stede for
å formidle studentenes meninger, og da er
det viktig at dere bruker oss. Dere kan
komme med synspunkter til lokallagene, så
kan de formidle det videre til LU.

I vår ble det opprettet et styre for UHO
Studentene som skal jobbe med saker som er
av felles interesse for de utdanningene som
er medlemmer i UHO. Fysio er medlem her
sammen med blant andre Norsk Sykepleier-
forbund og Norsk Ergoterapiforbund. Ett av

Hva er Landsutvalget for Fysio, hvor finner dere oss
og hva kan vi gjøre for studentene?

satsingsområdene er kvaliteten knyttet til
praksisperiodene som er en del av studiet til
alle medlemmene av UHO. Andre satsings-
områder er å sette medlemsorganisasjonene
på dagsorden i den offentlige debatten og i
posisjoneringen av UHO Studentene på den
studentpolitiske arena. På møtene i UHO
Studentene er Fysio representert med leder
og nestleder i LU. Det er altså meningen at
vi skal fremme fysioterapistudentenes syns-
punkter i disse sakene.

Vi i LU vil med dette oppfordre alle til å
komme til oss i Fysio med synspunkter på
ulike saker, slik at vi kan gjøre noe med det
eller bringe det videre. Dere finner oss selv-
sagt på fysioterapiskolene rundt i landet. På
hver skole skal det henge informasjon på

oppslagstavlene om styret, med mailadres-
ser.

I tillegg finner du oss på www.fysio.no/
fysio, hvor det ligger oppdatert informasjon
om hva som rører seg og referater fra våre
styremøter og Landsmøtet. Bruk oss!

Lykke til!

Elise Astad,
nestleder i LU

Karl Evangs pris 2004

Karl Evangs pris er opprettet som en honnør til den tidligere helsedirektørens
sosialmedisinske pionerinnsats. Hensikten med prisen er å stimulere interessen og
arbeidet for folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne.

Karl Evangs pris for 2004 gis til en person eller organisasjon som har gjort en
særlig innsats for å fremme folkehelsen og sosiale forhold av betydning for denne,
eller ved å bidra til en konstruktiv debatt om helse- og sosialpolitiske spørsmål.

Det er ingen forutsetning at vedkommende person eller organisasjon trenger å
ha tilhørighet i helse- og sosialtjenesten. Det legges videre vekt på at innsatsen er
aktuell, men innsats over tid kan også vurderes.

Prisen kan tildeles kandidater etter skriftlig søknad fra vedkommende selv,
andre personer eller organisasjoner.

Prisen blir delt ut i anledning Karl Evangs fødselsdag 19.oktober.

Søknad eller anbefaling sendes innen 20.august 2004 til:
Statens helsetilsyn, Avd.II, Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo.

Annonse

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.
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Ingrid Eitzen, fysioterapeut/cand.polit,
SINTEF Helse

Reidun M. Skøien, ergoterapeut,
SINTEF Helse, Reidun.Skoien@sintef.no

Gunn Limandvik, ergoterapeut,
SINTEF Helse

Fullstendig rapport fra studiet som presente-
res i denne artikkelen foreligger på engelsk
med tittel «Pressure mapping and subjective
evaluation of 15 selected pressure relieving
seat cushions», og kan bestilles fra SINTEF
ved å kontakte bibliotekar Sidsel Thesen:
Sidsel.Thesen@sintef.no

Bakgrunn
Trykksår er et dominerende helseproblem
for personer som av ulike årsaker tilbringer
en vesentlig del av dagen i sittende stilling,
og sitteputer spiller en viktig rolle i forebyg-
ging av trykksår (1). Feltet sitting og trykk-
sår lider imidlertid av mangel på forskning.
Dette gjelder også for evalueringen av ulike
egenskaper ved sitteputer. Det er gjort få stu-
dier i den hensikt å sammenlikne ulike typer
sitteputer. Av de som finnes, har svært få
klart å påvise signifikante forskjeller mellom
ulike produkter. Videre benytter produsenter,

Trykkmåling og subjektiv evaluering av
komfort på 15 utvalgte sitteputer

Sammendrag
Målet med studien som presenteres i denne artikkelen var å fremskaffe en
oversikt over trykkavlastende og trykkfordelende egenskaper ved et utvalg av
de sitteputer som i dag eksisterer på det norske markedet. I tillegg var målet
å dokumentere brukernes subjektive opplevelse av komfort. 15 personer del-
tok i studien, og hver pute ble testet av seks personer fra denne gruppen.
Trykkmåling ble foretatt over en kontinuerlig periode på 90 minutter. For-
søkspersonene ble dessuten presentert for syv utsagn relatert til deres sub-
jektive opplevelse av komfort under utprøvingen. Utsagnene ble første gang

presentert for forsøkspersonene etter 10 minutter, deretter hvert 20 minutt
inntil testens slutt etter 90 minutter. Forsøkspersonene rapporterte om bety-
delig ubehag etter 90 minutter. Ingen av putene viste imidlertid tendens til å
miste sin bæreevne i løpet av testperioden. Det ble likevel funnet betydelige
ulikheter i trykkfordeling og trykkavlastning mellom de ulike produktene.
Ulikhetene viste seg i høy grad å være avhengig av hvem som satt på puten.
Undersøkelsen understreker viktigheten av at valg av sittepute alltid bør føl-
ge en individuell vurdering der flere faktorer ses i sammenheng.

testsentre og forskningsmiljøer ulike typer
utstyr og testprosedyrer, noe som fører til at
resultatene fra ulike studier sjelden kan sam-
menlignes (2,3,4,5).

Antall kliniske studier utført i hensikt å
evaluere sitteputer er i tillegg relativt lavt
(6,7,8). Det finnes derfor i dag ingen
forskningsbasert kunnskap som kan gi
praktikere en reliabel, universell rettledning
for valg av type pute (9). For terapeuter er
det derfor viktig å være kritiske til dokumen-
tasjon som foreligger på de ulike produktene
i den hensikt å sammenligne produkter. Stu-
dier har videre vist det vanskelig å finne kor-
relasjon mellom trykk og en sittende persons
subjektive oppfatning av komfort (10). Bru-
kers preferanse for type pute alene er derfor
heller ikke tilstrekkelig ved tilpasning av
sittepute. Dette forsterkes ytterligere dersom
rullestolbrukeren har en større eller mindre
grad av sensibilitetsforstyrrelser.

Målet med studien som beskrives i denne
artikkelen var å utarbeide en oversikt over
trykkavlastende og trykkfordelende egenska-
per, samt brukernes subjektive opplevelse av
komfort, ved et utvalg av de sitteputer som i
dag eksisterer på det norske markedet. Det
var også et mål å fremskaffe objektiv og
sammenlignbar dokumentasjon rundt noen
egenskaper ved produktene, som et bidrag til
kunnskapsutvikling og dokumentasjon. Hen-
sikten var ikke å skulle kåre en «testvinner»

eller utlede konkrete anbefalinger mot
enkeltprodukter.

Følgende problemstillinger ble formulert:
●  Er det påvisbare forskjeller mellom pro-

duktene med tanke på trykkavlastning og
trykkfordeling over tid?

● Vil noen av produktene dramatisk endre
egenskaper, for eksempel miste sin vekt-
bærende evne i løpet av måleperioden?

● Er det påvisbare forskjeller mellom pro-
duktene med tanke på komfort over tid?

● Hvordan oppleves det å sitte i en og
samme statiske stilling over en så lang
tidsperiode?

Tabell 1 viser en oversikt over produsenter/
leverandører og produkter som deltok i ut-
prøvingen.

Metode 1

Forsøkspersoner
I denne studien var hensikten å måle og sam-
menlikne egenskaper ved de ulike produk-
tene. Det var derfor viktig å teste putene ut
fra så like kriterier som overhodet mulig.
Men for å kunne gi et realistisk bilde av
putenes egenskaper, og fordi vi også ønsket

1 Ved spesiell interesse for målemetoder og metode-
beskrivelser anbefales det å bestille den fullstendige
rapporten fra prosjektet.

fag
artikkel
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å innhente subjektive brukererfaringer, ble
det likevel benyttet personer til utprøvingen
og ikke en dokke (dummy). Det var ikke et
mål for oss at utvalget av testpersoner skulle
være representativt for enhver mulig bruker-
gruppe. Mangfoldet blant brukere av sitte-
puter er stort, og dette ville kreve et helt
uhensiktsmessig stort utvalg. Putenes egen-
skaper skulle heller ikke måles spesifikt i
forhold til ulike definerte typer brukere.
Tvert imot var det viktig å etterstrebe en så
homogen testgruppe som mulig for å kunne
sammenligne putene. Dette innebar at for-
søkspersonene måtte være av samme kjønn
og innenfor samme vektklasse.

Vi satte inklusjonskriteriene til minimum
vekt 55 kilogram, maksimum vekt 65 kilo-
gram. Det var også viktig at testpersonene
hadde intakt sensibilitetssans, med tanke på
den delen av studiet som gikk på den subjek-
tive opplevelsen av komfort. Kombinert med
de etiske aspektene ved forsøket, ble det
valgt å benytte testpersoner som ikke benyt-
tet rullestol eller som hadde noen form for
skade i sitt bevegelsesapparat.

Utprøvingsperioden varte i over 90 mi-
nutter. I tillegg ble det beregnet tid til å
forme putene på forhånd (pre-shaping). En
så lang måleperiode ville definitivt kunne
innebære risiko for hudforandringer og/eller
sår hos personer med muskulær atrofi, pro-
minente benfremspring, redusert sirkulasjon
eller redusert sensibilitet.

Utvalg av forsøkspersoner ble gjort gjen-
nom forespørsel om deltagelse ved helsefag-
utdanningene ved Høgskolen i Oslo. Et
informasjonsskriv ble hengt opp på høgsko-
len, og studentene meldte seg på på bak-
grunn av dette. Ved påmelding ble det presi-
sert at påmeldingen var frivillig, og at de
kunne trekke seg underveis. Alle deltakerne
skrev under en samtykkeerklæring for delta-
kelse i prosjektet. 15 slanke, kvinnelige for-
søkspersoner ble rekruttert til forsøket. De
hadde en gjennomsnittsalder på 34 år, en
gjennomsnittlig høyde på 170,5 cm,
gjennomsnittsvekt på 61 kg og en gjennom-
snittlig body mass index (BMI) på 21,0.

Hver enkelt forsøksperson satt på seks av
produktene som var med i produktutvalget.

Hvilke forsøkspersoner som satt på hvilke
puter ble randomisert. Totalt ble altså hver
pute testet av seks personer, og hver person
testet seks puter.  Måleperioden for hver pute
for hver forsøksperson var 90 minutter. For-
søkspersonene gjennomførte aldri to tester
etter hverandre med mindre enn fem timers
pause mellom to tester.

Utvalg av puter
Leverandørene som i 2003 hadde prisavtale
med Rikstrygdeverket på sitteputer, ble invi-
tert til å delta i prosjektet. Utvalget av pro-
dukter ble foretatt av leverandørene. De ble
bedt om å velge ut inntil to produkter innen-
for sitt sortement. Putene skulle enten alle-
rede være på markedet eller være ferdig ut-
viklede produkter leverandørene vil introdu-
sere på markedet i nær fremtid.

Måleutstyr og gjennomføring
Målingene ble gjennomført ved hjelp av en
trykkmatte av typen Force Sensitive
Applications (FSA). Matten består av 32x32
måleceller av 1cm2, der hver sensor kan
måle verdier fra 0 – 200 mmHg. Forsøksper-
sonene satt i en standardisert utgangsstilling
i en komfort rullestol av typen HandiVipp.
Forsøkspersonene ble instruert i å sitte så
stille som overhodet mulig gjennom hele
testperioden, og ble eksplisitt instruert i ikke
å stramme setemuskulaturen eller skifte vek-
ten fra side til side, løfte på bena, snu på ho-
det eller bevege armene eller hendene. Hen-
sikten var å simulere et «worst case scena-
rio» – en del rullestolbrukere kan risikere å
sitte i flere timer i samme stilling fordi de
selv ikke har mulighet for å endre stilling.
Samtidig var en slik instruksjon nødvendig
for å ivareta reliabiliteten med tanke på sam-

Tabell 1: Produkter inkludert i studien

Leverandør/produsent Produkt Materiale

Alu Rehab Vital Base Active Polyurethan-skum
Alu Rehab Vital Base Royal Polyurethan-skum og polyurethan-gel
Care Products Caresit MFE 600 Myk PVC med gummi, luftfylt

Care Products Caresit MFE 601 split Myk PVC med gummi, luftfylt
ETAC ROHO Quadtro Select Neopren gummi, luftfylt
ETAC ROHO Nexus Spirit Neopren gummi, luftfyltbase av

polyurethane-skum

HandiCare Smart Sit 1 Polyurethan-skum og polyseter fiber
HandiCare Smart Sit 2 Polyurethane-skum, viscoelastisk

polyurethan-skum og polyester fiber
Invacare Kineris HP Neopren gummi, luftfylt

Invacare Infinity Airflow Fast skum og neopren gummi, luftfylt
Møller Vital Vicair Academy Adjuster 10 Luftfylte celler av nylon, trukket med

polyurethan
Møller Vital Vicair Positioner Plus 10 Luftfylte celler av nylon, trukket med

polyurethan

Sunrise Medical Jay 2 Deep Contour Polyethylen-skum, JF35 væske og
urethan-skum

Sunrise Medical Jay Triad Polyethylen-skum, polyurethan-skum
og viscoelastisk skum

Tempur Tempur MED Viscoelastisk polyurethan-skum
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menligningen av resultatene. Å tillate litt be-
vegelse ville gjøre variasjonen fra test til test
uakseptabel. Trykkmålingsdata ble samlet og
registrert for hele perioden testpersonen satt
på puten.

Testpersonene ble i tillegg til trykkmål-
ingene gjennom hver testperiode bedt om å
gradere sitteputens komfort etter en definert
skala. De ble presentert for syv utsagn rela-
tert til ulike aspekter ved hver enkelt putes
komfort, og bedt om å uttrykke hvorvidt de
var enige eller uenige i utsagnene på en
skala fra en til fem, der én indikerte at de var
helt enige og fem at de var helt uenige i ut-
sagnet.

Utsagnene var som følger:
– Jeg sitter godt
– Puten er for kald
– Puten er for varm
– Jeg sitter «gjennom» puten
– Puten er for myk
– Puten er for hard
– Jeg er klam og fuktig

Utsagnene ble presentert for forsøksper-
sonene først etter 10 minutter, deretter etter
30 minutter, 50 minutter, 70 minutter og ved
testens slutt etter 90 minutter. I tillegg til å ta
stilling til de definerte utsagnene hadde for-
søkspersonene fri anledning til å komme
med kommentarer underveis. I de tilfeller
der forsøkspersonene hadde kommentarer,
ble tidspunkt for hver kommentar lagt inn i
protokollen for hver enkelt test.

Resultater og diskusjon
Maksimumsverdier
Trykkmåling av puter gjøres vanligvis med
et måleutstyr hvor trykkverdiene ligger mel-
lom null og 200 mmHg. Trykkverdiene kan
leses ut av farveskalaen på illustrasjonene.
Grønn farge indikerer et trykk mellom 60 og
120 mmHg, gul farge indikerer et trykk mel-
lom 120 og 160 mmHg og rød farge indike-
rer et trykk over 160 mmHg. For produsen-
tene er det viktig at maksimumsverdiene for
trykket på putene ligger så lavt som mulig.
Når det gjøres utprøvinger med trykkmåling-
sutstyr, oppgis ofte gjennomsnittlige trykk-
verdier.

Maksimumsverdiene ansees imidlertid
som langt mer interessante fordi det er disse
verdiene som reelt sier noe om faren for å
utvikle sår. Maksimumsverdiene vil i de al-
ler fleste tilfeller observeres under sitte-
knutene og i noen tilfeller under halebenet.
Testingen av putene i denne studien viste
store variasjoner med hensyn til maksi-
mumsverdier både fra pute til pute, i forhold
til hvem som satt på puten og i forhold til

tid. Ulikheter i forhold til hvem som satt på
puten kan eksemplifiseres gjennom observa-
sjonen av at noen av testpersonene hadde
mer prominente sitteknuter enn andre. Dette
ga seg utslag ved høyere maksimumsverdier.
En og samme pute kunne således gi god
trykkavlastning med lave maksimumsverdier
for noen testpersoner, men betydelig høyere
maksimumsverdier for andre.

Figur 1 illustrerer dette – der vises det ty-
delig at maksimalverdiene er høyere for tre
av individene enn de tre øvrige. Dette under-
streker at måling av trykk alene ikke kan gi
et entydig bilde av om en pute er bedre enn
en annen. Det er samspillet mellom den en-
kelte brukers forutsetninger og det enkelte
produkt som vil gi svar på om en pute egner
seg eller ikke. Noen puter kan være bedre
egnet for personer uten prominente sitte-
knuter enn for personer med prominente
sitteknuter – og omvendt. Ved kun å se på
gjennomsnittsverdier, ville ikke disse kunne
fange opp denne særdeles viktige informa-
sjonen.

Alle putene viste økende maksimumsver-
dier i løpet av 90 minutters perioden. Dette
betyr at trykket, særlig på de utsatte sitte-
knutene, økte i løpet av perioden. Dette var
også et viktig funn. En av putene hadde en
maksimumsverdi ved start på 101 mmHg og
ved slutt 153 mmHg. En annen pute hadde
en maksimumsverdi ved start på 104 mmHg
og ved slutt 180 mmHg. Økningen i seg selv
behøver nødvendigvis ikke bety at putene gir
dårlig trykkavlastning, men det betyr at man
bør være oppmerksom på tidsaspektet. I de
fleste tilfeller vil det være uansvarlig å la en

person sitte halvannen time i samme stilling,
selv om vedkommende sitter på en pute med
trykkavlastende egenskaper.

Det er viktig å understreke at det per i
dag ikke finnes noen dokumentasjon på hva
som er et akseptabelt maksimaltrykk, eller
med andre ord: Hvilken trykkverdi man må
holde seg under for å unngå sår. Tidligere
ble det satt en grense ved 32 mmHg, men
dette er ikke riktig. Maksimumsverdiene ved
sitteknuter og haleben ligger også langt høy-
ere enn dette. Det er derfor ikke mulig å eva-
luere eller klassifisere produkter som «god-
kjent» eller «ikke godkjent» kun utfra trykk-
verdier – man må evaluere helheten, og
trykkmålinger er kun en liten del av dette.
Likevel har trykkmålingen lenge hatt størst
oppmerksomhet. Dette kan skyldes at måling
av trykk foreløpig er en av få tilgjengelige
metoder for å få fram objektiv dokumenta-
sjon på putene.

Trykkavlastning
Ingen av putene som var inkludert i undersø-
kelsen mistet bæreevnen i løpet av måle-
perioden. Det var altså ingen av putene i tes-
ten som «klappet sammen» etter å ha blitt ut-
satt for belastning over tid. Det var med an-
dre ord ingen tegn som skulle tilsi at noen
bestemte produkter eller materialer skulle
være mer risikable å bruke enn andre, med
tanke på en plutselig dramatisk endring i bæ-
reevne. Dette er et generelt, positivt funn for
all produktene. Det må imidlertid presiseres
at selv om måleperioden på 90 minutter er
lengre enn det som er funnet beskrevet i an-
nen litteratur (11), er det langt fra uvanlig at
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Figur 1. Trykkfordeling etter 90 minutter: Samme pute, seks forskjellige personer.
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rullestolbrukere daglig sitter i statiske stillin-
ger over betydelig lengre tidsperioder enn
dette. Hva som eventuelt kan skje med pute-
nes bæreevne etter en belastning på flere ti-
mer er det vanskelig å si noe om. Det kan
imidlertid sies at det ikke ble observert ver-
ken svikt eller tendens til begynnende svikt i
bæreevnen på noen av de inkluderte putene
etter 90 minutter.

Når trykkverdiene ble sett opp mot
forsøkspersonenes opplevelse av komfort,
ble bildet ytterligere sammensatt. I tråd med
tidligere undersøkelser (10) var det ikke all-
tid samsvar mellom brukerens opplevelse av
komfort og de observerte trykkverdier. Ge-
nerelt så det ut til at brukerne ofte subjektivt
opplevde at putene føltes noe harde – mens
trykkverdiene var meget gode. Tilsvarende
hadde forsøkspersonene en preferanse for
puter som føltes myke, selv om disse i flere
tilfeller hadde dårligere trykkavlastning.

Trykkfordeling
Det ble også funnet påvisbare ulikheter både
fra produkt til produkt og fra person til per-
son når det gjaldt trykkfordelingen. Dette
gjaldt både måten trykket ble fordelt på og

hvorvidt trykkfordelingen så ut til å være
hensiktsmessig for hvert individ. Dette er il-
lustrert i figur 1 og 2 som viser henholdsvis
trykkfordelingen for samme pute, testet av
seks ulike personer og trykkfordelingen for
samme forsøksperson på seks ulike puter.
Alle illustrasjonene er hentet fra den aller
siste observasjonen i hver utprøving, altså
etter 90 minutter. På samme måte som når
det gjelder trykkavlastning, illustrerer fun-
nene viktigheten av individuell utprøving av
flere produkter. En pute som gir hensikts-
messig trykkfordeling for en person, kan
være direkte uheldig å benytte for en annen.

Subjektiv opplevelse av komfort
Komfort er et viktig aspekt i tilpasningen av
en sittepute. Det  var ikke overraskende at
komforten gradvis ble redusert som et resul-
tat av tid. Samtlige av forsøkspersonene ut-
trykte at de satt svært godt, uansett hvilken
pute de satt på, etter 10 minutter. Etter 90
minutter var det imidlertid kun i noen få
enkelttilfeller forsøkspersonene oppga at de
satt svært godt på noen av putene. I de øv-
rige tilfellene opplevde brukerne at komfor-
ten sank drastisk. For mange kom det en brå

negativ utvikling etter omlag en times sit-
ting. I tillegg til å ta stilling til de definerte
utsagnene hadde forsøkspersonene fri anled-
ning til å komme med kommentarer under-
veis.

En svært interessant observasjon var at
disse spontane kommentarene innebar en
sterkere negativ opplevelse enn det fortolk-
ningen av utsagnene tilsa. Forsøkspersonene
uttrykte tildels stort ubehag mot slutten av
testen og brukte beskrivelser som «tresmak»,
«det føles hardt som stein», «brennende fø-
lelse», «konstant, ubehagelig press», «skvi-
set sammen» og «nummen». Mange av disse
kommentarene kan assosieres med at putene
føltes for harde. Et påfallende stort antall av
forsøkspersonene begynte å etterspørre hvor
lang tid det var igjen av testen etter cirka en
time, og ved testens avslutning uttrykte så og
si alle stor lettelse over å kunne reise seg fra
stolen og bevege seg. Ingen av putene føltes
ukomfortable på grunn av at de føltes for
varme eller for kalde, eller at de ga en opple-
velse av å være klam eller fuktig. Introduk-
sjonen av trykkmatten vil imidlertid her re-
presentere en klart påvirkende faktor.

Undersøkelsen dokumenterer at det føles
sterkt ubehagelig å sitte stille over en pe-
riode på 90 minutter, selv for personer uten
noen form for dysfunksjon i hverken mus-
kel-skjelettsystemet, nervesystemet eller
blodsirkulasjonen. Dette er tankevekkende i
forhold til hverdagen for mange rullestol-
brukere. Mange av disse vil være langt mer
utsatt for å føle ubehag på et tidligere tids-
punkt på grunn av for eksempel muskulær
atrofi, prominente benfremspring eller
assymmetrier i columna og bekken. Samti-
dig er det mange som mangler sensibilitet i
setet og av den grunn ikke føler ubehaget.
Mange av disse har behov for bistand til å
kunne endre stilling. Til tross for bruk av
trykkavlastende puter, kan mangel på beve-
gelse føre til utvikling av trykksår. Det er
derfor all grunn til å understreke at selv den
best tilpassede og velegnede sittepute ikke
kan forebygge ubehag, smerter og i verste
fall utvikling av trykksår dersom nødvendig
stillingsforandring ikke muliggjøres.

 I tillegg understreker funnene viktighe-
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Figur 2. Trykkfordeling etter 90 minutter: samme person, seks forskjellige puter.
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ten av å la brukere prøve ut produkter over
lengre tid. En pute som umiddelbart føles
god, er ikke nødvendigvis den som føles best
en time senere. Samtidig er det viktig å
huske, som tidligere beskrevet, at subjektiv
opplevelse av komfort ikke alltid korrespon-
derer med gunstig trykkavlastning  og trykk-
fordeling. Størst risiko ser det ut til å være
dersom man ved en tilpasning etterkommer
en brukers utsagn om at en pute er komforta-
bel fordi den etter en kort prøvesitting kjen-
nes «myk og god». Resultatene viser at selv
om brukeren, og særlig i løpet av de første
30 minuttene, foretrekker puter som føles
myke, er det definitivt ikke alltid disse gir
den beste trykkavlastning- og fordeling.

Konklusjon
Ingen av produktene inkludert i utprøvnin-
gen mistet sin bæreevne som et resultat av
belastning over tid. Imidlertid var det relativt
store variasjoner mellom produktene med
hensyn til trykkverdier og trykkfordeling re-
latert til tid. Det var også store variasjoner
på trykk og trykkfordeling for samme pro-
dukt, avhengig av hvem som satt på puten.
Funnene forsterker derfor i høyeste grad
oppfatningen av at en sittepute alltid må
være et individuelt valg tilpasset den enkelte
bruker. En pute som egner seg for en bruker,
er ikke nødvendigvis et godt valg for en an-
nen – selv om de to brukerne tilsynelatende
har samme bakenforliggende sitte-
problematikk. Målingene viste også at mak-
simumsverdiene økte i løpet av 90 minutters
perioden, og at tiden derfor spiller en viktig
rolle.

Den subjektive tilbakemeldingen på sitte-
komfort viste at testpersonene opplevde at
det til dels var svært ukomfortabelt å sitte
stille over en så lang tidsperiode, til tross for
at de benyttet en trykkavlastende pute. Samt-
lige opplevde imidlertid at de i begynnelsen
satt svært godt, uansett hvilken pute de satt
på. Dette understreker viktigheten av at en
utprøving med tanke på komfort må skje
over lengre tid.

Det er avslutningsvis viktig å understreke
at valg av sittepute i tillegg til å være høyst
individuelt, også må gjøres på bakgrunn av
flere faktorer enn kun trykkavlastning,
trykkfordeling og den subjektive opplevel-
sen av komfort. Det anbefales at en bruker
gis mulighet til å prøve minst tre ulike puter
over en viss periode før det avgjøres hvilken
pute som egner seg best for brukeren. Putene
bør evalueres både ut fra evne til trykk-
avlastning og trykkfordeling, opplevelse av
komfort, brukskvalitet og med tanke på
praktiske hensyn.

Artikkelen ble mottatt 16. desember 2003, og
akseptert 20. mars 2004. Artikkelen er vur-
dert av to eksterne refereer.
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Abstract
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blikkpå forskning

«Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal of Physiotherapy (AJP).
AJP trykker forskningspresentasjonene under betegnelsen Critically Appraised Papers, CAPs.

Synopsis
Summary of Pengel L, Herbert R, Maher C and Refshauge K (2003):
Acute low back pain: Systematic review of its prognosis. BMJ 327:
323–327. [Prepared by Chris Maher, Editorial Board Member.]
Question: What is the course of acute low back pain or sciatica? Do
any factors predict a poor outcome? Data sources: Studies were
identified by searching Medline, EMBASE and CINAHL to March
2002. Study selection: Prospective studies (any language) enrolling
an inception cohort of patients with low back pain or sciatica of less
than three weeks duration. To be eligible studies had to describe the
source of participants, method of sampling, have at least three month
follow-up and report on symptoms, health related quality of life,
disability, return to work, or recurrences. Data extraction and
analysis: Two raters extracted data independently, using a prepared
form, on target population, sample size, duration of low back pain at
time of enrolment, description of interventions, duration of follow-
up, prognostic factors and outcome measures. Disagreements were
resolved by consensus. Data were pooled across studies using
n-weighted pooled means for continuous data and variance-weighted
pooled proportions for dichotomous data. Main results: 20 articles
of 15 studies (nine randomised controlled trials, one controlled trial
and five prospective cohort studies) were included, one describing
the course of acute sciatica. Most studies reported that both pain and
disability decreased rapidly within the first month: pain reduction 12
percent to 84 percent of initial levels (pooled mean 58 percent)
disability reduction 33 percent to 83 percent (pooled mean 58 per-
cent). The one study of sciatica reported similar one-month results:
69 percent pain reduction, 57 percent disability reduction. Between
68 percent and 86 percent of participants initially off work returned
to work within one month (pooled estimate 82 percent, 95 percent
confidence interval (CI) 73 percent to 91 percent). At long term
follow-up pain and disability persisted, e.g. the pooled mean level of
pain on a 100 point scale was 15 between three and 12 months. The
cumulative risk of at least one recurrence within 12 months ranged
from 66 percent to 84 percent, pooled estimate 73 percent (95 % CI
59 percent to 88 percent). The only clinically useful predictor of out-
come was the Vermont Disability Prediction Questionnaire.
Conclusions: Patients with acute low back pain improve rapidly
within the first month, however low levels of pain and disability per-
sist from three to at least 12 months. Most people will have at least
one recurrence within 12 months.

Acute low back pain improves rapidly, however recovery is
not complete and recurrence is common

Commentary
Pengel et al (1) review studies of acute back pain and conclude rapid
improvement is typical, but that recurrences and residual pain are
normal. This pattern holds for back pain in general, although out-
comes are slightly less favourable for those with prior episodes (2).

Most back pain patients are not given clear information about
expected course (3). Some are told to expect to be pain-free within
weeks. Since recurrent back pain is typical, patients need to under-
stand that residual pain and recurrences are to be expected. Many
patients worry that physical activity may be harmful, that they may
become disabled, or that they have a serious underlying disorder (4).
Providing realistic outcome expectations is part of addressing these
common concerns. It is important for patients to know that it is gene-
rally safe and beneficial to resume exercise and normal activities as
their worst pain subsides; that they should not wait to be pain-free.
Since recurrences are to be expected, patients can benefit from hav-
ing a plan for managing flare-ups that prepares them for managing
acute pain and resuming exercise and activities as pain improves.

Back pain outcomes vary. About fifteen percent of primary care
back pain patients have moderate to severe chronic back pain with
significant activity limitations. Some of these patients have
significant work disability. These patients can also benefit if fears are
addressed and support for resuming activities is provided. While
work disability is a difficult problem to resolve for some chronic
back pain patients, health professionals can help many patients by
addressing their concerns about back pain and by encouraging
exercise and resumption of normal activities (5).

Michael Von Korff
Center for Health Studies, Seattle
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Det er med interesse vi leser Gaute Mehls innlegg
om akupunktur blant norske fysioterapeuter. Vi er
langt på vei enige i hans betraktninger om
viktigheten av akupunkturfaglig kompetanse, men
vi skylder leserne av FYSIOTERAPEUTEN en mer
nyansert fremstilling når det gjelder akupunktur-
utdanning for fysioterapeuter.

Det eksisterer en modell som i dag har aksept
innad i de ulike akupunkturfaglige miljøene og hos
myndighetene. Vi vil påpeke at dette bør få
konsekvenser for NFFs veivalg i forhold til hvilken
utdanningsmodell i akupunktur forbundet anbefaler
sine medlemmer å gi seg i kast med.

Det er to modeller for utdannelse og praktise-
ring av akupunktur:

1. Den Klassiske Modellen som underviser fra
basis med høyt timetall og vekt på de grunnleg-
gende kinesiske medisinske modeller og empiri,
uavhengig, men i relasjon mot, de medisinske
modeller vestlig helsepersonell vanligvis arbeider
innenfor. Denne modellen uteksaminerer
akupunktører som skal ha selvstendig behandlings-
ansvar innenfor rammen av Tradisjonell Kinesisk
Medisin(TKM).

2. Den Medisinske Modellen som forutsetter
en grunnleggende vitenskapsteoretisk skolering
hos allerede autorisert helsepersonell. Denne
modellen vektlegger konsentrert, kortere utdanning
gjennom modulbasert undervisning og egen klinisk
praksis mellom bolkene. Den baserer seg i større
grad på tilpasning av akupunkturen innen vestlige
medisinske modeller og stiller prinsipielt sett større
krav til dokumentasjon. Utdanning i Medisinsk
Akupunktur er modellen for autorisert helseperso-
nell (lege, tannlege, sykepleier, jordmor, fysiotera-
peut) i klinisk virksomhet som ønsker å bruke
akupunktur som terapeutisk verktøy innenfor det
etablerte helsevesen.

Undertegnede representerer den største
gruppen organiserte fysioterapeuter innenfor NFF
som er tilknyttet egen forening spesifikt rettet mot
bruk av akupunktur som metode innenfor
fysioterapipraksis: Norsk Forening For Medisinsk
Akupunktur, NFMA.

Vi har drevet systematiske undervisningspro-
grammer i akupunktur for fysioterapeuter siden
1985. Totalt ca. 400 fysioterapeuter har deltatt på
ett eller flere nivåer innenfor denne undervisnings-
modellen.

Vi har tre overordnede mål i forhold til
fysioterapi:

1. Øke kompetansen for og en integrering av
akupunktur som evidensbasert klinisk verktøy i
daglig fysioterapipraksis gjennom systematisk
undervisning.

2. Definere akupunkturbehandling på takst-
plakaten som en metode i fysioterapi på basis av

Å akupunktere eller ikke akupunktere…
foreliggende og fremtidig dokumentasjon om
effekter.

3. Redefinere Fagforum for Akupunktur i NFF til
en reell faggruppe som ikke bare representerer en
retning innenfor akupunktur, nemlig den klassiske,
men hele bredden.

Stortinget oppnevnte i etterkant av Lov om
alternativ behandling av sykdom mv. et akupunktur-
utvalg i Sosial- og Helsedirektoratet. Arbeidet
startet høsten 2003 og planlegges fullført oktober
2004. Utvalget har som mandat å kartlegge
forskjellige utdanninger i Norge og internasjonalt.
Videre vurdere kvaliteten i disse og å komme med
anbefalinger om fremtidige utdanningsmodeller.

Faggruppen består av Bjørn Rismyhr, represen-
tant for Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon
(NAHO), Richard Struksnes, representant for Norsk
Forening for Klassisk Akupunktur (NFKA) og
Holgeir Skjeie, representant for Norsk Forening for
Medisinsk Akupunktur(NFMA).

Denne gruppen la 18. mars fram et interim-
konsensus-forslag for anbefalinger av utdannings-
programmer for autorisert og ikke-autorisert
helsepersonell. Detaljene i forslaget er underlagt
interne restriksjoner i forhold til offentlighet fram til
medio juni 2004.
Dog kan følgende sies:

1. NFMA etablerer veiledet praksis, en
anbefaling fra Faggruppen i akupunkturutvalget.

2. NFMAs utdanningsmodell anbefales av

faggruppen på Trinn I som adekvat introduksjon i
akupunktur for fysioterapeuter, og på Trinn II som
anbefalt utdanningsmodell for fysioterapeuter til
bruk i daglig klinisk fysioterapipraksis.

3. «Grandfathers rule» anbefales slik at det
personell som har gjennomgått utdanningspro-
grammene forut for oppjustering, inkluderes.

Medlemmene i NFMA har i lang tid etterspurt en
reell dialog med klassikerne i Fagforum for
Akupunktur. Den nåværende ledelsen i fagforumet
har systematisk forsøkt å neglisjere det eneste
oppegående modulbaserte utdanningsprogrammet
i akupunktur for fysioterapeuter.

Dette bør ikke lenger være mulig. NFF bør
vurdere hvorvidt fagforumet i sin nåværende form
tjener norske fysioterapeuters interesser. Fag-
forumet bør videre anbefale NFMA sin utdannings-
modell for norske fysioterapeuter, i likhet med det
samlede norske fagmiljø.

Det går et tog nå for fysioterapeuter med
interesse for og ønske om kompetanse i akupunk-
tur som metode. Gaute Mehl og Fagforum i
Akupunktur, slik det fungerer pr. i dag, har
dessverre ikke bestilt billetter. Vi anbefaler å gjøre
det nå.

For opplysninger om forening, kursprogrammer
m.m., se: www.medisinsk-akupunktur.no

Bjørg Vada, leder i NFMA
Holgeir Skjeie, leder i Skolestyret, NFMA

fag
debatt

Ny doktorgrad – balanse og gangfunksjon hos eldre
Fysioterapeut og dr. philos, Jorunn Lægdheim Helbostad disputerte nylig med sin avhandling

«Motor functioning in community-dwelling in older adults; assessment and intervention» ved det

samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen.

I doktorgradsarbeidet har Jorunn L. Helbostad og medarbeidere videreutviklet en metode for å

evaluere balanse og gangfunksjon hos eldre personer. Metoden benytter bærbart utstyr som festes

over korsryggen og måler hastighetsendringer ved bevegelser i tre plan. Studiet viste at metoden

er egnet til å skille mellom balanse hos unge og eldre voksne personer, og er nøyaktig nok til å

måle balanse hos friske eldre og eldre med motoriske problem.

Avhandlingen inkluderer også en studie hvor hjemmeboende eldre med gangvansker og

falltendens har trent for å bedre motorisk funksjon i dagliglivet. Studien viste at både et program

med enkle daglige hjemmeøvelser og et program som i tillegg hadde gruppetrening to ganger per

uke bedret motorisk funksjon. Der var ingen forskjeller mellom de to gruppene. Når deltakerne ble

spurt om de hadde fått bedre helse, svarte imidlertid de som også deltok i gruppetrening mer

bekreftende enn de som bare hadde hatt hjemmetrening. Studien viser at det nytter å drive fysisk

trening hos eldre personer med bevegelsesvansker, men konkluderer med at funksjonsbedringen

kan bli borte i løpet av et halvt år hvis ikke treningen holdes ved like.

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek UiB. For anskaffelse, kontaktes

Tilvekstavdelingen på e-post: diss@ub.uib.no, eller tlf. 55 58 88 38.
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Ny utgave av Lærebok 1
i akupunktur
Oscar Heyerdahl, Nils Lystad:

Lærebok i akupunktur, 2. utgave

Universitetsforlaget 2003

377 sider

Pris: ca. 650,-

ISBN: 82-15-00345-1

Så har de utgitt enda en
bok. Denne gangen er
det en oppdatert utgave
av Lærebok 1 som kom
ut på Tano i 1991. Det
har skjedd mye innen
fagfeltet akupunktur de
seneste årene, noe som
har gjort det nødvendig
å oppdatere og endre
noe av innholdet i den
første utgaven.

Boken er bygget opp over de samme hovedav-
snitt som tidligere, men endret i forhold til de krav
som man har til moderne faglitteratur.

De viktigste endringene i den nye utgaven er
oppdateringen av basalforskningen vedrørende de
forandringer som skjer i nervesystemet ved
utviklingen av kroniske smertetilstander. Innen
indikasjonsområdene muskel-/skjelettlidelser og
hodepine er også den kliniske forskningen
ajourført. Det nye meridian- og punktatlaset er
betydelig forbedret. Tegninger og beskrivelsen av
punktenes plassering og egenskaper er meget bra.
Også kapitlet om behandlingsprinsippene har
gjennomgått noen endringer. Likeledes er
oppdateringen av triggerpunktbehandlingen meget
bedre illustrert og godt integrert i den generelle
fysikalsk-medisinske undersøkelsen. Boken
omhandler da også mye fysikalsk medisin og
fysioterapeutiske behandlingsmetoder. Disse
kapitlene er tilrettelagt av spesialist i ortopedi dr.
med. Svein Sveningsen.

Svært interessant er det også å se hvordan
forfatterne balanserer mellom stor forståelse og
respekt for tradisjonell kinesisk medisin som
empirisk basert metode og den nødvendige kritiske
distanse man må ha i anvendelse av faget. De er

desidert forkjempere for integrasjon av akupunktur
i norsk helsevesen, men understreker at praksis må
avspeile den samme kritiske holdning og etikk som
ellers råder innen medisin.

Forfatterne har lenge hevdet at nettopp
fysioterapeuter er den faggruppen som naturlig
peker seg ut som fagutøvere av akupunktur  som
en integrert metode sammen med fysioterapi.

Boken er lærebok på grunnkurset i Norske
Legers akupunkturkurs og danner sammen med
Lærebok 2 en komplett læreboksamling som tør
sies å være blant de beste og mest oppdaterte
bøker som er laget. Den er særdeles verdifull som
oppslagsverk og praktisk veileder for alle som
bruker akupunktur i sin behandling.

Jeg anser den nye boken så god at den trygt
kan anbefales også til de som har skaffet seg 1.
utgave.

Hans-Petter Wedge, fysioterapeut

Egentrening for ryggsmerter
Jenny Sutcliffe:

Øvelser for en sterk rygg

Carroll & Brown 2002

Norsk utgave Noras Ark 2003

Antall sider: 96

Pris: 230 kroner

ISBN 82-7979-022-5

Det har vært et stort
fokus på ryggsmerter i
de siste årene. Mange
mennesker rammes av
vond rygg og mange
faggrupper hevder sin
mening om hva som er
beste fremgangsmåte
for å behandle såre
muskler og irriterte
nerver i ryggen. I høst, i
kjølvannet av Aage Indahls bok, gikk debatten på
hvorvidt vonde rygger ble overbehandlet eller
hvorvidt man i størst mulig grad skal avdramatisere

og heller la plagene gå over av seg selv.
Denne boka er rettet mot folk flest, som enten

har vond rygg eller vil unngå å få det. Som tittelen
sier er fokuset på øvelser; oppvarmingsøvelser,
øvelser for mobiltet og styrke, for hele ryggen samt
nakke og bekken. Øvelsene er fint illustrerte med
fargefoto og grundig instruksjon. Det tas dessuten
hele tiden forbehold om ved hvilke anledninger
man skal unngå å gjøre øvelsene, når man skal
velge lettere alternativer og når man eventuelt skal
oppsøke lege. Øvelsesutvalget virker hensiktsmes-
sig og fornuftig. Boka består dessuten av mer
generelle kapitler hvor forskjellige ryggsykdommer
presenteres; prolaps, skoliose, stenose, spondylose
og så videre; det gis råd om ergonomi og
handlingsplaner for akutte og kroniske ryggsmer-
ter.

Et av mine forbehold mot boka er en litt
skjødesløs omgang med begreper; at kiropraktikk
ble utviklet i det 19. århundre som et alternativ til
fysioterapi, at isjias kan skyldes bensplinter som
trykker på en spinalnerve, at diskektomi er fjerning
av en utglidd virvelskive. Det er selvsagt viktig å
huske på at dette er en bok for «legfolk» og at for
tekniske beskrivelser kan virke mot sin hensikt
(boka er skrevet av en fysioterapeut). Det er likevel
ikke til å komme fra at mangelen på presisjon
innimellom kan virke skjemmende.

Et annet forbehold er hvorvidt man bør lage
slike selvhjelpsbøker. Det kan argumenteres for at
enten har man kontakt med en behandler som
ivaretar behovet for øvelser og «management» eller
så tenker man på ryggsmerter som en «naturlig»
tilstand som man i minst mulig grad skal sette i
gang spesialle tiltak for. En selvhjelpsbok som
denne vil kunne bidra til å øke sykdomsfokuset på
ryggsmerter.

Når det er sagt; hvis man ønsker å anbefale en
bok for pasienter eller andre man kjenner med
ryggsmerter, så kunne man velge dårligere bøker
enn denne. Øvelsene er gode og forklaringene er
gode, og hvis man utfører øvelsene slik de er
beskrevet, tror jeg nok de kan være til hjelp for
mange. Jeg anbefaler fysioterapeuter som arbeider
med ryggsmerter om å ta en kikk på den hvis
anledningen byr seg.

Bård Bogen

fagbokomtaler

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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Den norske oversettelsen av International
Classification of Functioning, Disability and
Health (ICF) – på norsk Internasjonal
klassifikasjon av funksjon, funksjonshem-
ming og helse – ble lansert under en
informasjonskonferanse den 29. januar i regi
av    Sosial- og helsedirektoratet.

I den internasjonale familie av helse-
klassifikasjoner som Verdens helseorganisa-
sjon utvikler, er ICF det nyeste tilskuddet.
Det første og største familiemedlemmet, Den
internasjonale statistiske klassifikasjon av
sykdommer og beslektede helseproblemer,
10.revisjon (ICD-10), har til hensikt å klassi-
fisere sykdom, skade, andre helsetilstander
og årsaker til kontakt med helsevesenet. ICF
har til hensikt å klassifisere menneskers
helse slik den kommer til uttrykk i funksjon
og funksjonshemming, både i forhold til
kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer, til
dagliglivets aktiviteter og deltagelse i sosiale
sammenhenger. ICF klassifiserer også helse-
relaterte miljøfaktorer som kan påvirke
funksjon og funksjonshemming. Figur 1 pre-
senterer de ulike begrepene som inngår i ICF
samt gir en oversikt over mulige veksel-
virkninger mellom helsetilstander, helse-
faktorer (de tre hovedkomponentene kropp,
aktivitet og deltagelse) og helserelaterte fak-
torer (personlige og miljøfaktorer).

Funksjonsevne og funksjonsvurdering er
nøkkelbegreper for fysioterapeuter. I mangel
av et felles begrepsapparat og klassifikasjon
av funksjon så utgjør ICF et lovende verktøy
for fysioterapeuter. Ved anvendelse av ICF
er det viktig å merke seg forskjellen mellom
modellen ICF, slik den er presentert i figur 1,
og klassifikasjonen. Modellen kan brukes
som et hjelpemiddel til å beskrive dyna-
miske interaksjoner mellom ulike helse-
tilstander og kontekstuelle faktorer, både i
forhold til hvilke resultat en slik vekselvirk-
ning kan gi for den enkelte pasient/bruker el-
ler som en prosess en pasient/bruker gjen-
nomgår i behandling/rehabilitering. Model-
len egner seg således godt både i undervis-
ning og for å fremme kommunikasjonen
mellom ulike faggrupper og etater.

Klassifikasjonen er et verktøy som inne-
holder tre lister: en av kroppsfunksjoner og –
strukturer, en av ulike aktivitets-og
deltagelsesområder, og en av miljøfaktorer.
ICF tar sikte på å kunne klassifisere både
problemfrie sider av kroppsfunksjoner/struk-
turer, aktivitet og deltagelse og deres avvik
fra det mulige eller vanlige uttrykt som ne-

Bruk av ICF i fysioterapi
gasjon av hovedbegrepene:
kroppslige avvik, aktivitets-
begrensninger og deltagelses-
innskrenkninger. Helsetilstander
og personlige faktorer klassifiseres
ikke i ICF. Helsetilstander kan
klassifiseres i ICD-10. Klassifika-
sjonen ICF gir i likhet med andre helse-
faglige klassifikasjoner et grunnlag for
virksomhetsregistrering, statistikk og rappor-
tering.

ICF-klassifikasjonen har vært prøvd ut i
flere norske hovedfagsoppgaver og i noen
norske forskningsarbeider som har vært rela-
tert til fagområder innenfor fysioterapi. Ho-
vedsakelig har ICF vært brukt til kartlegging
av funksjonsproblemer, ressurser, og målset-
ting hos ulike pasient-eller brukergrupper,
for eksempel hos barn med cerebral parese
(Østensjø 1998) og hos pasienter med hjer-
neslag (Gustavsen 2000), multitraumeskader
(Søberg 2001) og korsryggsmerter (Soukup
2001). ICF har også vist seg å være nyttig
for å beskrive målsetning i individuelle
habiliteringsplaner (Jæger 2003). Alle disse
arbeidene viser at ICF kan være et egnet
dokumentasjonsverktøy for fysioterapeuter.

Et annet viktig bruksområde for ICF har
vært å analysere innhold i eksisterende verk-
tøy for kartlegging og evaluering av funk-
sjon. Eksempler på slike verktøy er Motor
Assessment Scale, som er mye brukt innen-
for slagrehabilitering, og Oswestry
Disabililty Index, som brukes innenfor rygg-
feltet. Siden ICF ikke er et evaluerings-
verktøy eller et effektmål, som egner seg til
å se på endring i funksjon over tid, så er det
svært viktig å koble eksisterende og godt
utprøvde evalaueringsverktøy til ICF. Dette
har blitt gjort innenfor ulike områder så som
evalueringsverktøy for barn (Bjorbækmo
2002) og for pasienter med hjerneslag (Gus-
tavsen 2000) og korsryggsmerter (Grotle
2004). Imidlertid gjenstår mye arbeid på
dette området. Skillet mellom klassifikasjon
og måling/evaluering kan være vanskelig å
gripe. Det er viktig å holde fast på at ICF er
en klassifikasjon, et systematisk kodeverk,
som gir mulighet for kartlegging av funksjon
på ett eller flere tidspunkter. I kartlegging
trenger man ofte også en form for gradering
av et problems alvorlighet. I ICF gjøres dette
med en eller flere 5-graderte modifikatorer.
Videre utprøving av disse 5-graderte skala-
ene trengs før man kan anbefale disse som
velegnede verktøy for måling/evaluering av

endring i funksjon.
Å skaffe seg god kjennskap til ICF-mo-

dellen og lære seg å anvende klassifikasjo-
nen krever en innsats fra hver enkelt. Sosial-
og helsedirektoratet, som har det formelle
ansvaret for implementeringen av ICF i
Norge, har i denne forbindelse planer for
både regionale og lokal konferanser. Hensik-
ten er å gi innsikt i ICF og i praktisk bruk,
for dermed å stimulere flest mulig helse-
arbeidere i Norge til skaffe seg erfaringer
med ICF. Fysioterapeuter bør engasjere seg i
dette arbeidet da ICF er en viktig klassifika-
sjon som man må regne med å støte på og
måtte forholde seg til framover. Den norske
versjonen er nå tilgjengelig på følgende nett-
sted: http://www.kith.no/icf.

Margreth Grotle,
Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo
margreth.grotle@medisin.uio.no
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Figur 1. ICF modellen: vekselvirkninger mellom helse-
tilstander, helsefaktorer og helserelaterte faktorer.
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Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

 5 Oslo og Akershus

 2 Sør-Norge

 1 Utlandet



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.

OSLO KOMMUNE
Bydel Nordre Aker

Ledig 65% av avtalehjemmel ved Nord Fysikalske Institutt fra
01.09.04. Søker må regne med å kjøpe seg inn i praksisen.
Kontaktperson: Inger Askvig, tlf. 91 88 28 32.
Søknad sendes: Seksjon for ergo-/fysioterapi, Pastor Fangensv. 26,
0877 Oslo.
Søknadsfrist: 01.06.04.

20% DRIFTSTILSKUDD FOR FYSIOTERAPEUT
I LEIRFJORD KOMMUNE

Leirfjord er en liten kommune sentralt beliggende på Helgelandskysten med cirka
2.200 innbyggere. Fra kommunesenteret er det cirka. 30 minutters kjøring til nær-
meste flyplass som ligger i Sandnessjøen. Det er ca 1 timers kjøring til Mosjøen der
en kan benytte togforbindelse.

Leirfjord kommune har pr. i dag 100% stilling som kommune-
fysioterapeut lokalisert i fine lokaler ved Leirfjord sykehjem, og vi vil nå
opprette ytterligere 20 % driftsstilskudd for fysioterapeut.
Personlig egnethet og erfaring vektlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til fysiote-
rapeut Rigmor Jensen, tlf. 75 07 40 53.
E-post: rigmor.jensen@leirfjord.kommune.no

Søknad med kopier av vitnemål/attester sendes til :
Leirfjord Kommune v/ Kommunelege I, Boks 113, 8891 Leirfjord.
Søknadsfrist 20.05.2004.

Lindeberg Fysioterapi AS
Det er ledig 100% vikariat ved Lindeberg Fysioterapi as i Oslo fra og
med 1. juli 2004. Vikariatet gjelder i første omgang for 6 måneder, med
mulighet for forlengelse.
Skriftlig søknad sendes til: Tor Bjørnstad, Lindeberg Fysioterapi as,
Postboks 33 Lindeberg Gård, 1007 Oslo.

Puerto Rico, Gran Canaria

Vi søker fysioterapeuter til Det Skandinaviske Fysikalske Institutt i
perioden 20. oktober 2004 til 20. april 2005.
Blant annet søker vi en ekspert på lymfedrenasje. Variert pasientklinentell
med overvekt av revmatikere.
Søknadsfrist: 25. juni 2004.
Henvendelse: Brit Torp, Plahteskogen 29 A, 1363 Høvik.

Eiksmarka Trim og Fysioterapi, Bærum

Vikariat ledig fra 12.07.04. til 12.07.05 med mulighet for forlengelse.
Avtalen gir rett til 27,5 timers driftstilskudd pr. uke.
Søker bør fortrinnsvis være manuellterapeut, ha erfaring fra privat praksis
og være innstilt på å lede treningsgrupper til musikk.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
For nærmere informasjon kontakt Gunhild Gravråk Dovland,
tlf. p. 67 12 49 56, a. 67 14 08 15, m. 90 97 99 46.
Søknadsfrist: 20. mai 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.

2. gangs utlysing

Med arbeidssted for tiden ergo-/fysioterapitjenesten i helse- og 
sosialetatens stab er det ledig stilling som:

SJEFFYSIOTERAPEUT (VIKARIAT)
(i perioden 14.07.2004 til 01.09.2005)

Arbeidsoppgaver er bl.a.:
• Faglig leder av ergo-/fysioterapitjenesten
• Oppgaver innen barnehager og skoler
• Behandling og rehabilitering av funksjonshemmede og eldre, 

hjemmeboende og i sykehjem
• Tverrfaglig arbeide innen helsefremmende og forebyggende 

arbeide, og innen re-/habilitering
• Rehabiliteringskoordinator

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter avtale 
(minstelønn kr 280.000,-). Søkere må ha førerkort og disponere bil.

For nærmere opplysninger kontaktes sjeffysioterapeut 
May Iren Staune Holter, tlf. 62 97 81 42/913 35 858, eller 
leder for helse- og sosialetaten Ronald Andersen, tlf. 62 97 81 45.

Søknadsfrist: 28.05.2004.

Fullstendig stillingsannonse finner du på vår hjemmeside:
www.nord-odal.kommune.no/stillinger/

Bydel Vestre Aker, Slemdal fysioterapi

8 timers driftstilskudd
Gruppepraksis søker medarbeider i full stilling som i hovedsak skal ar-
beide med psykosomatiske plager. Samarbeid med psykologer forutset-
tes. Søker må være fleksibel mht arbeidstid og disponere bil (hjemme-
behandling).
Evt. spørsmål kan rettes til psykolog Christopher Lien, tlf. 90 89 98 81.
Søknadsfrist: 28. mai.
Søknad m. CV sendes: Bydel Vestre Aker v/Berit Nilsen,
postboks 59 Røa, 0701 Oslo.

www.fysioterapeuten/arbeidsmarked
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MOLDE KOMMUNE

75% fast driftsavtale med Molde kommune
Fra 01.09.04 er det ledig 75% driftsavtale med Molde kommune knyttet
til Molde fysikalske. Instituttet ligger sentralt i Molde, og det arbeider
seks fysioterapeuter med avtale her. Det forutsettes at den som får hjem-
melen kommer til enighet med institutteier og avtaleoverdrager om
overtagelsesbetingelsene i henhold til inngått avtale mellom NFF og KS.

For ytterligere informasjon kontaktes Svein Melsæther ved Molde
fysikalske, telefon 71 25 30 36, eller helsesjef Henning Fosse,
telefon 71 11 12 40.

Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes Molde kom-
mune, Personal- og organisasjonsavdelingen, Rådhusplassen 1, 6413
Molde, merket «Driftsavtale fysioterapeut», innen 1. juni.

Skogli helse- og rehabiliteringssenter as
Lillehammer

Vi søker sommervikarer!
Vi har ledig vikariater som sommervikarer (juni, juli og august) med
mulighet for forlengelse og evt. fast stilling.

SKOGLI helse- og rehabiliteringssenter as er godkjent med 135 senger
for pasienter med lidelser i ledd og muskler, reumatiske sykdommer, be-
hov for opptrening etter operasjoner og bruddskader, livsstilssykdommer
og hjerte-karsykdommer.
SKOGLI har leger med spesialistgodkjenning, fysioterapeuter, ergotera-
peut, sykepleiere og hjelpepleiere.
SKOGLI har en moderne fysikalsk avdeling som er utstyrt til å ta seg av
pasienter innenfor de kategorier som er anført.  Av tilbud kan nevnes
svømmehall, gymnastikksal, trenings- og behandlingsrom.

Det vil bli lagt vekt på at søkere er faglig nysgjerrig og oppdatert samt
omsorgs- og serviceinnstilt. Erfaring med behandling av livsstils-
sykdommer er et pluss.

I stillingene inngår pasientbehandlinger både individuelt og i grupper,
samt pasient- og internundervisning.

Lønn og ansettelsesbetingelser etter gjeldende avtaler.
Tiltredelse snarest.

Søknad med kopi av vitnemål, offentlig godkjenning, referanser og
attester sendes til Leder for Rehabiliteringsavdelingen Christina Orpana,
Skogli helse- og rehabiliteringssenter as, Fr. Colletts vei 13,
2614 Lillehammer. Frist: 12. mai 2004.

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

Kjøp/salg/leie

Veletablert og velutstyrt fysioterapisenter
med 100% driftsavtale i Bodø vurderes solgt. Tlf. 90 53 67 24.

75% driftstilskot for fysioterapeut
i Aukra kommune

Frå 01.05.04 er det oppretta ein heimel på 75% for privat fysioterapi-
praksis - Aukra kommune.  Stillinga er i samsvar med dei vilkår og plik-

ter som følgjer av gjeldande lovverk, reglement og tariffavtalar.
Søknad sendast Aukra kommune, formannskapskontoret,

6480 Aukra - innan 14.05.04.

For nærare informasjon, kontakt helsesjef Roald Borthne eller
komm.fysioterapeut Bjørg Anne Sørli.  Tlf. 71 17 15 00.

TVEDESTRAND KOMMUNE
- Driftsavtale fysioterapi

Ved Tvedestrand Fysikalske Institutt er det ledig 40 % driftsavtale
på leiebasis.
Vi søker etter en omgjengelig og allsidig fysioterapeut. Det vil bli lagt
vekt på at instituttets behov og profil blir ivaretatt. Vi oppfordrer kvinner
til å søke.

For nærmere oppl. om stillingen se hjemmeside
www.tvedestrand.kommune.no

Søknad, CV, kopi av vitnemål/attester sendes Tvedestrand kommune,
HO - avdelingen, pb 175, 4902 Tvedestrand. Referanser bes oppgitt.
Søknadsfrist: 21.05.04.

Sørlandet Sykehus HF, Arendal
Medisinsk klinikk
Habiliteringstjenesten for barn og ungdom

Fysioterapeut, 100% fast
Nærmere opplysninger ved seksjonsoverlege Jon Skranes,
tlf. 37 07 57 50 (e-mail: jon.skranes@sshf.no).
Søknadsfrist: 28. mai 2004.

Søknaden skrives på eget skjema som fåes ved henvendelse på
tlf. 37 01 42 15 eller www.sshf.no.
Søknadspapirene vil ikke bli returnert.

Søknaden sammen med CV og attester sendes til:
Sørlandet sykehus HF, Personalavdelingen, Serviceboks 605,
4809 ARENDAL
Utfyllende annonse på www.finn.no

Ås Fysioterapi og Treningssenter
Ledig vikariat 20% for fysioterapeut med interesser for manuell terapi,
kombinasjonen aerobic etc. og instruktør i treningsstudio. Vi har et ak-
tivt og godt miljø med seks fysioterapeuter, stort treningsstudio, squash
og timer i sal.  Tiltredelse snarest.
Ta kontakt med Jan Wold på telefon: 64 94 29 01.
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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. Hvis arbeidsgiver skal betal for kurset må det spesifiseres
ved påmelding. Legg ved dokumentasjon hvis det er spesielle opptaksvilkår til
kurset. Bekreftelse på mottatt påmelding vil bli sendt fra NFF innen 14 dager. Ta
kontakt hvis du ikke har hørt noe innen den tid.

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.

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

30490201

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

30490201

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

3043610

Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet
Beitostølen, 7.-10. juni

30492001

Sporene i kroppen etter sjokk og traumer
Oslo, 10-12. juni

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

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på sidene 38-43.

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-
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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 eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Barnefysioterapi

Kursnr. 30410202

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

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

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utvidet innsikt i medisinske problemområder som påvirker bevegelses-
utvikling
• utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering av avvik
som grunnlag for valg av fysioterapitiltak
• kunnskap og innsikt i foreldresamarbeid
• økt bevissthet og refleksjon i forhold til egen praksis

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Oslo
Kursledere: Berit Sunde med flere
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del: 18.-22.oktober 2004
Datoer for del 2 blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del 1 og
del 2 er ca. på 4 - 6 måneder).
Sted: Oslo
Deltagerantall: 22
Kursavgift: kr. 7.120,- for medlemmer, for ikke-medlemmer kr. 13.090,-.
Kursavgiften betales i to rater. Lunsj blir eventuelt lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18.august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30436201

Innføringskurs i forskning
Kurset skal gi en innføring i forskning og utviklingsarbeid med fysioterapi som
forskningsfelt. Kurset vil gi en introduksjon til vitenskapsteori, spørreskjema
som forskningsmetode, design innenfor eksperimentell metode, epidemiologi,
statistikk og kvalitative metoder.

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker innføring i forskningsmetoder eller
som er i gang med forskningsprosjekter.
Opptakskrav: Grunnutdanning og noe praksis med prosjektarbeid.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Siv Mørkved med flere
Tid: 4. – 8. oktober 2004
Sted: bestemmes senere
Deltakerantall: 30
Kursavgift: medlemmer kr. 3.560,- ikke medlemmer kr. 6.545,-.  Lunsj blir

Kursnr. 30436301

Terapiridning – trinn 1
 Terapiridning er forebyggende og behandlende tiltak for barn og voksne med
kroniske lidelser og funksjonshemninger.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive
terapiridning med bidrag fra folketrygden.

Målgruppe: fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning og hestekunnskapseksamen fra Norsk Heste-
fagskole (se nederst i annonsen) samt rideferdigheter tilsvarende LB-dressur,
skriftlig dokumentert av godkjent ridelærer.

Etter gjennomført kurs i terapiridning trinn 1 og tinn 2 skal deltakerne:
• Ha gjennomgått terapiridningens teoretiske grunnlag
• Kunne indikasjoner og kontraindikasjoner for terapiridning og vurdere/

bestemme dosering for den enkelte pasient
• Ta ansvar for planleggingen av behandlingen og gjennomføringen av den
• Kunne vurdere og bestemme om hesten(e) er egnede til denne form for

behandling
• Ha kjennskap til spesialutstyr for terapiridning
• Ha kjennskap til og kunne vanlige sikkerhetsrutiner i arbeidet med hest
• Kunne gi informasjon til lokalmiljøets helsepersonell om terapiridningens

muligheter og begrensninger

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Trille Staubo med flere
Tid: OBS! 13. – 17. september 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall:
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer. Lunsj blir
evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Krav til Hestekunnskapseksamen:
Hestekunnskapseksamen arrangeres av Norsk Hestefagskole,
Starum, 2850 Lena. For mer informasjon og påmelding,
ring  61 16 55 00 eller se www.nhest.no

evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 16. august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 30410301

Ortopedi hos barn og unge 0-18 år
Kurset omhandler en av de største pasientgruppene i primærhelsetjenesten. En
svært arbeidskrevende pasientgruppe både i 1., 2. og 3. linjetjenesten. Delta-
kerne skal tilegne seg en bred oversikt over ortopediske lidelser hos barn og
unge 0-18 år.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om ortopediske lidelser hos barn og unge 0-18 år
• økt kunnskap til normalvariasjoner
• økt kunnskap om spesifikke og sammensatte lidelser, diagnostisering,

behandling og tiltak
• økt kjennskap til hjelpemidler
• økt kjennskap til foreldre samarbeid og tverrfaglig samarbeid

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd.Sør-Trøndelag
Kursledere: Merete Brandal og Gerd Sellæg
Tid:18.-21.oktober 2004
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 20
Kursavgift: : kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer
Lunsj blir evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18. august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

NFF tar forbehold om at kursene kan være
fulltegnet når FYSIOTERAPEUTEN kommer ut.
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Helse- og miljøarbeid

Manuell terapi

Kursnr. 30430102

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 utgangs-
punkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hildegun Børsting og Trond Wiesener
Tid: 4.-8.oktober 2004
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke-medlemmer
Lunsj blir evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 16. august 2004
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 30430202

Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og be-
handling av lumbalcolumna, bekken og hofte
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 utgangs-
punkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Østfold
Kursledere: Bredo Glomsrød og Jo Østvold
Tid: 4.-8.oktober 2004
Sted: Fredrikstad
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer
Lunsj blir evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 13. august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 30430603

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i spesial-
konstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning av fysiote-
rapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. Kurset gir grunnlag for
benyttelse av takst for medisinsk treningsterapi innenfor Folketrygdens takst-
system for fysioterapeuter.
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasienter

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

rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på funksjonell undersøkelse

og diagnose
• kunne revurdere treningsprogrammet

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

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

Kursnr.  30420402

Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter I
Dette er et basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
• rammer og krav innen forebyggende arbeid
• krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
• arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret

Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergonomisk
rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre fagutvikling
på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent til å foreta
arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som ikke er spesialist i
helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis i minimum 50% stilling
med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for eksempel bedriftshelsetjeneste.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør- Rogaland
Kursledere: Hasse Storebakken, Vera Hejna Romstad & Hilde Heber
Tid: 18.-22.oktober 2004
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke medlemmer
Lunsj blir evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18. august 2004
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesiderwww.fysio.no.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjonen
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 14.-18.oktober, 2004
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 19. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no
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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. 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.

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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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: 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: Fortsatt ledige plasser!
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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Kursnr: 30450101

Fysioterapi ved nevrologiske lidelser
Kurset skal gi innsikt i funksjonsundersøkelse og behandlingstiltak med ut-
gangspunkt i de vanligste nevrologiske sykdommer. Kurset tar sikte på å øke
faglig forståelse og innsikt i forhold til pasienter med nevrologiske lidelser for
å gi trygghet og engasjement og øket interesse for pasientgrupper. Kurset skal
gi rom for å utveksle ideer og erfaringer samt skape refleksjoner blant delta-
gerne. Kurset tar ikke sikte på perfeksjonering av manuelle ferdigheter.

Målgruppe:Fysioterapeuter som i sin praksis møter mennesker med funksjons-
svikt som skyldes nevrologiske sykdommer. Kurset er ikke rettet mot fysiotera-
peuter som allerede har tilegnet seg bred erfaring og kunnskap i behandling av
denne pasientgruppen.
Opptakskrav: Grunnutdanning

Etter endt kurs skal deltakerene ha:
• Innsikt i nevrofysiologisk forskning i forhold til motorisk kontroll og læring.
• Oppdatering i forhold til patologi ved de vanligste nevrologiske lidelser.
• Gjennomgang av funksjonsundersøkelse, og forslag til fysioterapitiltak ved

de vanligste nevrologiske lidelser.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Birgitta Langhammer og Anne Lannem
Tid: 20.-24.september 2004
Sted: Sunnaas Sykehus
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560,- for medlemmer, kr 6.545,- for ikke medlemmer.
Lunsj blir evt lagt til kursavgiften
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

HVORDAN BLI EN GOD INSTRUKTØR?
- Fordypningskurs i mensendieckgymnastikk

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: Faggruppen i Mensendieckfysioterapi
Kursleder: Inger Klemmetsen
Tid: 2.- 5. juni, onsdag kveld, dag torsdag, fredag og lørdag.
Sted: Skøyen kirke
Deltagerantall: maksimalt 30 stk
Kursavgift: 1700 for medlemmer av faggruppen, 2400 for ikke-med-
lemmer av faggruppen
Påmeldingsfrist: 14.05.04
Påmelding til: Elin Berven i Faggruppen for Mensendieckfysioterapi
via mail elin.berven@bna.oslo.kommune.no, eller telefon: 90 11 44
12.
Innbetaling til kontonr: 1602 59 25657 innen fristen.

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

Nettbasert opplæring:

Office pakken!
NFF har inngått en gunstig avtale med Glass-
paper AS som gir NFFs medlemmer mulighet
til å kjøpe nettbaserte kurs til Office pakken til
en meget rimelig pris. Kursene er nettbaserte
slik at du kan ta disse når det passer inn i din
jobbsituasjon og dekker både grunnleggende
og avanserte emner innen Office. Pakken tar
for seg Word, Excel, Outlook, PowerPoint og
Windows. Du må velge om du vil ha kursene
på Office 2000 eller XP.

For påmelding til disse kursene, send mail til
info@glasspaper.no og spesifiser hvilken pakke du ønsker,
ring 22 47 22 94 eller gå inn på www.fysio.no/kurs. Glasspa-
per AS sender deretter brukernavn og passord per epost. Kur-
sene kan du fritt benytte i ett år, og koster normalt 1.990,-

pluss mva.

NFFs medlemmer tilbys pakken til

kun 1.190,- pluss moms.

Et fakturagebyr på 35,- tilkommer.
Ønsker du å se hvordan kursene fungerer ligger det mer infor-
masjon på www.glasspaper.no

www.glasspaper.no

NORSK
FYSIOTERAPEUTFORBUND
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REISESTIPEND
Søknadsfrist 30. juli 2004

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

Fondets vedtekter § 2.3. «Eventuelt reisestipend, i den utstrekning det
kan styrke etter- og videreutdanningen».

Alle søknader vurderes innenfor Fondets økonomiske rammer, basert på
forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse kan av-
slag/reduksjon være aktuelt utfra en totalvurdering av midler som står til
rådighet i perioden. Ved stor søknadsmasse totalt vil Fondets støtte til del-
takelse på kongresser kunne reduseres/falle bort.

Hva kan det søkes om støtte til:
Stipend kan innvilges til  reiser i forbindelse med:
1. * utdanninger av kortere varighet - som ikke gir formell kompetanse

eller gir mindre enn 30 studiepoeng. Utdanningen må ha en varighet
på minimum 2 dager. Det kan gis stipend til ett kurs/én utdanning pr.
år. Som ett kurs/én utdanning forstås kurs/utdanning som gir eget
kursbevis.

* deltakelse på fysioterapifaglig relevant kongress/seminar.
Det kan gis stipend til én kongress pr. år.

Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter etter rimeligste
reisemåte.
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,- pr. døgn
ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opphold etter regning,
maksimum kr. 3.000,-. Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbeta-
ling kr. 13.000,- i reise- og oppholdsutgifter for samme tiltak.

2. For deltagere på kongresser med presentasjon av egne innlegg vil det
i tillegg være mulig å søke om dekning av inntil 75% av kongress-
avgiften.

Mottakere av annen finansiering fra Fondet, herunder stipendiater eller
fagutviklingsstipend, vil ikke kunne søke om reisestipend innenfor samme
periode.

Hvordan søke:
Det er utarbeidet eget søknadsskjema, merket «Reisestipend» 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 sen-
des en kort rapport (ca. en side) om hensikten med, faglig utbytte av og
egen vurdering av tiltaket, og kopi av bilag for søknadsbeløpet.

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)
e-post: post@fondet.fysio.no

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

Søknadsfrister for reisestipend er 30. januar og 30. juli hvert år.
Dette innebærer at søknadene må være poststemplet senest disse datoene.

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

International Master i Exercise
Physiology-Sports Sciences
Ved Det Medisinske Fakultet, NTNU, Trondheim
http://www.medisin.ntnu.no/isb/idrett/index-idrett.html
Søknadsfrist 15. mai.

Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet

Forhåndsmelding om
HØSTSEMINAR 25.-26. oktober 2004 i Bergen
Arrangører: Norsk forening for håndterapi i samarbeid med
Haukeland sykehus, Bergen

❆ HÅND etter brannskade
❆ HÅND ved Plexus Brachialis skade
❆ HÅND hos den slagrammede
❆ HÅND ved CP-tilstander
❆ HÅND  hos tetraplegikeren
Rammet inn i filosofering om betydning av
HÅNDEN I INDISK KULTUR.

Seminaret er åpent for alle fysio-ergoterapeuter.
Nærmere omtale i FYSIOTERAPEUTEN nr. 8 (august).
Se også vår hjemmeside :www.haandterapi.org

Norsk Forening for Håndterapi

Fortløpende kurs i Basal Kroppskjennskap
og T’ai chi chuan, Oslo høsten 2004

Kurset strekker seg over 10 mandager f.o.m. 20. september 2004,
kl. 16.30 – 19.00.
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo
Kursavgift: 2100,-
Påmeldingsfrist: 1. sept. 2004
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo.  Tel. 22 68 66 94.
e-post: ulla-britt@c2i.net

Welcome to
The 3rd Nordic Conference on Orofacial Therapy
Time: 18.-19. October 2004
Place: Kultur og konferansehotellet Voksenåsen, Voksenkollen, Oslo,
Norway
Conference fee: NOK 3.000.
Registration: Deadline for registration September 4th, 2004.
Information: Dr. Stefan Axelsson, Lovisenberg Diakonale Hospital,
TAKO-Centre, Lovisenberggt. 7A, 0440 Oslo. Phone: 23 22 59 49.
Fax: 23 22 59 48. e-mail: stefan.axelsson@tako.no
Organisers: NFH (Nordic Association for Disability and Oral Health),
TAKO-Centre (Resource Centre for Oral Health in Rare Medical
Conditions).

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
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Medisinsk Trenings Terapi (MTT) 2004
   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

   MOLDE - MAI
MTT for skulder, albue og håndleddssmerter. Dysfunksjon i nedre
ekstremitet
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

PROGRAM
0900-0910 Åpning og informasjon om RASP

v/Per Johan Isdal, avd.sjef.
0915-1000 Hva er en spiseforstyrrelse?

v/Per Johan Isdal, avd. sjef RASP
1000-1045 Kroppen som livshistorie – hvordan kroppslige plager kan

betraktes som reaksjoner på ubearbeidede følelser og/eller
tilpassninger til vanskelige livssituasjoner, relatert til spise-
forstyrrelser v/ Susanne Sternberg, overfysioterapeut,
Nordjyllands amt.

1100-1130 Erfaringer med behandling av pasienter med spiseforstyr-
relser ved RASP, v/Liv-Jorunn Kolnes, spesialfysioterapeut.

1130-1215 Erfaringer med behandling av pasienter med spiseforstyr-
relser ved institutt v/Irlin Rollum og Kristin Storm, spesialis-
ter i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

1215-1300 Lunsj
1300-1430 Kliniske kasi - gruppearbeid.

Regional avd. for spiseforstyrrelser ved Ullevål Universitetssykehus inviterer til
SEMINAR OM FYSIOTERAPI OG SPISEFORSTYRRELSER

Tid: 10. september 2004
Sted: Søsterhjemmet/Aud. 477, Ullevål universitetssykehus

Fysioterapeutisk behandling av pasienter med spiseforstyrrelser er lite dokumentert og utforsket.  Regional avdeling for
spiseforstyrrelser (RASP) ønsker med dette å sette temaet på dagsorden. Målgruppen er fysioterapeuter som arbeider
med denne pasientgruppen. Et viktig mål med seminaret er kunnskapsgenerering.  Erfarne klinikere presenterer hvordan
de tilnærmer seg pasientgruppen. I gruppearbeidet gis deltakerne anledning til å få frem egne erfaringer. Vi ønsker også
å stimulere til nettverksbygging for fysioterapeuter som er opptatt av temaet.

1430-1530 Presentasjon av arbeidet i gruppene
1530-1600 Oppsummering og avslutning. Valg av videre opplegg for

nettverksarr.

Seminaravgift kr.  500,- (inkl. lunsj).
Påmelding sendes: Ullevål universitetssykehus HF, Psykiatrisk divisjon,
Regional avd. for spiseforstyrrelser, 0407 Oslo v/Mona Andersen. Evt per e-
post: mona.andersen@ulleval.no
Frist for påmelding: 01.08.04
Påmeldingen er bindende, og faktura for seminaravgift vil bli sendt ut etter
påmelding. Ved påmelding må navn, stilling og arbeidssted opplyses, hvor
lang erfaring en har med denne pasientgruppen og hvorfor en ønsker å delta
på seminaret.  Maks antall deltakere er 40.

Eventuelle spørsmål rettes til fysioterapeut v/RASP,
e-post: Liv-Jorunn.Kolnes@ulleval.no
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fysioterapeuten@fysio.no

annonse@fysio.no
www.fysioterapeuten.no

NFFs kolleksjon

Medium tursekk,
30 liter
Svart, med NFFs logo

kr. 200

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no og 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 og velg NFF-butikken.

Hvitt krus med
NFFs logo

kr. 40

Svart veske med
NFFs logo med plass
til perm eller PC

kr. 150

Dokumentmappe
i polyester

kr. 120
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● Universitets- og høgskoleutdanninger
For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

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 )

HELSE- OG
SOSIALINFORMATIKK
60 studiepoeng

Master/påbyggingsstudium i informasjons-
og kommunikasjonsteknologi (IKT) for helse- og sosial-
sektoren, nettbasert deltidsstudium over to år.

Målgruppen for studiet er personer
som ønsker å styrke og videre-
utvikle sin kompetanse innen bruk
av informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi. Studiet bygger på
3-årig bachelor/høgskoleutdanning
i helse- og sosialfag eller tilsva-
rende og minst ett års relevant
praksis etter fullført utdanning.
Vanlig semesteravgift, ca. 700,- for

skoleåret 2004-2005. Vi har samarbeid med Universitetet i Aalborg slik
at de som ønsker det kan fortsette der og ta ”Mastergrad i
Sundhedsinformatik”.

Studiested: Høgskolen i Agder
Søknadsfrist: 1. juni 2004
Studiestart: September 2004

Søknadsskjema og annen informasjon fås ved henvendelse til høgskolen.

Høgskolen i Agder, Fakultet for teknologi
Grooseveien 36, 4876 Grimstad

Telefon: 37 25 30 00 E-post: studieveileder@hia.no
www.hia.no/helid/hs-informatikk/

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

Grunnkurs i akupunktur: Behandling av muskel-
skjelettlidelser og hodepine
Trinn I, 8 dagers grunnkurs i akupunktur i Kristiansand 14/10-17/10
2004, og 06/01-10/01  2005. 64 timer - 2 bolker a 4 dager.
Arr: Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur
Kursledere: Spes. Allmennmedisin  Holgeir Skjeie og Fysioterapeut
Bosko Gardasevic.
Sted: Kristiansand: LHL sine lokaler i Tollbodgata 4.
Obligatorisk kurslitteratur: Lærebok i Akupunktur, Heyerdahl og Lys-
tad, revidert utgave. Universitetsforlaget 2003.
Kursavgift: kr 7.300,- ( for begge bolkene).Læreboken er ikke inkludert.
Max.deltakerantall: 30.
Påmelding til: Bosco Gardasevic, NFMA, Torridal Fysioterapi og Aku-
punktur, Setesdalsveien 402, 4619 Kr. sand. Tlf. 38 08 72 71 / mobil: 95
05 35 26, e-mail: sir-jo@online.no innen 15. september 2004.
For fullt underv.program/timeplan, se www.medisinsk-akupunktur.no
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København har en intimitet og sjarm du skal lete lenge etter! En storby med
så mye sjarm og vennlighet er en sjelden opplevelse. Ditt 3-stjerners hotell
ligger helt sentralt i København ved Østerport Stasjon kun 500 meter fra Den
lille Havfrue, Kastellet og Langelinie. Opplev Tycho Brahe Planetarium, en
reise i verdensrommet og Madam Tussauds voksmuseum, hvor all verdens
kjente personer ser skremmende ekte ut. Strøget glitrer med sitt eksklusive
utvalg av det "hotteste" fra motebladene, liksom Den lille Havfrue glitrer i
solen der ute på Langeline. Nyhavns tradisjonsrike vertshuskvarter syder av
mennesker med munter livslyst og du kan nyte øl, snaps og den danske hyg-
gen til priser som bekrefter at det er "dejlig" å være norsk i Danmark!

Comfort Hotel Østerport tilbyr frokostrestaurant. Alle rom har bad/WC,
telefon og adgang til Internett.

Ankomstdatoer: Tilbudet gjelder med valgfri ankomst i perioden 18.06. -
01.07. & 11.07. - 02.08.2004.

Ekstra døgn med frokost kr 325,-. Rabatt ved to betalende voksne: Maks. 1 barn 0-4 år gra-
tis i foreldrenes seng. Maks. 1 barn 5-15 år halv pris i foreldrenes rom.

3 overnattinger
3 frokostbuffeer

kun kr 1.099,-
pr. person i dobbeltrom

Enkeltromstillegg. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-.
Avbestillingsforsikring kan kjøpes.
Oppholdene inkluderer kun sluttrengjøring.
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
* i forhold til hotellets veiledende normalpris – med forbehold om spesialtilbud.

For bestilling og mer informasjon ring: 

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

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

4 sommerdager på ★★★ Comfort Hotel Østerport

Den lille Limfjordidyllen Løgstør er med sitt gamle handelsmiljø og sin levende
havn, en av Danmarks hyggeligste feriebyer, med en unik beliggenhet ved
Limfjordens fristende bølger. Hver sommer vokser byen betydelig med en strøm av
sommerturister, som kommer for å nyte stemningen i byens små gate. Butikkene
blomstrer og i den gamle haven kan du kjenne duften av tang og tare. Her ligger
også Løgstørs stolthet, den vakre nyrestaurerte Frederik VII's Kanal, og i hele
området lokker Limfjordens aller beste badestrender. Det 3-stjerners Løgstør
Parkhotel ligger i utkanten av Limfjordsbyen med utsøkte fasiliteter og med en
koselig og original stemning i den engelske puben. Herfra har du opplagte
utfluktsmål som Vitskøl Kloster med den unike krydderihaven (10 km), sommer-
sydende Aalborg (47 km) og Vesterhavets brusende bølger (20 km).

Løgstør Parkhotel tilbyr restaurant, pub, fitnessrom og solarium. Alle rom har
bad/WC, telefon og TV.

Ankomstdatoer:
Juni: 19. 24. 29.
Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29.
Aug.: 3. 8.

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 to-retters middager

6 sommerdager på ★★★ hotell i Løgstør på Jylland

REISER – med egen transport – for lesere av spar opp til 45%*

Skandinavias hotteste storby

København
Dansk sommeridyll ved 

Limfjorden

kun kr 1.649,-
pr. person i dobbeltrom
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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

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

4.100,-
inkl. deluxe hode-
stßtte og bÞreveske

Tilbudspakke

Ring 22 19 40 25
eller klikk deg inn p¬ 
BodyMindShop  com

aBenker     aStoler     aPuter     aPßller     aOljer     aKremer 
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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

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

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

BAMSE PRODUKTER
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

Løkkaskogen 10A, 0773 Oslo Tlf. 22 93 30 50/63 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

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

Elin Engeseth,
nestleder

Takstforhandlingene

Det er vår, og NFF er opptatt av å ivareta medlemmenes interesser i forhold til inntekts-
og arbeidsvilkår. I skrivende stund er oppgjørene i offentlig sektor godt i gang, mens
takstforhandlingene er under forberedelse.

Som kjent vil forhandlingsresultatet for ansatte fysioterapeuter være en del av bereg-
ningsgrunnlaget for kravene som utarbeides for takster og driftstilskudd. Kravene utar-
beides på grunnlag av to forhold. Det første er inntektsutviklingen for sammenlignbare
grupper, det andre er utgiftsøkningen på områder som berører drift av praksis. Privat
fysioterapipraksis representerer et skjæringspunkt mellom privat og offentlig sektor. NFF
legger ned mye arbeid hvert eneste år for å presentere de særlige forhold som gjelder her.
Som organisasjon har NFF et krav til både å ivareta medlemmenes interesser og tjenes-
tens kvalitet. Videre må vi bidra til at staten forvalter folketrygdmidlene til befolkningens
beste.

Derfor inneholder avtalen om forhandlingene i privat praksis både bestemmelser om
honorartakster for fysioterapi, driftstilskuddet og forslag til endringer i forskriften som
regulerer bruken av takstene. Det økonomiske resultatet må sees i sammenheng med
takstbruk og fordelingen av fremforhandlede tillegg.

I årets oppgjør ser vi for oss at takstbruk og fordeling av fremforhandlede tillegg blir
viet ekstra stor oppmerksomhet. NFF har deltatt i en arbeidsgruppe i Rikstrygdeverket
der takstbruk og takstutforming har vært drøftet. I denne forbindelse ble også selve
henvisningsordningen diskutert. NFF mener tiden er inne for at fysioterapeutene selv be-
stemmer behandlingstiltak og antall behandlinger. Når legen etter en medisinsk undersø-
kelse henviser pasienten til fysioterapi, overtar fysioterapeuten det faglige ansvar for å
funksjonsundersøke og behandle pasienten. Legen bør bare i spesielle forhold henvise til
spesifikke tiltak.

Det kommer frem ønske fra begge parter i nevnte arbeidsgruppe om å forenkle takst-
plakaten. NFF vil i utforming av krav til forhandlingene komme med forslag til forenk-
ling. Det er imidlertid av overordnet betydning for NFF at medlemmene ikke går ned i
inntekt. Staten må betale for at det ved en forenkling blir lettere å forvalte oppgjørene i
privat fysioterapipraksis.

En forenkling av takstplakaten vil også gjøre det lettere for Rikstrygdeverket å kon-
trollere at takstene blir brukt riktig. Staten søker forklaring på påstått stor økning i utbeta-
ling til fysioterapi over Folketrygden. Fysioterapeutene skal ikke bli trukket til ansvar for
utgiftsøkning som etter NFFs mening ikke skyldes feil takstbruk. De siste årenes økning
av utgifter til fysioterapi har mest å gjøre med kommunenes manglende økonomiske evne
til å bygge ut fysioterapitjenesten med fulle driftsavtaler og flere stillinger. I en presset
tjeneste behandles først og mest de pasientgruppene som er prioritert med full refusjon.
Det er her vi finner hovedforklaringen til økning i utgifter til fysioterapi over Folke-
trygden.
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Ta gjerne kontakt med NFFs informasjons-
leder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 35 67.
E-post: hn@fysio.no

Oslo kommune – overføring
av ansvar for transport av
helsepersonell
I Oslo kommune har det vært mye uklarhet rundt den
nye ordningen for reiseutgifter for privatpraktiserende
fysioterapeuter med manglende utbetalinger mv.

– NFF har hatt gjentatt kontakt med Byråds-
avdelingen for å få Oslo kommune til å betale ut rei-
seutgiftene til våre fysioterapeuter, sier advokat Kjer-
sti Hatlestad i NFF.

I et skriv som NFF fikk kopi av rett før påske skri-
ver Byrådsavdelingen til alle bydelene og Helse- og
velferdsetaten at disse skal «dekke reiseutgifter til
fysioterapeuter og leger som bydelen/etaten har av-
tale med». Det heter videre i skrivet at «skyssutgiftene
dekkes etter statens reiseregulativ, p.t. kr 3,00 pr km.
Fysioterapeutene skal få dekket fastbeløpet på kr.
24,00 pr. reise. Utbetaling skjer etter samleregning
og bør skje kvartalsvis, men dersom en behandler
foretar særlig mange sykebesøk, kan det være aktu-
elt å betale ut hver måned».

Etter dette håper NFF at alle våre fysioterapeuter
får det oppgjøret de har krav på fra sin bydel.

Henvendelser angående
kurs
Ved henvendeleser angående kurs, bruk e-post
adressen: kurs@fysio.no

Faktura for kurs
På faktura for kurs er det nå kun ett beløp. Kostnader
for eventuell lunsj og kompendium er lagt til annon-
sert kursavgift. I opptaksbrevet som deltakerne mot-
tar i forkant av et kurs vil andre kostnader slik som
lunsj og kompendium bli spesifisert.

Når arbeidsgiver skal betale for kurset, må dette
spesifiseres ved påmelding. Hvis NFFs fagseksjon ikke
har fått beskjed om dette innen påmeldingsfristen,
blir fakturaen skrevet ut på deltakerens navn. Dette
kan ikke endres etter at fakturaen er sendt ut.

Todelte kurs innen barne-
fysioterapi
Fagseksjonen minner om at kurs innen barne-
fysioterapi som har del 1 og del 2 regnes som ett
kurs. Dette gjelder Bevegelsesutvikling del 1 og 2 og
Fysioterapi for barn 0-6 år del 1 og 2. Dette innebæ-

rer at deltakeren binder seg til å ta del 1 og del 2
sammenhengende og betale for hele kurset ved på-
melding. Kurset har en kursavgift på kr 7.120,–, men
er etter ønske fra deltakere/arbeidsgivere delt i to rater.
Ved sykdom og svangerskapspermisjon kan delta-
kere søke utsettelse av del 2 i ett år. Da må du even-
tuelt ta del 2 et annet sted enn der du tok del 1.

Påmeldinger til kurs etter
utgått påmeldingsfrist
Ved ledige plasser på kurs ved påmeldingsfristens
utløp, tas det imot påmeldinger til kurset er fullteg-
net. Se også www.fysio.no under opptakskriterier i
NFFs kurs og møter. Det tas forbehold om at kurs
kan være fulltegnet når FYSIOTERAPEUTEN kommer
ut. Påmeldinger som sendes etter påmeldingsfristen
til fulltegnede kurs med venteliste er ikke gyldige.
NFFs fagseksjonen anbefaler derfor at du leser kurs-
kalenderen på nettsidene www.fysio.no/kurs. Denne
oppdateres jevnlig. Etter at påmeldingsfristen har gått
ut skal det stå enten «Fortsatt ledige plasser» eller
«Fullt». Du kan gjerne ringe NFFs fagseksjon for nær-
mere informasjon.

Godkjenning for godtgjøring
NFF minner om at for å motta godtgjøring for «Terapi-
ridning» og «Arbeidsplassvurdering på oppdrag for
trygden» må det søkes godkjenning hos NFF. Søk-
nad og dokumentasjon på relevant kompetanse sen-
des NFFs fagseksjon. Kvalifikasjonskrav til Terapi-
ridning er gjennomført kurs i Terapiridning trinn 1 og
trinn 2.

Kvalifikasjonskrav til Arbeidsplassvurdering for
trygden er:
● Spesialist i helse- og miljøarbeid MNFF,
● NFFs kurs i Helse- og miljøarbeid i bedrift

del I,
● Statens grunnkurs for verne- og helse-

personale eller
● minst 3 års arbeidserfaring i min. 50 prosent

stilling med forebyggende fysioterapi/-ergo-
nomi.

Årets forhandlere
om driftstilskudd
og takster
Årets forhandlinger for privat praksis vil bli
gjennomført i mai og juni. Ny forskrift om
«stønad til dekning av utgifter til fysiote-
rapi» vil bli sendt ut til medlemmene i slut-
ten av juni.

Forhandlingsdelegasjon

Advokat NFF, Kjersti Hatlestad
E-post: kh@fysio.no
Telefon (a) 22 93 30 56,
(mob) 97 76 97 90.

Seksjonsleder forhandlings-
seksjonen NFF, Bente Mørck
Krogdahl. E-post: bmk@fysio.no
Telefon: (a) 22 93 30 61,
(mob) 91 83 59 85.

Generalsekretær NFF,
Lene Rønning-Arnesen
E-post: lra@fysio.no
Telefon (a) 22 93 30 52,
(mob) 91 32 27 53.

Medlem Privat Råd,
Magnhild Aasen
E-post: magnaase@online.no
Telefon (a) 23 03 11 82,
(p) 22 69 94 16.

Medlem Privat Råd, Marit Hvaal
E-post: mar-hval@frisurf.no
Telefon (a) 61 33 03 16,
(p) 61 33 01 56.

Leder Privat Råd og medl. av
Sentralstyret, Roar Høidal
E-post: roar.hoeidal@c2i.net
Telefon (p) 32 76 30 57,
(mob) 92 69 89 57.

Forhandlingsleder
Nestleder i NFF,
Elin Engeseth
E-post: e.enge@online.no
Telefon (p) 64 94 65 13,
(mob) 91 65 10 84.

Ny versjon av ASA 431
En ny og leservennlig utgave av Avtale mellom Kommunenes Sentral-
forbund og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter ble i
begynnelsen av april sendt til medlemmer som er registrert som
privatpraktiserende.

Både Kommunenes Sentralforbund (KS) og  NFF sa høsten 2002
opp ASA 4313 til reforhandling. Etter flere runder med kontakt mel-
lom partene ble det enighet om at dagens avtale videreføres frem
til 1.7. 2005 med mindre redaksjonelle endringer. Les mer i NFFs
følgebrev om avtalen.

Er du ikke registrert som privatpraktiserende i NFFs medlems-
register, vil du ikke motta trykksaken og følgebrevet.
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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 (4/2004).

– Vi er så få fysioterapeuter i

Norge at alle bør være medlem i

NFF, også alle vi som driver pri-

vat praksis. Sammen står vi

sterkere, sier Siri Hellandsjø,

som snart har 30 års medlem-

skap i NFF bak seg

Etter at hun var ferdig med fysioterapi-
studiet i Edinburgh i 1973, ble hun der
borte et par år i praksis. Men etter at hun
kom hjem til Norge i 1976, har det vært
en selvfølge for henne å være medlem i
NFF.

Siri arbeidet i kommunal praksis og på
sykehus fram til 1982. De siste 22 årene
har privat praksis vært hennes virkefelt.
Hun var leder i NFFs avdeling i Buskerud
i 15 år og har hatt flere sentrale verv i
NFF, blant annet i forhandlingsutvalget
for privat praksis. De seks siste årene har
hun vært medlem av sentralstyret.

Fag og fagarbeid
– Mine to hovedgrunner for å være med-
lem er ikke originale, men opplagte.
For det første gir en felles fagforening et
sterkere inntrykk utad i forhandlinger.
Påvirkningskraften økes. Vår plass og sta-
tus i norsk helsevesen styrkes ved at vi

Alle bør være medlem!

står samlet fagorganisatorisk. For det andre
ivaretar vi vår faglige styrke best ved å til-
høre én felles organisasjon. Våre kurs er
godt besøkt fordi de holder et høyt faglig
nivå. Det samme kvalitetsstempelet kan vi
med god samvittighet sette på våre fagråd
og faggrupper. I tillegg har vi Fondet, med
midler til etter- og videreutdanning, som er
svært ettertraktet. Mine to gode grunner for
medlemskap henger sterkt i hop. Jo bedre
arbeid NFF gjør på begge felter, desto
stoltere medlem – og fysioterapeut – blir
jeg, sier en engasjert Hellandsjø.

Ønsker kvalitetssikring
Styremedlem Hellandsjø mener NFF er vel
ansett på mange felter, men at synligheten i
kommunene kan bli enda bedre.

– Å flagge vår kompetanse lokalt er en
stor utfordring. Her har vi mye å lære av
unge fysioterapeuter som ofte står på bar
bakke etter endt utdanning. Vi må arbeide
for å markedsføre – og dermed synliggjøre –

både forbund og fag enda sterkere, mener
Hellandsjø. Hennes hjertesak handler for
øvrig om privat praksis. Hellandsjø øn-
sker seg en slags sertifisering av kvalite-
ten på både fag og institutt.

– En jevnlig resertifisering av praksi-
sen som fysioterapeut vil føre til at både
faglig nivå og instituttet generelt vil
holde seg oppdatert. Kvalitetssikringen
kunne for eksempel gjennomføres hvert
femte år, slik det gjøres i Nederland som
er et foregangsland innen vårt fag. En
slik ordning er under utredning i flere
land, blant annet Danmark. Meningen er
å kunne få til krav om et spesielt sertifi-
kat for å drive privat praksis, avslutter
Hellandsjø.

Trives i friluft
Et sertifikat for kvaliteten på Siris private
liv synes unødvendig. Hun er et aktivt
friluftsmenneske både sommer og vinter,
og går ikke minst mye på ski. I vinter
fullførte hun blant annet de 54 kilome-
terne i Birkebeinerrennet under tidenes
verste forhold. Når hun ikke jakter på pa-
sienter, jakter hun med gevær i det fri
sammen med sin fuglehund eller tilbrin-
ger tiden på Tranby ved Drammen
sammen med sine to voksne døtre. Men
først og fremst er Siri en stolt fysiotera-
peut i privat praksis ved Tranbysenteret
Fysioterapi.

Bernt R. Nilsen
TOTAL kommunikasjon

Synliggjøre. – Vi
må jobbe for å
markedsføre
forbund og fag
enda sterkere,
mener Siri
Hellandsjø, NFF-
medlem siden
1976. Foto:
Harald Nyquist

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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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
6 7/5 10/5   4/6
7 1/6   4/6 25/6

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.

Mai
11. Nettseminar. Webseminar om nakkesleng-
skader. Overføres fra Friskvernklinikken i Asker
fra kl.14-15.30.
Tema: Forebyggig og mulig metode for behand-
ling av nakkeslengskader.
Du finner seminaret her: www.bjdmmc-norway.org
Arr: Landsforeningen for Trafikkskadde og «Mus-
kel og skjelett-tiåret».

13. Drammen Teater. Nasjonal konferanse -
Lysdesign på arbeidsplassen.
Arr: Norsk Ergonomiforening og Interprosjekt AS.
Info: www.lyskultur.no

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

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

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

Juni
2.-5. Høgskolen i Oslo. Fordypningskurs i
Mensendieckgymnastikk.
Arr:NFFs faggruppe for Mensendieckfysioterapi.

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

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

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

27. Oslo. Konferanse. Tema: Nye tider,
nye livsløp, nye eldre?
Utfordringer ved aldring i en ny tid.
Arr: Norsk selskap for aldersforskning.
Info: www.geronord.no/nsa
Epost: kirsten.thorsen@nordemens.no

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

2005

Mars
3.-5. Wien. 2nd European Congress on Preven-
tion and Physiotherapy.

September
14.-16. København. Reuma 2005.
Kongress om forebygging av muskel- og skjelett-
sykdommer.

23.-25, Edinburgh. 2nd Int. Conference on
Movement Dysfunction
Arr: Kinetic Control and the Manipulation Ass.
Of Chartered Physiotherapists.
Mer info: www.kcmacp-conference2005.com



55Fysioterapeuten nr. 5   mai  2004

28.-30. april arrangeres det 2. nordiske sitte-
symposiet i Oslo. Tilpasning av sittestillinger er
et spesialområde som stiller stadig større krav til
fagfolks  kompetanse, og som krever store res-
surser for å komme frem til gode løsninger.

Det nordiske sittenettverket består av repre-
sentanter fra Rikstrygdeverket i Norge,
Hjälpemedelinstitutet i Sverige, Hjælpemiddel-
instituttet i Danmark og Tryggingastofnun
Rikisins på Island. Nettverket har utviklet en
egen nordisk webside om sittestillinger og mobi-
litet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
www.sitsite.net.

 Sittesymposiet arrangeres av Norges Handi-
kapforbund og Leverandørforeningen for helse-
sektoren og finner sted på Norges Varemesse i
Lillestrøm. I tillegg til norske fagfolk er flere in-
ternasjonale forelesere invitert, og den siste fors-
kningen innen tilpasning av sittestillinger vil bli
presentert.

Program og informasjon finner du på
www.netf.no/aktiviteter/sittesymposiet.pdf

Sittesymposium

Fysioterapeut Odd-Egil Olsen, Hammerfest, er den første som får

tildelt den nyopprettede forskningsprisen Messnerprisen 2004

for sin forskning innen idrettsmedisin.

Prisen deles ut til beste forskningsarbeid publisert gjennom tidsskriftet Scandinavian
Journal og Medicine and Science in Sport. Til Finnmark Dagblad sier prisvinneren
at utmerkelsen både var overraskende, positivt og inspirerende.

– Prisen er et tegn på at det vi gjør blir godt mottatt i andre forskningsmiljøer,
sier Olsen.

Prisen fikk han for sin artikkel om et forskningsprosjekt som han sammen med
fysioterapeut Grethe Myklebust, Senter for idrettsforskning, har gjort ved Norges
Idrettshøgskole. Forskerne har sett på hvordan parkett/tregulv og kunstdekke innvir-
ker på korsbåndskader hos håndballspillere. Via data innhentet og samlet gjennom
sju sesonger, har de funnet ut at spill på kunstdekke, som ligger i de fleste håndball-
haller i Norge, er risikoen for korsbåndskade 3-5 ganger så stor som på parkett/tre-
gulv. Men forskningen viser at dette gjelder bare for kvinner. Forskjellen er mindre
blant menn og nå undersøker de hva som er årsaken til dette. Andre bidragsytere i
denne forskningen har vært professorene Roald Bahr, Lars Engebretsen og Ingar
Holme. ■

Forskningspris
til fysioterapeut

69 27 59 80
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