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innspill  fra Folkestad

Anders Folkestad
leiar av UHO

Ein bunke aviser kan vere eit godt grunnlag for
refleksjonar. Her kryr det av motstridande holdningar.
Ein stoppar opp og funderer; er vi steikje galne?

Vi les om kamp mot fattigdom og om rekordstor jule-
handel på same avisside. Om barn som svelt og om barn
som er for feite. Om unge rusmisbrukarar i uverdige
situasjonar og om rusglade vaksne til og frå julebord.
Om ungdomskriminalitet, om nedlagde fritidstilbod. Vi
blir tekne med inn i luksuriøse forretningsbygg, men
også til forfalne og iskalde barnehagar.

Sviktande vassmagasin og stigande straumpris utløy-
ser høge rop, medan julelysa står på for fullt det meste av
året i store og små bygg, inne som ute. Å spare er nærast
eit framandord. Overforbruk, sløseri og miljøproblem, er
helst politikarane sine saker, ikkje mine, ikkje våre.

Men sjølvsagt, vi les vidare i avisene om vårens
motar, om valdelege dataspel, siste skrik i spesialisert
sportsutstyr for barn, for ungdom, for kvinner og for
menn. Om barn og unge som stel for å halde tritt med
motehysteriet. Og vi kjem til krigsoverskrifter om for-
kjølte fotballspelarar i England. Før nye overskrifter
minner oss om at Framstegspartiet er landets største, og
Carl I. Hagen landets mektigaste. Steikje galne?

Kva har så dette med UHO å gjere? I alle fall fortel
dette noko om forholdet mellom privat velstand og
offentleg fattigdom. Dette utfordrar oss. Det same gjer
fattigdomsproblema. Å vere organisert kallar på solidari-
tet, og på viljen og evna til å sjå ut over eigne rekkjer.

Dessutan: det skal og må satsast på behandling, på re-
parasjon og på straffetiltak. Men kvifor er det mest alltid
«for dyrt» å  førebygge? Vi  forsømer skulehelsetenesta,
forsømer kultur- og fritidstilbod og forsømer trening og
fysisk aktivitet.  Kroppsøvingsfaget blir svekt, medan vi
veit at livsstilssjukdomar påfører fellesskapet enorme
kostnader. Sjukefråværet stig i verdas rikaste land.

Statsministeren sa mykje fornuftig i nyttårstalen sin.
Han oppmoda til å satse på verdiar – mellom anna på
helse og fysisk aktivitet. Men livsstil må handle om noko
meir enn trening på grøn resept for dei med høgt blod-
trykk. Viss ikkje – framleis steikje galne?

Steikje galne?
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BEST
BILLIG

ST?

Tredemølle til ditt behov
EXERCISE X.TRACK

Veil pris fra kr. 59 900,- +MVA

Veil fra kr. 16 088,- +MVA

Veil pris  kr. 29 950,- +MVA

Tredemølle spesielt godt for fysikalske institutt, 
institusjoner og lett treningssenterbruk. Levers med 

meget god støtdemping og med et spesielt 
støtdempende bånd (ortopedic belt). Enkel betjening 

med hurtigtaster og nødstopp.

Hastigheter fra 1,0 til 20 km/t. Stigning 0-15%, 
Løpeflate 142 x 50 cm. Polar™ pulsmåler er standard.

 KEYS ALLIANCE 950

KEYS ALLIANCE 835

Produseres av Exercise på vår fabrikk i Trondheim.
Kjennetegnes av svært presis motorstyring, rask 

akselrasjon og ekstreme  ytelser. Stødig og stabil 
konstruksjon og et svært servicevennlig produkt. 

Enkel betjening, men avanserte programmer for 
den som ønsker det. Her er det mulig å løpe

Holmenkollstafetten  eller andre løyper.

Flere modeller med maksimalhastigher fra 20 
km/t til 35 km/t. Stigning -5% til 20%. Løpeflate
160 x 50 cm. 

Det natulige valget der tredemøllen utsettes 
for hard bruk eller for idrettsutøvere.

Topp tredemølle for institusjoner, fysiklalske institutt og 
hjemmebruk. Tredemøllen kan foldes opp når den ikke 
benyttes.  God støtdemping. Enkel betjening med 
hurtigtaster og nødstopp.

Hastighet fra 1,0 til 16 km/t, inntil 12% stigning.
Løpeflate 130 x 45 cm. Polar pulsmåler.

Exercise utvikler og produserer tredemøller. Våre Exercise 

tredemøller er utviklet i samarbeid med ledende treningssentre, 

friidrettsutøvere og forsvaret for optimal brukervennlighet, løpsfølelse

og driftsikkerhet.

I tillegg importerer vi ledende merker av både tredemøller,

kondisjonstreningssutstyr  og styrketreningsutstyr. Vi leverer 

komplette løsninger med  høykvalitets utstyr til treningssenter,

bedrifter, fysioterapeuter og til hjemmebruk.

Exercise x.tech AS
Abelsgate 5
7030 TRONDHEIM
Telefon: 7354 0399
Telefax: 7354 0393
e-mail: exercise@exercise.no
internett: www.exercise.no
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Helseminister Dagfinn Høybråten (bak)
har lagt fram stortingsmeldingen «Re-
sept for et sunnere Norge». På resepten
står blant annet fysisk aktivitet. Leger får
en egen takst for å henvise til tilpasset
trening, men det følger ingen penger
med ordningen.

Petter Planke har satset millioner av kroner på å
selge fysioterapi gjennom selskapet Nordisk
Terapi. Hittil har ikke Planke-satsingen kastet av
seg i form av inntekter. Men gründeren har
klokketro på at fysioterapi er fremtidens produkt.

7
ESA, EØS-avtalens vokter i Brüssel, har
vurdert lovligheten av den norske
driftstilskuddsordningen for fysioterapeu-
ten. ESA mener ordningen ikke bryter med
EØS-retten og vil ikke gripe inn. Det var
Snorre Vikdal (bildet) som klaget ordnin-
gen inn for ESA. Nå vurderer han å anke
avgjørelsen.

28
Mange pasienter som er kreftopererte får
store problemer med vannsamlinger i
kjønnsorganene, fordi lymfesystemet ikke
fungerer. Behandlingen av denne typen
lymføden er sensitivt, og mange pasienter
blir ikke henvist til slik behandling.
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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.

Endelig kom folkehelsemeldinga: «Resept for et sunnere Norge».

Den slår fast at det er sterk sosial ulikhet når det gjelder helseproblemer og faktorer som

påvirker helsa. Det er også kjønnsulikhet. Kvinner blir oftere syke enn menn. Medisinske til-

tak er likevel oftest prøvd ut på og rettet mot menn.

Resepten regjeringen foreslår er at folk må ta ansvar for egen helse. Det må bygges allian-

ser mellom det offentlige og frivillige aktører i samfunnet og det må forebygges mer for å re-

parere mindre (side 8-9).

Meldinga tar opp mange sentrale forhold når det gjelder helsetilstanden i befolkningen på

en god måte. Men den drøfter i liten grad sykdomsfremkallende trekk ved det nye arbeidsli-

vet. Høye produksjonskrav, hyppige omstillinger og arbeidsledighet har åpenbart noe å si for

hvordan vi har det, men nevnes omtrent ikke i meldingen.

Strategiene som foreslås for å rette på skjevhetene er også altfor spinkle. Regjeringen vil

dreie legenes fokus bort fra piller til «grønn resept». I svært mange tilfeller er dette riktig.

Men folkehelsemeldinga har ingen konkrete planer for hvordan det offentlige og frivillige or-

ganisasjoner skal settes i stand til å tilby tilrettelagt trening for folk som har fått «grønn re-

sept» av fastlegen sin. En naturlig oppfølging burde være å styrke fysioterapitjenesten i kom-

munene, idrettslagene og andre organisasjoner som aktiviserer folk. I virkeligheten skjer det

motsatte. Fysioterapeutstillinger kuttes og driftstilskudd dras inn. Idrettslagene pålegges sky-

høge leier for bruk av idrettsanleggene.

Regjeringen varsler ingen økte satsinger på disse områdene. I meldingen står det at

«tilretteleggingstiltak for økt fysisk aktivitet ... vil tilpasses budsjettsituasjonen det enkelte år.

Øvrige forslag vil dekkes gjennom framtidige omdisponeringer innenfor rammene av eksiste-

rende bevilgninger» (side 127).  Det betyr at penger til tilpasset trening må tas fra den

kurative delen av helsetjenesten. Dette er å tro på julenissen. All erfaring viser at det er umu-

lig å ta fra kurativ for å satse på forebyggende og helsefremmende virksomhet. Det trengs

nye, friske midler dersom strategien skal kunne realiseres.

Folkehelsemeldingen er nå oversendt Stortinget. Fysioterapeuter og andre som interesserer

seg for forebyggende og helsefremmende arbeid, bør fortelle Helse- og sosialkomiteen om sin

kompetanse og kreve de ressursene som skal til for at «grønn resept»-tiltaket skal kunne bli

noe annet enn et PR-jippo fra helseministeren!

Å tro på julenissen i januar
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Tre fysioterapeuter ved Trenings- og rådgivnings-

senteret på Nesodden måtte arbeide 37,5 timer i uka

i årevis, sjøl om det i tariffavtalen sto at de hadde 36

timers uke. I desember fikk de etterbetalt 120.000

kroner.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

– Hyggelig å få både pengene og medhold i saken, sier den ene av fy-
sioterapeutene Anne Britt Sollie. Ei drøy uke før jul fikk hun cirka
40.000 kroner inn på konto. Det var kompensasjon for at hun i tre år
hadde jobbet halvannen time mer i uka enn det tariffavtalen tilsa.

Også to andre fysioterapeuter ved senteret fikk etterbetalt tilsva-
rende beløp.

NFF-hjelp
Sollie forteller at Trenings- og rådgivningssenteret ble etablert som
en permanent virksomhet høsten 1993. Den gang var senteret en del
av Sunnaas sykehus som i sin tur var eid av Oslo kommune.

– Vi fysioterapeuter måtte arbeide 37,5 timers uke. Samtidig stod
det i tariffavtalen NFF har med kommunen at vi skulle ha 36 timers
uke.

Ingen vei med Oslo
Fysioterapeutene kom imidlertid ikke noen vei med saken så lenge
kommunen var eier. I 1999, i forbindelse med at Trenings- og
rådgivningssenteret skulle overføres til staten, fikk de hjelp fra NFFs
forhandlingsseksjon til å ta opp saken på ny.

– Forbundet krevde at vi skulle få etterbetalt for de siste tre årene

Fikk etterbetalt 120.000 kroner
Penger til jul. Anne Britt
Sollie og to andre fysiotera-
peuter ved Trenings- og
rådgivningssenteret på
Nesodden fikk etterbetalt
cirka 40.000 kroner hver.
Foto: Jan-Erik Østlie

vi hadde arbeidet for mye. Det varte tre nye år før saken fikk sin en-
delige løsning. 15. desember fikk vi etterbetaling for denne perioden,
pluss 12 prosent renter for hele beløpet fra 1.12.1999, forteller Sollie.

Hun legger til at de aldri hadde klart å vinne fram med saken, hvis
det ikke hadde vært for hjelpen fra NFF. ■
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Aktuelt Folkehelsemeldingen

– Programvareforlaget, som

selger dataprogrammet ProMed

Privat, utnytter endringene i opp-

gjørsordningen til å tjene ekstra

penger.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Det mener privatpraktiserende fysioterapeut
Ståle Opdal på Gjøvik. I forbindelse med
endringene i oppgjørsordningen med Riks-
trygdeverket, har Programvareforlaget utar-
beidet to ulike oppgraderinger av ProMed.

– Den ene inneholder de aller nødvendig-
ste tillegg for å kunne sende oppgjør som
blir akseptert av trygden. Den andre innehol-
der forbedringer i selve programmet som
forenkler arbeidet for fysioterapeuten. Men
denne versjonen skal Programvareforlaget
ha 3.000 kroner for, sier en fortørnet Opdal.

Han synes det er en drøy pris, all den tid

Forbannet på Programvareforlaget
han og kollegene på instituttet hans betaler
cirka 1.800 kroner i året i serviceavtaler.

– Når vi betaler så mye for opp-
graderinger, forventer vi mer enn en skrapet
versjon, sier Opdal.

Ulike behov
Daglig leder Espen Moen i Programvare-
forlaget imøtegår kritikken fra Opdal.

– Vi har utført et utviklingsarbeid for for-
bedre programmet. Den nye ekspress-
versjonen automatiserer arbeidet i langt
større grad enn standardversjonen. Da dette
skulle prises, hadde vi valget mellom å be-
laste samtlige brukere eller bare de som
valgte ekspressversjonen, sier Moen.

Han sier ikke alle privatpraktiserende har
behov for ekspressversjonen.

– Fysioterapeuter med få pasienter klarer
seg godt med standardutgaven. Men en som
har mange pasienter, vil tjene på å investere i
ekspressversjonen.

Grovt anslått sparer en fysioterapeut med
30 pasienter i måneden to timer administra-
tivt arbeid hver måned med ekspressutgaven
av ProMed.

God fortjeneste – uansett
Over 2.000 av landets til sammen 2.500
privatpraktiserende fysioterapeuter bruker
ProMed. Det betyr at programmet så å si har
en monopolposisjon.

Hvis 2.000 fysioterapeuter betaler 3.000
kroner for å få ekspressutgaven av program-
met, betyr det at Programvareforlaget inn
seks millioner kroner.

– Dette må da langt overstige utviklings-
kostnadene?

– Som sagt vil ikke alle ha behov for den
nye versjonen. Kanskje har bare 30-40 pro-
sent bruk for den. Dessuten gir vi intro-
duksjonsrabatt i januar og instituttrabatter,
sier Espen Moen.

Dersom Moens kalkyle slår til, kan
Programvareforlaget cashe inn 1,5-2 millio-
ner kroner. Det skulle være mer enn nok til å
dekke både utviklingsarbeid og til salt i grø-
ten.

Generalsekretær Lene Rønning-Arnesen i
NFF forteller at forbundet har vært i kontakt
med Programvareforlaget med sikte på å få
ekstra rabatt for medlemmer. Dette har forla-
get ikke vært interessert i å gi. ■

Stortingsmeldingen om folke-

helsen trekker opp nye strategier

for de neste ti årene. Målet er

flere leveår med god helse og

reduserte helseforskjeller.

Av Heidi Johnsen

Helseminister Dagfinn Høybråten mener
Norge skal bli sunnere ved å:
● Skape gode forutsetninger for å ta ansvar

for egen helse.
● Forebygge mer for å reparere mindre.
● Bygge allianser og infrastruktur for

folkehelse.

● Ta i bruk tiltak basert på erfaring og
kunnskap.

Forebygging er det sentrale i meldingen.
Først og fremst legges ansvaret på deg og
meg. Vi har ansvar for å ta vare på egen
helse ved å leve sunt og være i aktivitet.
Mens vi i dag går til legen og stort sett får en
pille for det meste som er ille, skal framti-
dens helsetjeneste vurdere trening framfor
piller. Fastlegen skal få nye takster for å
skrive ut «grønne resepter» som innebærer
en eller annen form for aktivitet/trening. Det
skal bli mer forebygging og veiledning i sy-
kehusene og det forebyggende tjeneste-
tilbudet til ungdom skal styrkes.

I dag hører vi at stadig flere kommunene
skjærer ned på skolehelsetjenesten. Høybrå-
ten sier i meldingen at denne tjenesten skal
styrkes og bli et viktigere lavterskeltilbud for
barn og unge, men det følger ingen penger

med til dette arbeidet.
Meldingen har et eget tillegg om kvinne-

strategi, som er en videreføring av NOU
1999:13 Kvinnehelse i Norge. Denne skal
blant annet bidra til at jenter får større selv-
tillit og bli mer bevisste i forhold til egen
kropp. Her fokuseres på sykdommer som
rammer kvinner spesielt. I dag er bivirknin-
ger av medikamenter utprøvd på menn. Re-
gjeringen lover at kunnskapen om kvinne-
spesifikke bivirkninger skal bli bedre. ■

Helsen er ditt ansvar
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EFTA Surveillance Authority, ESA, mener den

norske driftstilskuddsordningen for fysioterapeuter

ikke strider mot EØS-reglene.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Det var fysioterapeut Snorre Vikdal som for halvannet år siden ba
ESA undersøke om driftstilskudd er i strid med reglene om fri be-
vegelse av arbeidskraft og fri yrkesutøvelse. Nå har ESA, som er
EØS-avtalens vokter i Brüssel, vurdert saken. ESA mener at norske
myndigheter er i sin fulle rett til å inngå driftsavtaler og gi driftstil-
skudd til utvalgte fysioterapeuter.

Et nasjonalt anliggende
I sitt svar til Vikdal bemerker ESA at helse- og sosialområdet ikke
er harmonisert. Det vil si at EØS/EU-landene kan organisere
trygde- og helsetjenester som de sjøl vil. Det er opp til myndighe-
tene i de ulike landene å bestemme om og på hvilken måte private
aktører kan inngå i den offentlige helsetjenesten. Dette betyr at nor-
ske myndigheter har lov til å etablere en driftstilskuddsordning som
begrenser hvor mange fysioterapeuter som skal være tilknyttet
trygdesystemet.

ESA legger til at de også har undersøkt om prinsippene for fri
bevegelse av arbeidskraft og fri yrkesutøvelse er krenket. Disse
prinsippene, heter det i uttalelsene, gjelder bare i saker som invol-
verer bevegelser over landegrensene. Saker av nasjonal karakter
dekkes ikke  av EØS-retten. Så lenge utenlandske fysioterapeuter
kan få driftstilskudd på lik linje med norske, er det ikke noe å si på
driftstilskuddsordningen.

Vil anke
Snorre Vikdal forteller at han har tatt opp ESAs avgjørelse med
styret i Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF, og fått klarsignal
til å undersøke muligheten for en anke.

– Juridisk ekspertise jeg har snakket med, mener at saken ikke
er så opplagt som ESA skal ha det til. Det fins flere rettsavgjørelser
som peker i en annen retning enn den konklusjonen ESA trekker.

Vikdal forteller at UFF har kontaktet Psykologforeningen og
Yngre legers forening for å lodde stemningen for fellesopptreden.
Han har også bedt ledelsen i NFF om penger til en juridisk vurde-
ring.

– Privat råd har bedt om en full gjennomgang av driftstilskudds-
ordningen. Det er da naturlig å utrede alle sider, også hvordan den
forholder seg til rettspraksis i EU/EØS, sier Vikdal. ■

ESA-ja
til driftstilskudds-
ordningen

Driftstilskudd
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Aktuelt Nytt år

● Hvor mange medlemmer har
NFF når 2003 er omme?

– Vi har satt 8500 som mål innen landsmøtet i
november 2004. Men øker vi med samme
tempo som til nå, med 519 nye i fjor, kan vi
kanskje regne med å nå dette tallet allerede i år.

● Hvorfor melder fysioterapeu-
ter seg nå inn i NFF?

– Jeg tror det er naturlig for mange å melde
seg inn, dels fordi det gir en trygghet å være
i et fellesskap og fordi NFF tilbyr billig et-
terutdanning og er aktive i viktige forhand-
linger. Vi organiserer nå nesten alle fysiote-
rapeuter og ser også at studentene blir etter
endt utdannelse. Tidligere opplevde vi et fra-

– mål og utfordringer
NFF står foran nye mål og utfordringer i 2003. Fortsetter medlemstilgangen? Blir

det nye forhandlinger med PFF? Trives NFF i UHO? Dette er noen av

spørsmålene vi stiller forbundsleder Anne Lexow.

fall fra denne gruppen. Jeg tror også det be-
tyr mye at vi i sekretariatet reiser rundt og
gir råd og veileder lokalt. Det sier i hvert fall
tilbakemeldingene vi får.

● Vil NFF ta initiativ overfor
PFF i 2003 for å få til en
sammenslåing?

– Vi har ingen umiddelbare planer. PFF er en
liten interesseorganisasjon uten innflytelse.
Forhandlinger om driftstilskudd og takster
foregår i NFF-regi. Det samme gjør etter- og
videreutdanning. Forskning i fysioterapi er
anerkjent og langt framme blant NFFs med-
lemmer. Jeg er ikke kjent med at PFF har
forskere i miljøet. Et viktig mål for vårt for-
bund er å bedre forholdet for privatprakti-

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no
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serende, og det ville vært en fordel om vi
kunne dratt lasset sammen. Vi har stadig
misfornøyde PFFere på tråden som ber om
hjelp. Men hos oss er medlemskap inngangs-
billett for å få bistand, og flere melder over-
gang til NFF.

● Hva er de tre viktigste sakene
for forbundet i 2003?

– Får jeg virkelig bare svare på tre? OK…
1. Å få en positiv og god evaluering av

henvisningsprosjektet, som vil gi en perma-
nent ordning hvor fysioterapeuter med vide-
reutdanning i manuell terapi blir primær-
kontakter.

2. Satse på folkehelsearbeidet, blant annet
med «Beveg deg»-kampanjen som vi vil vie
stor oppmerksomhet, og som skal vare ut
landsmøteperioden. Kampanjen, med opp-
følging lokalt, har så langt vært vellykket, og
det er delt ut flere priser allerede til gode
prosjekter som skal fremme folkehelsen.

3. Vi må sette oss ned å utrede nye mo-
deller for å organisere privat praksis i Norge.
Da tenker jeg spesielt på rammevilkårene
som nå viser seg ikke å være optimale. Det
er blitt uforutsigbart å drive privat praksis.
Vi ser tendenser til at kommunene sier opp
avtaler og dermed reduserer tilbudet til be-
folkningen. Slike ordninger kan vi ikke ha.
Dette må vi diskutere med myndighetene. Vi
ser at bindingen til kommunene kan være
uheldig. Intensjonen med driftstilskudds-
ordningen var ikke at fysioterapeutene skulle
leve i en usikker situasjon.

● Hva må Victor Norman gjøre
for å få sykefraværet ned?

– Den største utfordringen ligger ikke hos
Victor Norman nå. I dag handler det om
markedsføring av IA-bedrifter. Det er ikke
nok at 30 prosent av bedriftene er med.

Rikstrygdeverket må også på banen for å
synliggjøre de ordninger som finnes for både
arbeidsgiver og arbeidstaker, blant annet
arbeidsplassvurdering av fysioterapeut.

● Hvordan synes du ett år i
UHO har vært?

– Det er nokså åpenbart at tariffoppgjøret i
2002 var med på å få en god dialog mellom
medlemsforbundene og sekretariatet. At vi
også fikk til flere gode lønnsoppgjør er et
pluss. Til tross for debatter og meningsyt-
ringer ble fellesskapet styrket. Som styre-
medlem i UHO opplever jeg stor takhøyde
og vilje til å finne fram til løsninger. Det gjør
at diskusjonene foregår der den skal foregå.

● Hvilken forventninger har du
til verdenskongressen, WCTP,
i Barcelona i juni?

– Store. En verdenskongress i fysioterapi er
en begivenhet som samler fysioterapeuter fra
hele verden. Mange kommer hit for å pre-
sentere sine forskningsresultater. Både
Norge og Norden stiller med mange delta-
kere. Mange for å presentere sine prosjekter,
andre for å knytte viktige kontakter.

● Du er som første nordmann
valgt inn i styret i organisasjo-
nen WCPT. Hva betyr det for
NFF?

– Jeg er glad for å ha fått den tilliten det er å
være Europas representant inn i verdens-
styret. For NFF vil det bety at vi får synlig-
gjort oss, og at jeg kan bringe tilbake nye
impulser. Mange fysioterapeuter har utført

studier og forskning som er viktig å få for-
midlet videre. Det er viktig å dele kunnska-
per om hvordan man driver et fagforbund
med land fra andre verdensdeler. NFFs
twinningprosjekt med Uganda er et eksem-
pel på dette.

● Vil NFF gå inn for å redusere
studentopptakene til høsten
med tanke på at arbeidsmar-
kedet er vanskelig?

– Tallene på arbeidsledige er så pass lave at
vi ikke har tenkt å gjøre slike grep nå. Vi vil
få en effekt av at det ikke lenger utbetales
gebyrstipend til utenlandsstudenter. Tror der-
for på utjevning etter hvert, slik vi hadde på
80-tallet, da vi hadde en lignende situasjon.
Men vi vurderer dette fortløpende.

● Vil NFF markere seg foran
årets kommune- og fylkes-
tingsvalg?

– Vi forsøker å være synlig for  politikerne
hele tiden. Men det er viktig å være på ba-
nen, spesielt i kommuner hvor vi har hatt
problemer. Vi ser at der fysioterapeutene en-
gasjerer seg, blir det resultater. Men det er
også viktig at vi som fysioterapeuter synlig-
gjør faget vårt og viser hvor viktige vi er for
befolkningen i kommunen.
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Kommunen er i henhold til avtale-

verket i sin fulle rett til å inndra

driftstilskudd når slike blir ledige.

Det er fysioterapeutene lokalt som

må argumentere for hvorfor det er

viktig at tjenesten ikke reduseres,

sier Elin Engeseth, nestleder i NFF.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

I kjølvannet av høstens budsjettarbeid, har
fysioterapeuter opplevd arbeidsplassene sine
truet. For å få et stramt kommunebudsjett til
å bli enda strammere, har privatprakti-
serende fysioterapeuter i mange kommuner
fått beskjed om inndraging av hele og deler
av driftstilskudd. Det har ført til kamp fra
NFFs tillitsvalgte lokalt og i enkelte tilfeller
har NFF sentralt stilt opp med juridisk ek-
spertise.

Lokalt engasjement
Nestleder i NFF, Elin Engeseth, som er
privatpraktiserende fysioterapeut, sier det lo-
kale engasjementet er viktig.

– Det er kommunens fulle rett å få bud-
sjettet til å gå opp. Vår oppgave lokalt er å
vise kommunen hva som skjer hvis drifts-
hjemmelene forsvinner. Synliggjøre hva som
skjer med tilbudet til pasientene, når de ikke
får den behandlingen de trenger. Fortelle at
mange pasienter blant annet ikke får nødven-
dig rehabilitering. Engasjer dere! Fokuser på
saken, allier dere med politikere og fortell
hvor viktig fysioterapi er for befolkningen i
kommunen. Skriv leserinnlegg i lokalavisen!
Få med dere pasientorganisasjonene! De er
både sterke og viktige.

Rammer flere
Engeseth påpeker også følgene for et insti-
tutt som drives i samarbeid med flere, hvis et

– Lokalt engasjement
synliggjør behovene best

driftstilskudd blir inndratt.
– Økonomien endres drastisk. De som

står igjen vil kunne få problemer med å be-
holde instituttet og må eventuelt etablere seg
på nytt igjen, noe som også kan by på pro-
blemer.

Fysioterapeuter i kommunene er fast an-
satte eller privatpraktiserende med driftstil-
skudd, og dekker ulike behov i befolknin-
gen. Klarer en privatpraktiserende å få til en
løsning i forhold til kommunen, kan det
være at kommunen vil spare ved å kutte
kommunale stillinger.

– Dette må vi forhindre, fordi det rammer
kommunehelsetjenesten og det tilbudet fysio-
terapeutene skal ivareta her. Når kommunen
inndrar et driftstilskudd eller deler av det,
mister pasienten sin rett til fysioterapi med re-
fusjon fra trygden. Pasienten rammes uansett.
Det er det vi må forsøke å hindre med vårt lo-
kale engasjement, sier Engeseth. ■

Slik gjør du
FYSIOTERAPEUTEN erfarer at medlemmer fokuserer på NFF sentralt og at de
ofte mener at «NFF stiller ikke opp» når de er i konflikt med kommunen. Elin
Engeseth understreker at NFF er tillitsvalgtapparatet over hele landet, og at det er
NFF du tar kontakt med når du kontakter din lokalforening. Hun påpeker også at
det er viktig å være klar over at en beslutning om å inndra et driftstilskudd/si opp
en kommunal stilling, gjøres på politisk nivå. Det er IKKE helse- og sosialsjefen
som tar en slik avgjørelse.

Huskeliste når kommunen vil kutte i fysioterapitjenesten:
● Ta kontakt med din lokale NFF-avdeling, eller fysioterapeutenes kontaktper-

son. Gjennomdiskuter situasjonen for å se hvordan behovet for tjenesten er i
kommunen.

● Hvem i kontaktnettet kjenner en eller flere politikere du kan henvende deg til?
Rett fokus mot pasientene, og få fram hvilken type pasienter som mister tilbu-
det hvis du mister driftstilskuddet/stillingen.

● Kontakte brukerorganisasjonene i kommunen.
● Bruk avisspaltene for å få fram hva fysioterapi er og hva nedskjæringer betyr.
● Ta kontakt med NFF sentralt når situasjonen låser seg.

Elin Engeseth. NFFs nestleder slår et slag
for det lokale engasjementet. Foto: Heidi
Johnsen
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– Dagens driftstilskuddsordning

må endres. Vi kan ikke leve med

kommunenes håndtering av den,

sier Geir Waaktaar, leder av NFFs

avdeling Nord-Rogaland. Avdelin-

gen vil foreslå en endring til NFFs

sentralstyre.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Waaktaar begrunner dette med usikkerheten
mange fysioterapeuter lever i, og viser til
hva som skjedde før jul i hans kommune
Ølen. Der vedtok kommunestyret – uten for-
varsel – å inndra 300.000 kroner i driftstil-
skudd. Kommunen har i dag 1,6 driftstil-
skudd fordelt på to fysioterapeuter. Blir ved-
taket stående, betyr det at bare 25.000  kro-
ner er igjen av driftstilskuddet. Det er ifølge
Waaktaar under 20 prosent, som er den min-
ste prosentandelen av driftstilskudd som gis.

Rettssak
Waaktaar sier at om kommunen står fast på
vedtaket, vil det bli rettssak. Han understre-
ker at det er viktig å synliggjøre både privat-

Et paradoks
Mens helseminister Dagfinn Høybråten

legger fram folkehelsemelding og vil ha

mer fysisk aktivitet, kutter kommunalmi-

nister Erna Solberg kommunebudsjet-

tene inn til beinet. Det fører blant annet

til reduksjon av fysioterapitjenester til

befolkningen.

Foto: Cornelius Poppe/Terje Bendiksby, Scanpix

– Driftstilskuddsordningen er en vits
praktiserende og offentlig ansatte fysiotera-
peuter i kommunen i tider hvor det skjæres
ned på tjenesten. Mister en privatprakti-
serende et driftstilskudd, vil det ramme de
offentlig ansatte og omvendt. Hvis kommu-
nen, i tilfellet Ølen, går tilbake på vedtaket,
betyr det da at den offentlige stillingen sies
opp? Vedkommende som er i stillingen i
dag, har vikariert i ett år og har i skrivende
stund ikke fått noen avklaring i forhold til
fast ansettelse. I utgangspunktet var det
denne stillingen som skulle inndras og er-
stattes ved å kjøpe tjenester privat. Politi-
kerne bestemte imidlertid å ta de 300.000
kronene fra overføringen til det private insti-
tuttet.

Diskutabelt regnestykke
Waaktaar mener kommunen umulig kan ha
regnet på hva det vil koste å si opp en offent-
lig ansatt fysioterapeut, og legger fram føl-
gende regnestykke:

Ved oppsigelse mister kommunen

131.000 kroner i fastlønnstilskudd. Skal de
dekke opp en 20 prosent stilling (ca 340 ti-
mer) ved å kjøpe tjenester hos privat-
praktiserende, dekkes ikke  behandlingen av
refusjon fra det offentlige. Kommunen må
betale alt. Timeprisen er 525 kroner. Mitt
regnestykke sier at kommunens utgifter vil
komme opp i 320.000 kroner. Ser vi så på
utgiftene i forhold til eksempelvis en oppsi-
gelse av driftstilskudd i størrelsesorden 300
000, illustrerer dette et tap for kommunen på
20 000 kroner. Da snakker vi bare om 20
prosent av en stilling.

– Hvem skal gjøre de andre oppgavene til
den kommunalt ansatte, eksempelvis å
skaffe til veie hjelpemidler, som er en viktig
del av jobben til fysioterapeutene i kommu-
ner som ikke har ansatt ergoterapeuter? Og
hvor tar kommunen disse pengene fra?

I høst har vi sett en tendens til at stadig
flere kommuner kutter i et lovpålagt tilbud
som fysioterapi er. Fysioterapeuter kan ikke
fortsette å leve med en så usikker ordning
som dagens driftstilskuddsordning  etter
hvert er blitt. Vår avdeling i Nord-Rogaland
har tatt dette opp og henvender oss nå til
NFFs sentralstyre med et konkret forslag,
sier Waaktaar. ■

Engasjert.
Avdelingsleder
Geir Waaktaar
vil endre
driftstilskudds-
ordningen.
Arkivfoto
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Berit Rødsand, medeier i Sentrum

Fysioterapi i Ski, er glad for at hun

hadde tolv års erfaring fra kom-

munestyret da kommunen ville

inndra driftstilskuddet da en av

medeierne pensjonerte seg.

Som garvet politiker er hun kjent med hvilke
dører det er viktig å banke på, og til hvilke
personer brev skal stiles. Hun tok kontakt
med alle politikerne i helse- og sosial-
utvalget og sendte også brev til samtlige.
Hun ba gamle politikervenner om å tale for
saken og ikke minst; hun fikk hjelp av pasi-
entene, som hun understreker er en viktig
gruppe. I tillegg ble det skrevet leserinnlegg
i avisen.

I nummer 14/2002 gikk vi gjen-

nom en del kommuners foreslåtte

kutt i driftstilskudd. NFFs arbeid

på området har gitt resultater,

men fortsatt kjemper fysiotera-

peuter for arbeidsplasser.

Før året var omme, hadde kommunene Kå-
fjord i Troms og Masfjord trukket sine opp-
sigelser. Senere har Lier kommune i Buske-
rud trukket sitt forslag om å kutte fra 12 til
seks driftstilskudd i perioden 2003-2006.

I Rendal kommune i Oppland foreslo
ordføreren (SP) å trekke inn 50 prosent av
hvert av de to driftstilskuddshjemlene i kom-
munen. De tillitsvalgte troppet opp på samt-
lige partimøter, talte sin sak og fikk forstå-
else hos alle, bortsett fra partiet til ordføre-
ren. Men det som virkelig fikk fart på saken

Reddet instituttet
– Det holdt med et nødskrik, og jeg an-

befaler andre som kommer i samme situa-
sjon til å bruke samme framgangsmåte. Jeg
ser at NFF sentralt ikke kan hjelpe akkurat
i slike situasjoner, bortsett fra hvis det er
snakk om juridisk bistand. Her er det de lo-
kale tillitsvalgte, som må gjøre jobben, sier
Rødsand.

Hun påpeker at mange fysioterapeuter
er rådville på dette området. De kjenner lite
til det politiske systemet og hvilke dører og
adresser de skal henvende seg til i kommu-
nen. Hun anbefaler sterkt å skaffe seg kon-
takter i det politiske miljøet og gjøre seg
kjent med systemet.

I forbindelse med denne konkrete saken
er det en ting hun opplevde som var van-
skelig.

– Jeg reagerer på at det var konstituert
helse- og sosialsjef Bente E. Moe, som
også sitter i NFFs sentralstyre,  som var vår
motpart. I sentralstyret skal hun jobbe for å
bedre våre kår ute, så møter vi henne som

motpart. Moe gjorde jobben sin som
kommuneansatt. Men for meg blir det håp-
løst å forholde meg til henne i en slik sak.
Som tillitsvalgt skal hun ivareta mine rettig-
heter som fysioterapeut. Som kommune-
ansatt skal hun ivareta kommunens rett til å
få i stand et budsjett, som i dette tilfellet
kunne ført til at vi mistet et driftstilskudd.
NFF må ha en debatt om «hvilke hatter»
våre sentrale tillitsvalgte kan bære, sier
Rødsand

Bente E. Moe, sier i en kommentar til
Rødsands uttalelse at hun ikke ser noen mot-
setning i å jobbe for å fremme fysioterapi
sentralt på systemnivå, og samtidig gjøre en
jobb lokalt hvor man har en annen rolle og
samarbeider med andre tillitsvalgte.

– Et av NFFs mål er å få fysioterapeuter
inn i ledende stillinger. Som konstituert sek-
sjonssjef må jeg gjøre jobben min. I dette til-
fellet var  det snakk om et ledig driftstil-
skudd som kommunen ville inndra for å
spare penger, sier Moe. ■

Flere kommuner trekker sine oppsigelser
var et pasientopprør.

– Vi har en kjempeskare av tilhengere
som slo i bordet da de hørte konsekvensene
av nedskjæringene. Dette viser tydelig hvor
viktig denne gruppen er i slike saker, sier
Ragnhild Fredriksen.

I Holmestrand kommune i Vestfold tok
NFF ut stevning før jul, etter at kommunen
sa opp driftsavtalene til sju fysioterapeuter.
Kommunen har nå trukket saken.

Rettssaker
I Steinkjer kommune vedtok kommunestyret
før jul å kutte fysioterapitjenesten tilsva-
rende ett årsverk. Tillitsvalgt Aud Ramberg
sier at kommunen har bebudet rettssak, noe
Ingeborg Lausand, avdelingsleder for rehabi-
litering i kommunen, bekrefter. Kommunen
har kontaktet KS via advokat for å høre
hvorvidt de kan føre en rettssak på vegne av
kommunene.

– Dette er en situasjon flere kommuner
har kommet opp i. Som leder har jeg ansvar
for at økonomien blir forvaltet på en riktig
måte. Vårt budsjett tilsier at vi må redusere

over hele linja, sier Lausand, som selv er fy-
sioterapeut og NFF-medlem.

I Narvik kommune er to driftstilskudd
sagt opp. Her er det ikke kommet fram noen
løsning og NFF har tatt ut stevning i saken.

Info til politikere
I Strand kommune i Rogaland ble to hele og
tre halve driftstilskudd foreslått redusert til
20 prosent. Iherdig jobbing mot politikerne
fra de tillitsvalgte, og flittig bruk av avis-
spaltene bidro sterkt til at et enstemmig
kommunestyre stemte mot forslaget.

Kutt i Oslo
Oslo bystyre vedtok i november at den kom-
munale bedriftshelsetjenesten skal avvikles
første halvår 2003. Bedriftshelsetjenester i
Oslo kommune skal heretter kjøpes av pri-
vate tjenesteleverandører. 11 fysioterapeuter
rammes av vedtaket.

I bydelene kuttes det også faste
fysioterapetstillinger som følge av innstram-
ninger i hjemmetjenestene. ■
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– Selv om det er jeg som mottar prisen, er det

dere som har gjort det mulig, sa Reidar Bye, di-

rektør ved Norske Skog i Skogn, da han mottok

«Beveg deg»-prisen fra NFF avdeling Nord-Trøn-

delag.

Med dere mente han aktivitetslederne bak prosjektet  «Koffer
itj».  Det er et helsefremmende prosjekt som inkluderer både an-
satte, deres familier og venner. Terskelen for å delta er lav og
passer både for barn og voksne. Prosjektet favner vidt både når
det gjelder antall og geografi og tar i bruk lokale ressurser i nær-
miljøet. Tove Vannes Sundby, avdelingsleder for fysioterapi-
forbundet i Nord-Trøndelag, påpekte ved prisoverrekkelsen at
det ligger mye arbeid og kreativitet bak tiltakene.

Reidar Bye påpekte at selv om det er bedriftens oppgave å

legge til rette, har hver enkelt ansatt ansvar for egen helse. Da
prosjektet startet opp for to år siden, var sykefraværet på sju
prosent. I dag er det redusert til seks prosent, og målet er å
komme ned til fem. «Koffer itj» er et av bidragene her.

Bevegelse ga pris

Innsats for Hjertetrimmen
I Nord-Rogaland har fysioterapeut Grete

Østensjø Waage fått «Beveg deg»-prisen for

sin mangeårige innsats for Hjertetrimmen i

Haugesund. Trimmen ble startet i 1988 og

Østensjø Waage har vært med fra starten.

– Stensbøl truer
breddeidretten
Toppidrettssjef Bjørge Stensbøl

mener barn ned i 9-årsalderen må

håndplukkes og trene opptil 25

timer i uken. Norsk Fysioterapeut-

forbund mener dette resultat-

fokuset kan ødelegge for

breddeidretten.

– Barneidrett skal ikke være et

speilbilde av voksenidretten. Jeg

er skeptisk til å velge ut enerne på

bekostning av bredden i

barneidretten. Dette minner om

debatten vi så i Øst-Europa før

muren falt, sier Knut Jæger-

Hansen som er leder av NFFs

faggruppe for idrettsfysioterapi.

Mobil-risiko
En svensk studie viser at hjernesvulst forekommer oftere på den siden av hodet hvor mobiltelefonen

holdes. Studien omfattet 1.617 pasienter i Midt-Sverige som hadde fått diagnosen hjernesvulst i

tidsrommet 1997-2000. Denne ble sammenlignet med en like stor frisk kontrollgruppe.  Undersøkel-

sen er utført at det svenske Arbeidslivsinstituttet og Ørebro universitetssykehus.

Forebygging
istedenfor pleie
Norsk Tipping på Hamar, som har 300

arbeidstakere, legger om bedriftshelsetjenes-

ten sin, melder Hamar Arbeiderblad. Bedrifts-

sjukepleieren, som nå pensjonerer seg,

erstattes av en frisklivskonsulent. Fysiotera-

peut Kjersti Gundersen er ansatt i stillingen.

– Vi tror nemlig vi vinner mest på å

forebygge. Det var da også det sjukepleieren

vår drev mest med de siste åra, sier organisa-

sjons- og personaldirektør Gro Sørbø.

Prisvinnere. Norske Skogs papirfabrikk på Skogn mottok
«Beveg deg»-prisen for prosjektet «Koffer-itj». Foto: Roger M.
Svendsen/Levanger-Avisa



Fag

14 Fysioterapeuten nr. 1   januar  2003

Kroppsfenomenologi
– innsikt relevant for klinisk praksis

jeg skal greie det, jeg har bestemt meg for å
greie det. Jeg lar meg ikke knekke,” fortset-
ter hun. Hun forteller om en sterk motiva-
sjon til å mestre gjennom hele intervjuet.
Men, en daglig kamp er det, og morgenen er
verst»(1).

Dette sitatet kan være en ledetråd til det
denne artikkelen  handler om: Pasienters
livsverden ved kronisk sykdom eller funk-
sjonssvikt. Kvinnen det vises til har kroniske
muskelsmerter og diagnosen fibromyalgi.
Situasjonsbeskrivelsen er hentet fra min
doktoravhandling.

Når man er frisk, fremstår kroppen først
og fremst som basis for deltakelse som er
tatt for gitt. Ved kronisk sykdom og funk-
sjonssvikt, som for eksempel ved kroniske
smerter, erfares den samme kroppen som
hinder for deltakelse. Kroppen blir, i uønsket
forstand, fokus for egen oppmerksomhet.
Desintegrasjon fra den egne kroppen inne-

Målfrid Råheim,
Seksjon for fysioterapivitenskap,
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Universitetet i Bergen.
malfrid.raheim@isf.uib.no

Denne artikkelen er i hovedsak basert på en
tidligere publisert artikkel med samme tittel i
Tidsskrift for Den norske Lægeforening
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Sammendrag
Kroppsfenomenologien peker på at kronisk sykdom og funksjonssvikt inne-
bærer grunnleggende endringer i et menneskets levde relasjoner til seg selv
og omgivelsene, og med utgangspunkt i et endret kroppslig perspektiv. I
denne artikkelen argumenterer jeg for at det er av stor verdi for klinisk prak-
sis å kjenne til og ta på alvor endringer som skjer i pasienters livsverden når
kropper blir syke, smertefulle og begrensende. To hovedtemaer forfølges:

Betydningen av anerkjennelse av og innsikt i pasientens livsverden for å
kunne forstå og hjelpe. Dessuten rekonstitusjon av livsverdenen legende te-
rapirelasjoner gir mulighet for. Følgende kilder til innsikt og endring belyses:
sykehistorien og kroppen som uttrykksfelt. Det hele bindes sammen i rela-
sjonens kvalitet.
Nøkkelord: Kroppsfenomenologi, klinisk praksis.

Kroppsfenomenologi

Det er av stor verdi for klinisk praksis å kjenne til og ta på alvor endringer som skjer i

pasienters livsverden når kropper blir syke, smertefulle og begrensende, skriver Målfrid

Råheim i denne artikkelen.

«Denne morgenen er en vanlig morgen i
denne livsperioden for Ester. Hun er sløv,
omtåket, sliten, stiv og har sterke smerter.

Det var umulig å stå opp med en gang. Hun
måtte ligge litt, komme til seg selv og over-
tale kroppen til å fungere: ”Jeg var så stiv og
kroppen ville ikke lystre. Jeg kan ikke gjøre
noen bevegelser automatisk, jeg må bevisst
snu meg i den rette stillingen i sengen, jeg
må ta kontroll over kroppen, planlegge beve-
gelsene og forsøke å bli våken og bevisst
slik at jeg klarer å ta kontrollen. Jeg må
overtale kroppen til å virke; nå, kjære venn,
skal du stå opp.” Selv når kroppen er så
plagsom, er hun altså i en slags forhandlende
dialog med den. Å bevege seg forsiktig er
nødvendig, ellers kan hun falle på grunn av
nummenhet under føttene. Når hun er så stiv,
er det umulig å skynde seg. Det er som om
alt går i ”langsom kino”. Hun har helt faste
rutiner om morgenen og beregner alltid god
tid. ”Jeg må “time” alt,” sier hun. Slik opple-
ver hun at hun får gjort det hun skal og kla-
rer å bli rede til å gå på jobb. ”Jeg greier det,
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bærer splittelse i selvopplevelsen. Kroppen
oppleves helt eller delvis utenfor viljens
kontroll, fremmed og uberegnelig. Opple-
velse av desintegrasjon fra en praktisk og
mellommenneskelig verden følger med.
Handlingsrommet snevres inn og livsrytmer
endres. Framtiden kjennes uforutsigbar og
utrygg. Opplevelse av samhørighet med an-
dre og en praktisk virkelighet trues. Den
hverdagslige fortroligheten raser med andre
ord sammen, fulgt av tap av opplevelse av å
høre hjemme i sin kropp og i sin verden (1-
7). Ikke å kunne stå opp av sengen, gå trap-
pene, bære handleposer hjem fra butikken,
vaske gulvet eller løfte barnet sitt uten stort
besvær minner om kroppens begrensninger.
Ikke å kunne gå turene man før satte slik pris
på er forbundet med tap. Å ha store proble-
mer med å klare jobben ute undergraver
selvtillit og opplevelse av autonomi. Når ti-
den fylles av smerter som varer og varer, blir
både hvile og innsats forstyrret og dagligli-
vets rytme endret. Det dreier seg om ikke å
kunne delta og gi sitt bidrag som før. Det
handler om tap av frihet til å handle. Og det
hele har bakgrunn i et endret kroppslig per-
spektiv.

Kroppsfenomenologien peker på at krop-
pen er vår primære erkjennelseskilde og alle
handlingers subjekt. Med det som utgangs-
punkt kan en si at endringer i kroppen endrer
livsverdenen (2, 3, 8, 9). Ved kronisk syk-
dom og funksjonssvikt er det tale om grunn-
leggende endringer i et menneskets levde re-
lasjoner til seg selv og til omgivelsene. Er
sykdommen eller smertene alvorlige nok,
dreier det seg om intet mindre enn
«unmaking of the world», for å låne Scarrys
uttrykk (7). For den som er rammet kan det
fortone seg som om hele tilværelsen står på
spill. Det blir viktig å skape ny mening, ny
integrasjon, «re-making of the world» (7).
En rekke fenomenologisk inspirerte studier
og analyser beskriver endringer i pasienters
livsverden ved kronisk sykdom og smerter i
detalj og er rike kilder til innsikt (1-7). Her
tar jeg utgangspunkt i kroppen som levd er-
faring – som livshistorie og meningsmettet
uttrykksfelt. Dette til forskjell fra å ta ut-
gangspunkt i kroppen som et abstrakt objekt
– en entydig, gitt og materiell størrelse, som
en biomedisinsk forståelse av kroppen har
røtter i. I den videre fremstilling skal jeg for-
følge disse hovedtemaene: Betydningen av
anerkjennelse av og innsikt i pasientens livs-
verden for å kunne forstå og hjelpe, og
rekonstitusjon av livsverdenen legende
terapirelasjoner gir mulighet for. Disse as-
pekter griper inn i hverandre i møter mellom
pasient og kliniker. Første tema er likevel

mest forbundet med å skape en felles forstå-
else av problemet pasienten oppsøker hjelp
for. Det er knyttet til handlingsgrunnlaget,
inkludert å stille diagnose. Det siste er mest
knyttet til råd som gis og tiltak som settes i
verk. Jeg skal ta utgangspunkt i disse kilder
til innsikt og endring i pasienters livsverden
– sykehistorien og kroppen som uttrykksfelt
og erfaringskilde. Relasjonens kvalitet bin-
der det hele sammen. Til slutt skal jeg trekke
tråder til tenkningen om livsverden og
kroppsfenomenologi.

Kilder til innsikt og endring i pasientens
livsverden – sykehistorien
Når kroppen blir kronisk syk, endres altså
livsverden på grunnleggende vis. Hjelp til å
rekonstituere livsverdenen og finne nye
handlingsmuligheter blir viktig. Det er her
klinikeren kommer inn. Utgangspunktet for
å kunne hjelpe er å anerkjenne og få innsikt i
den virkelighet pasienten opplever. En felles
kommunikativ grunn gir forutsetninger for et
best mulig handlingsgrunnlag (2, 10). Fortel-
lingen om det å være syk, konsekvenser og
sammenhenger det er forbundet med er, for
klinikeren, en viktig kilde til innsikt i pasien-
tens livsverden. Sykehistorien har dessuten
flere viktige funksjoner for pasienten. Good
(10) og Kleinman (11) for eksempel under-
streker at det å binde sammen erfaringer og
hendelser til en historie med mening og sam-
menheng er med på å rekonstituere livs-
verdenen for den det gjelder. Det gjør erfa-
ringen av det å være syk mer forståelig. Det
forankrer den i livshistorien. Med terapeut-
ens hjelp kan også utforsking av sykehistorie
og livshistorie gi mulighet for å gi vesentlige
livserfaringer ny mening, med mulighet for å
se nye handlingsmuligheter. Det kan rett og
slett være del av terapien. Sandsberg (12) vi-
ser i sin studie av kvinner med kroniske
muskelsmerter at nettopp denne muligheten
satte i gang endringsprosesser til et bedre liv
for flertallet av deltakerne. Disse kvinnene
ble imidlertid fulgt opp over tid, og med ba-
sis i en spesifikk psykoterapeutisk metode.
For å understreke: Den terapeutiske samtale
har alltid sin plass. Den kan på det beste
skape fundament for felles kommunikativ
grunn, ny tilhørighet, innsikt og tro på egne
muligheter.

Sykehistorien spiller dessuten en viktig
rolle når det gjelder å få og å stille en diag-
nose, og når det gjelder å autorisere og legi-
timere erfaringen av det å være syk – for pa-
sienten selv, overfor lege eller terapeut og
omgivelsene ellers. Sykehistorien er rettet
mot å finne kilden til lidelsen, et navn på
den, hjelp og lindring (10). Når pasienten

oppsøker lege eller terapeut, står det sentralt.
Å få et navn på lidelsen er forbundet med å
få en diagnose. En diagnose som gir legiti-
mitet plasserer sykdomserfaringen i en inter-
subjektiv verden. Det er med på å gjenskape
en livsverden med mening og form. Selv en
diagnose som forteller at det kan stå om livet
er med på det, samtidig som den vekker
frykt. Ikke å få et legitimt navn innebærer at
det stilles spørsmål ved sykdomserfaringen
og dermed ved pasienten som person. Det
oppstår en legitimeringskrise, og pasientens
erfaring kommer i mistankens lys. Diagno-
sen er basis for vurdering og bedømmelse,
den er et handlingsgrunnlag såvel som mo-
ralsk grunn. Det er viktig å holde opp for seg
som kliniker hvor mye som står på spill for
pasienter med store plager når de forteller
sin sykehistorie, og når plagene får et navn.
Når enkelte leger eller fysioterapeuter for
eksempel sukker over at noen pasienter ikke
vil høre om sammenhenger mellom dagligliv
og plager i kroppen, er det et poeng å huske
på hva som gir mest legitimitet i konteksten
de møtes i. Å navngi via å stille en diagnose
handler altså om et viktig handlingsgrunnlag
for klinikeren. Det handler også om å gi pla-
gene i kroppen symbolverdi (10, 13). Sym-
bolverdi påvirker måter å erfare virkelighe-
ten på likeså mye som å representere og be-
skrive den. Å havne i en legitimeringskrise
gjør det vanskeligere å rekonstituere livs-
verdenen. Jeg vil understreke at skjer det
patologiske endringer inne i kroppen, er de
der uansett navnet de får. Symbolverdi som
tilskrives sykdom, har likevel stor betydning
for pasienters erfaring og håndtering av det å
være syk og for hvordan pasienter blir møtt.

Den fenomenologiske tradisjon peker på
at persepsjon er selektiv. Den er situasjons-
bundet og knyttet til hele spekteret av erfa-
ring og viten. Vi har alltid med oss en for-
forståelse i møte med nye situasjoner (14).
Det gjelder også for diagnostiseringspro-
sesser. Å stille en diagnose handler om å for-
tolke symptomer og funn, velge ut, sortere,
klassifisere. Det gjør klinikeren ut fra den
kunnskap om sykdom og funksjonssvikt som
til enhver tid gjelder i hans eller hennes
helsefaglige felt, og ut fra måter å undersøke
og klassifisere dem på. Allmennmenneskelig
dagliglivskunnskap er også i bruk i denne
prosessen (2, 10, 13, 15). Det er viktig å
peke på at selv om helsearbeider og pasient
samhandler om å finne ut av problemet som
er utgangspunkt for at de møtes, så er per-
spektiver de bringer med ulike. Pasientens
perspektiv har først og fremst basis i en ver-
den av levd erfaring knyttet til det å være
syk. Enhver diagnose, medisinsk eller psy-
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kiatrisk, en funksjonsdiagnose eller pleie-
diagnose, befinner seg på et annet nivå av
meningsdannelse (2), selv om grad av av-
stand til levd erfaring kan variere noe. Har
klinikeren, for eksempel legen, sitt fokus en-
sidig rettet mot den medisinsk – vitenskape-
lige representasjon av sykdommen, beveger
han eller hun seg vekk fra pasientens erfa-
ringsverden. Slik kan det oppstå en kommu-
nikasjonskløft mellom de to. Om det er til-
felle får sykehistorien kun relevans i den
grad den kan brukes som «oversettelse» til
patologiske forhold i kroppen. For å under-
streke – dette er selvsagt et viktig siktemål.
Pasienten er tjent med at legen forfølger det,
og legen er forpliktet til å gjøre det. Å stille
en korrekt diagnose kan, som vi vet, handle
om liv og død. Det er et nødvendig fokus,
men langt fra tilstrekkelig. For å kunne
hjelpe på en god måte må legen også være
oppmerksom på sykehistorien som kilde til
innsikt i pasientens opplevde realitet (2, 16).

Kroppsfenomenologien understreker at
som levde kropper i dyp samhørighet med
omverdenen har mennesker grunnleggende
erfaringer som skaper basis for felles kom-
munikativ grunn (2). Både klinikeren og pa-
sienten har forankring i en livsverden. Å
stille seg åpen for den andres erfaringsver-
den er imidlertid ikke gitt. Det utfordrer til å
sette egen forforståelse på prøve og skjerpe
evne til lydhørhet. Med utgangspunkt i
kroppsfenomenologien etterlyser for eksem-
pel Toombs (2), Leder (5), Good (10), Baron
(16), Svenæus (17) og mange flere «a
medicine of the intertwining». Det vil si en
medisinsk praksis med fundament i en for-
ståelse av at sykdom har eksistensielle di-
mensjoner like viktige som dens patofys-
iologi. Det har konsekvenser for metoder og
betydninger som vektlegges i møte med pa-
sienter. Kroppsfenomenologien utfordrer
altså det medisinske feltet, og alle helse-
profesjoner, til å integrere levd erfaring i for-
ståelse og representasjon av sykdom.

Kilder til innsikt og endring i pasientens
livsverden – kroppen som uttrykksfelt
Sykehistorien får altså høynet status med ut-
gangspunkt i tenkningen om livsverden. Det
gjelder ikke bare den. Kroppsfenomeno-
logien understreker at levde kropper oppfat-
ter, skaper, uttrykker og inkarnerer mening –
i gjensidig avhengighet med sine omgivelser.
Levde kropper kommuniserer uopphørlig.
Det har selvsagt også klinisk relevans. Det
retter oppmerksomheten mot levde kropper
som uttrykksfelt og erfaringskilde. Det retter
også søkelyset mot samhandlingens kvalitet
slik jeg allerede har antydet.

Med utgangspunkt i kroppen som
uttrykksfelt er følgende temaer sentrale: Hva
levde kropper uttrykker i og om situasjonen
her og nå, og hva levde kropper uttrykker
om sin livssituasjon og livserfaring. I det
første tilfellet rettes oppmerksomheten mot
kommunikasjonen i møtet mellom kliniker
og pasient. Levde kroppers evne til å skape
og uttrykke mening konstituerer relasjoner
mellom mennesker (6, 9, 18, 19). I vårt til-
felle handler det om pasientens og klini-
kerens forståelse av seg selv og den andre
slik det uttrykkes i det felles møtet, og
relasjonens kvalitet kommer altså i søkely-
set. Det handler også om konteksten de mø-
tes i. Sterke strukturelle føringer er bestem-
mende for hvordan det blir mulig å fremtre
for og samhandle med hverandre i slike mø-
ter (10). Mye er forhåndsstrukturert, men
slett ikke alt. Klinikerens sensitivitet når det
gjelder å ta inn og fortolke den andres
kroppslige ytringer, er kilde til kunnskap om
hvordan pasienten opplever situasjonen her
og nå og viktig for den videre samhandling.
Å anvende slik informasjon på fruktbart vis,
er imidlertid avhengig av at klinikeren også
retter oppmerksomheten mot egen måte å
kommunisere på. Og det hele må sees i lys
av den spesielle situasjonen.

Ta for eksempel sykepleieren som kom-
mer for å stelle en alvorlig syk pasient etter
en operasjon. Da er det vesentlig hvordan
han eller hun tar hånd om pasienten, og
hvordan pasienten bokstavelig og i overført
betydning blir berørt. Ta også fysioterapeu-
ten som kommer for å undersøke og starte
behandling av en pasient som akkurat har
hatt hjerneslag. Da er det avgjørende å se og
innrette kroppslig håndtering etter hva pasi-
enten uttrykker med hele seg. Det har betyd-
ning for hva som uttrykkes av respekt og
omtanke i det kroppslige møtet, og for mu-
ligheter for å starte den vanskelige veien
framover. I begge tilfeller er det altså av be-
tydning hvordan dette blir gjort. Spesifikk
kunnskap om opptrening etter hjerneslag og
om behandling av sår og andre særlige kom-
plikasjoner er nødvendig, men ikke tilstrek-
kelig. Relasjonens kvalitet er også betyd-
ningsfull. Måten den kroppslige nærheten
håndteres på kan være begynnelsen til å
minske splittelsen i selvopplevelsen for pasi-
enten, som er så fremtredende ved kronisk
sykdom eller funksjonssvikt. Det kan starte
en prosess som handler om å gjenintegrere
kroppen som sin i pasientens erfaring. Eller
det kan være det motsatte – ytterligere
objektgjøring. Kroppslig nærhet er særlig
kraftfull når det gjelder slike prosesser.
Levde kropper som er syke og smertefulle er

mer sensitive i møte med andre enn levde
kropper som er friske og velfungerende. Mer
står på spill. Igjen – å møte pasienter med re-
spekt og lydhørhet  blir vesentlig. I en tid der
evidensbasert behandling er blitt det nye
slagord, minner tenkningen om livsverden
og den  levde kroppen oss om at både pasi-
enter og terapeuter er utlevert til og må få
lov til å by på seg selv (20). Terapirelasjoner
kan ikke standardiseres.

Levde kropper uttrykker altså og har in-
karnert viten om sin livssituasjon – livserfa-
ring kroppsliggjøres. Det vanemessige i må-
ter å reagere kroppslig, forholde seg og
handle på kommer i søkelyset. Når det kom-
mer en kvinne med kroniske muskelsmerter
til lege eller fysioterapeut, er det, i tillegg til
å lytte til hennes historie, viktig å vite noe
om hvordan belastninger i livssituasjonen ut-
trykkes kroppslig. Det medisinske blikket er
ikke skarpt når det gjelder å se etter og sys-
tematisere kunnskap om hva kropper uttryk-
ker. Legen er først og fremst ute etter å be-
krefte eller avkrefte objektiviserbar sykdom
inne i kroppen.

Thornquist (13, 21) og Emaus (22) hev-
der at en omfattende kroppsundersøkelse gir
mulighet til å forstå sammenhenger mellom
kroppslig funksjon, helseproblemer og livs-
situasjon. I fysioterapi står kropps-
undersøkelse sentralt, og innenfor psykia-
trisk-psykomotorisk fysioterapi er denne
type undersøkelse videreutviklet til hel-
hetlige konsepter. Kroppssynet de bygger på
er ikke avklart i fysioterapilitteraturen. Med
utgangspunkt i en kroppsfenomenologisk
forståelse kan en likevel hevde at en omfat-
tende kroppsundersøkelse gir mulighet for å
si noe om hvordan levd erfaring uttrykkes
kroppslig, og med vanemessige spor i krop-
pen som fremste siktemål. Kroppsholdning
og muskulære spenningsmønstre, pust og
evne til avspenning, bevegelsesmønstre, be-
vegelighet samt muskelkvalitet er i søkely-
set. Det store arbeidet som er lagt ned i
videreutviklingen av disse undersøkelsene er
verdifullt både for klinikk og forskning. Det
er likevel viktig å peke på verdien av oppø-
vet klinisk skjønn utover standardisert bruk
av disse. Særlig viktig i denne sammenheng
er evnen til umiddelbart å ta inn pasienters
uttrykk, inkludert varhet for hva som uttryk-
kes kroppslig og direkte til enhver tid i det
konkrete møtet – altså det situasjons-
betingede. I fysioterapi er muligheten som
ligger i kroppslig kommunikasjon og fysisk
nærhet særlig viktig. Undersøkelsene gir
dessuten mindre rom for å legge vekt på ek-
spressive sider ved måter pasienter fremtrer
kroppslig og beveger seg på. Det er sider
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kroppsfenomenologien gir base for å se etter
(18, 19, 23). Om hele det kroppslige uttryk-
ket er tappet for eller stappfullt av vitalitet
og kraft, er for eksempel en vesentlig infor-
masjon. Kroppsfenomenologien retter dessu-
ten oppmerksomheten mot at opplevelse av
mening både skapes og uttrykkes direkte i
kroppen. I klinisk sammenheng er det viktig
å peke på at opplevelse av mening i
behandlingssituasjonen uttrykkes direkte i
måten bevegelser utføres på. Slik Iversen
(24) og Engelsrud (18) peker på er dette sær-
lig tydelig i terapirelasjoner med barn. Det
har imidlertid samme relevans i arbeid med
voksne. Med disse forbehold kan en likevel
si at til sammen danner sykehistorien og
funn fra en omfattende kroppsundersøkelse
basis for innsikt i hvordan pasienten har det i
livssituasjonen her og nå, og hvordan hun el-
ler han oppfatter sin situasjon. Det gir ut-
gangspunkt for samtale om fortolkning av
funn og handlingsgrunnlag å basere videre
råd og tiltak på.

Erfaringen av å være i kontakt med den
egne kroppen er viktig for hele måten å være
i verden på, sier for  eksempel Engelsrud
(23), Rosberg (6) og Øien (19) med henvis-
ning til kroppsfenomenologien. En mulig
implikasjon av det er at personers helse-
tilstand er relatert til hva slags kroppslig
nærvær og refleksjon de har hatt mulighet til
å utvikle, hevder Engelsrud (23). Rosberg
(6) utdyper det når hun sier at nettopp brist-
ende nærvær og kontakt med den egne krop-
pen er uttalt ved for eksempel kroniske
muskelsmerter. Terapi i tråd med disse inn-
sikter har følgende fokus: Å arbeide med
forholdet mellom å erfare seg selv kroppslig
og bevisst reflektere over det, og med rela-
sjonen mellom pasient og terapeut som det
bærende element. Oppmerksom tilstedevæ-
relse er stikkord for begge parter, og det er
også anerkjennelse av erfaring som skapes i
samspillet (6, 18, 19). Det handler altså om
terapi som bevisst tar i bruk kroppen som
erkjennelseskilde. Terapeutens rolle blir å
åpne for pasientens muligheter til å forstå og
utforske måter å forholde seg kroppslig og
handle på, og relatere det til sin livssituasjon
og livshistorie (6).

For pasienter med kroniske muskel-
smerter er altså terapi med de fokus som er
skissert ovenfor særlig aktuell. Aktiv utfor-
sking av kroppens tilstander og fornemmel-
ser i samspill med terapeuten blir sentralt i
behandlingen, og med økt kroppskontakt
som stikkord. Det kan for eksempel dreie
seg om å arbeide aktivt med å kjenne etter
og utvikle evne til å differensiere hvordan
ulike grader av anspenthet uttrykkes kropps-

lig, hvilke situasjoner anspenthet provoseres
i og hvilken situasjonsbestemt mening den
har for pasienten. Det kan handle om å opp-
øve nærvær i tilstander av hvile og ro, og økt
evne til å fortolke situasjoner slike tilstander
er bundet til. Utforsking av hva som skjer i
kroppen når hverdagens krav vokser en over
hodet og oppleves uten grenser kan også
være aktuelt, samt hva som skal til for at og
hva som skjer i kroppen når kontroll gjen-
opprettes. Det kan også dreie seg om å ar-
beide med forankring i seg selv via fornem-
melse av kroppsgrenser, sin midtlinje og sitt
sentrum i forhold til tyngdekraften, stemme-
bruk og pust, kontakt med underlaget og så
videre. Oppmerksom tilstedeværelse i og ut-
forsking av det som skapes og
kommuniseres kroppslig der og da er i fo-
kus, samt aktivt arbeid for å fortolke det.

Å arbeide på denne måten er altså kilde
til selverkjennelse og endring. Det er imid-
lertid krevende prosesser det er tale om, og
ikke minst når levde kroppen lenge har vært
smertefulle og begrensende. Både fysiotera-
peuter og pasienter forteller for eksempel om
at smerter kan bli sterkere til å begynne med
ved slike tilnærminger (6, 19). Hvor inngri-
pende behandlingen blir må altså vurderes i
forhold til hva pasienten til enhver tid er mo-
den for og innstilt på, og det understrekes av
klinikere (se for eksempel 19). Strevsomme
erkjennelse- og endringsprosesser av denne
art fungere kanskje mest effektivt om de
kombineres med det å styrke pasienters
kjennskap og tiltro til egne erfaringer og
egen evne til å gjøre handlingsvalg som styr-
ker og bygger opp.

Livsverden og den egne, levde kroppen
For å plassere kroppsfenomenologien nær-
mere er det viktig å gå til livsverden og levd
erfaring, som er sentrale begreper i den
fenomenologiske tradisjon. Livsverden viser
til menneskers erfaringsverden slik vi til
daglig erfarer den og gir den mening; en
levd, konkret, praktisk og mellom-
menneskelig verden som vi først og fremst
tar for gitt i alle våre aktiviteter (8). Livs-
verden er altså direkte gitt i erfaring og
handling. Dog ikke i betydningen en virke-
lighet som er unndratt påvirkning av kultur,
samfunnets sosiale strukturer eller vår per-
sonlige historie for den saks skyld. Merleau-
Ponty (9) peker på at vår eksistensielle status
er at vi er i og bebor en verden som i ut-
gangspunktet er sosial og kulturell. Det vil
for eksempel si at kulturelle forestillinger og
i det hele tatt meningssystemer vi har felles,
der språket står i en særstilling, påvirker må-
ter å erfare virkeligheten på.

Tenkningen om livsverden viser videre til
en dyp og uoppløselig samhørighet mellom
subjektet og omverdenen. Kropps-
fenomenologi er først og fremst knyttet til fi-
losofen Maurice Merleau-Ponty, også kalt
kroppens filosof. Han tar utgangspunkt i
tenkningen om livsverden og viser til et in-
karnert subjekt i dyp samhørighet med om-
verden. Han benevner det den egne, levde
kroppen. Den levde kroppen retter seg for-
stående mot verden, den er intensjonal. Den
har iboende evne til å oppfatte, skape og ut-
trykke mening, og med base i vår sansemes-
sige erfaring (9). Merleau-Ponty gir altså
kroppen forrang i erkjennelse og erfaring.
Vår forståelse av verden er grunnet i vår
kropps forståelse av sine omgivelser og sin
situasjon. Dermed kan man også si at som
inkarnerte subjekter bebor vi en praktisk og
mellommenneskelig verden. I denne verde-
nen, livsverdenen, handler det om levd rom
– handlingsrom, levd tid – livsrytmer, om
ting og redskaper som kan innforlives med
kroppen gjennom bruk og relasjoner til an-
dre mennesker. Kroppsfenomenologien pe-
ker altså på at  endringer i menneskers livs-
verden ved kronisk sykdom har utgangs-
punkt i at kroppen er vår primære
erkjennelseskilde og alle handlingers subjekt
(2, 3, 8, 9).
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Jannicke Bruvik ved fysioterapiavdelingen på Haukeland universitetssykehus har fått

200.000 kroner for å undersøke effekten av et 16 ukers veiledet treningsopplegg for

pasienter med hjertesvikt. Prosjektet var ett av flere som fikk støtte fra Helse Vest, heter det

i en pressemelding fra helseforetaket.

NFF-medlemmer som har gjennomført OMI-kurs etter

august 2002 får ikke godkjent kurstimer som tellende

fysioterapispesifikk etterutdanning i oppbygging av NFF-

spesialiteter.

Av Heidi Johnsen

Dette vedtok sentralstyret i juni i fjor. Det betyr at medlemmer som tar
OMI-kurs etter dagens plan ikke får godkjent dette. Sentralstyret vedtok
også at endringer av OMI-kursenes fagplan kan føre til ny behandling i
NFFs organer.

I forbindelse med dette sa Astrid Olafsdottir, leder i Norsk forening for
klinisk ortopedisk medisin, at foreningen ville gjøre endringer i fagplanen
i tråd med den svenske modellen. Til FYSIOTERAPEUTEN sa hun at
hun regnet med at et endelig forslag ville bli presentert NFF i løpet av
høsten. Dette har ikke skjedd. Olafsdottir sier det skyldes at de jobber for
å lage en helt ny studieplan hvor rekkefølgen av fagene endres. Hun reg-
ner derfor ikke med å ha noe å presentere før i løpet av våren.

NFFs bakgrunn for ikke å godkjenne OMI-kurset er at manipulasjons-
grep på columnas ledd  starter opp fra første dag i kurset.

NFFs leder Anne Lexow viser til at sentralstyrets vedtak gjelder, og at
et eventuelt nytt opplegg vil bli vurdert når det kommer.

Saken er omtalt i nummer 1 og 8/2002. ■

OMI-gruppen jobber med
ny studieplan



Fag

19Fysioterapeuten nr. 1   januar  2003

«Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal of Physiotherapy (AJP) og Sosial- og
helsedirektoratet. AJP trykker forskningspresentasjonene under betegnelsen

Critically Appraised Papers, CAPs. Sosial- og helsedirektoratet
v/Lillebeth Larun står for den norske oversettelsen.

blikkpå forskning

Sammendrag
Smidt N, van der Windt AWM, Assendelft WJJ, Devillè WLJM,
Korthals-de Bos IBC og Bouter LM (2002): Kortikosteroide injek-
sjoner, fysioterapi eller «vente og se» ved lateral epikondylitt – et
randomisert kontrollert forsøk. Lancet 359: 657-662. (Sammendraget
er utarbeidet av Gro Jamtvedt og Kåre Birger Hagen, Sosial og helse-
direktoratet, Oslo.)

Problemstilling: Sammenligning av effekten av kortikosteroide in-
jeksjoner, fysioterapi og en «vente og se»-holdning for lateral
epikondylitt. Design: Randomisert kontrollert studie med tre armer
(tre grupper). Sted: Primærhelsetjenesten, Nederland. Pasienter: 185
pasienter i aldersgruppen 18-70 år med smerter lateralt i albuen som
økte ved trykk på laterale epikodyl og med nedsatt dorsal fleksjon i
håndleddet. Intervensjon: Intervensjonsperioden var seks uker. Pasi-
enter i «vente og se»-gruppen var hos fastlegen én gang og ble opp-
muntret til å vente på videre spontan bedring. Råd om ergonomi ble
gitt, og paracetamol eller ikke-steroid antiflogistika (NSAIDs) ble
skrevet ut ved behov. Pasienter i kortikosteroidgruppen fikk inntil tre
injeksjoner og ble anbefalt å unngå aktiviteter som gav smerte.
Fysioterapigruppen fikk ni behandlinger med pulset ultralyd, tverr-
friksjoner og et treningsprogram med progresjon. Fysioterapigruppen
fikk også hjemmetreningsutstyr og en instruksjonsbok. Utfallsmål:
Det ble foretatt målinger ved studiens start, tre uker etter randomiser-
ing og etter seks, 12, 26 og 52 uker. Hovedutfallsmål var generell be-
dring (1 til  6-poengskala: «Helt frisk» er 1 og 6 «mye verre»),
alvorlighetsgrad, smerte i løpet av dagen, ubehag, funksjonell handi-
kap og alvorlighetsgrad av albueproblem (skåret av utfallsmåler). Be-
handlingen ble ansett som vellykket hvis pasienten vurderte albue-
problemet som helt borte eller meget bedre. Sekundært utfallsmål var
smertefri gripestyrke, maksimum gripestyrke og terskel på trykk-
smerte. Resultat: Etter seks uker viste alle utfallsmålene signifikant
best bedring i kortikosteroidgruppen. For eksempel var suksessraten:
Injeksjoner 92 prosent, fysioterapi 47 prosent og vente-og-se 32 pro-
sent. Etter 12 uker var det ingen forskjeller mellom gruppene. Ved 26
og 52 uker skåret fysioterapigruppen signifikant bedre i nesten alle
utfallsmålene enn kortikosteroidgruppen. Det var en liten, ikke-signi-
fikante forskjell i favør av fysioterapigruppen sammenlignet med
vente-og-se gruppen. Konklusjon: For pasienter med lateral
epikondylitt er kortikosteroide injeksjoner mer effektivt enn fysiote-
rapi og vente-og-se på kort sikt (<12 uker). I det lange løp er fysiote-
rapi den beste behandlingen, fulgt av vente-og-se.

Pasienter med tennisalbue har over tid bedre effekt av fysioterapi
enn kortikosteroide injeksjoner

Kommentarer
Studien viser at selv om kortikosteroider gir rask bedring, har de dår-
ligere langtidseffekt. For fysioterapi er det motsatt. Det er viktig å
legge merke til at fysioterapi kun var litt mer virksomt enn ingen be-
handling. Suksessraten ved ett års oppfølging var 69 prosent for in-
jeksjoner, 91 prosent for fysioterapi og  83 prosent for vente-og-se.
Ved ett års oppfølging etter placebo eller minimal behandling (Hay et
al 1999) har suksessraten  vært i overkant av 80 prosent, som indike-
rer at kortikosteroide injeksjoner på lang sikt gir dårligere effekt enn
ingen behandling.

Ufullstendig forståelse av den patofysiologiske mekanismen knyt-
tet til epikondylitt har hemmet utviklingen av effektive terapeutiske
virkemidler. Kombinasjon av ulike tiltak i fysioterapi gjør det van-
skelig å bestemme effekten av de ulike komponentene. Det er lite do-
kumentert støtte for effekten av ultralyd, og øvelser er mer effektivt
enn pulset ultralyd. Det må forskes mer på selektive og optimale fy-
sioterapi tiltak, spesielt med tanke på korttidseffekt.

En ny studie av histologiske og immunohistolokjemiske og elek-
tron mikroskopiske funn ved tennisalbue viste ingen indikasjoner på
betennelse (Kraushaar og Nirschl 1999). Tvert imot var det indika-
sjoner på ufullstendige eller stoppede helingsprosesser med tegn på
uorgansiert, umoden eller ødelagt vaskulær og kollagen
reoppbygging (for eksempel tendinose). Dette synliggjør behovet for
en revidert teoretisk bakgrunn ved design av effektstudier av lateral
epikondylitt. Hvis tendinose er patologien som forårsaker lateral
epikondylitt, kan behandling med formål å restarte helingsprosessen
(for eksempel nålebehandling eller kraftige dype tverrfriksjoner)
være hensiktsmessig. Det er tenkelig at samtidige, spesifikke øvelser
vil gi nødvendig tensjonsbelastning for adekvat kollagen remodele-
ring (Kraushaar og Nirschl 1999).

Ottar Vasseljen,
Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet
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Alle er opptatt av kvalitet, men det er ikke
enkelt å si noe grunnleggende om begrepet
«kvalitet»  og knytte det til vårt fag. Da jeg
forberedte meg til foredraget, begynte jeg
med å lage to sider med spørsmål jeg ønsket
svar på. Så søkte jeg i de siste årgangene av
tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN på alt
som var skrevet om kvalitet, men det var
ikke så mye akkurat om det jeg spurte om.
FYSIOTERAPEUTEN 3/1995 var et tema-
nummer om kvalitetssikring. Dette var ho-
vedsakelig en presentasjon av 20 del-
prosjekter innenfor faget, men sa meg ikke
noe mer om det grunnleggende spørsmål om
hva kvalitet i fysioterapi er. I nummer 1/
1998 var det et lite intervju med Margareta
Helin, forvaltningssjef i Solna kommune,
med tittelen «Best kvalitet til best pris».
Dette intervjuet gikk på konkurranseut-
setting av helsetjenester i kommunen og vi-
ser en mulighet kommunene kan benytte for
om mulig å få mer ut av helsekronene. Hva
det gjør med kvaliteten kom ikke frem. I
nummer 10/1999 har Karin Steen, fysiotera-
peut og kvalitetsrådgiver ved  fylkeslegen i
Nord-Trøndelag, et debattinnlegg med titte-
len «Kvalitet i fysioterapitjenesten». Steen
mener at «det er for stor fokusering på kli-
niske resultater på isolerte områder og ikke
på prosessene på tvers. Det er også lite sys-
tematisk evaluering av egen virksomhet».
Hun fokuserer på «helhetlige kvalitets-
systemer», internkontroll og «prosedyrer for
å hindre negative konsekvenser av faglige
eller administrative handlinger». Jo, det hør-
tes viktig ut dette, men det ga meg heller
ikke svar på mine spørsmål. Kollega Odd
Magne Lundby er derimot litt løsere i snip-
pen, og hans debattinnlegg i nummer 12/
2000 om «Kvalitet og fysioterapi» ga i alle
fall inspirasjon. Han tar utgangspunkt i det
som filosofien omtaler som primære og se-
kundære kvaliteter. Det skal jeg komme til-
bake til.

«Kvalitet i fysioterapi» var også en stor

Denne kronikken bygger på et foredrag om kvalitet i fysioterapi som Knut B.

Fyrand holdt på på et tillitsvalgtseminar i Norsk Fysioterapeutforbund.

Kvalitet i fysioterapi

sak på siste Landsmøte (sak 2.1), og det er et
satsningsområde i NFF. Her ble det lagt frem
et omfattende og godt sakspapir som først og
fremst tok for seg status for våre retningslin-
jer innen fysioterapi og utvikling, revidering
og implementering av disse. Dette var også
knyttet opp til et forslag om obligatoriske
resertifiseringskurs for fysioterapeuter og
ansettelse av en kvalitetsrådgiver i sekreta-
riatet. Men heller ikke dette ga meg noe svar
på hva kvalitet i fysioterapi egentlig er!

Ordet «kvalitet» blir mye brukt. Det fore-
kommer ofte i sammensetninger som kvali-
tetssikring, kvalitetsutvikling og lignende.
Disse utrykkene  har en umiddelbar appell
og signalverdi. Det forteller at man er opp-
tatt av forbedringer. Det kan imidlertid være
et problem at vi legger ulike ting i begrepet.
Ordet kvalitet betyr i seg selv bare «egen-
skap», men det brukes vanligvis slik at man
mener en god egenskap (Ålvik 1998). Kvali-
tet må relateres til noe. I vår sammenheng
må det relateres til fagutøvelsen. Hva legger
vi så i «god» fysioterapi? Hvilke egenskaper
har en «god» fysioterapeut? Og hva vil det si
at noe forandrer seg til det bedre? Det vil i
mange sammenhenger komme an på øynene
som ser. Disse ulike oppfatninger kan vise
seg allerede i måten kvalitet blir definert på.
Det kan ofte være vanskelig å gi en presis
definisjon av et begrep slik at det er tydelig
hva som faller innenfor og hva som faller
utenfor. Ofte blir begrepet et «praksis-
begrep», vi klarer ikke å avgrense det så
nøye (Ålvik 1998). Det er også tilfellet med
begrepet kvalitet. Begrepene kvalitetssikring
og kvalitetsutvikling blir også avhengige av
at vi kan si mest mulig entydig hva kvalitet
og god fagutøvelse er. Jeg skal her forsøke å
si noe om hva som kan legges i begrepet
kvalitet. Dette vil også kunne si noe om de
mange elementer som påvirker vår fag-
utøvelse. Definisjoner i ordbøker sier føl-
gende: Kvalitet – av latin egenskap, beskaf-
fenhet, sort, grad av (gode) egenskaper ved

et produkt (Hele Norges leksikon, 1996).
Av synonymer fant jeg følgende:
Kvalitet - se egenskap, godhet, karakter,

klasse, verdi.
Egenskap - egnethet, evne, karaktertrekk,

kjennemerke.
Karakter - se person: gemytt, fasthet,

holdning, kraft, prinsippfasthet, vilje, sjels-
styrke

(Norske synonymer, 1998).
Det som kommer frem av ordbøkene sier

heller ikke så mye. Jeg må ha en mer utdy-
pende forklaring av innholdet i begrepet
kvalitet. Norsk Standard (Norges standardi-
seringsforbund) sier følgende : «Kvalitet er i
hvilken grad en oppnår å oppfylle forvent-
ninger og mål en setter opp for en aktivitet/
prosess eller et produkt. Kvalitetssikring er
systematiske tiltak for å sikre at dette skjer.»
Dette syntes jeg hørtes greit ut. Men kan
dette brukes for å si noe om fysioterapi? Her
tar man utgangspunkt i noe man på forhånd
relativt eksakt vet at man vil og tilrettelegger
prosedyrer som sikrer at man kommer nett-
opp dit. Slik er det kanskje når vi skal produ-
sere en vare eller bygge et hus. Dette kan
virke litt for enkelt i det komplekse samspil-
let som for eksempel finner sted i en
fysioterapeutisk behandlingssituasjon. I slike
sammenhenger passer kanskje definisjonen
under bedre:

«Kvalitet kan være en fornemmelse av,
bevisstheten om, eller følelsen av at noe er
galt, at noe må forandres. Kvalitetsmålene
åpenbarer seg i arbeidet med forbedringer.
De kan ikke alltid forhåndsdefineres som
mål og legges inn i styringsparametere i for-
maliserte programmer og prosjekter, de er
ofte spontane og blir synlige i kreative pro-
sesser, i problemløsningssammenhenger.»
(NHO, 1994) Jeg måtte lese denne definisjo-
nen flere ganger, og tenkte at her fant jeg
virkelig noe som «passet» min fysioterapi-
tankegang. I denne måten å forstå begrepet
kvalitet på er ikke målet noe klart definert og

Kronikk
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entydig. Målene og forbedringspotensialene
vil synliggjøres gjennom det som skjer i pro-
sessen underveis.

Men det er flere måter å forstå begre-
pet kvalitet på. Norsk Forening for
Kvalitet (NFK) tar utgangspunkt i at
kvalitet er det kunden krever. Hvis
produktet ikke har den kvalitet
kunden etterspør, er det ingen
som vil kjøpe produktet. Det er
det samme om du produserer va-
rer eller tjenester (NFK1993).
Denne tankegangen kan sikkert
være riktig i mange sammenhen-
ger. Men kundetilfredshet, eller
pasienttilfredshet, kan lett forbindes
med det kunden kjenner fra før. Dette er
ikke særlig fremtidsrettet. Hvordan skulle
for eksempel TV-programmet i Norge se ut
dersom NRK utelukkende lot seg styre av
meningsmålinger? Og hvem ville akseptere
at ungdom i en viss alder selv skulle be-
stemme måltidene sine? Utelukkende å la
seg styre av kundenes behov og ønsker kan
like mye bety en svekkelse av kvaliteten
som en høyning (Ålvik 1998). Det er ikke
bestandig riktig med bare den massasjen pa-
sienten ønsker, og pasientene må mobiliseres
etter operasjonen selv om de ofte ønsker å få
være i fred.

Det stilles også krav til fysioterapi-
tjenesten om å gi mest mulig igjen for pen-
gene den koster.

Effektiviteten må bli større. Kvalitet og
effektivitet kobles ofte sammen. Jeg skal
ikke her gå inn i hva som kan legges i
effektivitetsbegrepet. Fysioterapitjenesten
må i alle fall til en viss grad stå til ansvar for
kostnadene overfor de myndighetene som
forvalter pengene. Dette gir lett en oppfat-
ning av konkurranse som drivkraft. Hvordan
kan vi behandle flere pasienter uten at kost-
nadene øker? I denne sammenheng er det
sagt at Vestfold fylke har størst tetthet av le-
ger, fysioterapeuter og kiropraktorer. Fylket
har også størst utgifter til behandling av pa-
sienter med muskel-/skjelettlidelser. Betyr
dette en omvendt markedsmekanisme ved at
tilbudet styrer etterspørselen, eller er det
underdekket behov i alle andre fylker? Jeg
bare spør.

Felles for disse nevnte forståelsene av
kvalitet er at de handler om å gjøre noe for
andre. Det er snakk om «å levere varen». De
som har ansvaret for kvaliteten leverer noe
som andre passivt tar imot og verdsetter. I
vår fysioterapivirksomhet handler det oftest
om å gjøre noe sammen med andre (pasient/
bruker). Poenget med fysioterapi er at pasi-
enten/brukeren er «annerledes» når de går

enn da de kom til «behandling», og at de
selv har bidratt til denne endringen. Fysiote-
rapi vil ofte være både utfordrende og
bevisstgjørende. Det kan være et tegn på
kvalitet i vår yrkesutøvelse at våre pasienter/
brukere blir både frustrerte og skuffet. Hvor
langt kan vi gå i å benytte den makt vi som
fysioterapeuter har over våre pasienter, og
fortsatt kalle det god fysioterapi? Hva kan vi
gjøre dersom våre pasienter ikke er villige til
noen endring av  livsstil eller aktiviteter som
er årsak til den plagen som behandles?

Dette er noen av de måtene jeg fant at
«kvalitet» kan forstås på, og det er sikkert
flere. Dette er et komplekst og til dels om-
stridt begrep som har mange dimensjoner.
Kvalitet må være en prosess, en utvikling,
noe som foregår kontinuerlig. Det er evnen
til å stille spørsmål ved det en gjør, og kunne
revurdere sine oppfatninger (Ålvik 1998).

Det fortelles om en pelshandler som skal
ha sagt følgende: «I vår bransje er kvalitets-
sikring et nyttig og presist uttrykk. Det har
blant annet noe å gjøre med antall hår pr.
kvadratcentimeter pels. Men hvordan kan
dere innenfor helsevesenet bruke et slikt ut-
trykk, når man tenker på hvor sammensatt
behandlingssituasjonen er, og hvor uforut-
sigbart samspillet mellom terapeut og pasi-
ent er»?

Denne pelshandleren har utvilsomt et po-
eng, men kanskje trekker han det for langt?

Kanskje er det mulig også innen vår virk-
somhet å arbeide for å sikre kvaliteten på det

vi gjør og de resultater vi oppnår. Bør vi
kanskje gjøre et skille mellom kvalitetssik-

ring av de prosedyrer vi forsøker å følge i
våre funksjonsundersøkelser, tiltak og

evalueringer og kvalitetsutvikling i
form av diskusjoner, problematiser-

ing, utprøving og andre «uro-
skapende» momenter (Ålvik
1998)?

Kanskje har også kollega Odd
Magne Lundby (2000) funnet noe
når han trekker frem filosofenes

oppdeling i primære og sekundære
kvaliteter. Her nevnes form, utstrek-

ning og bevegelse som eksempler på
primære kvaliteter. Eksempler på se-

kundære kvaliteter er farge, smak og tem-
peratur. Lundby lurer på om fokuset på
vitenskapsbasert praksis bare ivaretar de
primære kvalitetene i fysioterapi. Han spør
hvor det blir av de sekundære kvalitetene.
Hvor blir det av fysioterapiens «farge»,
«smak» og «temperatur»?  Er innlevelsen i
det man gjør, empatien og entusiasmen,
fysioterapiens farge, smak og temperatur?
Ja, det er i sannhet mange faktorer som på-
virker vår fagutøvelse. For om mulig å syn-
liggjøre hva kvaliteten i fysioterapi påvirkes
av, har jeg i det følgende forsøkt å ta ut-
gangspunkt i seks sentrale faktorer i vår fag-
utøvelse. Jeg har fått ideen fra den
«didaktiske relasjonsmodell» som er intro-
dusert av pedagogene Hiim og Hippe
(1989). Denne modellen kan muligens hjelpe
oss til å  se en sammenheng mellom disse
sentrale faktorene som påvirker fag-
utøvelsen. Denne modellen er ikke ferdig-
tenkt, men den kan kanskje bidra til en felles
forståelse. De seks faktorene jeg har tatt ut-
gangspunkt er følgende:

Pasienten/brukeren. Hvilke forutsetnin-
ger har pasient/bruker? Hvilke ressurser har
han til rådighet? Hva forteller for eksempel
funksjonsundersøkelsen eller arbeidsplass-
undersøkelsen?

Målsettinger. Hva er ønskelige og realis-
tiske mål pasienten/brukeren? Hvilke for-
ventninger har pasient og terapeut?

Rammefaktorer. Hvilke forhold arbeider
vi under? Fysiske, organisatoriske og økono-
miske rammer.

Tiltak (faglig innhold). Hvilke tiltak/tje-
nester kan vi tilby? Hvilke faglige kvalifika-
sjoner har jeg som fysioterapeut? Benytter vi
forskningsbaserte retningslinjer?

Prosessen. Hva skal vi som fysioterapeu-
ter gjøre? Hva skal pasienten/bruker gjøre?
Hvilke justeringer/tilpassninger gjør vi un-
derveis?

Evaluering. Hvordan ble resultatet/effek-

Kronikk

Forslag til modell for å se
sammenhenger mellom sentrale
faktorer som påvirker fag-
utøvelsen.
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ten av tiltaket/behandlingen? Dokumenta-
sjon av effekten, og hva den forteller oss.

Figuren under tar utgangspunkt i den
«didaktiske relasjonsmodell» (Hiim og
Hippe, 1989).

Som figuren på forrige side er ment å
vise, vil disse sentrale enkeltelementene i
fagutøvelsen påvirkes kontinuerlig av hver-
andre.

Vi må i vår fagutøvelse hele tiden bevege
oss mellom faktorene, for alle henger
sammen og påvirker hverandre. Dette kunne
tilsi at ingen av faktorene egentlig kommer
først.

Men det er ikke uten grunn at pasienten/
brukeren står øverst. Hensikten med all fag-
utøvelse i fysioterapi er at det skjer noe posi-
tivt med eller for pasienten/brukeren. Pasien-
ten blir derfor en annen type faktor enn de
andre. Det vil være pasienten hele denne
relasjonstenkningen dreier seg om. Som ut-
gangspunkt for «tiltak» legger jeg
fysioterapeutens yrkeskunnskap som utvi-
kles gjennom praksis og teori. Praksis vil
være de handlinger som kan observeres.
Praksis uten teori, refleksjon og begrunnelse,
vil imidlertid være handling uten mål og me-
ning, og teori som ikke har et praktisk erfa-
ringsgrunnlag vil ikke si noe. I fysioterapi
benytter vi vanligvis begrepet praksis i en
utvidet betydning som omhandler både de
synlige handlinger og begrunnelsene for
handlingene.

Av Knut B. Fyrand
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Næringslivets hovedorganisasjon, «Kunnskapens
karakter», 1994.
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5 1998, Studiekvalitet – erfaringer og utfordringer
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RAPEUTEN 12/2000.
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TERAPEUTEN 10/1999.
Helin H: Best kvalitet til best pris, FYSIOTERA-
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Terapeutisk ultralyd og kortbølgebehandling frarådes for pasienter med
implanterte elektroder i hjernen.
Nye kasuistikker fra USA rapporterer om to pasienter med Parkinsons sykdom
og implanterte elektroder i hjernen som døde etter henholdsvis preoperativ
diatermi og kortbølgebehandling av skoliose. Alle former for mikro- og
kortbølgebehandling til pasienter med implanterte elektroder i hjernen kan med-
føre alvorlig risiko og frarådes. I samråd med fagmiljøer i Danmark og Tyskland
har vi valgt også å fraråde terapeutisk ultralydbehandling inntil nærmere avkla-
ring foreligger.

De senere år har kirurgisk behandling med pulset strømtilførsel (deep brain
stimulaton, DBS)  til definerte kjerneområder i hjernen (thalamus, pallidum,
nucleus subthalamicus) blitt en etablert og god behandling for utvalgte pasienter
med Parkinsons sykdom eller tremor. Særlig har implantasjon av elektroder til
nucleus subthalamicus blitt et nødvendig tilskudd til behandling av komplisert
Parkinsons sykdom. Ved Rikshospitalet er foreløpig cirka 50 pasienter operert på
denne måten. Dette tallet antas å øke betydelig i løpet av de nærmeste årene.

Implantasjon av pulsgenerator med tilførsel av strøm til hjernen via ledninger
representerer et energioverførende system med potensielle farer. Ytre energi kan
overføres via systemet og gi alvorlige skader. Særlig gjelder dette terapeutisk mi-
kro- og kortbølgebehandling.  Det amerikanske Food and Drug Administration
(FDA) gikk derfor ut med en advarsel like før jul som vi også bør ta hensyn til i
Norge (1). I denne advarsel frarådes at pasienter som har implanterte
hjernestimulatorer (DBS) får noen form for terapeutisk mikro- eller kortbølge-
behandling, uavhengig av hvor på kroppen denne gis. Selv om FDA-rapporten
fremhever at lignende komplikasjoner ikke er sannsynlige ved ultralyd-
behandling, har våre samarbeidende miljøer i Danmark (Århus) og Tyskland
(Kiel) valgt å gå ut med en generell advarsel også når det gjelder terapeutisk
ultralydbehandling. Vi har etter diskusjon med disse fagmiljøene derfor valgt å
komme med tilsvarende advarsel i Norge inntil nærmere avklaring foreligger.
Leger, tannleger og fysioterapeuter oppfordres derfor til å unnlate å henvise til
eller anbefale slik behandling for disse pasienter. Det anbefales også at fagperso-
nell som utfører terapeutisk ultralyd eller kortbølgebehandling sikrer seg at pasi-
enten ikke er operert med slik metode før behandling gis.

Ved Rikshospitalet er disse momenter tatt inn i vår informasjon til pasientene.
Det er imidlertid viktig at også andre behandlere som har kontakt med denne
pasientgruppen, er informert.

Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, 8. januar 2003
Remo Gerdts
Overlege

Espen Dietrichs
Avdelingssjef, professor dr. med.

Litteratur:
1. FDA Public Health Notification: Diathermy interactions with implanted leads and
implanted systems with leads. www.fda.gov/cdrh/safety/121902.html
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Næringsliv

Petter Planke er ikke den typen kapitalist som jakter på
raske gevinster. Han tilhører gründerne. De som inter-
esserer seg for framtidas produkter og som våger å
satse penger på dem – selv om det skulle gå noen år før
regnskapene går i pluss.

Etiketter og tomflasker
I 1958 bemerket han seg første gang i norsk næringsliv
ved å selge folk det revolusjonerende produktet selv-
klebende etiketter.

 i stroppen, satser på kroppen

Neste store prosjekt var industrieventyret Tomra
som han startet sammen med broren Tore og kona
Grete i 1972. Tomra er en forkortelse for TOMflaske-
Registrerings-Automater. Tidligere ble returflaskene
tatt imot og behandlet manuelt i butikkene. Tomra pro-
duserte returflaskeautomater. Dermed ble de butikk-
ansattes hender frigjort til å betjene kunder. 30 år se-
nere hadde bedriften en omsetning på nesten tre milliar-
der kroner og en bunnsolid egenkapital.

– Det har vært mitt liv å bidra til å finne løsninger

Petter Planke og hans støttespillere har brukt 11 år og 50-60 millioner kroner på å

bygge opp Nordisk Terapi. Hittil har investeringen ikke kastet særlig av seg. Men går

det som Planke håper, skal bedriften begynne å tjene penger nå.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Gründer
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på samfunnsmessige problemer, forklarer han ubeskje-
dent.

Ryggfølelsen
Et av tidens store samfunnsmessige problemer, rygg-
plager, har Petter Planke selv merket på kroppen.

– Før hadde jeg vondt i ryggen med jevne mellom-
rom. Plagene kom tilbake selv om jeg var aktiv, gjorde
morgengymnastikk, snekret og gikk turer i skog og
mark. Fysioterapeuter og kiropraktorer ga meg krise-
hjelp. Men for å få varig bedring, var jeg på jakt etter
veiledning og et apparat som jeg kunne hjelpe meg selv
med, sier Planke.

Tilfeldighetene ville at en «Petter Smart» fra Grim-
stad, Kaare Mosberg, i 1990 ringte til Petter Planke og
fortalte om et treningsapparat han hadde funnet opp.

– Ryggfølelsen sa at dette var det jeg lette etter.
Planke tok apparatet, som senere skulle bli

«TerapiMaster», med seg til Sentrum Fysikalske i As-
ker. En av fysioterapeutene på instituttet hadde utdan-
nelse fra Tyskland og var godt kjent med slyngeterapi.
Han fortalte forretningsmannen om mulighetene og be-
grensningene som lå i apparatet og deltok i den videre
utviklingen.

Plankes personlige TerapiMaster-historie er histo-
rien om mannen som så å si ikke har hatt vondt i ryg-
gen etter at han lærte å bruke det på riktig måte.

Men det finnes en historie til. Den handler om hans
forsøk på å selge verden et system for behandling av
ryggplager og andre muskel-/skjelettplager.

Fra tomflasker til fysioterapi
 Planke sluttet som administrerende direktør i Tomra i
1986. Fem år senere startet han Nordisk Terapi. Grunn-
ideen var å produsere og selge TerapiMaster. Bror Tore

utviklet de tekniske løsningene basert på Mosbergs pro-
totyp.

– Men et treningsapparat, selv om det er aldri så bra,
helbreder ingen hvis det ikke brukes. Vi skjønte at det i
tillegg måtte etableres et system for å sikre at apparatet
faktisk blir benyttet. Erfaringen viser at folk flest tren-
ger hjelp i seks-ni måneder før de blir «selvgående» når
det gjelder å bruke treningsapparater.

Planke forteller at Nordisk Terapi har utviklet et helt
konsept «Sling Exercise Therapy» (S-E-T) basert på
«tannlegemodellen». Pasienten skal regelmessig
komme innom sin behandler for «sjekk».

– Når pasienten kommer til «timen», blir han eller
hun undersøkt og testet. Treningsprogrammet kan juste-
res ved behov, og pasienten får veiledning og instruk-
sjoner.

Nordisk Terapi har helt siden starten samarbeidet
nært med fysioterapeuter for å utvikle S-E-T.

– Det er ingen andre yrkesgrupper som har så gode
kunnskaper om muskel- og skjelettapparatet og som har
tid sammen med sin pasient som fysioterapeuter, sier
Planke.

Kiropraktorene, som selv hevder å være «best på
rygg», mener Planke etter egen erfaring er for kjappe.

– De bruker fem minutter. Så overlater de deg til
deg selv igjen.

Sammen med fysioterapeutene sine mener Planke å
ha utviklet S-E-T fra å være et enkelt treningsapparat
for behandling av ryggvondt, til et system for diagnos-
tisering, behandling og forebygging av muskel-/
skjelettplager.

Tålmodighet
En kikk i Nordisk Terapis årsregnskaper viser at aksjo-
nærene ikke har blitt rike. Men selskapets styre er like-
vel uhelbredelige optimister. I årsberetningene skriver
de at «muskel- og skjelettplager er det moderne sam-
funns mest kostbare helseproblem. Den unike posisjon
som Nordisk Terapi har oppnådd gjennom sine omfat-
tende investeringer skal gi grunnlag for en lønnsom
virksomhet med mangedobling av dagens omsetning»

– Selv om Nordisk Terapi ikke tjener penger, bygger
vi likevel verdier. Vi skal tjene penger på S-E-T, det
dreier seg om et produkt som hjelper mennesker, sier
Planke, og understreker nødvendigheten av å være tål-
modig.

– Jeg lærte å være tålmodig i Tomra. Det tok tre år
før den første automaten ble kjøpt på kundens eget ini-
tiativ. Butikkene mente automatene var nyttige for alle
andre, men vegret seg mot å kjøpe dem selv. Det tok
mange år før vi begynte å tjene penger.

Planke minner også om at det ikke er uvanlig at et
legemiddelfirma bruker flere milliarder for å utvikle en
ny medisin.

– I et slikt perspektiv er ikke 50-60 millioner kroner
mye. Timingen er rett.  Verdens Helseorganisasjon har
erklært at vi er i «The Bone and Joint Decade 2001 –
2010». Organisasjonen har gitt muskel-/skjellettplager
høy prioritet, og et av deres hovedmål samsvarer helt
med vårt eget fokus. Belastningslidelser koster det nor-

Dette er Petter Planke
Petter Planke (66), grunnlegger og største aksjonær i Nordisk Terapi AS og

grunnlegger av Tomra Systems. Har vært formann i Elektronikkindustriens

Bransjeforening og Nyskapings- og Etableringsforumet og styremedlem i

Norsk forum for helseteknologi, medlem av Norges Industriforbunds

Hovedstyre og Norges Eksportråd. Styreverv i seks aksjeselskaper, blant

annet i Nordisk Terapi.

Sivil status: Gift med Grete, tre barn.

Oppvokst: Tåsen, Oslo

Bor: Vollen, Asker.

Utdannelse: Handelsgymnas, studentfaglinjen

samt en rekke kurs i markedsføring og økonomi.

Aktuell fordi: Satser millioner på fysioterapi,

fremtidens produkt.

Næringsliv

Kiropraktorene
bruker fem minut-

ter. Så overlater
de deg til deg

selv igjen.

Petter Planke,
gründer
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ske samfunn 40 milliarder kroner i året, sier gründeren
og antyder at dette er et langt større samfunnsproblem
enn hva tomflaskene var.

Forskjeller
Utvikling og salg av returflaskeautomater og et
behandlingssystem for muskel- og skjelettplager er for-
skjellige saker.

– Det ene produktet solgte vi til kremmere. Det an-
dre til «anti-kremmere». Helsesektoren har en inngrodd
skepsis til kommersielle produkter. I tillegg spør krem-
mere først og fremst om et produkt gir økt lønnsomhet,
mens helsesektoren i dag spør etter vitenskapelig doku-
mentert effekt.  Utsagn fra «gururer» er ikke lenger til-
strekkelig.

Nordisk Terapi har derfor lagt seg i selen for å doku-
mentere at SET-konseptet virker.

– Vi forsøker å forske selv og følger med i hva an-
dre gjør for å kunne gjøre bruk av det. Dette er langt
viktigere når produktet det gjelder skal brukes på men-
nesker og ikke tomflasker.

Det er ikke til å stikke under en stol at mange mil-
jøer har vært skeptiske til forskningen på TerapiMaster.
Fysioterapeut Kjell Moe presenterte i 1997 sin første
undersøkelse av effekt av TerapiMaster i bedriftshelse-
tjenesten i Lægetidsskriftet. Professor Dag Bruusgaard
skrev i kommentar den gang at resultatet av studien var

«for bra til å være sant». Også andre enn innen MT- og
toppidrettsmiljøet har vært skeptiske.

– Læring er en trinn-for-trinn-prosess, og vi prøver å
være åpne og ærlige. Vi har satt i gang nye studier som
har tatt hensyn til kritikken. De nye studiene bekrefter
de gode resultatene. I dag brukes TerapiMaster på topp-
idrettssenteret av utøvere som Kjetil André Aamodt.
Også det svenske toppidrettssenteret bruker den, fortel-
ler Planke stolt.

Store i Japan
Nordisk Terapi selger ikke bare TerapiMaster og S-E-T
i Norge. Produktene selges nå i 20 land.

– Det norske markedet er for lite. På en måte er det
fint, for det tvinger oss til å tenke stort.

Et av landene hvor Nordisk Terapi har fått innpass,
er overraskende nok Japan.

– Interessen for vår modell er stor blant de japanske
fysioterapeutene. 30-40 utdanninger der borte undervi-
ser i S-E-T. Det er også dannet en egen interesse-
gruppe, JSET, for å stimulere til forskning på S-E-T
konseptet, forteller Planke.

Når vi snakker med han, står han på farten til Tokyo
for å holde foredrag om S-E-Ts fortreffeligheter.

– Norsk fysioterapi har et godt rykte utenlands. Jeg
håper vi kan være med på å sette norsk fysioterapi på
kartet. ■

Fysioterapeut Kjell Moe satte i 1993 i gang en un-
dersøkelse blant 18 ansatte med muskel-/skjelett-
plager ved daværende Arendal Smelteverk. Ved å
sammenligne sykefraværet 12 måneder før pro-
sjektstart med sykefraværet 12 måneder etter, fant
han at sykefraværet relatert til muskel-/skjelett-
plager hos deltakerne ble redusert med 97 prosent.

Fem år etter at han presenterte studien besøker
vi smelterverket sammen med Kjell Moe for å un-
dersøke hvordan sykefraværet har utviklet seg og
for å snakke med ansatte om bruken av
TerapiMaster.

Bekreftelse
Moe er fortsatt bedriftsfysioterapeut, men smelte-
verket har nå franske eiere og heter Saint Gobain.
På begynnelsen av 90-tallet var det sykefraværet
10-12 prosent. I dag er sykefraværet i bedriften
som helhet 8,7 prosent, altså litt lavere enn for ti
år siden.

Bygger bro mellom behandling og trening

Undersøkelse. Fysioterapeut Kjell Moe har undersøkt muskel-/skjelettplager hos
ansatte ved daværende Arendal Smeltverk.Fortsetter neste side ➜➜

Næringsliv
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Reidar Paulsen, 57, har arbeidet på St. Gobain siden
1974. Han har hele tida vært plaget av smerter i beina,
fra fotsålene til knær og hofter. Skuldrer, rygg og nakke
har også vært vonde. Smertene har vært en stor plage på
jobben der han er avhengig av å kunne gå store distan-
ser på smelteverksområdet.

– Det kunne være så vondt at kroppen «låste seg»,
og jeg skrek av smerter, forteller Paulsen. I 10-15 år var
han nødt til å holde smertene i sjakk med smertestil-
lende.

– Røntgenbilder viste ingen «objektive funn». Fysio-
terapeut Moe undersøkte meg og laget et treningspro-
gram for å styrke muskulaturen i hoftene. To-tre ganger
i uka skulle han ha meg til å trene i fysioterapirommet.
Og sannelig, det gikk ikke lange tida før jeg ble bedre.

Paulsen fikk et bedriftssponset TerapiMaster-apparat
og øvelser med hjem.

– Til å begynne med trente jeg tre ganger i uka. Nå
bruker jeg apparatet mer sporadisk. Men hvis smertene
kommer igjen, tar jeg noen økter. Det pleier å hjelpe,
sier smelteverksarbeideren. Smertestillende piller tren-
ger han ikke lenger. Bakkene og trappene på industri-
området, som han før hadde store problemer med, går
han nå lett opp.

Paulsen skryter av fysioterapeut Moe for oppfølgnin-
gen.

– Han er her fast hver fredag og er flink til å spørre
hvordan det går og justerer om nødvendig øvelsespro-
grammet. Hvis det er noe jeg lurer på, er han lett tilgjen-
gelig. ■

Det er viktig å merke seg at deltakerne i Moes un-
dersøkelser har vært ansatte med muskel-/skjelett-
plager. Det totale sykefraværet omfatter også fravær
som har andre årsaker.

Moe forteller at han har fulgt opp 93-undersøkelsen
med to nye. Den andre undersøkelsen omfattet 14 fra
Saint Gobain (og 19 fra en annen Arendals-bedrift). Re-
sultatet her ble en 80 prosent reduksjon i fravær grun-
net muskel-/skjelettplager. 75 prosent rapporterte be-
dret daglig funksjon.

Den tredje undersøkelsen var en åpen prospektiv
studie. Resultatene, som ennå ikke er publiserte, viser
at fravær hos deltagerne grunnet muskel-/skjelettplager
var på 230 dager seks måneder før intervensjon. Seks
måneder etter den 12 måneders lange intervensjonspe-
rioden var fraværet redusert til åtte dager.

– Alle undersøkelsene viser samme signifikante
sykefraværsreduksjon, konkluderer Moe.

Endret fokus
Kjell Moe har arbeidet i bedrifter siden 1987 ved si-
den av sin private praksis.

– Til å begynne med var arbeidsplassvurderinger
og ergonomiske tiltak i forgrunnen. Jeg ble kjent med
TerapiMaster på begynnelsen av 90-tallet og fant etter
hvert ut at treningssystemet var ideelt for å bygge bro
mellom behandling og trening.

Fysioterapeuten mener at fysisk aktivitet, veiled-
ning og personkontakt er nøkkelordene når det gjel-
der arbeidstakere med muskel-/skjelettlidelser.

– Individuell tilpasset trening lagt inn i et system
med  tidlig oppfølging og oppfølging over tid i ar-
beidsmiljøet, er det som gjelder. ■

Trente bort smertene

Smertefri med trening. Reidar Paulsen har ikke lenger
problemer med trappene på industriområdet.

Næringsliv
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Kjell Moe har brukt TerapiMaster som bedriftsfysioterapeut på
St. Gobain i nesten 10 år. Personaldirektør Bjørn Simonsen er
full av lovord om denne måten å drive bedriftsfysioterapi på.

– Vi har valgt å videreføre arbeidet hans fordi vi ser at det
er både forebyggende og behandlende. Det viktigste er å hin-
dre at ansatte havner i lange sykemeldinger. Det er en ulempe
både for dem og oss. Når det gjelder behandling, har fysiotera-
peuten hatt imponerende resultater vedrørende tilbakeførings-
prosent. Uten å overdrive vil jeg si at vi har unngått mange og
lange sykefravær på grunn av Moe.

Simonsen forteller at treningsapparater henger i alle avde-
linger og at ansatte får trene i arbeidstida. Bedriften betaler
også dersom ansatte vil kjøpe apparat for å kunne trene
hjemme. ■

– Fysioterapeuten
får ned fraværet

Lovord. Personaldirektør Bjørn Simonsen ved St.
Gobain er fornøyd med bedriftsfysioterapien ved
bedriften.

NFFs landsmøte i 2002 vedtok at forbundet skal

bygge opp et rettshjelpsfond som medlemmene

kan få støtte fra etter faste kriterier.

Av Heidi Johnsen

NFFs rettshjelpsfond skal bygges opp ved at alle yrkesaktive
medlemmer betaler 100 kroner i året fram til 2004, i tillegg til
medlemskontingenten. Innbetalingsblankett for 2002 er ute hos
medlemmene i disse dager. Rettshjelpsfondet skal ivareta med-
lemmer som kommer opp i vanskelig situasjoner, hvor det er nød-
vendig eller ønskelig å bruke juridisk ekspertise utover det som
finnes i NFFs sekretariat.

Generalsekretær Lene Rønning-Arnesen sier at det kommer
stadig flere vanskelige saker som gjelder forhold mellom arbeids-
giver og ansatt og for privatpraktiserende i selvstendig nærings-
virksomhet. Klagesaker på fysioterapeuter øker også. Generalse-
kretæren viser til at medlemmer i Den norske lægeforening beta-
ler inn 200 kroner i året til sitt rettshjelpsfond i tillegg til kontin-
genten.

Innbetalingene til rettshjelpsfondet skal stå urørt fram til lands-
møtet i november 2004, som da skal vedta statutter og vedtekter
for fondet. ■

Innbetaling til
rettshjelpsfond

Overvåkes
Fra nyttår startet en landsomfattende overvåkning av sykehuskvaliteten i

Danmark. Nå skal resultatene for seks store sykdomsgrupper bli offentlig-

gjort fylke for fylke, slik at borgere og politikere kan se hvor god kvalitet de

får for penger. Overvåkningen skal samtidig gi helsepersonell et redskap til

å utvikle sin virksomhet. Sykdomsområdene er apopleksi, hoftenære

frakturer, akutt mave/tarm-kirurgi, schizofreni, lungekreft og hjertesykdom-

mer. For hver av disse områdene er det valgt ut indikatorer, som til sammen

skal gi et bilde av kvaliteten i undersøkelse, behandling, pleie og gjen-

opptrening av pasientgruppene.

Næringsliv
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Mange pasienter som er kreftopererte får store proble-
mer med vannsamlinger, blant annet i kjønnsorganet,
fordi lymfesystemet ikke fungerer. Behandling av
denne typen lymfødem er sensitivt, og mange pasienter
blir ikke henvist til slik behandling. FYSIOTERAPEU-
TEN fikk fortalt at en mann fra Oslo med genitalødem
ble henvist til en mannlig fysioterapeut i en kommune
flere timers reise fra Oslo. Mannen visste imidlertid om
kvinnelige fysioterapeuter med denne spesialiteten i
hovedstaden og ba legen henvise ham til disse. Han
mente det var uvesentlig om behandler var mann eller
kvinne. Det viktigste var å få hjelp.

Mannen som FYSIOTERAPEUTEN får overvære
behandlingen til, vil være anonym. Men han snakker

– Lymfødembehandlingen gjør
at jeg kan bevege meg

– For meg spiller det ingen rolle om fysioterapeuten er mann eller kvinne. Det viktigste er at jeg får

en bedre hverdag, sier den 91 år gamle dagpasienten ved Hospice Lovicenberg i Oslo. Han har

lymfekreft med spredning, og behandles for genitalødem.

gjerne om sykdommen og om lymfødembehandlingen
han får av fysioterapeut Kristin Haugen, som er spesia-
list i onkologisk fysioterapi.

Hun forteller at mannen knapt kunne sitte da han
kom til Hospice første gangen. I dag går han, til Haug-
ens store overraskelse, selv opp trappen til
behandlingsrommet.

Stor forandring
Pasienten, som behandles en gang i uka, hadde store
vannansamlinger i beina og i scrotum da behandlingen
startet opp i august. Han har mistet fire-fem liter væske
i beina og underlivet siden da. På grunn av størrelsen
på scrotum, må pasienten bruke suspensorium og bleie,

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Starter gradvis.
Fysioterapeut Kristin
Haugen starter behand-
lingen gradvis ved å
stimulere lymfeknuter
sentralt i nakke og
venvinkler.
Foto: Heidi Johnsen

Genitalødem
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Pasienten velger selv
Behandling av genitalødem er lite kjent og et noe ømtålig tema. Mange pasienter som har vært gjennom
kreftbehandling i genitalene er heller ikke kjent med at en slik behandling finnes. Svært mange av pasientene
som kommer til Norsk Lymfødemklinikk har fått vite om behandlingen via andre pasienter eller via bekjente.
Enkelte fagpersoner diskuterer om det er riktig at terapeutene behandler både menn og kvinner. I Norge be-
stemmer pasienten selv om fysioterapeuten som skal behandle deres genitalødem skal være mann eller
kvinne. I Tyskland er behandlingen kjønnsdelt.

Kristin Haugen sier at de fleste som får denne typen fysioterapi er kvinner. Hun mener det er meningsløst
at eksempelvis menn skal måtte reise langt for å få nødvendig behandling av en mannlig fysioterapeut. Hun
ser ikke noe problematisk med behandlingen og opplever at pasientene, uansett kjønn, er fornøyde med at de
får hjelp. Dette er også en tilstand som er kronisk og som krever at pasienten går jevnlig til behandling. ■

Tunge bein. Behandlingen har redusert vannansamlingene i beina.

i tilfelle lekkasje. Svært ofte blir scrotum og penis ban-
dasjert for å hindre at væsken strømmer tilbake etter
behandling. Haugen bruker bandasjering i sin behand-
ling, men i dette tilfellet er det vanskelig og ubehagelig
for pasienten fordi han er avhengig av å bruke både
bleie og suspensorium. Pasienten forteller at han er
nøye med å smøre seg daglig, både i underlivet, på lå-
rene og knærne for ikke å bli sår. Haugen understreker
at dette er svært viktig for disse pasientene fordi det
hindrer at huden sprekker og forårsaker sår.

Han forteller også om at beina var så tykke at han
hadde problemer med å få på seg buksene. Nå føles det
fint. Haugen konstaterer, mens hun jobber med bena, at
de er i ferd med å nærme seg normale tilstander, selv
om det fortsatt er en del hevelser igjen.

Starter gradvis
Haugen begynner behandlingen med å stimulere lymfe-
knuter sentralt i halsens venvinkler, før hun fortsetter
behandlingen nedover. Fysioterapeuten forklarer det
med at pasienten trenger en slik start før hun starter be-
handlingen av selve ødemet.

– Behandlingen er veldig avslappende og behagelig.
Ofte sovner jeg, forteller pasienten, som fikk kreft-
diagnosen for ett år siden.

Han har heldigvis lite smerter, men plages av og til
av kramper i beina.

– Hva gjør behandlingen?
– Behandlingen skal få lymfevæsken bort fra et om-

råde med nedsatt lymfefunksjon til et område hvor
lymfesystemet fungerer normalt og fører bort væsken.

Må stoppe
Etter kort tid må fysioterapeuten stanse behandlingen
av scrotum. På grunn av økt blodsirkulasjon lekker
blodårene væske ut i systemet. Målet med behandlin-
gen er å få bort lymfevæske. Hun må derfor vente med
å fortsette behandlingen her og går over til å massere
beina i mellomtiden. ■

Reduserte plager. Pasienten hadde store vannansamlinger i scrotum. Behandlin-
gen har redusert plagene.

Genitalødem
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I det siste har flere kommuner sagt opp driftstil-
skuddet. Private fysioterapeuter kan verken være
syke eller ta permisjon med fare for oppsigelse av
tilskuddet. Selv havnet jeg i den situasjonen i
sommer. Etter å ha vært på kommunens kuttliste i
flere år, med nytteløs informasjon om hva
fysioterapi og driftstilskudd er, lot jeg kommunen
inndra tilskuddet. Hensikten med dette var blant
annet å få pasienter og politikere til å våkne. Med
god støtte fra fysioterapiforbundet, pasienter og
media lyktes det til slutt å få driftstilskuddet tilbake.

Ved inndragning av driftstilskudd viser det seg
ofte at kommunen ikke har gjort god nok saksbe-
handling. De vet ikke hva fysioterapi er. Ofte tror
den at det er noen som står og masserer. De har
verken vilje eller evne til å sette seg inn i kontrakten
med hensyn til at kontrakten skal kjøpes ut. De
avholder definitivt ikke informasjonsplikten.
Oppsigelsene er artsspesifikke, det vil si at de
rammer fysioterapeuter. De ville ikke tenke på å si
opp driftsavtaler med leger. Det viser holdningen til
vår yrkesgruppe og signaliserer fagforbundets
snillhet i systemet.

Når begynnelsen er gal, blir fortsettelsen et
lappverk. I begynnelsen av 80-årene, ved innføring
av driftstilskudd, var flere skeptiske til avtalenes
sikkerhet dersom kommunene fikk dårlig økonomi.
Vi ble forsikret om at dette var bankers fra
offentlige myndigheter, og at kommunene ikke
kunne si opp driftsavtaler dersom de en gang var
underskrevet. Vel, Kommunenes Sentralforbund
sier ja og NFF nei. Jeg tror det er en generell
oppfatning i mange kommuner at de er mer tjent
med fast ansatt kommunefysioterapeut.

De får fastlønnstilskudd og har bedre byråkra-
tisk kontroll og får egenandeler fra pasientene.
Dersom NFF hadde hatt tid å vente til legene hadde
fremforhandlet sine avtaler i begynnelsen av 80-
årene, ville også kommunene fått tilskudd til avtaler
for fysioterapeuter. Dette er et av de viktigste
tiltakene for å sikre driftstilskuddene og få opprettet
nye. Jeg sitter nå i Kautokeino som en annen
leilending med få muligheter for å flytte fordi
driftstilskuddet låser meg.

Når kommunene har lite penger, vil en få en
kamp om knappe ressurser og dessuten få
interessekonflikter. Posisjonering er viktig for å
vinne i en slik kamp. Samfunnet er blitt mer
umenneskelig, mange mister jobb og må omstille
seg. Vi må ikke tru at vi fysioterapeuter kan leve
isolert fra dette. Vi må være villige til å gå inn i
interessekonflikter og hevde vår rett. Da er det
viktig at kommunale- og private fysioterapeuter
samhandler. Dette har vært en veldig
styrke i min konflikt.

Driftstilskudd i fare, hva nå?
De kommunale byråkratene kjemper for seg og

sine. Det er hovedsakelig de som er med i
politikken, hvor de også kan kjempe for seg og
sine. En privat tjeneste uten den nærheten vil bli
tapere i en slik konflikt. I mitt tilfelle ble det også
satt ut en rekke ondsinnete rykter, som heldigvis
kommunefysioterapeuten var med på å avkrefte.
Jeg opplevde også at opplysninger som ble gitt av
fysioterapitjenesten ble fortiet. Det å «slåss» med
ærlige midler er for meg ok, men mobbing gjør at
man må bruke unødvendige krefter og gjør at man
føler seg langt nede i perioder. Dette er typisk i
interessekonflikter. Med en toppledelse uten etisk
perspektiv, kan dette få alvorlige konsekvenser.

Det som var tungen i vektskålen, og som gjorde
at saken ble vunnet, var nettopp at byråkratene
hadde holdt opplysninger borte og feilinformert
politikerne.

Tilslutt noen råd om hva som kan gjøres. Vi må
akseptere at vi kan være like utsatt som andre
yrkesgrupper i besparingstider. Vi må informere
mer om hva fysioterapi er og konsekvenser ved
kontraktsbrudd. Den beste måten å gjøre dette på,
er å synliggjøre det gjennom massemedia. Jeg
brukte media for å få frem at svake grupper, eldre
og funksjonshemmede rammes. En pasient hjalp
også til å skrive et leserinnlegg.

Vi må også ha et regnestykke som viser
lønnsomheten. Dessverre er det blitt økonomi i alt.
Ved eventuell rettssak må også mobbing og
trakassering trekkes med. NFF må lage en mal for
hvordan man håndterer slike saker. I mitt tilfelle var
det god oppbakking fra lokalt hold og NFF, mens
avdelingsleder ikke var på banen. En bør ta kontakt
med politikere som ikke er ansatt i kommunen.
Viktige argumenter som kan brukes er at tjenesten
er lovpålagt. Det vil si at den skal gå foran ikke
lovpålagte oppgaver og at den dekker et behov. En
må ha driftstilskudd for å få trygderettigheter og at
man derfor ikke vil ha økonomisk grunnlag for å
drive videre og derfor må legge ned.
En trenger også psykisk oppbakking av kolleger.

Jeg tror det også vil være nødvendig å
svarteliste kommuner. I fremtiden vil vi trenge en
mer gammeldags fagorganisasjon med krutt i
nevene.

Noen ganger vil det være nødvendig å bare la
kommunen løse seg ut, for å starte på nytt et annet
sted hvor tjenesten verdsettes. Jeg var fast bestemt
på dette, men press fra andre kolleger gjorde at jeg
valgte å slåss for å få driftstilskuddet tilbake.

Bjørn Tostrup, privatpraktiserende
fysioterapeut i Kautokeino

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 redaksjo-
nen, men kom gjerne med forslag!

Frister, se tredje siste side.

Skriv i
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– Jeg ser på PFF som en protestbevegelse

fra 80-tallet. I dag bør det absolutt ikke

være eksistensgrunnlag for et slikt for-

bund blant fysioterapeuter.

Knut Jæger Hansen, leder i faggruppen for idretts-
fysioterapi i NFF, er klar i sitt syn på hvor alle norske
fysioterapeuter bør være medlem.

– Vi er en liten yrkesgruppe i en større sammen-
heng. Det gjør at vi bare må ha ett forbund i årene som
kommer dersom vi skal bli tatt på alvor. Vi står mye
sterkere når vi står samlet. Slik NFF har utviklet seg det
siste tiåret, finnes det ingen gode grunner til å bruke
ressurser og krefter på å opprettholde to ulike forbund.
NFF er et opplagt valg, også for fysioterapeuter i privat
praksis, sier Jæger Hansen.

Tilpasset privat praksis for en ny tid
– Verden rundt oss forandrer seg, og vi må hele tiden
tilpasse fysioterapeuters virksomhet til denne utviklin-
gen. NFFs nye organisasjonsform, vedtatt på siste
landsmøte, er tilpasset privat praksis for en ny tid. Jeg
opplever at takhøyden i NFF er blitt større, og slik må
det også være. Tillater vi debatter, får vi mer engasjerte
medlemmer. Mer engasjerte medlemmer skaper igjen
utvikling, og en slik utvikling gir oss et moderne og
sterkt forbund, fortsetter Jæger Hansen. Han er spesielt
opptatt av rammevilkårene for fysioterapeuter, enten de
er ansatte privat eller offentlig. Han deler rammevilkår
i  økonomiske og fysiske rammer og er like opptatt av
begge deler.

Allsidig bakgrunn
Den frittalende nordlendingen fra Mosjøen burde ha et
godt grunnlag for å uttale seg om privat praksis. Han
har arbeidet ved NIMI, Norsk idrettsmedisinsk institutt,
siden 1985. Der har han vært leder for fysioterapi-

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 opp-
gaver. Tidligere i denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond Hannestad (12/2002), Kari Bø
(13/2002), Snorre Vikdal (14/2002).

PFFs tid bør være forbi
Av Bernt R. Nilsenavdelingen, daglig leder og er nå styreformann. Han er

også hovedeier i den suksessfylte bedriften med 95 an-
satte, blant dem 25 fysioterapeuter, på lønningslisten.
Han er både spesialist i idrettsfysioterapi og utdannet
manuellterapeut, og ved siden av sitt daglige virke ar-
beider han nå med hovedfagsoppgave på Norges
idrettshøgskole. Til våren legger han fram oppgaven,
som omhandler skader hos barn som deltar i fotball-
turneringen Norway Cup.

Barneidrett for helsens skyld
Jæger Hansen er også opptatt av etikkdebatten om
idrett. Han mener den i altfor sterk grad har dreid seg
om doping, og for lite om hvordan vi skal tilrettelegge
for de yngste. Han var da også en av de som markerte
seg da Bjørge Stensbøl før jul provoserte med sine
holdninger om dette temaet. Jæger Hansen tar klar av-
stand fra Stensbøls elitetenkning om 25 timer struktu-
rert trening for åtte-niåringer, og han mener slike inn-
spill truer breddeidretten. Mye aktivitet i form av lek
og bevegelse er viktig, men hensikten med mye aktivi-
tet må være å gi barna en god helsemessig basis, ikke
først og fremst et teknisk og fysisk springbrett for å bli
toppidrettsutøver  20 år senere, mener idretts-
fysioterapeuten. Han har selv trent toppidrettsutøvere i
håndball og friidrett i Bækkelaget, Lambertseter og Mi-
nerva.

Lang fartstid
Som leder for den største faggruppen i NFF med 1.350
medlemmer, representerer  Jæger Hansen også idretts-
fysioterapeutene i Idrettsmedisinsk råd. Han har sittet
ni år i styret i faggruppen i NFF og har skrevet både
hefter og bok om idrettsskader i de viktigste leddene.
Blant annet har han vært faglig ansvarlig for Idretts-
forbundets serie med hefter på dette området rettet mot
trenere i idrettslagene. Den gamle friidrettsutøveren er
pappa til to idrettsjenter på 12 og 15 år og bosatt på
Nordstrand i Oslo. ■

Medlemskampanje

Knut Jæger Hansen.
Foto: Kristin A.
Henriksen
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Curtin universitetet i Perth tilbyr over 440
kurs på undergraduate, postgraduate og
doctoral-nivå til mer en 26.000 studenter.
Disse studentene kommer fra mer enn 90
forskjellige land fra hele verden. The
Division of Health Sciences er en underav-
deling ved universitetet. Denne underavde-
lingen er med sine rundt 100 studielinjer,
hvor to tredjedeler er på postgraduate nivå,
en av de største institusjonene i Australia når
det gjelder multidisiplinær helseutdanning
og helseforskning. The School of Physio-
therapy, som er et av fakultetene til Division
of Health Sciences, ble startet i 1953 og er
en av seks steder i Australia som tilbyr ut-
dannelse innenfor fysioterapi.  Fakultetet til-
byr undergraduate kurs i allmennfysioterapi
og postgraduate kurs med spesialisering
innenfor felt som manuell terapi, hjerte/
lunge, neurologi og idrett. Studentmiljøet på
fakultetet er svært multikulturelt, da kursene
som blir tilbudt der er internasjonalt aner-
kjent. Størrelser innenfor det internasjonale
manuell terapi miljøet som Robert Elvey og
Peter O’Sullivan er for tiden forelesere ved
fakultetet, og undertegnede kan skrive under
på at som student var det svært inspirerende
å ha forelesninger med disse. For mere infor-
masjon om fakultetet, besøk
www.physiotherapy.curtin.edu.au.

Siste året av undergraduatekurset
Som fjerde års student på Bachelor of
Science Physiotherapy-kurset på Curtin uni-
versitetet, må man gjennomføre syv separate
turnusperioder i løpet av dette siste året av
utdannelsen. Hver turnusperiode har en va-

AUSTRALIA: Landet er eksotisk, men også et foregangsland når det gjelder helseforskning og helse-

utdannelse. Kristian Norheim har tatt fysioterapeututdannelse «down under». I dette brevet forteller

han om utdannelsen, som blant annet inkluderer en turnusperiode i en liten landsby i The Kimberley’s,

helt nordvest i Australia.

Fysioterapeututdannelse

righet på mellom fire til fem uker. Da av-
gangseksamen ikke er før på slutten av det
fjerde året, har man igjennom store deler av
siste året fag som blant annet forskning og
ledelse innflettet i den ukentlige timeplanen.

Tanken bak hele syv forskjellige turnus-
perioder er å gi studentene så bred erfaring
som mulig før de begynner å praktisere som
fysioterapeut. For to av turnusperiodene kan
studenten selv velge hvilket fagområde de
vil arbeide innenfor. Den ene av disse to er
administrert av studenten selv, og det for-
ventes at aktiviteter som for eksempel forsk-
ning utføres i løpet av denne perioden. De
resterende fem turnusperiodene har obligato-
riske fagområder fastsatt av fakultetet, og
disse er:  musculoskeletal outpatients (poli-
klinisk ortopedi), cardiopulmonary (hjerte
og lunge), neurologi, geriatrics/paediatrics
og «helse i utkantstrøk».

Utkant
Turnusen i utkantstrøk skulle utføres i
Kununurra. Landsbyen ligger 330 mil med
landevei nord for Perth. Veien går gjennom
en av verdens mest tørre, varme og øde om-
råder. Dette fristet lite da min australske
Holden har sett sine glansdager for lenge si-
den. Flyturen opp til Kununurra tok tre og en
halv time, og jeg beveget meg ikke ut av del-
staten Western Australia, noe som gir ett
visst inntrykk av avstandene på dette enorme
kontinentet. Underveis hadde jeg utsikt over
hvite saltsjøer og endeløse ørkener. The
Kimberley’s er det mest nordliggende fylket
i Western Australia, og det dekker ett område
tilsvarende tre ganger Storbritannia. Selv om

Western
Australia
Befolkning: 1.900.000.

Cirka 70 prosent bor i

delstatshovedstaden Perth.

Areal: 2.500.000 km2,  Australias

største delstat.

Arbeidsløshet: 7 prosent.

Husholdninger med PC:

51 prosent

Husholdninger med Internett:

23 prosent.

Økonomi: Landbruk, bergverk,

skogbruk og fiske. Tursime har

fått økt betydning det siste tiåret,

ettersom reisende har funnet ut at

Western Australia er et av de siste

uutforskede områder igjen i

verden.

Klima: De sørlige deler har

middelhavsklima, mens nordlige

deler har tropisk klima.

Språk: Engelsk, pluss en mengde

språk som snakkes av urinvånere.

«down under»

Internasjonalt
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arealet er stort er befolkingen i Kimberley’s
beskjedne 25.672 (i 2000). Dette tilsvarer
bare 1,4 prosent av Australias totale popula-
sjon. Når det gjelder hvilke grupper
befolkingen består av, utgjør urinvånere 46
prosent av Kimberley’s befolking. Dette står
i sterk kontrast til Perth, hvor urinvånerene
utgjør bare et par prosent av befolkningen.
Urinvånerne lever stort sett i egne små sam-
funn med tilnærmet selvstyre og lover. Selv
om Kimberley’s indre stort sett er karrige
fjellområder og ørkener, finnes det mange
kvegstasjoner hvor «ekte» cowboyer utfører
sitt virke. Kununurra, som var min base i lø-
pet av «utkant-turnusen» min, er en liten
landsby på rundt 5.000 innbyggere like ved
kysten helt nord-øst i Kimberley’s. I løpet av
turnusen var jeg tilknyttet Kununurra syke-
hus, et lite sykehus med kun 26 sengeplas-
ser. Tross sin lille størrelse tar sykehuset seg
av medisinske, paediatriske, barsel og  kirur-
giske pasienter. Besøkende kirurger gjør det
mulig for sykehuset å utføre komplisert ki-

rurgi når det er nødvendig. Pasienter som sy-
kehuset ikke har kompetanse til å hånd-
tere, blir videresendt med fly til en av de
nærmeste sentralsykehusene i Darwin eller
Perth. Fysioterapitjenesten til sykehuset be-
står av to fulltidsstillinger som dekker en po-
pulasjon på rundt 9.000. Det var disse to jeg
jobbet med i løpet av turnusen min. Oppga-
vene under turnusen var svært varierte siden
fysioterapitjenesten til sykehuset måtte ta
seg av samtlige pasienter hvor fysioterapi
var indikert. I tillegg var det ukentlige reiser
til ett satelitt-sykehus i Wyndham, og hver
fjortende dag reiste vi til en helsestasjon i
Halls Creek. Disse stedene ligger opptil 36
mil fra Kununurra, så det var dager da veien
til jobb ble lang.  Det var litt av en kontrast å
suse bortover landeveier i 110 km/t med ut-
sikt utover rød sand og fjell så langt blikket
rakk, fra å ta T-banen til turnus i Oslo bare
noen uker i forveien. Jeg holdt også ukent-
lige trimgrupper for de lokale aldershjem-
mene. Utfordringen jeg møtte her var å lede

øvelser for eldre urinvånere etter rytmen av
didgeridoo og nulla-nulla pinner. Under ar-
beidet på sykehuset kom jeg også i snakk
med mange urinvånere. Ikke overraskende,
da 72.1 prosent av pasientene på sykehuset i
2001 var urinvånere. Det var svært mange
triste historier å høre, men jeg skal ikke
prøve å gi noe utredning på hvor vanskelig
urinvånerne har det i denne artikkelen. Det
var uansett givende å få et lite innblikk i si-
tuasjonen deres, uten at fakta ble forandret
på før de nådde meg.

Selve miljøet på sykehuset var lite og lite
preget av hierarki. Husker særlig en situa-
sjon hvor en kirurg stoppet meg i gangen si-
den han gjenkjente navnet mitt som norsk.
Det var ganske spesielt å dele felles erfarin-
ger om Finse og Flåmsbanen, der vi befant
oss på andre siden av kloden i forhold til
Norge.

Internasjonalt

Turnus i bushen. Sykehuset i Kununurra,
Western Australia. Nederst på siden et glimt
av dyrelivet i staten. En fire meter lang
krokodille koser seg i vannkanten.
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Det australske helsesystemet
Helsesystemet til Australia bærer preg av å
være utviklet i en ung nasjon. Systemet er
ofte beskrevet som fleksibelt, dynamisk og
under stadig utvikling. Tilsvarende uttalelser
har jeg fått høre fra flere fysioterapeuter og
leger under mine turnusperioder i Perth. De
har da tatt arbeidserfaring fra europeiske
land som Tyskland, England og Nederland
med i betraktningen. Innføring av «evi-
dence-based practice» har vært stresset av
Australian Physiotherapy Association de
siste ti årene, ifølge en av mine forelesere i
forskning. Dette gjenspeiler seg i pensumet
mitt på Curtin universitetet, hvor forskning
er obligatorisk fag igjennom tre av de fire
årene som utdannelsen varer. En del av pen-
sumet til forskningsfaget er å foreta rando-
miserte kontrollerte studier. Siden helse-
departementer, sykehusadministrasjoner og
forsikringselskaper krever dokumentasjon på
effekten av fysioterapi før de bevilger eller
betaler ut penger til til fysioterapitjenester, er
det kanskje ingen overraskelse at fysiotera-
peuter allerede under utdannelsen i Australia
fordyper seg innen forskning.

Internasjonalt

Australian Physiotherapy Association
Adresse: PO Box 6465, St Kilda Road Central, Victoria 8008, Australia

E-post: national.office@physiotherapy.asn.au

Hjemmeside: www.physiotherapy.asn.au

Australia.
Artikkelforfatteren
på fisketur (til
venstre). Nederst
typisk landskap i
Western Australia.

Kristian Norheim



 Fra leserne

39Fysioterapeuten nr. 1   januar  2003

Jeg husker godt et dagsrevyinnslag fra en sy-
keseng i Jerusalem med intervju av
Mahmoud Sadi, en av de tre sterkt forbrente
ambulansefolkene fra Jenin på Vestbredden.
4. mars i fjor skulle ambulansen hans hente
skadde i flyktningeleiren i Jenin da den ble
angrepet av israelseke granater. Legen, som
for øvrig var lederen for Palestinske Røde
halvmåne i Jenin og som var med i ambulan-
sen, ble drept. De tre andre ambulanse-
folkene ble sterkt skadet. Den norske Røde
Kors-representanten på Vestbredden Ola
Skuterud og hans kone Kari Skuterud, samt
Ambulanseklubben i Oslo, engasjerte seg
sterkt for å hjelpe de brannskadde palesti-
nerne til å få behandling i Norge. Dagbladet
hadde 18. mars en reportasje da Kristin
Halvorsen fra SV  besøkte de tre brann-

Brannskadde
ambulansepersonell på Vestbredden

skadde på Makassed sykehus i Jerusalem.
De tre fikk ikke komme til Norge, men

UD og Norske Røde Kors bidro til at de fikk
medisinsk behandling i Amman i Jordan.
Der gjennomgikk de alle flere operasjoner,
og i løpet av sommeren 2002 kunne de igjen
reise tilbake til sine respektive familier i
Jenin. I tillegg til plagsomme og skjem-
mende arr over store deler av kroppen, har
de alle tre skader som influerer funksjonen i
fingre og hender, noe som fremdeles vil
kreve operasjoner og behandling.  Dessuten
har den sterkest skadde, Mahmoud Sadi,
skader i hode og ansikt som vil kreve opera-
sjoner.

Palestinakomiteen fikk forespørsel fra
den palestinske Røde Halvmåne om de
kunne sende fysioterapeut. Det førte til at jeg

i tre uker i oktober oppholdt meg i Jenin for
å gi fysioterapi til  Mahmoud Sadi, 29 år,
Muhammed Naser Hassan Mousa Al’Aini,
42 år og Taher Sanouri, 17 år.

Jeg reiste sammen med Ellen Blix, jord-
mor fra Hammerfest. Hennes oppdrag var å
følge med i ambulansebiler. Det var en ek-
stra trygghet for ambulansepersonell å ha
med utlendinger i bilene, blant annet for å
komme lettere gjennom kontrollpostene som
er overalt på Vestbredden etter at de fleste
byer er reokkupert.

Å være helsearbeider i et område der det
foregår krig, gjør at en må forholde seg til
en helt annen verden enn hjemme i trygge
Norge. Jeg var glad for mitt tidligere kjenn-
skap til og erfaringer fra Vestbredden etter-
som jeg jobbet der som fysioterapeut i 20

PALESTINA: For nesten to år siden ble tre palestinske ambulansefolk sterkt forbrent som følge

av et israelsk granatangrep. Fysioterapeut Grete Thunold fra Larvik har deltatt i behandlingen

av de tre. Her er hennes rapport fra Vestbredden.

Internasjonalt

Krigssone. Ambulansepersonell i Jenin (til venstre).
Over en av artikkelforfatterens pasienter, Mahmoud
Sadi. Foto: Grete Thunold



Fra leserne

40 Fysioterapeuten nr. 1   januar  2003

måneder tidlig på 90-tallet. Det kan være
skremmende for noen og enhver å oppleve
tungt bevæpnede soldater, tanks, oppgravde
veier og kontrollposter der du må ut av bilen
og blir pekt på med truende geværer. Befolk-
ningen på Vestbredden opplever daglig port-
forbud, skyting og forhindring av bevegel-
sesfriheten. Det vil for eksempel si at en ar-
beidsvei som tidligere tok 15-20 minutter, nå
tar både to og tre timer. I Jenin var det også
portforbud store deler av dagen i den perio-
den vi var der. Allerede første dagen fikk vi
oppleve skyting og tilstedeværelsen av
tanks.

Vi bodde på Arab American University
noen kilometer utenfor Jenin og måtte hver
dag ta minibuss for å komme oss dit.  Det
var ofte uhyggelig om morgenen når vi kom
inn i Jenin og måtte kjøre omveier for å
unngå tanks og soldater som skjøt på folk
som var ute. Det ble drept fem sivile perso-
ner i den korte perioden vi var der. De siste
ti dagene la den israelske hæren en jernring
rundt Jenin, gravde opp veier og satte opp
tanks og soldater på kontrollposter på alle
adferdsveier. Det førte til at taxi, minibusser
og privatbiler kjørte omveier gjennom oli-
venlunder, over åkrer og på småveier for å
komme seg til eller fra jobb, skole og lig-
nende. Jeg må beundre palestinernes selv-
oppholdelsesevne. Uansett hindringer og
vanskeligheter, gir de fleste ikke opp, men
utsetter seg selv for 1-3 timers kjøretur (og
noen ganger er det også strekninger som de
må gå) for å komme seg på jobb for å tjene
penger til livets opphold. Portforbud, stengte
veier og kontrollposter hindrer også barn og
unge i regelmessig skolegang. Bussen fra
Jenin til universitetet der vi bodde, ble flere
ganger beskutt, og en morgen ble tre studen-
ter skadet.

Arbeidsforholdene for ambulanser og
helsepersonellet er mildt sagt vanskelig et-
tersom de også stoppes på kontrollposter og
utsettes for lang ventetid. Mange timers ven-
ting tærer ikke bare på ambulansefolkenes
tålmodighet, men går ofte utover pasientenes
liv. Dødfødsler er et økende problem, og det
er blitt dokumentert mange dødsfall blant
pasientene  på grunn av forsinkede ambulan-
ser.  Ambulansefolkene ga ofte uttrykk for
fortvilelse og håpløshet. Det tar på å bli ut-
satt for ydmykelser og å måtte kjempe for å
kunne utføre jobben sin dag etter dag, uke
etter uke og måned etter måned.

Midt opp i alt dette behandlet jeg Mu-
hammed, Mahmoud og Taher inne på
ambulansestasjonen i Jenin. Til tross for de
vanskelige forholdene, opplevde jeg tre fine
uker sammen med mennesker som har et

fantastisk pågangsmot. De fikk daglig be-
handling hovedsakelig for å øke bevegelig-
het i håndledd og fingre. De var kommet
over de verste følgene av den traumatiske
opplevelsen de hadde vært gjennom, og trass
i fysiske begrensninger og plager, hadde de
et optimistisk syn på framtida. De to eldste
ville tilbake til en jobb for palestinsk Røde
Halvmåne. Muhammed, som var eldst og
sjåfør før ulykken, mente at han kanskje
måtte fungere som telefonvakt på grunn av
skadene i hendene. Mahmoud, som var ut-
dannet sykepleier og som også hadde de
største skadene, ønsket seg tilbake som EMT
(Emergency Medical Technician). Han har
også skader i hender som vil gjøre at han har
vanskeligheter med å bruke dem til for ek-
sempel påkledning. Han ble pappa for første
gang to dager etter at jeg kom til Jenin, og
han hadde et optimistisk syn på fremtiden til
tross for skadene. Taher var med som frivil-
lig i ambulansen da ulykken skjedde og har
fremdeles ett år igjen på videregående. Han
ønsker seg utdannelse og var nok litt skep-
tisk til framtidig jobb i ambulanse.

Fortsatt er det lang vei å gå for dem alle før
de er fullt rehabilitert, en eller flere operasjoner
venter dem. De ga uttrykk for ønske om å
komme til Norge, samtidig som de var for-
nøyde med behandlingen på sykehuset i
Amman. Men som mange andre palestinere
har de tro på at «alt» er bedre i vårt rike Norge
og at behandlingsresultatet der kan bli bedre.
Støtten de får fra Norge er av enorm stor be-
tydning for dem, ikke bare for dem personlig,
men også som et tydelig tegn på solidaritet fra
det norske til det palestinske folket.

Vi bodde på Arab American University
ved landsbyen Zebabdeh, om lag 12 kilome-
ter fra Jenin. Her hadde de fakultet for fysio-
terapi- og ergoterapiutdanning. Universite-
tets direktør tok straks kontakt med meg
med ønske om at jeg holdt forelesninger for
disse studentene. Lederen for fakultetet pro-
fessor Ghassan Abu-Hijleh, kunne fortelle at
de manglet forelesere og praksisplasser for
studentene. På grunn av den politiske situa-
sjonen er det svært vanskelig for studentene
å reise og bevege seg fra sted til sted på
Vestbredden. Dessuten er det få sykehus som
har fysioterapeuter som kan veilede studen-
tene. De fleste palestinske fysioterapeuter er
enten privatpraktiserende eller ansatte i di-
verse humanitære hjelpeorganisasjoner. Han
var interessert i at jeg både skaffet kontakter
med norske utdanningsinstitusjoner for om
mulig å få praksisplasser for palestinske stu-
denter, og at jeg kunne formidle ønske om få
gjesteforelesere til deres universitet for kor-
tere eller lengre perioder. Jeg oppfordrer her-
ved mine kolleger i Norge til å reise til Arab
American University som gjesteforelesere.
Nærmere opplysninger kan de som er inter-
essert få hos meg.

Grete Thunold, fysioterapeut
Engasjert av Palestina komiteen i samar-
beid med Palestinsk Røde Halvmåne.
E-post: gr-th@online.no

Internasjonalt

Bybilde. Fra den palestinske byen Jenin på Vestbredden. Foto: Grete Thunold



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

  1 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 3 Øst-Norge

 6 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 2 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



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

Sjeffysioterapeut
Stillingskode 7221

Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus i ortopedisk kirurgi, revma-kirurgi
og revmatologi og ligger ved Sandvika i Bærum.  Sykehuset har 100 senger og dri-
ver i tillegg omfattende dagkirurgisk og poliklinisk virksomhet.
Fysioterapiavdelingen har 12 fysioterapeuter som i tillegg til å behandle inne-
liggende pasienter driver poliklinisk aktivitet og gir et omfattende bassengtilbud.

Stillingen som sjeffysioterapeut er ledig.  Stillingen er organisatorisk plas-
sert under administrerende overlege. Personalansvaret omfatter fysiotera-
peuter, assistenter og badevakter.  Stillingen er kombinert administrativ og
kurativ i det sjeffysioterapeut deltar i pasientrelatert arbeid.

Fysioterapiavdelingen har som visjon at vi skal være en foregangs-
avdeling mht fysioterapi innen våre fagområder.  Vi søker derfor en dyna-
misk person som er opptatt av å bringe faget fremover og som har evne til
å skape entusiasme og godt samarbeidsmiljø.  Videre vil det bli lagt vekt
på ledererfaring, faglig bakgrunn innenfor ortopedi og revmatologi/
revmakirurgi, samarbeidsevne og egnethet.

Lønn etter avtale.

Søknadsfrist 20.02.03

Forespørsel om stillingen kan rettes til adm. overlege Arne Ekeland,
tlf. 67 52 17 01 eller 1konst. sjeffysioterapeut Gerty Lund, tlf. 67 52 18 00.

Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes: Martina Hansens Hos-
pital, Postboks 23, 1306 Bærum Postterminal.

MHH  Martina Hansens Hospital

NORGES FOTBALLFORBUND (NFF)
er landets største særidrettsforbund med over 500 000 med-
lemmer. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18
fotballkretser, ca. 1830 klubber og mer enn 20 000 lag. Or-
ganisasjonen har ca 125 heltidsansatte og 100 000 tillits-

valgte. Sentraladministrasjonen på Ullevaal Stadion har 40 ansatte og er organi-
sert i fem avdelinger ( toppfotball, breddefotball, marked, administrasjon og øko-
nomi). NFF har en årlig omsetning på ca. kr. 260 mill.

Til et aldersbestemt jentelandslag søker NFF ny

FYSIOTERAPEUT

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

Vi ønsker å engasjere en fysioterapeut som ser viktigheten av å veilede
og jobbe med unge toppidrettsutøvere, som har høye sportslige ambisjo-
ner . Det settes store krav til samarbeidsevne og positiv innstilling, samt
evne til å oppnå gode relasjoner til utøver i 16-20 års alderen.

Søkere må ha idrettsmedisinsk kurs trinn 1 & 2, eller ta dette innen kort
tid. Søkere med videreutdanning i Manuell Terapi, samt egenerfaring
innen fotball vil bli foretrukket.

Laget vil i gjennomsnitt ha ca 20-40 samlingsdøgn i året. Dette vil vari-
ere i henhold til de turneringer laget kvalifiserer seg til.

Ta kontakt med Roar Robinson tlf. a. 22 99 31 77 eller pr. 66 99 16 62,
for mer utførlige opplysninger.
Søknad med utfyllende CV, som ikke returneres, sendes:
Norges Fotballforbund, Serviceboks 1 - US, 0840 OSLO, att:Mette S.
Sveen snarest og senest innen 31. januar 2003.

VANYLVEN KOMMUNE
er ein fastlandskommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Eiga rehabiliterings-
teneste der vi legg vekt på å utvikle tverrfagleg samarbeid.  Kort veg til Ulsteinvik,
Volda og Nordfjordeid.

REHABILITERINGSKOORDINATOR
Kommunen har ledig 100 % stilling som rehabiliteringskoordinator.

Ein søkjer etter fysioterapeut.  Arbeids- og ansvarsområde: Koordinering
av rehabilitering, individuelle planar, hjelpemiddelansvarleg, utøvande
fysioterapi.

Løn etter avtale. Kommunal bustad dersom behov. Tilsetjing på kommu-
nale vilkår. Pensjonsordning i KLP.

Nærare opplysingar kan ein få hos pleie- og omsorgssjef Arnhild
Nordaune, tlf 70 02 37 00.

Søknad med vitnemål og attestar skal sendast til Vanylven kommune,
Pleie- og omsorgsetaten, 6143 Fiskåbygd.
Søknadsfrist: 14. februar 2003.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Robert Jones & Agnes Hunt Orthopaedic
& District Hospital

NHS Trust, Oswestry, Shropshire,
SY10 7AG, England

PHYSIOTHERAPISTS
-  Are you wanting to broaden your experience?
-  Have you thought of travelling to England?

This specialist Orthopaedic hospital i situated in attractive countryside on
the English/Welsh border with excellent road links to the Midlands and
North Wales coast. It has an international reputation for excellence in the
development of orthopaedic surgery and rehabilitation.

We currently have vacancies for Senior II Physiotherapy staff, who rotate
through Orthopaedics, Outpatients, Paediatrics, Rheumatology, Spinal
Injuries and the Spinal Restoration Programme.

The Hospital is committed to staff development through appraisal, in-ser-
vice training and postgraduate education and the quality of its service
through audit and research.

For further information, please contact Kristin Anderson/Pat Moore on
00 44 1691 404545.
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EUROPEAN REGION
of WCPT

General Secretary
Due to vacancy the EUROPEAN REGION of WCPT (World
confederation for Physical Therapy) is seeking a new general secretary
for their office in Brussels from April 1, 2003.

FUNCTIONS AND RESPONSIBILITIES:
The general secretary will be responsible for the management of the
office of the European Region of WCPT and will among other functions:
• Fulfil role of Secretary to all General Meetings, Executive

Committee Meetings, Working Group meetings and other meetings
where appropriate

• Liaise regularly with members of the Executive Committee
• Be responsible for implementing action plans of the Executive

Committee
• Provide administrative advice to the Executive Committee
• Prepare documents and reports as required by the Executive

Committee
• Communicate with member organisations with exchange of

information
• Be responsible for the coordination of working groups and other

groups and implementation for administrative plans for these
• Represent the organisation in meetings with European authorities,

European health professional organisations, WCPT, NGOs and other
agencies as required by the Executive Committee

• Overall responsibility for the efficient organisation and
administration of the secretariat/headquarters

• Responsible for liasing with the webmaster in updating and develop-
ment of the website of the European region – http://www.physio-
europe.org/ - and supply with news and ideas

QUALIFICATIONS:
The ideal candidate will
• be a person with a thorough knowledge of EU institutions and EU

policies, hold an educational background as physiotherapist or other
health profession, with an superstructure of administrative studies,
lawyer or other relevant education

• be active and accustomed to working on own initiative
• have excellent communication and organisational skills
• have skills in information technology
• be fluent in English (written and spoken) and one other EU language

(preferably French)

WORKING CONDITIONS:
The working hours of the General secretary will be full time.
There will be work up to 15 weekends per year.
Time off in lieu will be given.
Probationary period will be 6 months.
Two year contract will be established in first instance, to be extended
acc. to agreement

INFORMATION:
Further information can be obtained through the chairman of the Euro-
pean Region of WCPT, Antonio Lopes, E.S.S.A. Alcoitao, 2649-506
Alcabideche, PORTUGAL.
Tel: (+351) 21 460 74 53/4, Fax: (+351) 21 460 74 59,
e-mail: amflopes@mail.telepac.pt

CLOSING DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:
Closing date for receipt of applications (incl. CV and salary demand)
will be January 27, 2003 at the address above (mail or e-mail), and
interviews will be held in Brussels on February 22, 2003 (no reimbur-
sement of expenses).

The European Region of WCPT is a European non-profit, non-
governmental, organisation of professional associations of
physiotherapists from 35 countries.

Additional information about the European Region of WCPT please visit
our website at http://www.physio-europe.org/

Hurdal Rehabiliteringssenter AS
Opptreningsinstitusjon gruppe 1

Hurdal Rehabiliteringssenter er godkjent for 40 pasienter. Beliggenheten er i lett ku-
pert terreng  på østsiden av Hurdalsjøen i Hurdal kommune.
Vi har en bemanning på 28 årsverk totalt og har 4 faste årsverk i fysioterapi-
avdelingen.
Vårt mål er å gi pasientene et helhetlig behandlingstilbud for å oppnå økt velvære
og livskvalitet. Pasientgruppen består av: Ortopedisk opererte, slagpasienter, hjerte-
opererte, muskel- og skjelettplager, kronisk reumatisme, mennesker med psykiske- og
psykososiale problemer,  og andre akutte eller kroniske lidelser.

Vi søker

FYSIOTERAPEUT I 100 % - FAST STILLING

Vi tilbyr: Godt og inspirerende arbeidsmiljø, godt tverrfaglig samarbeid,
positive samarbeidspartnere, fasiliteter som - individuelle behandlings-
rom, trimrom og basseng. Flott natur med mange muligheter.

Vi legger vekt på: Interesse for rehabilitering. Evne til tverrfaglig samar-
beid. Lyst til å arbeide med individuell- og gruppebehandling. Fleksibili-
tet. Engasjement og kreativitet. Motivasjon til faglig utvikling

Institusjonen er medlem i HSH. Lønn etter regulativ.
Hurdal Rehab. senter har en kristen verdiforankring og den som engasje-
res må kunne arbeide i samsvar med stedets kristne målsetning.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til sjef fysioterapeut Rei-
dun Hjelleflat tlf. 63 92 03 06.
Søknad med CV, vitnemål og bekreftede attester sendes Direktør,
Hurdal Rehab.senter, Østsideveien, 2090 Hurdal innen 14. februar 2003.

Besøk gjerne våre hjemmesider på: www.HurdalRehab.no

Agder Bedriftshelsetjeneste
er en fellesordning med ca. 100 medlemsbedrifter i næringslivet i Kristiansand
og omegn. Teamet består av verneingeniør, to sykepleiere, to fysioterapeuter,
lege (arbeidsmedisiner) og sekretær som alle er engasjerte og erfarne HMS-
medarbeidere. Vårt arbeid gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i
Arbeidsmiljøloven, Forskrift for verne- og helsepersonale og Internasjonale
etiske retningslinjer for bedriftshelsepersonell.

Vi søker etter

Bedriftsfysioterapeut

Vi foretrekker søkere med:
• Erfaring som bedriftsfysioterapeut
• Grunnkurs for BHT fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
• Videreutdanning i forebyggende fysioterapi/ergonomi eller

annen relevant videreutdanning

Arbeidsområde:
• Forebyggende arbeid innen HMS
• Ergonomisk rådgivning individuelt og i grupper
• Kartlegging og tilrettelegging av arbeidsplasser
• Undervisning i ergonomi

Vi tilbyr:
• Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i ulike bedrifter
• 80 % stilling med mulighet for økning til 100 % innen et par år
• God forsikrings- og pensjonsordning
• Nye og trivelige lokaler i Kvadraturen

Lønn og tiltredelse etter avtale. Søker må disponere bil.

Søknadsfrist: 7. februar 2003.
Søknaden sendes Agder Bedriftshelsetjeneste, Østre Strandgate 75,
4610 KRISTIANSAND. Merk konvolutten: «søknad».

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse
bedriftsfysioterapeut Margrethe Krogh-Moe eller daglig
leder Beate M. Vikhals på tlf. 38 12 88 50

HELSE • MILJØ• SIK
K

E
R

H
E

T



44 Fysioterapeuten nr. 1   januar 2003

fysioterapeuten@fysio.no

Opptreningssenteret i Finnmark AS

er et godkjent opptreningssenter med 50 plasser.  OIF tilbyr tverrfaglig opptrening
til alle med behov for rehabilitering etter sykdom eller skade.  Personalet består av
allmennlege, legespesialist, fysioterapeuter, sykepleiere, idrettspedagoger, ergotera-
peut, kostveileder og servicepersonale, til sammen ca. 23 årsverk.

Da en av våre fysioterapeuter skal over i annen stilling, søker vi

FYSIOTERAPEUT
100 % stilling fra 01.03.03, eller snarest etter det.  Dersom det blir internt
opprykk, vil det være ledig engasjement fram til juli –03, med mulighet
for fast ansetting.

Fysioterapeuten deltar i det tverrfaglige teamet, og har hovedansvar for
den individuelle behandling som brukerne får.

Arbeidstid: dagtid. Vi kan tilby en utfordrende og spennende arbeidsplass
med varierte arbeidsoppgaver, i et godt arbeidsmiljø. Lønn i hht. HSHs
avtaler.

Vi ønsker oss en medarbeider som kan arbeide selvstendig, og samtidig i
et tverrfaglig team.  Du har gode samarbeidsegenskaper og gode faglige
kvalifikasjoner innen opptrening og rehabilitering, og har godt humør og
er fleksibel. OIF har mange samisktalende brukere, og det er ønskelig at
du snakker samisk.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til
Opptreningssenteret i Finnmark AS, telefon 78 43 27 00 , daglig leder,
eller til avdelingsleder fysioterapi.
Søknad med vedlegg sendes Opptreningssenteret i Finnmark AS,
boks 1283, 9505 Alta, innen 07.02.03.

Starte privat praksis i Follo?
Vi har en liten kjede på fire treningssentre lokalisert i Ski, Ås, Vestby og
Drøbak. Vi ønsker å tilby fysikalsk behandling på disse sentrene, og sø-
ker med dette terapeuter til sentrene på Ski og Vestby.

Vi kan tilby følgende:
- Lokaler i umiddelbar nærhet til våre lokaler.
- Meget lav husleie.
- Fri bruk av alle fasiliteter for opptrening av pasientene.
- Mulighet for lønnet arbeide i sentrene i oppstarten.
- Rimelige opsjoner/aksjer i sentrene (gode driftsres.).

Er det ønsker utover de som er grovt skissert her, er vi åpen for forslag.
Vi ønsker å utvikle sentrene sammen med en eller flere terapeuter. Vi har
velutstyrte sentre, slik at mye startkapital ikke er nødvendig, kun spesial-
utstyr må kjøpes.
Skriftlig henvendelse: Fitness Club Holding AS v/Torbjørn Frydelund,
Kirkevn. 1, 1400 Ski.

ASKIM KOMMUNE

Askim er en by i vekst og utvikling. Her finner du et rikt kultur- og organisasjonsliv.
Blant annet finner du opplevelsessenteret Østfoldbadet AS. Byen har en sentral be-
liggenhet med 45 min. til hovedstaden og 30 min. til svenskegrensen.

Ledig 20% driftsavtale som fysioterapeut

I Askim kommune er det ledig 20% driftsavtale som fysioterapeut med
videreutdanning og erfaring i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.
Det legges stor vekt på personlig egnethet.

For nærmere informasjon, kontakt konst. virksomhetsleder
Bjørg Aarstad på tlf. 69 81 92 09.
Søknad vedlagt CV og kopier av attester og vitnemål sendes Askim
kommune, Administrasjonsenheten, Postboks C, 1801 Askim.
Referanser bes oppgitt.
Søknadsfrist 3 uker fra utlysningsdato.

www.oslo.kommune.no  

Oslo kommune
Bydel Østensjø

Driftstilskudd for 
fysioterapeut
I Bydel Østensjø er det fra 01.03.03 ledig 100% driftsavtale.
Praksisen er lokalisert til Oppsalstubben Fysioterapi.

Erfaring med eldre mennesker og personlig egnethet vekt-
legges.

Kontaktperson: Bente Orlaug Ottesen, tlf. 22 26 01 35.

Søknad sendes: Bydel Østensjø v/Grete Haugh, Postboks 44
Oppsal, 0619 Oslo, innen 15. februar 2003.

Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Bydel Østensjø
Postboks 44 Oppsal, 0619 Oslo

Capralhaugen bo- og behandlingssenter ligger sentralt og
vakkert til på Jar og har 76 beboere fordelt på 7 boenheter,
hvorav èn korttidsavdeling med 14 plasser.  Dagsenteret har
10 plasser.  Terapiavdelingen er sammensatt av flere fag-
grupper og bidrar med faglig kompetanse i samarbeidet
rundt den enkelte beboer og overfor aktuelle samarbeid-
spartnere. Vi har nå ledig stilling for:

Offentlig godkjent 
fysioterapeut

- fagleder 100% stilling

Fysioterapeutens oppgave blir å videreutvikle fysioterapitil-
budet, veilede, undervise og være en pådriver innen eget fag-
felt. Behandling gis individuelt og i grupper. Saksbehandling
angående hjelpemidler.
Søkere bør ha erfaring fra og interesse for geriatri. Utover
faglige kvalifikasjoner vil personlig egnethet, engasjement og
gode samarbeidsevner bli tillagt stor vekt.
Vi tilbyr en fast stilling i Bærum kommune med varierte og
utfordrende arbeidsoppgaver. Et arbeidsmiljø preget av 
fellesskap, gode holdninger og kreativitet. Stillingen lønnes
fra kr 250.000 (kode 7066.01) etter kvalifikasjoner/ansvar.
Stillingen er i dag tilknyttet Capralhaugen bo- og behand-
lingssenter. Stillingens innhold og plassering kan bli endret
som følge av omorganisering.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henven-
delse til konst. avd. leder Kristin Vindøy, tlf. 67 16 70 46,
eller fysioterapeut Susan Novotny, tlf. 67 16 70 45.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester som ikke
returneres, sendes til Capralhaugen bo- og behandlingssenter,

Capralhaugen 70, 1358 Jar innen 10. februar 2003.

BÆRUM KOMMUNE
CAPRALHAUGEN BO- OG 

BEHANDLINGSSENTER,
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20% driftstilskudd  Sørumsand
Ledig ved Linjegården Fysioterapi fra februar.

Det legges vekt på trening av rehabiliteringspasienter.
Henv. Frode Hansen, tlf  63 82 08 00.

Søknad sendes: Helsesjefen i Sørum kommune, 1920 Sørumsand.
Søknadsfrist: 07.02.03.

Kjøp/salg/leie

Fysikalsk institutt selges, Oslo.
Tlf. 97 11 45 09, e. kl. 20.

Brukt utstyr til salgs:
1 stk. Masolet beh.benk, 3-delt hode. 2 stk. single trekkapparat, 14 kg hver.
Henvendelse tlf. 22 46 51 90.

Fysikalsk institutt i Oslo avvikles
 I den forbindelse selges komplett utrustning, hvorav mye er av nyere dato.
Firma og telefonnummer kan også overtas.
Interesserte bes kontakte advokat Wilhelm Klose på tlf. 22 33 50 70 eller
mail: klose.law@oslo.online.no

Klinikk til salgs
Klinikk utstyrt for thermofotografering, fysioterapi og kopping selges. Klinik-
ken er fullt utstyrt med 5 behandlingsrom, resepsjon og kjøkken. Lokalene kan
enkelt tilpasses alternativ virksomhet, som kiropraktor og/eller lege.
Ta kontakt med Morten Tunge på telefon 67 16 76 80 eller 900 27 120.
Grini Consult AS, Postboks 38, 1332 Østerås. E-mail: grini.consult@c2i.net

Representanter søkes
For salg av det innovative pauseprogrammet Gaps

søkes selgere i Bergen, Trondheim og Oslo.
Kontakt Siv på tlf 480 35 317, eller post@gaps.no

Se også www.gaps.no

FYSIOTERAPEUTENs tidsskriftsamlere
kan bestilles på vår hjemmeside
www.fysioterapeuten.no
eller på faks 22 46 35 65.
Pris: kr. 20 per stk. + porto.

2002-årgangen komplett!

Sykehuset i Vestfold (SiV) har drift i fire Vestfoldbyer. SiV-Tønsberg er hoved-
sykehuset med sentralsykehusfunksjoner. SiV-Larvik er akuttsykehus for sydfylket.
SiV-Sandefjord er et sykehus med hovedoppgave å drive planlagt virksomhet,
og SiV-Horten driver dagkirurgi og dagbehandling.Til sammen har SiV ca. 2200
stillinger fordelt på ca 3000 ansatte. I Tønsberg bygger vi nå nytt sykehus,
og halvparten av SiV-Tønsberg er på plass i nye og moderne lokaler.
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Dette er en henvisningsannonse, for fullstendig utlysing se 
internettadresse: www.siv.no eller www.aetat.no evt.
henvendelse personalkontoret, tlf. 33 34 21 20.

HABILITERINGSTJENESTEN – BARNESEKSJONEN –
SOLVANG SENTER,TØNSBERG

Seksjonslederstilling "SIV-T 274"

Er du en fagperson som har erfaring fra fagfeltet habilitering eller
annet relevant fagområde og har reell og formell lederkompetanse?

Da ønsker vi å snakke med deg!

Vi har en slik stilling ledig og kan tilby et stabilt og utfordrende 
fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere innen 
habiliteringsfeltet.

Søknadsfrist 15.02.2003.

Nærmere opplysninger ved 
adm.sjef Magne Svanevik, tlf. 33 30 82 00.
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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 2002 er det tildelt nærmere 3,8 millioner kroner. For deltakere på
NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.
For nærmere informasjon om fondet, se www.fysio.no/fondet
Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no. Når påmeldingsblanketten ikke brukes, skal følgende opplysnin-
ger sendes til NFF i et vanlig brev: Navn, adresse, telefon, eventuell e-
postadresse, navn og adresse til arbeidsgiver og navn/nummer på kurset du
melder deg på. Legg ved dokumentasjon hvis det er spesielle opptaksvilkår til
kurset.

Påmelding er bindende
- Hvis avbestilling skjer innen 2 uker før kursstart vil du bli belastet med et

gebyr tilsvarende 10 prosent av kursavgiften.
- Hvis avbestilling skjer senere enn 2 uker før kursstart 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_kalender2003.html

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

Kurs 335313M

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid: 19. – 23. mai 2003
Sted: Oslo
Deltakerantall: max. 30
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 20. mars 2003
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.317013

Terapiridning – trinn 2
Kurset er en videreføring av trinn I og deltakerne skal tilegne seg forutsetnin-
ger for å kunne lede ridning som behandling. Deltakerne skal tilegne seg utvi-
dede kunnskaper om terapiridning. Kurset veksler mellom teori og praksis,
hvor deltakerne dels leder ridetimer, dels fungerer som hjelpere. Planlegging,
behandlingsopplegg og evaluering av ulike diagnoser.

Målgruppe: fysioterapeuter som har gjennomgått trinn I.
Opptakskrav: grunnutdanning og terapiridning trinn I
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• kunne planlegge terapiridning som behandling
• kunne lede terapiridning som behandling
• kunne evaluere terapiridning som behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Ellen Trætteberg
Tid: 19. – 23. mai (uke 21)
Sted: Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 20. mars 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

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

Barnefysioterapi

Kursnr. 310213M

Fysioterapi for barn 0-6 år
Fysioterapeuter som arbeider med barn har synliggjort et økende behov for et
kurs som gir utdypning av medisinske kunnskaper og praktiske ferdigheter i
observasjon – analyse – tiltak – behandling av barn med avvikende
bevegelsesutvikling. Fysioterapi for barn 0-6 år er et kurs hvor teori og prak-
sis 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 eller til-
svarende kunnskaper. Må være i arbeid med barn i kursperioden.

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

Kursnr. 320613

Oppsamlingskurs i Helse- og miljøarbeid, del 1
Dette er et oppsamlingskurs for de som har gått kurs i Arbeidsplassvurdering,
men trenger Helse- og miljøarbeidbedrift del 1 for å kunne være konsulenter
på oppdrag for trygden

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nord-Trøndelag
Kursledere: Hasse Storebakken og Vera Hejna Romstad
Tid: tirsdag 6. mai - torsdag 8. mai 2003 (uke 19)
Sted: Levanger , Nord- Trøndelag
Deltakerantall: Begrenset antall
Kursavgift: kr 2.400 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 25.mars 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

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 og Hilde Capjon
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del: 31. mars – 4. april.
Datoer for andre del blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del
1 og del 2 er vanligvis på 4 - 6 måneder). Deltakerne skriver en prosjekt-
oppgave i mellomperioden.
Sted: Oslo
Deltagerantall: 22
Kursavgift: for kursets begge deler: kr. 6.850,- for medlemmer, for ikke-
medlemmer kr. 12.600,-. Kursavgiften betales i to rater. Lunsj kommer even-
tuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 30. januar 2003. Påmelding gjelder for kursets to deler.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Manuell terapi

Kursnr. 330713

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

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

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

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

kunne løse pasientens sammensatte problemer.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vest-Agder
Kursleder: Jo Østvold

Tid: 17.-18.mars 2003
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: Fortsatt ledige plasser!
Kursavgift: kr 1.800 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 13.januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesiderwww.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 330113M

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
utgangspunkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Møre og Romsdal
Kursledere: Trond Wiesener og Hildegun Børsting
Tid: 12.-16.mai, uke 19/20, 2003
Sted: Molde
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke- medlemmer
Påmeldingsfrist: 13.mars 2003
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. 330623

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i spesi-
alkonstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning av fysio-
terapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. Kurset gir grunnlag
for benyttelse av takst for medisinsk treningsterapi innenfor Folketrygdens
takstsystem for fysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasienter

og i gruppesammenheng
• beherske medisinsk treningsterapi- metodikken for å kunne effektivisere
rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskeltest,

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjonen
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 8.-12.mai, uke 20, 2003
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 6. mars 2003.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.

Onkologi

Kursnr. 385413

Brystkreft
I de fleste deler av helsetjenesten er brystkreftopererte kvinner den største
gruppen kreftpasienter fysioterapeuter kommer i kontakt med. Gjennom de
siste ti årene er det utviklet gode fysioterapimetoder som kan bidra til å bedre
dagliglivet for disse kvinnene.
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Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: grunnutdanning og noe erfaring med kreftpasienter
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
Gjennom kurset skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og hold-
ninger slik at de kan:
• vise forståelse og respekt for den enkelte kvinnes livssituasjon
• utøve forsvarlig fysioterapi som stimulerer den enkeltes livsmot

og friske krefter
• arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak
• diagnostisere og behandle kreftrelaterte plager i ledd og bløtvev

samarbeide tverrfaglig og med pårørende

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Sonja Øvretveit og Mona Bøhn
Tid: 24. – 28. mars 2003
Sted: Tromsø
Deltakerantall: Fortsatt ledige plasser!
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 23. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 391713

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

Målgruppe: Kurset retter seg først og fremst mot fysioterapeuter som arbei-
der med psykiatriske og psykosomatiske problemstillinger.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Ønskelig med kurs «Psykologi og psykiatri
for fysioterapeuter».

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

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

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

og projektiv identifisering og kjenne til betydningen av disse primitive
forsvarsmekanismer

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Lise Radøy og Kina Meurle-Hallberg
Tid: 7. – 11. april 2003
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift:  kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 6. februar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Rehabilitering

Kursnr. 350213

Undersøkelse og behandling av voksen
hemiplegi – Bobath Konseptet
(The Assessment and Treatment of Adult Hemiplegia – The Bobath Concept)

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

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

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi
• økt kunnskap om Bobath konseptet og dets utvikling
• økt kunnskap om normal bevegelse relatert til pasienter med

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Buskerud
Kursledere: Olav Gjelsvik og Bente Gjelsvik
Tid: kurset strekker seg over 3 uker
To første uker: Uke 13, 24.-29.mars
Uke 14, 31.mars – 4.april
Siste uke: uke 26, 23.-27.juni
Sted: Drammen
Deltakerantall: Fortsatt ledige plasser!
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.275, - ikke medlemmer kr. 18.900,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting av oppgaven.
Påmeldingsfrist: 23. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr.

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 v/ Fagseksjonen
Kursledere: Nanna Koefoed og Kirsten Belck-Olsen
Tid: 02.-06.juni 2003
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer og kr. 6.300 for ikke medlemmer
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 3. april 2003.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 80212002M

Fysioterapi til kronisk lungesyke
Forekomst av lungesykdom er økende. Lungefysioterapi er viktig i alle faser
av sykdomsforløpet og behovet for fysioterapeuter med kompetanse innen
lungefysioterapi er stort på alle nivå i helsetjenesten.

Målgruppe: Fysioterapeuter i institusjoner, kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• oppdatert kunnskap innen sykdomslære, fysiologi og medisinsk behandling
• kunnskap om undersøkelses- og behandlingsmetodikk
• økt forståelse for psykososiale aspekter ved kronisk lungesykdommer
• grunnlag for å behandle og veilede lungesyke og pårørende individuelt og

i grupper
• grunnlag for å delta i et tverrfaglig rehabiliteringsarbeid
• økt kjennskap til dokumentasjon inne lungefysioterapi

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nordland
Kursledere: Ingunn Orø, Ingjerd Ramsfjell
Tid: 12.-16.mai, uke 20, 2003
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Sted: Bodø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.425,- for medlemmer
kr. 6.300,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 13. mars 2003.
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.

NFF avdeling Oslo inviterer til
årsmøte/medlemsmøte
Dato: Tirsdag 18/2- 03
Tid: kl 17-19:
Sted: Holberg terrasse kurs og konferansesenter. Stensberggt. 27,
0131 Oslo
Medlemsmøte. Tema: «Ryggskole. Det nytter å forebygge ryggplager
med aktiv ryggskole.» Forelesere: Jan Harald Lønn og Bredo Glomsrød,
Brogaten fysikalske institutt, Fredrikstad.

kl. 1915-2100:
Årsmøte NFF avd. Oslo.

Det vil bli servert Pizza m/drikke i pausen mellom medl. møte og
årsmøte.Fri entre.

NFF avdeling Akershus - Årsmøtet 2003
Årsmøtet 2003 blir avholdt 24.03.02.  Innkalling blir sendt ut medlem-
mene 3 uker før møtet.  Saker til årsmøtet bes sendt til:
Gerty Lund , Mellomskarva 16 , 1350 Lommedalen.
e-mail: gerty@online.no

Frist for innsendelse 31.01.03.

SEMINAR OG ÅRSMØTE 14. mars 2003
i Faggruppen for kvinnehelse
Sted: Rikshospitalet i Oslo
Tid: Kl. 11.00 – 16.00
Tema: Pasienter med kroniske underlivssmerter – erfaringer og
resultater fra Samarbeidsprosjektet ved Rikshospitalet
Pris: Kr. 500,- inkl. lunch

Program:
1045–1100 Registrering

1100–1145 Gynekolog Unni Kirste: - differensialdiagnostikk
1145–1200 Kaffe
1200–1245 Psykolog Siv Leganger: - karakteriske trekk ved

pasientgruppen
1245–1300 Produktinformasjon fra Quintet
1300–1400 Lunch
1400–1445 Fysioterapeut/stipendiat Gro Killi Haugstad: - behandling

og foreløbige resultater
1445–1500 Kaffe
1500–1600 Fysioterapeut Margrethe Glambek:

- magedans og spenninger i bekkenregionen
1600–1615 Pause
1615–1715 Årsmøtet

Påmelding ved innbetaling innen 25.febr. til k.nr. 1602.59.25932
v/Rita Birkeland, Gesellsvingen 3, 1348 RYKKINN.
Merk giro «Seminar 2003».

Årsmøte for
Bobath barnefysioterapeuter

Påmeldingsadressen til årsmøtet falt dessverre ut i tidligere annonse.
Hvis du ønsker å delta på årsmøtet send en påmelding

så raskt som mulig til:
Lena Stade Aarønæs

Ergo/fysioterapitjenesten, Pb 498, 1302 Sandvika.
epost: lena.stade.aaroenaes@baerum.kommune.no

Faggruppen for psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi
Årsmøte / Seminar 2003  20. – 22. mars 2003
på Clarion Hotell, Stavanger

«Dissosiasjon – Senvirkninger av Traume»

Årsmøte
Torsdag 20. mars
1200–1600 Kollegabasert samling
1600–1630 Pause / Registrering
1630–1900 Årsmøte

OBS Årsmøtesaker!!! Saker til årsmøte må være styret i hende innen 8
uker før årsmøtet 20. mars 2003.

Seminar
Fredag 21. mars
0800–0900 Registrering
0900–1030 Psykiater Gerd Ragna Bloch Thorsen: ”Innledning om

traumer og dissosiative lidelser”
1030–1100 Kaffe
1100–1200 Alm.prakt.lege Anne Luise Kirkengen: «Dissosiasjon er

både vern og fare».
1200–1300 Lunsj
1300–1400 forts. Kirkengen
1400–1430 Pause
1430–1730 Grunnlegger av Bodynamic Analyse, Danmark, Lisbeth

Marcher:«Dissosiasjon – en vej til at bevare verdighet»
2000 Festmiddag

Lørdag 22. mars
0900–1030 Psykolog Solveig Arne: «Kognitiv terapi ved traume-

bearbeiding»
1030–1100 Kaffe
1100–1200 Overlege Harald Christian Knudsen: «Hvordan møte pasi-

enter med dissosiasjonsproblematikk»
1200–1300 Lunsj
1300–1345 Psykiater Henk Otten: «Kasuistikk - Bruk av hypnose i

behandling av dissosiative lidelser»
1345–1400 Danseinnslag
1400–1500 Fysioterapeut Katharine Holmberg: «Fysioterapeutisk for-

ståelse og behandling ved traume og dissosiasjon»

Seminaravgift:
Inkludert lunsj fredag og lørdag, kaffepauser, møtelokaler med utstyr:
Kr. 1.750  for medlemmer av faggruppen, kr. 2.300 for ikke-medlemmer.

Påmelding innen 24.01.03 til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning,
Breigate 21, 4006 Stavanger. Tlf 51 93 88 00.

Spørsmål vedr. seminaret kan stilles til:
Magda Benoni Hauge: 51 59 09 97, privat, 51 55 50 02 arbeid.
Email: magdabenoni@hotmail.com
Tale Simonsen: 51 67 41 05 privat, 51 51 51 51 arbeid.
Email: tsi@post.rps.no

Bestilling av hotellrom må besørges av deltageren selv.
Forslag til hotell: Clarion Hotell Stavanger, (referanse NFF seminar
20.-22. mars 2003), Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger.
Tlf  51 50 25 00. Telefax: 51 50 25 01
Email:  booking.stavanger@clarion.choisehotels.no
Enkeltrom: kr. 745. Dobbeltrom kr. 945.

Påmeldingsskjema:
Etternavn: ...............................................................................................

Fornavn: ..................................................................................................

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

Postnummer: ...........................................................................................

Tlf arb: .................................... Tlf.priv: ...........................................

E-mail: ....................................................................................................

Skal delta på kollegabasert veiledningen torsdag 20.03. Ja ❏    Nei ❏
Skal delta på festmiddag fredag kr. 450 Ja  ❏   Nei ❏
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Faggruppen for Onkologisk fysioterapi og
Lymfødembehandling inviterer til
Årsmøte og Fagseminar 14. og 15. mars 2003

Fredag 14. mars
0920–0950 Registrering
0950 Åpning
1000–1045 Overlege ved Seksjon lindrende behandling, Kreft-

avdelingen, St.Olavs Hospital HF:
«Hva er palliativ behandling? Fortiden og Fremtiden».

1050–1135 Filosof Lars Johan Materstvedt, Post dok. stipendiat ved
den Norske Kreftforening:
«Aktiv dødshjelp eller aktiv livshjelp? – treårig forsk-
ningsprosjekt».

1135–1145 Pause
1145–1230 Lege Heidi Knobel, Stipendiat ved det Medisinske

Fakultet, NTNU:
«Fatigue – hva er det og kan noe gjøres med det?»

1230–1330 Lunsj
1330–1630 Fysioterapeut Kirsten Tørsleff, Danmark.
( m/pauser ) «Behandling av senfølger etter en brystkreftoperasjon –

ny viten om, og instruksjon i behandlingsteknikker».

Felles middag, påmelding ved registrering. Inngår ikke i
seminaravgiften.

Lørdag 15. mars
0900 ÅRSMØTE

Kaffepause
1100–1145 Fysioterapeut Hanne Paltiel:

«Hvordan registreres funksjon i en palliativ populasjon?
Verktøy».

1150–1230 Fysioterapeut Wenche Vigen:
«Lymfødem ved langtkommet kreftsykdom – hva sier
standarden? Kasustikker».

1230–1330 Lunsj
1330–1430 Gruppearbeid: Lymfødem ved langtkommet kreftsykdom.
1430–1530 Sammenfatning av gruppearbeid og diskusjon
1530–1545 Oppsummering og avslutning.

Seminaravgift: Medlemmer i faggruppen kr. 1300. Andre medlemmer av
NFF kr. 1500. Ikke medlem NFF kr. 1700

Påmelding: Ved innbetaling av seminaravgiften til konto nr. :
1602.59.68453
Faggruppen for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling,
v/ Ian Swanstrøm, Charlotte Andersensvei 13 E, 0374 Oslo.

Påmeldingsfrist: 25. februar 2003.

Bookingnr. for rom: 493. Enkeltrom kr. 695,- , dobbeltrom kr. 995,- per
natt inkl. frokost og kveldsmat.

FAGSEMINAR/ÅRSMØTE OG 30
ÅRS JUBILEUM
Fagforum for Terapiridning (FTR)
28.-30. mars 2003

FTR ønsker alle medlemmer og hesteinteresserte
fysioterapeuter velkommen til FAGSEMINAR/
ÅRSMØTE OG 30 ÅRS JUBILEUM.
Sted: Sanner Hotell, Gran

FORELØPIG PROGRAM:
Fredag 28. mars:
Sted: Sanner Hotell, Gran, adr.:
1730 - 1800 Innsjekking og registrering
1800 - 1815 Velkommen. Presentasjon av deltakerne
1815 - 1930 Innlegg om : Oppstart og drift av terapiridning.

Integreringsarbeid. Hest og Helse.
2000 Middag

Lørdag 29. mars:
0800 – 0900 Frokost
0900 – 1030 Årsmøte
1030 – 1100 Pause
1100 – 1230 Teori-del om bakrytter v/ Helen Ravnbo, Danmark
1230 – 1400 Lunsj
1400 – 1600 Pasientdemonstrasjon v/Helen Ravnbo
1630 – 1700 Pause med V75 innslag
1715 – 1830 Eksteriørbedømming av hest. Konkurranse
2000 Fest-middag med tilbakeblikk 30 år

Søndag 30. mars:
0830 – 0930 Frokost
0930 – 0945 Informasjon om Hestekunnskapseksamen
0945 – 1000 Avslutning og evaluering
1030 – 1100 Utsjekking
1100 – 1300 Praksis på hesteryggen.
Egenridning/kjøring hos Morten Antonsen

Seminaravgift: Medlemmer kr. 500,-, ikke medlemmer kr. 700,-
NB: Seniorer og studenter kr. 400,-. Dette inkluderer fagseminar og
egenridning/kjøring.
Innkvartering bestilles innen 14.02. direkte til: Sanner Hotell, Grana-
vollen 3-5, 2750 GRAN. Tlf: 61 33 01 16, fax: 61 33 14 22,
www.sanner-hotell.no
Dobbeltrom (oppgi hvem du evt.vil dele rom med): kr. 765,- per pers.
per døgn. Enkeltromstillegg : kr. 125,- pr.pers.pr.døgn.
Husk å oppgi «FTR-årsmøte» ved bestilling.
Inkluderer fullpensjon og festmiddag lørdag kveld.

Påmeldingsfrist 14.februar 2003 til : FTR v/Reidun Nossen
Erik Munchsvei 6, 3710  SKIEN, Bankkontonr.: 2610 16 33739
Merk giroen: Årsmøte/jubileum 2003 + navnet ditt !
Vi tar forbehold om evnt. forandringer i programmet.

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet, må være sendt styret senest
3 uker før. Evt. spørsmål om seminaret kan rettes til Sarah Martin,
tlf. 32 79 30 65, e-post karmid@online.no

Vi sees på Gran!
Hilsen Styret i FTR

Comfort Hotel Bakeriet, Brattørgata 2,
7010 Trondhem, tlf. 73 99 10 00.

fysioterapeuten@fysio.no

HUSK TRONDHEIM I MARS!
14.-16. mars 2003: Ryggpasienten i fokus.

Tverrfaglig seminar. Arr: Faggruppen for manuell terapi i samarbeid med Formidlingsenheten, Nasjonalt Ryggnettverk.
11.-12. mars: Prekurs. Moderne manipulasjonsteknikker. J. Ellingsen og Ø. Segtnan.

12.-13. mars: Prekurs. The Pelvis, Bridging the Gap- The Science, the Clinic. Diane Lee, Canada
13. mars: Veiledningsseminar for manuellterapeuter, årsmøte FMT.

Husk også invitasjon til frie foredrag og MT-prisen.
Info: http://www.fys.no/MTK2003.htm

For påmelding på nettet: mt2003@tsforum.no - Fax: 61 28 73 30.

Se også tidligere annonser i Fysioterapeuten.
Påmeldingsfrist: snarest.
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Faggruppen for Mensendieckfysioterapi ønsker
velkommen til FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE
7. - 8. mars 2003

Program for seminaret:
Fredag 7. mars:
1800-1815 Åpning ved leder Ole Øien Rusletvedt
1815-1945 Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Nada

Anderlic: Funksjonsundersøkelse ved sykemeldinger.
Samarbeide mellom lege og fysioterapeut

2000- Årsmøtemiddag med Freddy M. Kaltenborn som gjest

Lørdag 8. mars:
0830-0920 Instruksjon i morgengymnastikk
0930-1030: Professor F. Kaltenborn: Mobilisering ved plager nedre

del av rygg/underekstremiteter
10.30-1045 Pause
1045-1230 Workshop om plager nedre del av rygg/underekstremiteter
1230-1330 Lunsj
1330-1420 Mensendieckfysioterapeut Solveig Melbye: Sykegrep

relatert til plager nedre del av rygg/underekstremiteter
1445-1545 Mensendieckfysioterapeut Inger Klemmetsen instruerer i

Mensendieckgym (ta med gymtøy, det blir mulig å dusje
etterpå)

1600-1730 ÅRSMØTE

Hvis spørsmål, kontakt:
Karl-Thomas Laupstad, tlf: 40 23 22 03,
e-post: karlthomaslaupstad@hotmail.com
Kari Sverdrup, tlf. j: 23 42 11 89, 22 21 02 24,
e-post: kari.sverdrup@smartcall.no
Med forbehold om endringer.

Pris inkludert lunsj og årsmøtemiddag blir :
Medlemmer av faggruppen: kr. 600,-, ikke-medlemmer: kr 900,-,
studenter: kr. 400,-.

Bindende påmelding ved betaling per bankgirokonto: 1602.59.25657,
Gjensidige Nor.
Giroadresse: Faggruppe for mensendieckfysioterapi c/o Magrit K.
Holsten, Årvollveien 50 C, 0590 Oslo.

FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE for
NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi
27. og 28. mars, Ullevål Univeristetssykehus

Torsdag 27. mars
1300-1330 Registrering
1330-1335 Velkommen
1335-1420 Respirasjonsfysiologi ved hyperventilering
1420-1430 Pause
1430-1515 Psykomotorisk fysioterapi til pasienter med respirasjons-

problemer v/høyskolelektor Kristen Ekerholt, HiO
1515-1530 Pause m/servering
1530-1615 Hyperventilering v/psykolog Einar Haave,

Glittreklinikken
1615-1630 Pause
1630-1700 Bruk av Nasjonal plan for astmaskolers (NPAS) materiell

i oppfølging av barn og unge v/ fysioterapeut Brit Hov,
Ullevål Universitetssykehus

Fredag 28. mars
0900-0945 Tønsbergmodellen, en tverrfaglig hjerterehabiliterings-

modell v/fysioterapeut Kari Peersen, Sykehuset i Vestfold
0945-1000 Pause
1000-1100 Frie foredrag
1100-1115 Pause
1115-1200 Stavgang – ideelt også for hjertepasienter v/fysioterapeut

Kari Nytrøen, Rikshospitalet
1200-1215 Pause
1215-1245 Praktisk bruk av staver
1245-1345 LUNSJ
1345-1445 ÅRSMØTE

Seminaravgift:
500,- for medlemmer (èn dag 300,-).
700,- for ikke-medlemmer (èn dag 400,-).
Angi på giroen hvilken dag du evt. deltar.

Bindende påmelding innen 3. mars 2003 til NFFs faggruppe for
hjerte- og lungefysioterapi v/Kari Peersen, Thuevn. 20, 3121 Tønsberg.
Mailadresse: kpeersen@online.no
Kontonr: 1638.05.24272

Frist for å melde frie foredrag er 15. februar. Sendes til Tonje
Klætte, Ullevål Universitetssykehus, fysioterapiavdelingen, HLS,
0407 Oslo. Evt. mail: tonje.klaette@ulleval.no

Velkommen til et spennende seminar og årsmøte!

Sted: Høgskolen i Oslo – Pilestredet 52, rom U2
Tema for seminaret: Plager nedre del av rygg/
underekstremiteter

STIPEND TIL FAGUTVIKLINGSPROSJEKT
Søknadsfrist 1. mars 2003

Til prosjekter med oppstart høsten 2003 eller våren 2004 kan
fysioterapeuter med varig norsk godkjenning søke om
stipend til fagutviklinsprosjekt fra Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter.
Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes.
Kriterier og søknadsskjema finnes også på
Fondets hjemmeside på Internett: www.fysio.no/fondet.

Nærmere opplysninger fås hos:
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)
For full utlysningstekst, se FYSIOTERAPEUTEN nr. 11/2002.

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked

Arbeidsmarkedet
på nett!
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I forbindelse med faglig videreutdanning kan fysioterapeuter søke om
utdanningsstipend. Det må søkes innen siste eksamen avlegges. Søkeren
må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) og daglig virke i
Norge.

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.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av utdanningsstipend fra og
med søknadsfristen 1. april 2003:

1. Fondets vedtekter § 2.1 «Støtte til etter- og videreutdanning av fysio-
terapeuter, herunder av pedagogisk karakter».

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

ene i Norge
* hovedfagsstudium i helsefag og i bevegelsesvitenskap ved universi-

tetene
* fysioterapi relevante videreutdanninger
* praktisk-pedagogiske videreutdanninger
* videreutdanninger i administrasjon, organisasjon og ledelse

2. Utdanningene må være offentlig godkjent og gi formell kompetanse
med minimum 10 vekttall/30 studiepoeng i det norske utdanningssys-
temet.

3. Det må søkes for hele utdanningen samlet.

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

På denne bakgrunn kan det i 2003 gis følgende utdanningsstipend:
1. a) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsvarende

minimum 20 vekttall/60 studiepoeng: inntil kr. 25.000,-:
* Videreutdanning i manuell terapi
* Videreutdanning i psykisk helsearbeid med fordypning i fysio-

terapi.
For den siste kan det inntil videre søkes for de to delene hver for seg.

Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

UTDANNINGSSTIPEND
SØKNADSFRIST 1. APRIL 2003

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

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

2. a) Hovedfag i helsefag: inntil kr. 25.000,-.
b) Masterstudium i helsevitenskap: inntil kr. 25.000,-.
c) Hovedfag i bevegelsesvitenskap: inntil kr. 25.000,-.

Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

3. Andre offentlig godkjente fysioterapi relevante videreutdanninger tilsva-
rende minimum 10 vekttall/30 studiepoeng: inntil kr. 12.500,-. Dette
omfatter for tiden Videreutdanning i rehabilitering, fordypning i psyko-
sosialt arbeid innen Videreutdanning i psykisk helsearbeid og Videreut-
danning i helsefremmende og forebyggende arbeid.

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

4. Videre kan det etter en samlet økonomisk vurdering gis utdannings-
stipend til praktisk-pedagogiske videreutdanninger tilsvarende minimum
10 vekttall/30 studiepoeng: inntil kr. 12.500,-.

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

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

Stipendiene er et tilskudd til dekning av utgifter direkte knyttet til utdan-
ningen og omfatter ikke dekning av tapt inntekt. Borteboerstipendiet be-
regnes med inntil kr. 200,- pr. døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,-
pr. døgn ved opphold etter regning.

Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regnskap med
bilag.

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

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås hos

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

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

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

Utdanningsstipend har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.
Dette innebærer at søknadene må være poststemplet senest disse datoene.



54 Fysioterapeuten nr. 1   januar  2003

REISESTIPEND
SØKNADSFRIST 1. APRIL 2003

I forbindelse med faglig ajourføring kan fysioterapeuter søke om reise-
stipend til fysioterapirelevante kurs, kongresser og seminarer som på-
begynnes høst 2002 eller vår/høst  2003. Søkeren må ha norsk autori-
sasjon (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
deltakelse på kongresser kunne reduseres/falle bort.

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

eller gir mindre enn 10 vekttall/30 studiepoeng. Utdanningen må
ha en varighet på minimum 3 dager. Det kan gis stipend til ett
kurs/én utdanning pr. år. Som ett kurs/én utdanning forstås kurs/ut-
danning som gir eget kursbevis.

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

For deltagere på kongresser med presentasjon av egne innlegg vil det i
tillegg være mulighet for å søke om tilskudd til oppholdsutgifter.

2. Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter, etter rimeligste
fornuftige reisemåte. Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbe-
taling kr. 10.000,-.
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,- pr.
døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opphold etter
regning, maksimum kr. 3.000,-.  Minste utbetaling er for denne grup-
pen kr. 1.000,- og største utbetaling kr. 13.000,- i reise- og oppholds-
utgifter for samme tiltak.

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

Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regnskap med
bilag.

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

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

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

Reisestipend har søknadsfrist 1. april og 1. september 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

fysioterapeuten@fysio.no
www.fysioterapeuten.no

SKANDINAVISK FORUM  FOR LYMFOLOGI
Postboks 3 SMESTAD
0309 OSLO

Det vil i uke 41, 42, 46 og 47 - 2003
bli arrangert et kurs på Oslo Vandrerhjem,Haraldsheim.

Kurset er på 180 undervisningstimer og fører frem til full ferdighet i
behandling av lymfødem.

Det vil bli undervist i følgende fag:
Anatomi, fysiologi, patofysiologi, sykdomslære, onkologi, kirurgi,
stråleterapi, manuell lymfedrenasje, bandasjering med polstrings-
materiale og tilmåling av elastiske kompresjonsstrømper.
Kurset avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.
Opptaksvilkår: Godkjent fysioterapiutdanning.

Medisinsk ansvarlig for innhold og struktur på kurset:
Carl Fredrik Petlund.

Instruktører:
Ann O. Nesser, Majorstuen Fys. Inst. Tlf. 22 06 86 38
E- post: aonesser@online.no
Helen M. Olsen, Norsk Lymfødemklinikk. Tlf. 22 69 00 35
E- post: nolymfoe@online.no
Kristin Ruder, Tønsberg Lymfødem og Feldenkrais Studio.
Tlf. 33 32 90 09. E- post: ruder@online.no
Instruktørene er spesialister i onkologisk fysioterapi og  lymfødem-be-
handling.

Kurset går over 20 dager med daglig undervisning fra 0800- 1700.

Foreløpig påmelding eller ved spørsmål, ta gjerne kontakt over telefon
eller på e- post.
Påmeldingsfrist: senest 1 juni. Fortløpende reservering av plass ved
innbetaling av depositum.

Bindende påmelding ved innbetaling av et depositum på kr. 2500,- til
bankkonto: 623 00 567 083 (skriv tydelig navn og adresse).
Depositumet returneres kun ved sykdomsfrafall ( legeattest) eller avlys-
ning av kurset.
Deltagerantall: Maks. 30- min. 16 personer.

Pris for hele kurset, inkludert varm lunsj hver dag: kr. 18.000,-

Hvis denne utdanningen ikke skulle passe tidsmessig, vennligst gi be-
skjed om du ønsker  fortsatt å stå oppført på vår liste over interesserte til
senere kurs.

Vennlig hilsen
Ann Nesser, Helen Olsen og Kristin Ruder

“Träning - en praktisk vetenskap”
Idrottsmedicinskt konvent i Göteborg 22 mars 2003.

Program och anmälan:
www.fysiken.nu

Föreläsningar, workshops, praktiska pass.
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KURS I AKTIVITETSMEDISIN – 2003
Målgruppe: Fysioterapeuter, leger, helsesøstre og sykepleiere
Ant. kurstimer: 16 (2 dager)
Faglig ansvar: Sosial- og helsedirektoratet og fylkeslegene, i samarbeid

med Norsk Fysioterapeutforbund og Den norske lægeforening
Målsetting: Økt kunnskap om bruk av fysisk aktivitet i forebygging, be-

handling og habilitering/ rehabilitering av en rekke sykdommer og til-
stander for ulike aldersgrupper.

Godkjenning: Kurset teller som 16 timer innen fysioterapispesifikk
etter- og videreutdanning i følgende spesialiteter: Allmenn fysioterapi,
barnefysioterapi, idrettsfysioterapi og onkologisk fysioterapi.
Videre er kurset tellende i etter- og videreutdanning innen rehabilite-
ring med fordypning i følgende: Geriatrisk og gerontologisk fysio.,
hjerte- og lungefysio., nevrologisk fysio., obstetrisk og gynekologisk
fysio., ortopdisk fysio. og revmatologisk fysio. Kurset teller som del
av etter- og videreutdanning til fornyet godkjenning innen alle spesia-
liteter

Påmelding: Sendes fylkesmanen i respektive fylker senest tre uker før
kursstart

Program: Fås hos fylkesmannen

KURSOVERSIKT 2003
5. - 6. feb Kurs i Rogaland

Kurssted: Hotell Astor, Stavanger
Info./påmelding: Fylkesmannen i Rogaland
Tlf: 51 56 87 81 / 51 56 87 50

12. - 13. mars Kurs for Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder
Kurssted: Skjærgården Hotell, Langesund
Info./påmelding: Fylkesmannen i Telemark
Tlf: 35 90 54 04 / 35 90 54 00

 26. - 27. mars Kurs i Sør-Trøndelag
Kurssted: Britannia Hotell, Trondheim
Info./påmelding: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Tlf: 73 19 93 09 / 73 19 93 01

1. - 2. april Kurs i Møre og Romsdal
Kurssted: Ålesund
Info./påmelding: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Tlf: 71 25 86 35 /71 25 86 51

9. - 10. april Kurs i Nord-Trøndelag
Kurssted: Sykehuset i Levanger/
Norlandia Backlund Hotell
Info./påmelding: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Tlf: 74 16 81 71 / 74 16 80 80

29. – 30. april Kurs i Oppland
Kurssted: Radisson SAS Lillehammer Hotell
Info./påmelding: Fylkesmannen i Oppland
Tlf: 61 26 61 08 / 61 26 61 01

6. - 7. mai Kurs i Oslo
Kurssted: Norges idrettshøgskole
Info./påmelding: Fylkesmannen i Oslo
Tlf: 22 00 39 20 / 22 00 39 20

8. - 9. mai Kurs i Akershus
Kurssted: Sem Gjestegård, Asker
Info./påmelding: Fylkesmannen i Akershus
Tlf: 22 00 37 13 / 22 00 37 00

Høst 2003 • Kurs i Finnmark
Kurssted:
Info./påmelding: Fylkesmannen i Finnmark
Tlf: 78 95 04 08 / 78 95 04 00
• Kurs i Troms
Kurssted:
Info./påmelding: Fylkesmannen i Troms
Tlf: 77 64 24 78 / 77 64 24 60
• Kurs i Hedmark
Kurssted:
Info/påmelding: Fylkesmannen i Hedmark
Tlf: 62 55 13 62 / 62 55 13 50

Det tas forbehold om endringer. Oversikten vil jevnlig bli oppdatert på
vår hjemmeside www.shdir.no eller www.sef.no. For nærmere informa-
sjon, kontakt Sosial- og helsedirektoratet, avd. for fysisk aktivitet,
tlf. 24 16 34 55 / 24 16 30 00, eller benytt våre hjemmesider.

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

Oversikt over NFFs etterutdanningskurs for
2003 finner du på nettet:

www.fysio.no/kurs.html

Norsk Høgskole i Osteopati
Tilbyr i samarbeid med

- European School of Osteopathy (UK)
- College Internat.  d‘Osteopathie (F)
- College Francais d‘Osteopathie (F)
- College Belge d‘Osteopathie (B)

en utdannelse i Osteopati over 5 år på deltid med start i Oslo
11. september 2003.

Søknadsfrist: 1. april 2003

For mer informasjon kontakt:
Norsk Høgskole i Osteopati

Postboks 1081, Flattum, 3503 Hønefoss, tlf. 32 12 96 00
e-post: nof@ringnett.no

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim har teknologi
og naturvitskap som hovudprofil og elles eit breitt fagtilbod i medisin,
samfunnsvitskap, humaniora og kunstfag. NTNU er landets nest største
universitet med meir enn 20 000 studentar og kring 3500 tilsette.
Budsjettet er på om lag 2,2 milliardar kr.

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

OPPTAK AV STUDENTER
Mastergradsstudium
i sosialt arbeid og i helsevitenskap
Søknadsfrist: 1. februar 2003 med 1. juli 2003 som frist for
ettersending av vitnemål.

Informasjon og søknadsskjema for opptak til masterstudiene fås ved
henvendelse: Studieavdelingen, NTNU, Dragvoll,
7491 Trondheim, tlf. 73 59 67 00 eller på
http://www.svt.ntnu.no. Informasjon fås også
ved ISH på tlf. 73 59 19 30.
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Pasientene har vi - men vi mangler behandlere:
Den 16. oktober 2002 var SuperSoles norske samarbeidspartner 
fysioterapeut Hege Erichsen Godheim p¬ tv-2 i èGod Morgen
Norgeç ¬ demonstrerte SuperSole konseptet. Dette har resultert
i utrolig mange forespßrsler fra hele Norge, s¬ vi er ikke i tvil om 
at det er mange pasienter som ßnsker denne type behandling. 
MEN vi mangler behandlere ï vi sßker derfor etter fysioterapeuter 
geograý sk spredt over hele landet, som har interesse for og lyst til ¬
jobbe med fot relaterte problemer i et nettverk med hßyt faglig niv¬.

Hva er SuperSole?
SuperSole er et behandlingskonsept for fßtter og fot relaterte 
problemer, som kombinerer tradisjonell fysikalsk behandling 
ï ßvelser, mobilisering, manipulering samt S-E-T ï med
muligheten til ¬ lage individuelt tilpassede innleggss¬ler i de
tilfellene hvor dette er relevant.

SuperSole behandlerne jobber sammen i et nettverk, som per 
idag omfatter 60 klinikker i Danmark samt 3 klinikker i Norge.
Konseptet er organisert i faste rammer med en rekke gjensidige 
krav. Noe som sikrer et hßyt faglig niv¬ og konseptet er lett
gjenngjennelig. Vi har allerede sikret oss et tett samarbeid med
ulike pasient organisasjoner (Bl.a. Giktforeningen i Danmark),
leger og idrettsutßvere (f.eks. Team Danmark som tilsvarer 
Olympiatoppen i Norge).

Hvem kan bruke SuperSole?
SuperSole passer til:

Å giktpasienter
Å diabetespasienter
Å idrettsutßvere
Å ryggpasienter
Å overvektige
Å gravide
Å personer i arbeidssituasjoner, der man g¬r/st¬r mmye

Hva kjennetegner en SuperSole?
SuperSole er lette ¬ tilpasse ï de kan lßpende juusteres i et
behandlingsforlßp, er dynamiske og tillater fotens naturlige ens naturlige
funksjoner samtidig som de korrigerer for feilstillinger. Dessuten nger. Dessute
optimaliseres fotens stßtdempning. S¬lene kan korrigere for b¬de orrigere for b¬
problemer og feilstillinger i forfoten, mellomfoten n og hÞlen.

Hvem er fagpersonene bak SuperSole?
SuperSole er utviklet av fysioterapeuter for fysioterapeuter.or fysiotera
Konseptet er utviklet under faglig ledelse av Cand. scient/av Cand. 
Ph.D./Fysioterapeut Henning Langberg, som gjennom mange m gjennom
¬r har forsket p¬ fot relaterte problemer og som pt. leder et og som pt. 
forskningsprosjekt om achillessenen ved et av sykehuseneet av syk
i Kßbenhavn. Han mottok i desember 2001 HvU-prisen p¬001 HvU-p
International Federation of Sports Physiotherapys kongress.erapys kong

I Norge er SuperSoles faglige kontaktperson og 
samarbeidspartner fysioterapeut Hege Erichsen Godheim, som 
har drevet Lßp- og Idrettsklinikken siden 1998. Hun har lenge
jobbet med fot relaterte problemer og brukt innleggss¬ler som et
verktßy i den forbindelse. Hun jobber som fysioterapeut for Asker 
kvinnefotball lag og er utdannet instruktßr innen SuperSole 
konseptet.

Hvor ßnsker vi ¬ vÞre representert?
Vi har i dag 3 klinikker i Norge, som er godt i gang. Utover det har 
vi 10 andre klinikker, som har meldt sin interesse til ¬ f¬ vÞre en 
del av nettverket. Alle m¬ ha deltatt p¬ kurs fßr de kan starte som 
SuperSole behandler. I disse 13 omr¬dene ßnsker vi ikke þ ere 
behandlere, men Norge er et stort og langt land....
SuperSole ßnsker ¬ bli geograý sk representeret over hele 
Norge, Det er vigtigt at SuperSole behandlerne er kollegaer 
og ikke ser p¬ hverandre som konkurrenter, s¬ derfor ßnsker vi 
p¬ best mulig m¬te ¬ sikre at hver enkelt behandler har et stort
pasient- og geograý sk grunnlag.

Proý lering av SuperSolebehandlere
Fordi SuperSole nettverket er bygd opp rundgd opp rundt faglige snevre 
rammer som er grunnlaget alleget alle behandlerene jobber ut fra
s¬ har vi muligheten til ¬n til ¬ samkjßre proý leringen av nettverket 
ovenfor leger, er, pasientorganisasjoner, idrettsforeninger, 
offentlige myndigheter samt pressen, noe som sikrer oss en lettmyndigheter samt pressen, noe som
gjennkjennjennelig proý l.

ÏkÏkonomi
nntjenningsmuligheter for behandlere i SuperSDet er gode inntj Sole 

Timelßnnen kan variere mellom 600,- og 900,- kronekonseptet. Tim ner 900,- kro
tifra ulike typer s¬ler og prisniv¬ man velger.timen utifr

or ¬ bli autorisert SuperSole behandler m¬ man fßrst deFor t delta fßrst dr m¬ man
p¬ kurs 1 til kr. 2650,-. Det er en kursrekke p¬ totalt 3 kp¬ 3 kurs og er en kursre ke p¬ tota
ved deltagelse p¬ alle 3 kurs fßlger det þ ere ßkonoonomiske- og urs fßlger det þ re ßko
markedsfßrings fordeler. En m¬ investere i en kkonsept pakke n m¬ investere 
som inneholder alt nßdvendig teknisk utstyryr, 20 par s¬ler,endig teknisk ut
diverse addons, forskjellig informasjonsmatereriale og brosjyrer.nformasjonsma
Hvis det er þ ere behandlere p¬ samme klinikkk trenger man kun¬ samme klin
en konsept pakke. Det er full returrett p¬ utstyyret i 30 dager.

N¬r man har tilpasset og solgt de 20 par s¬ler er som fßlger med n har tilpasset o
i konsept pakken har man tjent inn og dekket hehele utgiften til pt pakken har m
konsept ppakken.

Kurs::
26 ï 27 januar 2003 og 13 - 14 september 20033 og 13 - 14 ï 27 janu

Kontakt oss::takt oss
e Erichshsen GodheimHege 
og Idrettsklinikken/Nesbry fysioterapi, tlf: 66846947drettsklinikken/Nesbry fysioterLßp- og

email: h.h.erichsen@c2i.net email: h
Clinical Innovation ApS, Claus Dinesen, tlf: + 45 337-9-1370al Innovation ApS, Claus Dinesen, tCli i
emailil: info@supersole.dk  em
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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

jbrans eregisteret

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

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

ProMed®
 for Windows

Pasient-oppfølging og regnskap

Varme/kulde, kremer/gel

Madrasser

Dataprodukter

Fysioterapiutstyr generelt

Negardsvn. 3, P.b. 53, 2270 Flisa
Tlf. 62 95 08 20. Fax 62 95 12 67

E-post: klubben@klubben.no

HELSE  ●   SPORT ●   FRITID

Dorcas as, 3512 Hønefoss

Tlf. 32 13 51 40. Fax 32 13 51 41.
E-post: post@dorcas.no
Internett: www.dorcas.no

Benker, krakker, matter osv.

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

BAMSE PRODUKTER

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

Vi forhandler også Sonopuls, Endomed, Myomed og
Curapuls fra Enraf Nonius, www.enraf-nonius.com

Din ElektroterapiPartner
Tlf. 69 35 38 70. Fax. 69 35 37 31

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

Postboks 64, N-4853 HIS. Tlf. 37 05 97 70. Fax 37 05 97 80.
terapimaster@nordiskterapi.no

 www.terapimaster.com

Personlig øvelses-
program på data
NORDISK TERAPI AS

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

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

Tlf: 64 93 32 64. Faks: 64 93 60 72.
E-post: torvel@c2i.net

1440 Drøbak

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

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

SWING treningsslynge
Den anerkjente treningsslyngen til

hjemmetrening og institutt.
Kr. 300 inkl. porto.

Sendes også direkte til pasienten.
Kan bestilles på tlf. 56 30 24 34 eller

e-post: otkeys@frisurf.no

Hjemme-/instituttslynge
Dokumentert effekt på skulder, god

effekt på nakke, hofte og ryggpasienter.
Fra kr. 219 inkl. porto og mva. Uts. kr. 399.

Tlf. 92 66 88 98, www.sling.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

Tlf.: 67 17 74 40 Fax 67 17 74 74 Fysiobemer
Adresse: Postboks 257, 1851 MYSEN 
Mobil: 905 54 167 • Telefaks: 69 14 47 23
E-post: bemer@fysiobemer.no

Mindre plager, mer energi ved naturlig stimulering.
Gode resultater ved behandling og rehabilitering. 

En pålitelig assistent i idrett.  
BEMER 3000 og BEMER SLT er godkjente medisinske produkter.

Økt inntekt ved distribusjon og utleie til pasienter.
Les mer på www.fysiobemer.no.

BEMER – terapeutens beste assistent!

Spesial Produkter Sør AS
Tlf: 38 01 55 94. Faks: 38 01 56 40.

Trykkavlastende madrasser
Prisforhandlet med RTV

Ledig plass
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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 a
22 49 29 28 p, 908 43 950 (mob.)

Nestleder: Elin Engeseth
Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro

Tlf. 90 52 90 33 a, 64 94 65 13 p
Bente Elisabeth Moe (leder Ansatt råd)

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 64 87 86 01 a, 66 99 30 65 p

64 87 86 70 faks, bente.e.moe@ski.kommune.no
Roar Høidal (leder Privat råd)

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

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 49 96 a, 74 82 50 86 p,

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø
Tlf. 77 66 06 89 a, beate.ytreberg@hitos.no

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

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

Belvedere 28, 7020 Trondheim
Tlf.: 73 86 90 86 a, 73 86 79 87 faks,

72 55 22 26 p, guri.tokle@rit.no
Studentobservatører:

Dan Morten Kleppe, Jordalsgt. 6, 0657 Oslo.
danmorten@hotmail.com Tlf. 90 20 78 85

Ørjan Sørnes, Grefsenveien 60, 0482 Oslo.
oerjansoernes@hotmail.com Tlf. 90 94 90 75

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

Informasjonsleder: Harald Nyquist, 22 93 30 87
Spesialrådgiver: Grete Treider, 22 93 30 62

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: Jorunn Lunde, 22 93 30 75
Konsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53
Rådgiver : Bente Øfjord, 22 93 30 86

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Sonja Billington, 22 93 30 61
Rådgiver: Anne Sofie Andersen, 22 93 30 55

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

Rådgiver: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Rådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Anne Lexow,
forbundsleder

Nok et år med bevegelse!

Statsministerens nyttårstale er som en oppfølger av NFFs Beveg-Deg-kampanje:
«Regjeringen vil gjøre et løft for å bedre folkehelsen. Tidligere slet vi oss til  sykdom og
død. I dag spiser og sitter vi oss til dårlig helse og for tidlig død. Mangelen på fysisk
aktivitet kan bli fremtidens store helseproblem.»

Regjeringens oppskrift kan leses i Folkehelsemeldingen «Resept for et sunnere
Norge» som ble fremlagt 10. januar. Stortingsmeldingen er i og for seg ikke veldig
spektakulær. Norges befolkning har i årevis hørt om mosjon, gulrøtter og at røyking er
helseskadelig. En stortingsmelding skal da også mer vise overordnede satsningsområder
enn å være detaljert på tiltak. Dette faktum kommer tydelig til syne når vi tar for oss
tiltakslisten i Stortingsmeldingen. Det skal vurderes tiltak som kan øke aktivitetsnivået i
skolene. Kvaliteten av undervisning i kroppsøving skal evalueres og det skal vurderes
om idretten i tilstrekkelig grad tar hensyn til folkehelseperspektivet. Det skal stimuleres
til økt forbruk av frukt og grønnsaker og det skal lages handlingsplan mot sosial ulikhet i
helse.

Det kan ta år med vurderinger, stimuleringer, evalueringer og handlingsplaner før
man har nådd målet om et sunnere Norge. Vi kunne ha ønsket oss nærmere konkretise-
ring på tiltakssiden.

Men selv om Stortingsmeldingen virker litt lite forpliktende, skal regjeringen med
helseministeren i spissen ha ros for denne nasjonale helsedugnaden. Helseministeren
ikler seg anorakk og ski og viser at det er lystbetont og moro å bevege seg. Han har selv-
følgelig vår uforbeholdne støtte.

Sunn mat og mosjon kan i mange tilfeller erstatte piller, slår helseministeren fast. Til
dette trenger han hjelp. Hjelpen skal hentes hos statsrådens frontsoldater. De utkårede er
legene.

Statsråden er imidlertid ikke fornøyd med sine frontsoldater slik disse opptrer i dag.
Her er for mange piller i omløp og for lite fokus på livsstilstiltak og egeninnsats.

Om ikke legene tar folkehelsearbeidet på alvor, er vi parate. Dette kan allerede helse-
ministeren mye om. NFFs Beveg-Deg-kampanje er bifalt av helseministeren og brer om
seg. Utdelingen av lokale Beveg-Deg-priser også får mye god medieomtale disse dager.

Ordningen med grønn resept har vært prøvd ut i tre kommuner. Regjeringen ønsker at
dette skal bli en permanent ordning. Dette innebærer at pasienten får resept på trening og
tilrettelagt aktivitet istedenfor medisiner. I prøvekommunene har både fysioterapeuter og
leger skrevet ut grønn resept. Vi ønsker en permanent ordning med grønn resept hjertelig
velkommen.

Oppfordringen for 2003 blir derfor at vi som fysioterapeuter avsetter mer tid til vei-
ledning om gevinsten av fysisk aktivitet. Vi skal gi individuell veiledning og vi skal vei-
lede grupper av befolkningen. På denne måte kan vi bidra til å få fart i tiltaksplanene i
Folkehelsemeldingen.

Godt år!
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Ta gjerne kontakt med NFFs informasjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 87. E-post: harald.nyquist@fysio.no

Forsikringssaken bare mid-
lertidig løst
Fjorårets forsikringsthriller endte godt, men saken er
bare midlertidig løst. Helt frem til 20. desember i fjor
var det ikke formelt avklart hvor privatpraktiserende
fysioterapeuter kunne tegne ansvarsforsikring. Det
var også uklart hvem som forsikret helsepersonell
som utøver øyeblikkelig hjelp på fritiden.

Denne kompliserte saken har to hovedspor. Det
ene dreier seg om innføringen av den nye pasient-
skadeloven, som samler erstatningskrav mot helse-
personell i Norsk pasientskadeerstatning (NPE). For
offentlig ansatte og fysioterapeuter med driftsavtale
ble saken endelig løst ved at NPE både omfatter de-
res virke på arbeidsplassen og når de utfører øyeblik-
kelig hjelp. Det siste ble avklart i brevs form 20. de-
sember i fjor.

Det andre sporet i forsikringssaken dreier seg om
forsikringsbransjens forhold til Norsk pasientskade-
erstatning. Forsikringsbransjen kunne ikke akseptere
at denne mye omdiskuterte instansen skulle råde over
størrelsen på erstatningsutbetalingene. Dermed trakk
selskapene sine tilbud om ansvarsforsikring. Etter
mye påtrykk fra helseforbundene, med Norsk
Fysioterapeutforbund i spissen, ble Helse-
departementet presset til å foreslå å utsette pasient-
skadelovens iverksettelse til 2004. Etter at dette ble
godkjent av Stortinget, og forsikringsselskapene igjen
var fristilte fra betingelsene i Norsk pasientskade-

Fra 1. januar 2003 innføres egenandelstak 2 for
enkelte tjenester som ikke er med i den nåvæ-
rende frikortordningen. Den nye takordningen
omfatter fysioterapi, refusjonsberettiget tannbe-
handling, opphold ved opptreningsinstitusjoner
og behandlingsreiser til utlandet (klimareiser).
Taket er fastsatt til 4500 kroner for 2003.

Rikstrygdeverket vil rykke inn en særskilt
kunngjøringsannonse i januar om ordningen, og
helseforbundene har fått særskilte informasjons-
brev.

Norsk Fysioterapeutforbund er glad for den
nye ordningen. Samtidig må vi be våre medlem-

mer om å bidra i informasjonsarbeidet. Mange har
fastlegen som sin primære helsekontakt, og siden le-
gene ikke berøres direkte av det nye egenandelstaket,
risikerer vi at pasientene kan gå glipp av viktig infor-
masjon.

Rikstrygdeverket vil produsere en informasjons-
folder hvor pasienten også kan oppbevare kvitterin-
ger. Folderen er tilgjengelig fra trygdekontoret i be-
gynnelsen av februar.

Pasienter som har rett til gratis fysioterapi eller
tannbehandling vil fortsatt få disse tjenestene gratis.

Den opprinnelige  frikortordningen fortsetter som
i dag. Ordningen omfatter egenandeler til legehjelp,

psykologhjelp, legemidler på blå resept og rei-
ser i forbindelse med behandling. Egenandels-
taket i frikortordningen blir på 1350 kroner for
2003, som for 2002.

Kontaktperson i Rikstrygdeverket er rådgiver
Helga Rudjord, telefon 22 92 72 21, eller e-post
helga.rudjord@trygdeetaten.no

Gjør det nye egenandelstaket kjent

Bekreftelse overflødig
for å få skattefradrag

NFF sender ikke ut bekreftelse på innbetalt
medlemskontingent i forbindelse med skat-
temessig fratrekk for inntil 900 kroner av
medlemskontingenten.

Skattedirektoratet opplyser at vanlig
praksis nå er å ikke kreve at denne bekref-
telsen legges ved selvangivelsen, men at
en bekreftelse må kunne forevises dersom
det lokale ligningskontor ber om det i etter-
tid. I tilfelle kan NFFs medlemmer vise til
innbetalingskvitteringen eller kontoutskrift
som dokumentasjon.

Selvstendig næringsdrivende kan ut-
giftsføre 950 kroner av medlemskontingen-
ten som utgifter til tidsskriftet FYSIOTERA-
PEUTEN.

erstatning, var selskapene igjen villige til å tilby an-
svarsforsikring.

I 2003 vil Norsk Fysioterapeutforbund følge ut-
viklingen i forsikringssaken nøye. Blant temaene som
må avklares er grensedragning for fysioterapeuter
med reduserte driftsavtaler og likedan hvor ansvars-
grensene skal trekkes for fysioterapeuter som prak-
tiserer på flere profesjonelle plattformer.

Cresco justerer renten
NFFs servicepartner for kredittkort, Cresco, justerer
sine betingelser i tråd med endringer i markedsrenten.
I skrivende stund (primo januar) benytter 441 av NFFs
medlemmer seg av den gunstige kortavtalen. Renten
er fra 1. mars 2003 justert med et halvt prosentpo-
eng for den tilhørende Uniquekonto, slik at renten
for innskudd (effektiv) er 6,50 prosent og for utlån
ved bruk av kreditt er 13,40 prosent. Innskuddsrenten
og lånerenten settes altså ned parallelt og like mye.

Forlenget spesialistperiode
Landsmøtet vedtok i 1998 å utvide spesialist-
godkjenningsperioden fra fem til sju år. Har du fått
din spesialistgodkjenning for fem år, har denne pe-
rioden automatisk blitt utvidet med ytterligere to år.

Frister for spesialister
Har du planer om å søke om spesialistgodkjenning
for første gang, husk at du må sende inn søknaden
med alle bekreftede kopier senest tre måneder før
godkjenningsdatoene 1. juli og 1. januar. Søker du
om spesialistgodkjenning fra 1. juli, må NFF altså ha
søknaden din senest 1. april.
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I nform
asjon  fra  NFF

Sentrale generelle og forbundsvise
særavtaler i KS-sektoren
Følgende særavtaler er reforhandlet innenfor det (fylkes)kommunale tariffområdet:

SFS 2302 Fysioterapitjenesten. Her er det små endringer. Den ene endringen er punkt 4, godtgjø-
ring for forelesning/undervisning. Her var satsen 200 kroner med mindre annen avtale ble inngått
mellom partene. Tilbudet fra KS var en økning på denne satsen til  215 kroner. NFFs krav var 460
kroner i timen og 600 kroner/timen for spesialister. I og med at det var så stort sprik mellom krav
og tilbud, vurderte NFF at det var gunstigere for oss at det ikke står noe beløp i avtalen. All erfaring
tilsier at kommunene bruker dette som en maksimumssats, og at den derfor kan virke begren-
sende. KS kom oss i møte på dette kravet. Den andre endringen er at protokoll av 20.08.2002
angående lønn for turnuskandidat, ble tatt inn i protokollen.

SFS 2301 Helsetjenesten m.v. Her foreligger det en vesentlig endring i og med at  punkt 5.4
Tjeneste i fengsel er tatt ut. De som i dag har dette tillegget vil fortsatt få det utbetalt som en
personlig ordning. Organisasjonene hadde krevd at fengselstillegget ble utvidet til også å gjelde
andre områder med risiko, og det ble nedfelt i avtalen at der hvor arbeid medfører risiko, anbefales
det at partene lokalt diskuterer tiltak.

SGS 1001 Reiseregulativet. Kravet fra samtlige hovedorganisasjoner var at plikten til å stille bil til
disposisjon skulle bort samtidig som satsen skulle økes. KS var ikke villig til dette med mindre
hele punktet også med hensyn til godtgjøring skulle bort. Organisasjonene fryktet at da ville alle
som allerede hadde slik godtgjøring stå i fare for å miste den. Resultatet ble at godtgjøringen ble
økt til 7.500 kroner per år. NFF gjør oppmerksom på at når kommunen krever at den tilsatte skal
stille bil til disposisjon i forbindelse med ansettelse, er dette ikke en konsekvens av denne avtalen,
men en del av ansettelsesvilkårene. Avtalen krever at arbeidstaker og arbeidsgiver kan bli enige
om at arbeidstaker skal stille bil til disposisjon og dermed eventuelt utløse penger.

SGS 1002 Arbeidstøy. Her foreligger det ingen endringer bortsett fra at det er tatt inn en tviste-
bestemmelse ved uenighet lokalt.

SGS 1004 Ledere.  I denne avtalen er det kun en liten endring i punkt 3, tilsetting, som gir mulig-
heter for en bedre lønn i retrettstilling enn tidligere.

SGS 1010 Følge av pasient.  Denne avtalen ble prolongert bortsett fra satsen i punkt 4.2.d som
ble justert til 155 kroner.

NFF vil sende ut avtalene i sin helhet med ytterligere kommentarer til de tillitsvalgte på nyåret.

Celebert i Barcelona
Kongen og dronningen av Spania vil være til stede
og kaste glans over åpningsseremonien ved verdens-
kongressen i Barcelona til sommeren. I tillegg deltar
fremstående politikere og forskere, og det er duket
for en ekte spansk fiesta.

Kongressen er den første der programmet blir satt
sammen av en internasjonal scientific committee.
Komitéen har mottatt 2.400 abstracts fra kolleger over
hele verden, noe som borger for et variert program
med høy kvalitet på innleggene.

Leder av komitéen, Elizabeth Ellis, hevder at det
usedvanlig høye antall abstracts «indicates that the
profession is achieving new levels of confidence».
Blant bidragsyterne er mange NFF-medlemmer.

Lyst til å delta? Du finner mer informasjon på
www.fysio.no.

Inkluderende arbeidsliv går
videre
Sosialdepartementet har vedtatt at programmet
Inkluderende arbeidsliv blir videreført i 2003, men
med utvidet mandat som inkluderer både trygdekon-
torene og hjelpemiddelsentralenes arbeid med
inkluderende arbeidsliv.

Idébanken lever
Sosialdepartementet har besluttet at Idébanken for
sykefraværsarbeidet skal videreføres som et perma-
nent tiltak.

Rikstrygdeverket får det administrative og øko-
nomiske ansvar for Idébanken og arbeidsgiveransvar
for Idébankens ansatte. Fysisk lokalisering av sekre-
tariatet er ikke klarlagt. Sosialdepartementet vil med
det første komme med et utspill som legger rammen
for den praktiske omorganiseringen. Idébankens sty-
ringsgruppe vil bestå som i dag, men med tillegg av
Aetat og Arbeidstilsynet.

Ny fagredaktør
Guro Birgitte Stene, 26, er ansatt som ny fag-
redaktør i tidsskriftet. Stene kommer fra
Trondheim og er utdannet fysioterapeut fra
Manchester. Hun har
også mellomfag i
bevegelsesvitenskap
fra NTNU. Ved siden
av halvtidsjobben i
FYSIOTERAPEUTEN,
holder hun på å av-
slutte mastergraden i
fysioterapi ved Man-
chester School of
Pysiotherapy.

Foto: Espen
Mathisen

Sjekk
www.beveg-deg.no
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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. 32.
Medlemmer NFF: Kr. 21.
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. 19.
Spaltebredde: 90 og 185 mm.

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):
Kr. 1,20 pr. mm for annonser som må
settes. Kr. 100 for annonser som må
skannes.

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER
Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv.

debattinnlegg stilling ledig dato
2      20/1      24/1 14/2
3      17/2      21/2 14/3

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

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.

Januar
31.-2. Kvitfjell. Vinterseminar.
Tema: Patellofemorale smerter, bruskskader,
osteoporose, stressfrakturer.
Arr.: Faggruppen for idrettsfysioterapi.
Info: www.idrettsfysioterapi.no

Februar
12. Oslo. Fysioterapeututdanninga, Høgskolen i
Oslo.  Gråsonebarn – hva betyr det og trenger
vi begrepet? Aktuelt for fysioterapeuter som job-
ber med barn i skolehelsetjeneste, helsestasjoner,
institutter og ved barne- og ungdompsykiatriske
inst. Arr.: Nettverksforum Fysioterapi for barn og
unge med psykiske vansker. Info/påmelding:

espenandli@hotmail.com.

Mars
7.-8. Oslo. Årsmøte og fagseminar. Tema: Rygg.
Arr.: Faggruppa for mensendieckfysioterapi.
Info: karlthomaslaupstad@hotmail.com

14. Rikshospitalet, Oslo. Årsmøte og seminar i
Faggruppen for kvinnehelse. Tema: Pasienter
med kroniske underlivssmerter. Påmelding:
Rita Birkeland, Gesellsvingen 3, 1348 Rykkinn.

14. Oslo. Årsmøte og fagseminar.
Tema: Pasienter med kroniske underslivs-
smerter. Arr.: Faggruppen for kvinnehelse.

14.-15. Trondheim. Årsmøte og fagseminar.
Tema: Behandling av senfølger etter brystkreft-
operasjon og palliativ behandling.
Arr. Faggruppen for onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling.

14.-16. Trondheim. Tverrfaglig seminar: Rygg-
pasienten i fokus. Arr.: Faggruppen for manuell
terapi i samarbeid med Nasjonalt Ryggnettverk,
Formidlingsenheten. Prekurs 11.-13. mars.
Veiledningsseminar for manuellterapeuter 13.
mars. Info: www.fys.no/MTK2003.htm.
e-post: mt2003@tsforum.no  fax: 61 28 73 30.

19.-21. Tønsberg. Årsmøte og fagseminar. Tema:
Nye tanker på gammel grunn. Arr.: Faggruppen
for ergonomi. Info: post@kursogkongress.no

20.- 21. Oslo. Den 4. nasjonale lungere-
habiliteringskonferansen. Arr.: Forum for
lungerehabilitering Pb, 4375 Nydalen, 0402 Oslo ,
fax 22 22 50 37, epost: ph@lhl.no NFFs kontakt-
person er Liv Circhirillo tlf. 67 92 94 47
livcirchi@hotmail.com

20.- 22. Stavanger.  Årsmøte og seminar.
Tema: «Dissosiasjon- Senvirkninger av
Traume». Påmelding 29. januar. Arr.: Faggruppen
for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.
Info:magdabenoni@hotmail.com

27.-28. Ullevål, Oslo. Seminar og årsmøte.
Arr.: Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi.

28.-30. Gran, Hadeland. Årsmøte, fagseminar
og 30 års jubileum.
Arr.: Fagforum for terapiridning.
Info.: karmid@online.no

April
2.-4. Bergen. Årsmøte og fagseminar. Tema:
Kropp og bevegelse, muligheter og begrensnin-
ger. Arr.: Faggruppen for barne- og ungdoms-
fysioterapi. Info: www.fysio.no/faggrupper

Juni
7.-12. Barcelona, Spania. 14th WCPT Interna-
tional Congress. Info: 14thcongress@wcpt.org
Nettside: www.wcpt.org/congress

11-14. Budapest. Den 11. internasjonale
terapiridningskongressen.
Info: barna@gyermekmento.hu.
Nett: www.lovasterapia.hu/konferencia

2004, Mars
21.-26.. Cape Town, Sør-Afrika. Den 8. IFOMT-
kongressen. Tema: Balancing the Outcome of
Manual Therapy. Info: Sally Elliott, Conference
Management Centre, UCT Medical School. Anzio
Road, Observatory 7925, Cape Town, South
Africa. Tel: +27  21  406-6381   Fax: +27  21
448-6263 E-post: selliott@curie.uct.ac.za

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre. Tips oss om konferan-
ser og seminarer som kan være av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan plan-
legge sin deltakelse i god tid.

Kurs og etterutdanning tar vi normalt ikke med i denne oversikten. Send informasjon til
redaksjonen. Se adresse og telefonnummer på side 4.
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Vinterkos på Dagali
8 dagers skiferie med Hardangervidda som kulisser

Dagali er et lite skisportsted som ligger nært opp til Har-
dangerviddas endeløse vidder, og kun 24 km fra Geilo.

Her venter kilometer på kilometer med velpreparerte løyper
innover i fjellet og du finner masser av alpine utfordringer på
de grønne, blå og røde alpinløypene. I tillegg kan du prøve
snøscootere, hundespannkjøring og "Norges lengste" ake-
bakke på 1,9 km. Her leier du en spesialkjelke og tar skihei-
sen opp til toppen for så å suse nedover. Dette gir en sterk
følelse av "racing" og passer både for barn og voksne. Ønsker
du mer fartsfylte opplevelser og har lyst til å prøve de utfor-
drende sorte alpinløypene, når du Geilo på ca. en halvtime.
Når mørket faller på, venter en spesiell stemning i Dagalis lys-
løype. Som avslutning på en aktiv dag kan du innta hotellets
varme, intime atmosfære og få farge i kinnene igjen akkom-
pagnert av en sprakende peis med en god og varm stemning.

Dagali Hotel
Hotellet tilbyr spisesal, bar, TV-stue, leke-
rom, badstue, solarium og fitnessrom. Alle
rom har bad/WC og telefon. TV kan leies.

Ankomster og priser:
08.03.03, 15.03.03, 22.03.03, 29.03.03,
05.04.03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 2.499,-
08.02.03, 15.02.03, 22.02.03, 01.03.03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 2.799,-

12.04. & 16.04.03 er med 4 overnattinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 1.749,-

20.04.03 er med 5 overnattinger
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr 2.099,-

Rabatt ved to betalende voksne:
Maks. 1 barn 0-6 år gratis i foreldrenes seng. 
Maks. 2 barn 7-15 år halv pris i foreldres rom.

Dagali Skisenter (Geilo Ski-Heiser)
Antall heiser: 2 (Geilo 18)
Avstand til heisanlegg: 3 km (Geilo 24 km)
Løypekilometer: ca. 60 lokalt/

ca. 500 i Hol kommune
Skiskole: Ja

(Geilo 8)

(Geilo 5)

(Geilo 14)

(Geilo 6)

1

0

3

1

7 overnattinger
7 frokoster
7 tre-retters middager/buffeer med kaffe 

kr 2.499,-
pr. person i dobbeltrom

Vinterkos på Dagali

Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 98,-/pr. barn kr 49,-.
Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. 
Oppholdet innkluderer kun sluttrengjøring.

For bestilling og mer informasjon ring: 
DTF travel, tlf.: 22 41 84 44,

eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 
eller www.dtf-travel.com  

8 dagers skiferie med Hardangervidda som kulisser

REISER - med egen transport - for lesere av


