
fysioterapeuten

Grunnutdanning på nett, side 6

Bærum vil kutte i 120 driftsavtaler, side 11

Demensbølgen kommer, side 24-36

w w w . f y s i o t e r a p e u t e n . n o    n r . 3   m a r s  2 0 0 3   å r g a n g  7 0



Avancia Sport A/S har vært en ledende leverandør av
profesjonelt trenings- og rehabiliteringsutstyr i Norge siden 1990.

Vi er nå stolte over å kunne presentere den
nye Natural Strength® serien fra Schwinn:

Serien består av 5 apparater:
• The Body Extension
• The Pull
• The Push
• The Pull down
• The Push up

Natural Strength® – The most natural human movements are the
natural multi-joint movements with dynamic, isolateral and natu-
rally rotating movements of the extremitites, with active dynamic
stabilization of all joints and especially the trunk to protect the
spine with all its passive structures. It also guarantees a sound
balance between the prime movers and the stabilizing muscles.
This close chain muscle action develops neuromuscular coordination,
produces little or no sheer forces and protects the joints with the
preactivation of the joint stabilizing muscles.

Mer enn 15 forskjellige tredemøller
fra kr. 15.900,- eks. mva.

Vårt utstyrsutvalg omfatter:
Cybex – alt innen styrketrening og kondisjon
Schwinn – gruppetrening, styrketrening og kondisjon
Nautilus – styrketrening og kondisjon
Stairmaster – kondisjon
Powerfit – styrketrening
Gymleco – styrketrening
Alpha Sun – solarium, badstue og infrarød bastue

Dessuten har vi mange typer sportsgulv, aerobicutstyr,
matter, vekter, hantler, drahåndtak, ribbevegger osv….

Tlf. 61 31 36 50
Fax 61 33 62 01
e-mail: avancia@avanciasport.no

Arm-ergometer fra Schwinn
Kan også benyttes fra rullestol

Schwinn Indoor Cycling
Mer enn 5000 sykler solgt i Norge!

Avancia Sport A/S
Meierigården, Postboks 157
2712 Brandbu

Uansett behov – ring oss for uforpliktende tilbud – Gunstig finansiering tilbys.
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Til høsten starter Høgskolen i Tromsø nett-
basert fysioterapeututdanning over fire år.
Prosjektleder Nanna Hauksdottir sier det
lenge har vært behov for et deltidsstudium.
Studiet er omfattende og vil kreve stor
oppmerksomhet og selvdisiplin av studen-
tene fra første dag.

15
Jeanette Roede er fysioterapeut og
produktdirektør i slankeimperiet Grete
Roede AS. Hun er i ferd med å sette fy-
sisk aktivitet høyere på agendaen. Det
gjør hun ved å veilede de ansatte om
hvor viktig det er å bevege seg ved si-
den av å ha et normalt og variert kost-
hold. Hun skamroser NFFs Beveg deg-
kampanje.

16
Merethe Braathen (20) satser både på ski
og fysioterapi. Hun er norgesmester i stafett
og snart ferdig med første året på fysio-
terapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo.
Selv om utdanningen er tøff å kombinere
med satsingen på ski, angrer hun ikke.
Drømmen er jobb innen skimiljøet når den
aktive karrieren er over.

23
Hvert år rammes rundt 9.000 nord-
menn av kognitiv svikt i form av de-
mens. I dag er det rundt 65.000 perso-
ner med diagnosen. Jo eldre man blir,
dess større er sannsynligheten for å bli
rammet. Tilbudet og kunnskapen som
er nødvendig for å møte denne pasient-
gruppen er dårlig.

Skamroser NFFs Beveg deg-kampanje

Satser på ski og fysioterapi



fysioterapeuten
Stensberggt. 27

P.b. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Tlf. 22 93 30 50. Telefaks, red.: 22 46 35 65

E-post: fysioterapeuten@fysio.no

www.fysioterapeuten.no

UTGIVER

Norsk Fysioterapeutforbund.

REDAKSJON

Redaktør: Espen Mathisen tlf. 22 93 30 59,

espen.mathisen@fysio.no

Journalist: Heidi Johnsen tlf. 22 93 30 58,

heidi.johnsen@fysio.no

Fagredaktør: Guro Stene tlf. 22 93 30 85,

guro.stene@fysio.no

Layout: Kirsten Stiansen tlf. 22 93 30 60,

kirsten.stiansen@fysio.no

REDAKSJONSUTVALG

Nanna Hauksdottir, Strandveien 175 A,

9006 Tromsø. Tlf.: 77 66 06 53 (j)

Nanna.Hauksdottir@hitos.no

Jorunn Helbostad, Aksel Nilsensv. 45,

7038 Trondheim. Tlf.: 73 96 26 76 (p)

jorunn.helbostad@isf.uib.no

Helga Kaale, Bendixensv. 40, 5063 Bergen.

Tlf.: 55 58 56 23  (j) hkk@hib.no

Mai Bente Myrvold, Gyldenløve Plass 1,

3044 Drammen. Tlf.: 32 80 31 98 (j)

Mai.B.Myrvold@sb-hf.no

PRODUKTANNONSER

Magne Egil Rendalen, tlf: 62 94 69 02

e-post: magne.egil.rendalen@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER

Kirsten Stiansen, tlf. 22 93 30 60,

e-post: kirsten.stiansen@fysio.no

TRYKK   Stens trykkeri as

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.

Avsporing
Fysioterapitjenesten i kommunene inkludert privat praksis er truet. Når situasjonen er

kritisk, gjelder det å finne ut hvem som er venner og hvem som er fiender. Det klarer

ikke Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, PFF.

Vi har mottatt første nummer av PFFs medlemsblad i det nye året. Bladet har fått ny

redaktør, men innholdsmessig er det lite nytt. Hovedtema er som vanlig nedrakking av

Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, og ensidig forherligelse av egen organisasjon. Dette

til tross for at hovedtemaet på forsida opplyses å være «urinkonstinens», antakelig en

stavefeil for «urininkontinens».

Vi skal ikke hovere over andres trykkfeil. Dertil sitter man selv altfor utrygt plassert

i glasshuset. Vi vil isteden påpeke en mer alvorlig sak. Ifølge PFF er det nemlig NFF, av

alle, som er ansvarlig for at driftsavtaler flere steder i landet nå trues av inndragninger.

Grunnen er at NFF i 1998 gikk inn for å ta ut en formulering fra KS-overenskomsten

som sa at oppsigelser av driftsavtaler skulle være saklig begrunnet, etter samme kriterier

som var gjeldende i Arbeidsmiljøloven. Ved å stryke henvisningen til Arbeidsmiljøloven

skal oppsigelsesvernet for privatpraktiserende ifølge PFF ha blitt sterkt svekket. Skri-

benten i PFFs medlemsblad fortsetter: «Antakelig oppfattet ikke NFFs forhandlere hva

som egentlig foregikk, noe resten av de dramatiske forhandlingene i avtalen den gangen

også kan tyde på».

Arbeidsmiljøloven gjelder arbeidstakere i faste ansettelsesforhold. Kommune-

helsetjenesteloven og dens forarbeider slår fast at privatpraktiserende skal ha et

oppsigelsesvern som er sterkere enn det som finnes i Arbeidsmiljøloven. Dårlig øko-

nomi er for eksempel grunn nok til å si opp en fast ansatt. Følgelig må det mer til enn

dårlig kommunal økonomi for å si opp en driftsavtale. At NFF i sin tid gikk inn for å

fjerne henvisningen til Arbeidsmiljøloven, er ikke mer enn rett og rimelig. Når NFF har

argumentert langs disse linjene overfor kommuner som ønsker å inndra hjemler, har de

fleste kommunene trukket varslene tilbake. De kommunene som ikke har gjort det, er

blitt møtt med søksmål.

PFFs påstand om hvem som er ansvarlig for inndragningene er ikke bare feil. Den er

også uheldig. Den tar bort oppmerksomheten fra hva saken egentlig gjelder, nemlig at

kommunene er så pint på penger at de ikke lar noe være uprøvd for å få budsjettene i

balanse. De ansvarlige for fattigdommen i kommune-Norge er Storting og regjering –

ikke NFF.
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Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo har

godkjent fysioterapeut Inger Holm som professor.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Inger Holm har siden 1999 innehatt en såkalt professor II-stilling og
mottatt kvalifiseringsstipend for å opparbeide seg professor-
kompetanse. Nå er arbeidene hennes de siste tre årene vurdert og
godkjent, og Holm kan titulere seg professor.

Samme oppgaver
Inger Holm forteller at endringen av tittel ikke medfører endrede ar-
beidsoppgaver for hennes del.

Professor Inger Holm
– Stillingen min er som før delt mel-

lom å lede Fysioterapiavdelingens forsk-
nings- og utviklingsenhet ved Rikshospi-
talet og  seksjon for helsefag, Universi-
tetet i Oslo.

For faget har endringen betydning.
– Den innebærer en økt anerkjennelse

for faget, mener Holm.

Nummer tre
Inger Holm er den tredje fysioterapeut
med professorstilling. Først ut var Elisa-
beth Ljunggren som leder fysioterapi-
vitenskapsstudiene ved Universtietet i
Bergen. Den andre var Kari Bø som er
professor ved Norges Idrettshøgskole. ■

Professor. Inger Holm,
Rikshospitalet/Universi-
tetet i Oslo. Foto: Hilde
Kari Nylund

Oakworks Portal Pro 3
Førsteklasses ergonomi med full til-

gjengelighet til hode, nakke, rygg og
skuldre · Fullt justerbar med hurtig-

låser i alle funksjoner · Enkel å
tilpasse alle pasienter · Stødig og

sikker · Enkel i bruk · Vekt kun 9,5 kg

w w w. d o r c a s . n o

Dorcas AS · Åsa · 3515 Hønefoss
Tlf.: 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41 
E-post: post@dorcas.no

Massasje/
behandlings-

stoler og -utstyr
Topp kvalitet · topp funksjonalitet

Oakworks Desktop Pro
Topp ergonomi med fullt justerbar hode- og bryst-
hviler · Passer både sittende og liggende pasienter
· Stødig og sikker · Enkel i bruk · Tar minimal plass
sammenfoldet · Vekt kun 5,5 kg
INSTRUKSJONSVIDEO MEDFØLGER ALLE PRODUKTER



6 Fysioterapeuten nr. 3   mars  2003

Aktuelt Nettutdanning

Høgskolen i Tromsø går nye veier.

Fra høsten kan 12 studenter ta

nettbasert fysioterapeututdanning

over fire år.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

For vel ett år siden ble ideen om nettbasert
fysioterapeututdanning ved Høgskolen i
Tromsø født. I november i fjor fikk de invol-
verte klarsignal til å gå videre. I oktober kan
de første 12 studentene logge seg på.

Sentralt i dette opplegget er Britt Vigdis
Ekeli, som var prosjektleder fram til årsskif-
tet, da Nanna Hauksdottir overtok stillingen.
Marianne Aars er ansvarlig for planleggin-
gen, og Ekeli er leid inn for å jobbe sammen
med henne i prosjektet fram til studiestart.
Det er tre entusiastiske og stolte damer som
møter FYSIOTERAPEUTEN for å fortelle
om opplegget og tanken bak. Men samtlige
understreker at de har hele studiestedets læ-
rerkrefter med seg i nysatsingen.

Et behov
– Vi har lenge registrert at det også innen
vårt fag er behov for et deltidsstudium.
Blant annet har idrettsutøvere og personer
som ikke har mulighet til å flytte for å ta ut-
dannelse, gitt uttrykk for dette. Nå kan inter-
esserte over hele landet søke via samordnet
opptak. Også studenter som har tatt eksamen
etter første året og som ønsker å fortsette
studiet på deltid, kan  søke, sier Hauksdottir.

– I planleggingen av studiet står fag-
utvikling sentralt. Fysioterapeututdanningen
er i stadig utvikling, og vi mener den tradi-
sjonelle utdanningen vil dra nytte av det ar-
beidet vi gjør nå, sier Ekeli.

Hun forteller om stor kreativitet og entu-
siasme blant lærerne ved høgskolen.

– Britt Vigdis var litt skeptisk i begynnel-
sen, men ble giret av oss andre, sier Mari-
anne Aars.

Krevende
Selv om dette er et deltidsstudium, under-
streker de tre at studiet ikke lar seg gjennom-
føre med full jobb ved siden av.

– Studiet er omfattende og vil kreve stor

Fysioterapeututdanning på nett

oppmerksomhet og selvdisiplin av  studen-
tene fra første dag. Skal det jobbes ved siden
av, kan det ikke være snakk om mer enn
noen timers jobb i uka, sier Hauksdottir.

– Vil utdannelse på nett føre til mindre
pasientkontakt?

– Tvert imot. Dette skal bli gode fysiote-
rapeuter på linje med andre. På det tradisjo-
nelle studiet trener studentene på hverandre.
Her får studenten en kombinasjon av nett-
undervisning og praksis med pasienter. Det
skal være minimum fire timer praksis i uken.
For å få dette til, er vi avhengig av å ha god
kontakt med fysioterapeutene i kommunene
og ved sykehusene der studenten bor. Disse
må vi bruke i den praktiske undervisningen.
Høgskolen må selvfølgelig etablere et sam-
arbeid med disse lærekreftene, sier
Hauksdottir.

– Hva med lønn til disse?
– Fysioterapeutene får lønn som lærer for

den tiden de bruker på studentene, sier Ekeli.

Praktisk gjennomføring
Ekeli sier utfordringen er å formidle lære-
stoffet via nettet slik at studenten kommer
raskt inn i fysioterapeuttankegangen.

– Muligheten til å presentere på nett er
mange. En visualisering gjør ofte at ting
oppfattes enklere og blir lettere å forstå. For
oss er det derfor en utfordring å få til denne
presentasjonen. Vår styrke er at vi er gode på
fag og pedagogikk. Men vi vil trenge ekstern
kompetanse for å utarbeide presentasjonen,
sier Ekeli.

Nettundervisningen skal kombineres med
studentsamlinger ved høgskolen. Det første
året er det planlagt fem samlinger med til
sammen 15 uker, og kollokviegrupper via
nettet.

Studiestart er i oktober 2003 med første
års eksamen i slutten av september 2004.
Studiet skal avsluttes samtidig med det tradi-
sjonelle studiet i juni 2007. Aars forklarer
den noe sene studiestarten med at det er

Nettbasert utdanning. Britt Vigdis Ekeli (t. v.), Nanna Hauksdottir og Marianne Aars kan fra
høsten ønske 12 studenter velkommen til deltidsstudie i fysioterapi ved Høgskolen i Tromsø.
Foto: Heidi Johnsen
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svært hektisk på høgskolen ved studiestart i august.
– For å komme i mål samtidig med de andre studentene i

juni 2007, må vi gjøre noen grep underveis, forklarer hun.

Stadig utvikling
Hauksdottir mener utviklingen av nettstudiet vil få betydning
for fysioterapeutstudiet generelt.

– Det vil bli en del debatt underveis, men hos oss har stu-
diet aldri hvilt. Vi tenker hele tiden nytt og på hva vi kan
gjøre annerledes for å bli bedre, sier prosjektlederen. ■

MT bra ved cervikogen hodepine
En ny australsk studie viser at manuell terapi (Maitland) og

trening av muskelkontroll er effektive behandlingsmetoder

ved cervikogen hodepine. Metodene kan brukes hver for

seg, men best resultat får man ved en kombinasjon av dem.

Behandlingen, som omfattet 193 pasienter, gikk over

seks uker. MT og muskelkontroll ga signifikant bedre

resultat enn ingen behandling. En kombinasjon av begge

terapiene ga ti prosent bedre effekt enn behandling med

kun en av metodene, men denne forskjellen var ikke

statistisk signifikant. Effekten av behandlingen holdt seg i

minst tolv måneder etter avsluttet behandling, ifølge

studien.

Kilde: Jull G et al. A randomized controlled trial of

exercise and manipulative therapy for cervicogenic

headache. Spine 2002;27(17):1835-1843.

Massasje bra mot vond rygg
En systematisk litteraturgjennomgang i regi av

Cochranesamarbeidet viser at massasje har positiv effekt

når det gjelder forbedring av symptomer og funksjon for

pasienter med uspesifiserte korsryggplager. Effekten av

massasje forsterkes ytterligere dersom den kombineres

med undervisning og trening. Akupressur var mer effektiv

enn klassisk massasje, ifølge gjennomgangen.

Kilde: Furlan AD, Brosseau L, Imamura M, Irvin E.:

Massage for low back pain: A systematic review within

the framework of the Cochrane Collaboration Back Review

Group. Spine 2002;27(17):1896-1910.

Nettutdanning
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Aktuelt WCPTs verdenskongress

34 forsknings- og fagutviklings-

prosjekter utført av norske fysio-

terapeuter presenteres på

verdenskongressen i juni.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

WCPT inviterte fysioterapeuter fra hele ver-
den til å sende inn presentasjoner av forsk-
nings- og fagutviklingsprosjekter. Flere tu-
sen bidrag ble sendt inn.

Nå er abstractene gjennomgått, og de bi-
dragene som skal presenteres på kongressen
er plukket ut. Blant de presentasjonene som
er veid og funnet tunge nok, er 34 norske
prosjekter.

Bok, CD og nett
Alle godkjente abstracts blir gjort tilgjenge-
lig for registrerte kongressdeltakere fra og
med inneværende måned på www.wcpt.org.
De vil også bli gitt ut i bokform og på CD.
Kongressdeltakerne får boka for 27 euro,
mens CDen vil bli delt ut gratis på kongres-
sen.

Posters og foredrag
Arbeidene vil også bli presentert på posters
og i foredrag i Barcelona i perioden 9.-11.
juni. Etter foredragene blir det muligheter
for spørsmål og kommentarer.

7.-12. juni arrangeres World Physical  Therapy 2003, fysioterapeutenes verdens-

kongress, i Barcelona. Arrangør er World Confederation for Physical Therapy.

Konferansen er for alle, her møtes både klinikere, lærere, forskere og andre interes-

serte for å diskutere fysioterapiens fremtid.

Norsk forskning i Barcelona
Norske fysioterapeuter som
presenterer prosjekter i Barcelona
Bergland, Astrid: Concurrent validity of
self-reported walking and performance
based balance.
Bjordal, Jan M.: A quantitative study of bias
in systematic reviews.
Bjordal, Jan M.: TENS for postoperative
pain. A meta-analysis with assessment of op-
timal stimulation parameters.
Bø, Kari: Can pelvic floor muscles be
trained indirectly by instruction of a trans-
versus abdomins contractions?
Ekeland, Eilin: Exercise to improve self-
esteem in children and young people.
Fallang, Bjørg: Dysfunctional reaching in
low-risk and high-risk preterm infants.
Gudding, Inger Helene: Evaluation of the
national basic training course for
occupational health service personnel.
Haugland, Elisabeth: Student-driven ward.
Haugland, Kari Straume: Group Intervent-
ion for women with pelvic pain in
pregnancy. A randomized controlled trial.
Holm, Inger: The COOP/WONCA
functional helath charts: A suitable and sen-
sitive questionnaire in physical therapy
practice?
Iversen, Synnøve: Motor coordination
problems in 6-year-old children: Long-term
effects of early intervention.
Jahnsen, Reidun: Physical therapy and
physical activity – experiences of adults with
cerebral palsy, with implications for
children.

Kirkesola, Gitle: S-E-T (Sling exercise
therapy): A structure model for rehabilitation
and secondary prevention of musculoskeletal
disorders.
Langaas, Anne G: Different ways of
understanding the body. A study of change
of meaning in a Norwegian women’s
magazine.
Langhammar, Birgitta: Bobath or Motor
Relearning Programme? A comparison of
two different approaches of physiotherapy in
stroke rehabilitation: A randomized con-
trolled trial.
Langhammar. Birgitta: Physiotherapy in
the rehabilitation of stroke patients.
Larun, Lillebeth: A systematic review of
systematic reviews. How can this be done?
Lundby, Odd Magne: Painlessly pregnant
while walking weightlessly in water?
Magnussen, Liv: Reliability of 10 physical
performance tests of mobility-related
activites in subjects with low back pain.
Moe, Siri: Body movement and technology.
Moe, Siri: Symbolic transference and bodily
consequences.
Møller, Tine: Effects of group therapy for
anxiety disorders using methods within cog-
nitive therapy and physiotherapy.
Mørkved, Siv: Pelvic floor muscle strength
and thickness in continent and incontinent
nulliparous women.
Mørkved, Siv: Pelvic floor muscle traning
during pregnancy to prevent urinary inconti-
nence – a randomized controlled trial.
Mørkved, Siv: Effect of adding biofeedback
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Har du en idé,
men mangler finansiering?
Landsforeningen for hjerte og lungesyke, LHL,

bistår og fremmer din søknad til Stiftelsen

Helse- og Rehabilitering, HR, om du har en

god idé som kan hjelpe hjerte- og lungesyke.

Stiftelsen HR kan hjelpe deg med finansierin-

gen. Bak stiftelsen, som får sine midler fra

Norsk Tippings spill Extra, står 21 humani-

tære- eller ideelle organisasjoner, deriblant

LHL. Hvert år deler stiftelsen ut om lag 180

millioner til prosjekter innen forskning,

rehabilitering og forebygging. Søknadene må

fremmes gjennom en frivillig organisasjon.

For forskningsprosjekter finansieres i

hovedsak stillinger. For rehabilitering- og

forebyggingsprosjekter kan en søke både om

driftsmidler og prosjektlederstillinger.

Har du en idé som kan bli et prosjekt? Ser

du spennende muligheter i ditt arbeid som

kunne blitt et godt prosjekt? Har du en idé

som du kan sette ut i livet gjennom et

prosjektsamarbeid med andre? Brenner du for

noe som kan komme hjerte- og lungesyke til

gode? Kan du svare ja på et eller flere av disse

spørsmålene, kan LHL hjelpe deg.

● Innen 1.4.03 må en skisse over

prosjektet være sendt til LHL.

● Cirka 2.4.03 legges søknadsskjema fra

HR ut på \t «main»

www.helseogrehab.no.  Se denne

adressen for mye relevant informasjon

ved søknadsskriving. Skjema fås også

ved henvendelse til LHL v/ Gunveig Eide.

● Innen den 15.5.03 må søknaden være

sendt LHL.

● Søknaden kvalitetssikres og sendes HR

innen fristen 15.06.03.

Interessert? Ta kontakt med Gunveig Eide,

tlf. 22 79 94 29/48 10 32 54 eller på

e-post  ge@lhl.no.

to pelvic floor muscle training to treat
urodynamic stress incontinence – a
randomized controlled trial.
Sjølie, Astrid Noreng: Poor lumbal static
endurance strength and high ratios between
lumbar mobility and static endurance
extension strength predict future LBP in
adolescents.
Sjølie, Astrid Noreng: Walking or bicykling
prevents future low back pain in adolescents.
Solberg, Helene L.: The rehabilitation
process in the perspective of the users and
the health professionals – a pilot study.
Stokkenes, Grete: Learning professional
judgment. A study of students of
physiotherapy.
Storheim, Kjersti: Intensive group training
compared with cognitive intervention in
patients sicklisted for sub-acute low back
pain. A single-blind randomized controlled
trial.
Strand, Liv Inger: Reliability of the back
performance scale for assessing activity
limitation in subjects with back pain.
Stuge, Britt: The efficacy of specific
stabilizing exercises in the treatment of
pelvic girdle pain after pregnancy. A ran-
domized controlled trial.
Øien, Ingvil: Postgraduate education in
physical therapy for children.
Østensjø, Sigrid: Everyday functioning in
young children with cerebral palsy: Perfor-
mance of activities, caregiver assistance and
modifications of the environment.

Dette er WCPT
World Confederation for Physical Therapy,
WCPT, ble etablert 8. september 1951 på et
møte i Ingeniørhuset Restaurant i Køben-
havn. Delegater fra 14 land var til stede.
Mildred Elson fra USA var organisasjonens

første president.
I dag har WCPT 82 medlemsorganisasjo-

ner med til sammen cirka 255.000 medlem-
mer. President er Sandra Mercer Moore fra
Australia.

WCPT gir ut et nyhetsbrev fire ganger i
året. Blant de viktigste oppgavene er å bistå
medlemsland med organisasjonsutvikling,
utdanning, påvirkning av myndigheter, drive
fagutvikling. I 1999 vedtok WCPT en inter-
nasjonal beskrivelse av hva fysioterapi er.

WCPT har fire interessegrupper:
● International Federation of

Orthopaedic Association, IFOMT.
● International Private Practitioners

Association, IPPA.
● International Association of Acupunc-

ture Physical Therapists, ISAAPT.
● International Organisation of Physical

Therapists in Womens Health,
IOPTWH.

Slik melder jeg meg på
Norsk Fysioterapeutforbund samarbeider
med Bennet reisebyrå om reise og opphold
for medlemmer som vil til verdenskongres-
sen. For bestilling, kontakt Bennett ved Thor
Strand, telefon 33 42 16 20/33, faks 33 42
16 21. Hittil har 50 medlemmer bestilt Bar-
celona-tur gjennom NFFs reisebyrå. Det er
ennå ikke for sent å melde sin ankomst, men
jo senere man melder seg på, jo vanskeligere
kan det bli å få gunstig hotellplass!

I løpet av konferanseuken arrangerer NFF
aktiviteter for medlemmer som ønsker det.
Blant aktiviteter som vurderes, er sightsee-
ing, restaurantbesøk og så videre. NFF deltar
også på en felles nordisk stand. Standen vil
fungere som en møteplass for fysioterapeu-
ter fra Norden.

For nærmere info, sjekk www.fysio.no.
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Styret i Unge Fysioterapeuters Fel-

lesskap, UFF, går inn for at

trygderefusjonen skal følge pasi-

enten, ikke driftstilskuddet.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Styret foreslår overfor UFF-årsmøtet, som
går av stabelen i Trondheim 22. mars, at
Norsk Fysioterapeutforbund skal arbeide for
endringer i rammebetingelsene for utøvelse
av fysioterapi i privat praksis. Endringene
har til hensikt å gjøre det lettere for nyut-
dannete å etablere seg, uten at det skal gå ut
over de som allerede har driftstilskudd.

Driftstilskudd som før
Forslaget innebærer at fysioterapeuter som
allerede har driftstilskudd, beholder disse.
Samtidig skal alle godkjente fysioterapeuter
ha rett på trygderefusjon.

– For fysioterapeuter med driftstilskudd
vil det bety større konkurranse om pasien-
tene, da de ikke lenger vil ha enerett på
trygderefusjonspasientene. Etablerte insti-
tutter vil likevel ha en stor konkurranse-
fordel fordi de allerede har etablerte kunde-
forhold med sine pasienter, heter det i en

– La trygderefusjonen følge pasienten

konsekvensutredning som UFF-styret har
utarbeidet.

Styret mener at dersom flere nyutdannede
slipper til, vil tendensene til forgubbing av
privat fysioterapi avta.

Minstekrav
Ifølge UFF-styret skal ikke fysioterapeuter
uten handikapinngang og lydisolerte, indivi-
duelle behandlingsrom, få trygderefusjon.
Dette vil kreve en del investeringer i startfa-
sen, men er nødvendig for å sikre et mini-

Hele utredningen om
refusjonsordningen finner
du på www.sling.no/
uff/TrygderefTilPasient

UFF2003.pdf

mum av kvalitet når det gjelder innredning.
Styret går også inn for at de med kun re-

fusjon skal ha anledning til å ta 30 prosent
høyere egenandeler.

– De fleste vil nok bruke denne anled-
ningen hvis det er konkurransemessig mu-
lig. Men samtidig er det en fordel for
driftstilskuddsinnehaverne, fordi pasientene
hovedsakelig går dit prisene er lavest. ■

Vil endre ASA 4313
Ved overdragelser av private praksiser skal takst av inventar og utstyr, samt godtgjøring for

opparbeidet praksis, rapporteres skriftlig inn til kommunen før utlysning av stilling skjer. Det mener

styret i UFF som har sendt brev til NFFs forhandlingsseksjon med innspill til revidering av ASA

4314, Avtale mellom Kommunenes Sentralforbund og NFF om drift av privat praksis for fysiotera-

peuter.

– Det er kjent at en del driftstilskudd har vært overdratt til priser langt over det tillatte. I enkelte

tilfeller har det vært rene budrunder der høystbydende fikk overta tilskuddet. Hvis overdragende

fysioterapeut må rapportere inn sine krav til kommunen, vil færre tørre å bryte reglene, mener UFF.

UFF ønsker også at institutter som tar inn vikar må sende inn kopi av vikarens arbeidskontrakt

til kommunen.

– Det har vært eksempler på arbeidskontrakter for leietakere som fortoner seg som rene

«slavekontrakter». Forhåpentlig vil denne ordningen virke avskrekkende.

Anker Esa-avgjørelse
ESAs godkjenning av den norske

driftsavtaleordning blir anket. UFF-leder

Snorre Vikdal som i sin tid klaget Norge

inn for ESA, anker saken personlig.

– Avgjørelsen fra ESA hadde utelatt

mange sentrale problemstillinger og

tidligere rettspraksis fra EU-domstolen,

sier Vikdal.

Vil ha endring. Styret
i Unge Fysiotera-
peuters Fellesskap vil
ha endringer i
refusjonsordningen.
Fra venstre: Snorre
Vikdal, Jan Tore
Evensen, Cato
Sundberg, Berit
Brurok og Vivian
Sloss. Foto: Heidi
Johnsen

UFF
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Bærum kommune har varslet

samtlige privatpraktiserende fy-

sioterapeuter om at cirka fem pro-

sent av driftstilskuddene vil bli

inndratt. Norsk Fysioterapeut-

forbund mener reduksjonene er

lovstridige og varsler kamp.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Bakgrunnen for reduksjonene er at kommu-
nestyret har vedtatt et økonomisk handlings-
program for å bringe budsjettet i balanse.
12,5 prosent eller 350 millioner kroner skal
spares inn på driften i løpet av perioden
2002-2006. I tillegg skal det kuttes ytterli-
gere 100 millioner kroner i 2003-budsjettet.

Sjef for seksjon forebygging og rehabili-
tering, Ragnhild Haneborg, opplyser at
fysioterapitjenesten må spare 1,2 millioner
kroner. Det tilsvarer seks hele driftstilskudd.
I stedet for å inndra hele driftstilskudd, har
kommunen – etter å ha drøftet saken med
Rådet for privatpraktiserende fysioterapeuter
– kommet fram til at den heller vil fjerne i
snitt fem prosent fra samtlige avtaler. Avtale-
hjemlene utgjør i dag til sammen om lag 80
årsverk fordelt på cirka 120 fysioterapeuter.

Haneborg tror kuttet ikke betyr at pasien-
tene får merkbart dårligere tilbud.

– For det første har Bærum historisk sett
vært blant landets beste når det gjelder
dekningsgrad av  privatpraktiserende  fysio-
terapeuter. Dernest viser tallene fra Bridge-
prosjektet at ventetidene ikke er avskrek-
kende.

Lovstridig
– Nedskjæringsforslaget er lovstridig. Forar-
beidene til kommunehelseloven sier krystall-
klart at en privatpraktiserende skal kunne
være i driftsavtalen så lenge vedkommende
selv ønsker det, sier leder i Norsk
Fysioterapeutforbund, Anne Lexow. Hun
mener saken er så viktig at NFF ikke vil gi
seg uten kamp.

– Hvis kommunen tar fem prosent i år,

Bærum vil kutte i driftsavtaler
åpner vi for et prinsipp som gjør at kommu-
nen kan ta mer til neste år.

Lexow har forståelse for at Bærum kom-
mune må iverksette tiltak for å få kommune-
budsjettet i balanse.

– Men kommunens eneste mulighet til å
redusere antall avtalehjemler er å inndra dem
når de blir ledige.

Massiv motstand
På et møte for de privatpraktiserende fysio-
terapeutene i kommunen i februar var det
massiv motsand mot kommunens forslag. 86
fysioterapeuter har hittil gitt NFF fullmakt til
å føre saken for seg. Advokat Bjørn Bråthen,
som er engasjert av forbundet, forteller at
han har bedt om møte med Bærum kom-
mune.

– Vi vil fortelle at kuttforslaget er i strid
med lovgivers intensjon. Det er lett å
glemme bakgrunnen for kommune-
helsetjenesteloven. Stortinget ønsket å sikre
at privatpraktiserende fysioterapeuter skulle
ha trygghet for virksomheten sin. Et fem
prosents kutt høres kanskje lite ut, men dette
er en stor og prinsipiell sak. Det blir som å
kutte i ei spekepølse. Litt i år, litt til neste år
og året etter der. Til slutt kan det bli et
kjempekutt.

Bråthen sier at det ikke fins eksempler på
at andre kommuner tidligere har prøvd seg
med prosentkutt i avtalehjemler.

– Dette er helt nytt, og det fins ikke retts-
praksis på området, sier han. I Osterøy kom-
mune har administrasjonen foreslått overfor
fire privatpraktiserende å redusere hjemlene
med 25 prosent, men her foreligger det ennå
ikke noe kommunalt vedtak.

Uheldige utslag
Karl Bull ved Bærums Verk Fysioterapi sit-
ter i Rådet for privatpraktiserende fysiotera-
peuter. Han forteller at rådet ble innkalt i de-
sember for å drøfte nedskjæringer i tjenes-
ten.

– Vi gikk ikke inn på bakgrunnen, men
forholdt oss bare til beslutningen om at det
skulle kuttes 1,2 millioner kroner.  Grunnen
til at vi foreslo at det kunne skje ved å ta fem
prosent av samtlige avtaler, var at vi mente
det ville slå uheldig ut for noen institutter
hvis hele hjemler skulle legges ned.

Bull legger til at Rådet tok forbehold for
lovligheten i et slikt tiltak. Han sier også at

Rådet fikk svært kort tid på seg, og at de der-
for ikke fikk drøftet saken på forhånd.

– Det gikk litt fort i svingene. Jeg tar
selvkritikk på at kommunikasjonen med de
andre privatpraktiserende først skjedde i
etterkant. ■

Rikstrygdeverket satte 1. februar i verk et

forsøk hvor kjøp av helsetjenester kan

benyttes som et forebyggende virkemiddel.

Forsøket begrenses til inneværende år for

fire fylker; Østfold, Vest-Agder, Buskerud og

Sør-Trøndelag.

Tilbudet avgrenses til utredning/

operasjon for enkle lidelser. Yrkesaktive

med rett til sykepenger, rehabilitering-

spenger eller personer på yrkesrettet

attføring kan tilbys kjøp av forebyggende

helsetjenester. Ordningens øvrige

forutsetninger, herunder kravet om

lønnsomhet, skal fortsatt legges til grunn.

Alle kjøp må vurderes ut fra kravet om at

behandlingsressurser skal settes inn der

hvor de antas å ha størst mulig effekt, det

vil si på områder med lang ventetid og

overfor lidelser med god prognose.

Bruk av ordningen innebærer at det skal

være stor sannsynlighet for at personen blir

sykmeldt dersom vedkommende ikke får et

tilbud. Ordningen skal ikke benyttes der det

er mulighet for at medlemmet kan være i

fullt arbeid frem til han/hun får et tilbud

gjennom det ordinære helsevesenet.

Kjøp av forebyggende
helsetjenester

Driftstilskuddsordningen
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Ansatte i stat og kommunene fikk

det samme ut av lønnsoppgjøret i

fjor som industrifunksjonærer og

-arbeidere.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Det tekniske beregningsutvalg for inntekts-
oppgjørene, TBU, anslår gjennomsnittlig
årslønnsvekst for alle lønnstakere under ett
fra 2001 til 2002 til vel 5,5  prosent mot 4,8
prosent året før. Reallønn etter skatt økte
med om lag fem prosent i gjennomsnitt. For
pensjonister var økningen om lag fire pro-
sent.

Årslønnsveksten er beregnet til fem pro-
sent for arbeidere i industrien i NHO-bedrif-
ter og til seks prosent for heltidsansatte
funksjonærer i industrien. For ansatte i sta-
ten, kommunene (eksklusiv fristilte stillin-
ger) og i skoleverket er lønnsveksten forelø-
pig anslått til henholdsvis 5,5 prosent, seks
prosent og  knapt åtte prosent.

Ved lønnsoppgjøret i fjor ble det fremfor-
handlet tillegg som vil gjelde inn i 2003

Små forskjeller i
lønnsoppgjøret

(lønnsoverheng). Overhenget er beregnet å
utgjøre tre prosent lønnsøkning i år.

– Til skade
– Tallene beviser at frontfagsmodellen er til
skade for land og folk, sier UHO-leder An-
ders Folkestad i en kommentar.

Dette var året da offentlig sektor skulle
ta igjen noe av etterslepet, og vi har i stor
grad fått skylden for svekket konkurranse-
evne og høy rente. Men nå viser tallene at
ansatte i industrien kryper opp på siden og
til og med forbi. Det gjelder spesielt funk-

sjonærene, som vi bør kunne sammenligne
oss med, påpeker Folkestad.

UHO-lederen mener det er stor avstand
mellom ord og handling i NHO når det gjel-
der nødvendigheten av å holde igjen på
lønnsveksten for å sikre industriens konkur-
ranseevne.

– Industrien, og særlig NHO, hyler og
skriker over vekst i offentlig sektor. Nå bør de
heller se på forholdene hos seg selv. Ansatte i
stat og kommune har ikke tatt ut mer i lønns-
vekst enn dem, sier Anders Folkestad. ■

Lønnsvekst Lønnsvekst
(prosent) (kroner)

Skoleverket 8,0 24.500
Finanstjenester 6,2 22.500
Industrifunksjonærer 6,0 22.100
Kommuneansatte 6,0 15.500
Statsansatte 5,5 16.300
Varehandelen 5,5 13.500
Industriarbeidere 5.0 13.300

Tabell 1. Vekst i årslønn og vekst i reallønn etter skatt fra 2001 til 2002 for heltidsansatte
i utvalgte forhandlingsområder.

Kilde: Det tekniske beregningsutvalget

Sykehusene 5,25
Skoleverket 5,0
Kommunene 4,5
Staten 3,5
Industrifunksjonærer 3,25
Varehandelen 3,0
Industriarbeidere 2,5
Bank og forsikring 2,5
Alle grupper (veid snitt) 3,0
Antatt lønnsvekst hos handelspartnere 3,5

* Lønnsoverheng viser hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over snittet for året. De
fleste lønnstillegg blir gitt et stykke ut i året og vil først slå fullt ut på lønnsveksten året etter.

Tabell 2. Lønnsvekst i prosent for ulike grupper i 2003 som følge av tillegg avtalt i fjor og
lønnsoverheng* fra 2002 inn i 2003. Tabellen viser lønnsveksten i år dersom det blir gitt null
i lønnstillegg i løpet av 2003.

Lønnsoppgjøret 2002

Dorcas AS, Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41

E-post: post@dorcas.no · www.dorcas.no

STADTHOLDER®-MOOR

Din totalleverandør 
av produkter innen:

Varme- og  kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeolje

Tape, bandasjer
Hjelpe- og støtteputer

Hygieneprodukter
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Sykefraværet faller med IA-avtaler
Sykefraværet har gått ned i flere av virksomhetene som har inngått avtaler om inkluderende

arbeidsliv. Det viser ferske tall NHO har hentet inn, ifølge organisasjonens nettsider. De første

rapportene i Østfold, Vestfold, Sør-Trøndelag og Vest-Agder tyder på en nedgang i sykefraværet

på mer enn tre prosent når man sammenligner tredje kvartal 2002 med samme periode i 2001. I

arbeidslivet for øvrig har sykefraværet steget med 4,4 prosent i samme periode.

– Disse opplysningene må tas med en klype salt da vi fortsatt mangler en gjennomgang av IA-

virksomhetene. Likevel er det oppløftende at den store innsatsen partene i arbeidslivet har vist i

arbeidet med et inkluderende arbeidsliv kan begynne å gi resultater, sier Geir Riise i NHO.

Akershus universitetssykehus, Ahus, har besluttet å etablere et rehabiliteringsnettverk for sykehusets

nedslagsfelt. Målet er å bedre samarbeidet mellom Ahus, kommunene og samarbeidende institusjoner

og kommuner og institusjoner i mellom.

Nettverket er en direkte følge av «Prosjekt nevrologisk rehabilitering» som ble avsluttet ved

årsskiftet. Prosjektet har hatt som mål å bygge ned «terskler» på tvers av organisatoriske skillelinjer og

etablere en felles kunnskapsplattform.

Nærmere beskrivelse av prosjektarbeidet fins i rapporten «Rehabilitering – samspill mot felles mål»

(100 kroner). I likhet med «Håndbok for individuell plan» (50 kroner) kan denne bestilles på e-post:

nev.rehab@ahus.no eller på telefon 67 98 90 03. Forsningsstiftelsen Fafo sin evaluering av prosjektet

(«Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid» kan bestilles fra Fafo, telefon 22 08 86 83.

Rehabiliteringsnettverk i Akershus

Smånytt

– IA-avtalen er jåleri
Fysioterapeut Ragnhild Myklebust tror ikke

intensjonsavtalen om et mer inkluderende

arbeidsliv vil bidra til at flere funksjonshemmede

får jobb. Overfor bladet HK Nytt karakteriserer

hun IA-avtalen som «jåleri» og peker på at det

skal mer til enn en avtale for å få funksjonshem-

mede inn i arbeidslivet.

– Ville du hatt en «haltepink» inn i din

virksomhet? En som ikke kan yte 100 prosent,

men som skal ha full lønn? Det er bra med

ambisjoner, og at virksomheten kanskje får dekket

inn litt av en slik kostnad for en viss tid. Men er

bedriftene interessert i å betale for denne

arbeidstakeren helt fram til pensjonsalder? Det

tror ikke Ragnhild Myklebust.

Akupunktur lindrer fødsels-
smerter
En studie fra Sykehuset Østfold viser at

akupunktur reduserer smerte under fødsel og

er et godt alternativ til farmakologisk

smertebehandling. Studien er publisert i Acta

Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

210 kvinner som fødte til termin ble

randomisert i to like store grupper. Forsøks-

gruppen fikk akupunktur av trente jordmødre,

mens kontrollgruppen fikk falsk akupunktur i

form av tilfeldige nålestikk. I begge grupper

var det omtrent like mange førstegangs- som

flergangsfødende, og ingen av disse hadde

fått akupunktur tidligere.

Laken

DØNSKI  INDUSTRI AS
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40 • Fax 67 17 74 74
firmapost@d-i.as
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Kompetansekrav for
 spesialfysioterapeut
For å bli spesialfysioterapeut trenger man nødvendigvis ikke å ha videreutdanning som

gir vekttall.

I hovedtariffavtalen fins stillingskoden «7617 Spesialfysioterapeut». Inntil nå har

det ikke vært fastlagt kriterier for bruk av koden. Nå har NFF og Kommunenes

Sentralforbund, KS, blitt enige om hvilke krav som skal stilles til kompetanse.

For å kunne bli tilsatt som spesialfysioterapeut, kreves det en spesialutdanning

utover grunnutdannelsen på 20 vekttall eller tilsvarende. «Eller tilsvarende» betyr at KS

erkjenner at det finnes andre former for kompetansemåling enn vekttall. Det kan være

NFFs etterutdanningskurs, andre former for studier eller systematisk sammensatte

kursenheter.

Stillingsbenevnelsen «spesialfysioterapeut» må for øvrig ikke forveksles med NFFs

spesialistkompetanse, som stiller langt strengere krav til kompetanse og praksis.

Les mer på www.fysio.no > inntekts- og arbeidsvilkår > Kriterier for å oppnå

stillingskode 7617.

Skal NFF avdeling Oslo fortsatt ha en medlemsmøte-

komite? Dette spørsmålet var det mest omstridte på

avdelingens årsmøte forrige måned. De siste årene har

det vært liten oppslutning om medlemsmøtene i

hovedstaden. Ragnhild Bech foreslo derfor å legge ned

komiteen.

– Det faglige tilbudet for de fleste som bor eller

jobber i Oslo er så stort at medlemmene får dekket

behovet for oppdatering andre steder enn på medlems-

møtene. Vi trenger ikke en komité som legger ned

store ressurser i å planlegge møter som nesten ingen

kommer på.

Et knapt flertall vedtok likevel å beholde komiteen.

Det var 30 frammøte på årsmøtet, noe som for øvrig

var en klar økning i forhold til i fjor.

Beveg deg-pris til
«Æksjen»
Norsk Fysioterapeutforbund,

avdeling Vest-Agder har gitt

Beveg-deg-prisen til «Æksjen» i

Kristiansand.

«Æksjen» er en aktivitetsgruppe for ungdommer

som drives i regi av Oddersjaa idrett. Gruppa er for

ungdom som er blitt for «gamle» til idrettslagets

ordinære aktiviteter. Ungdommene er selv med på å

bestemme hvilke aktiviteter gruppa skal holde på med.

«Æksjen» er et aktivitetstilbud som er helt fritt for

konkurranseinstinkt, her er det bare æksjen og moro.

Prisen er tildelt «Æksjen» fordi dette ikke bare er et

bra fritidstilbud til ungdommen, men også et helsefrem-

mende og sykdomsforebyggende arbeid sett fra et

helsefaglig ståsted.

– Økt fysisk aktivitet er en innfallsport til bedre helse.

Det er veldokumentert at både unge og eldre har en

positiv helsegevinst av et økt aktivitetsnivå. Det kan

derfor være viktig å satse på ungdomstilbudet for å

oppfostre en mer aktiv generasjon etter oss, sier Ann

Kristin Birkeland Aune, leder av NFF avdeling Vest-

Agder.

Bobathgruppe med brosjyre
Gruppen for Bobath Barneterapeuter har laget en

presentasjonsbrosjyre som i korte trekk presenterer hva

Bobath-konseptet (Nevro-Developmental Management)

går ut på. Bobath-behandling er ifølge gruppen egnet

for barn med alle typer cebral parese, uavhenig av

tilleggsproblematikk og alder. Brosjyren kan fås ved

henvendelse til Norsk Fysioterapeutforbund, 22 93

30 50.

På årsmøte.
Henrietta Richter
(tv.), Marit
Viravong og Kari
Sverdrup. Foto:
Espen Mathisen

Smånytt

Fortsatt medlemsmøtekomite i Oslo
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Medlemmer med meninger
I denne spalten intervjuer vi medlemmer av NFF som har et kjent navn på et eller annet område i samfun-
net. De forteller hvorfor de er medlem av NFF og hva de mener er NFFs viktigste oppgaver. Tidligere i
denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond Hannestad (12/2002), Kari Bø (13/2002), Snorre Vikdal
(14/2002)Knut Jæger Hansen (1/2003), Hein Dag Torgersen (2/2003).

Jeanette Roede er datter av vår alles Grete. Kanskje
ikke så rart da, at hun er opptatt av å hjelpe folk til å få
det bedre med seg selv både fysisk og psykisk.
I hverdagen arbeider Jeanette med kostholdsveiledning.
Hun er opptatt av at vi må ta et bevisst valg gjennom en
mental bevisstgjøring på hvordan vi vil leve våre liv,
som hun selv sier. Hun er i ferd med å sette fysisk akti-
vitet sterkere på agendaen i Grete Roede AS. Det gjør
hun ved å veilede de 18 sentralt ansatte i staben og de
240 veilederne ute i felten om hvor viktig det er å be-
vege seg ved siden av å ha et normalt, regelmessig og
variert kosthold. Mye tyder på at kombinasjonen riktig
kosthold og fysisk aktivitet virker der i gården. 2002
ble tidenes år for Grete Roede AS med over 60 millio-
ner i omsetning.

Oppdaterer seg gjennom NFF
Jeanette kan ikke få fullrost NFFs Beveg deg-kam-
panje. Hun møter mange ekte sofaslitere i sin hverdag
og mener både tekst, innhold og layout appellerer til
den «tyngste» målgruppen. Det er ikke få Beveg-deg-
sjekkhefter som er blitt utdelt av Jeanette i relevante
sammenhenger, og hun ser gjerne at det utvikles mer av
det nyttige materiellet og at det profileres enda bedre.
Unge Roede har vært medlem i NFF siden 1998, da
hun tok turnus på Rjukan. Etter turnus ble det jobbing
på alderspsykiatrisk avdeling på Blakstad i Asker før
hun startet i familiefirmaet for to år siden. Hun synes
medlemskapet er viktig av flere grunner. Hun holder
seg oppdatert gjennom tilsendt materiell, fysio.no og
Fysioterapeuten, og gleder seg over relevant fagstoff
om fysisk aktivitet og ernæring, kildehenvisninger og
oversikt over kursmuligheter. Hun er svært opptatt av å
beholde «fysiodelen» av seg selv når hun nå jobber i
familiefirmaet.

Skamroser NFFs Beveg deg-kampanje

Brenner for stavgang
Når det gjelder NFFs virk-
somhet og synlighet gene-
relt, er Jeanette fornøyd med
hvordan NFF takler dette.
Det informeres godt og seri-
øst mot medlemmer, og for-
bundet roses for sin allsidige
profilering.

Selv er Jeanette Roede
også allsidig. Mosjon gjøres
på flere måter i en ellers tra-
vel hverdag, og akkurat nå
er det stavgang og squash
hun bruker som fysisk virke-
midler for å holde kroppen
ved like. Hun brenner så
mye for staver at alle kursle-
derne i firmaet har fått utdelt
staver for å være ambassa-
dører for det som på dårlig
norsk kalles Nordic walking.
Ifølge Jeanette er stavgang
nemlig en aktivitet for alle,
særlig de som ikke har mot
til å gå på treningsstudio. Å
nå dem som ikke har spesielt
mye mot og tro på seg selv
er vel kanskje det aller vik-
tigste, både når det gjelder
mat og mosjon?

Jeanette Roede er produktdirektør i slankeimperiet Grete Roede AS. Da overras-

ker det kanskje noen at den mensendieckutdannede fysioterapeuten er svært

opptatt av at vi må bevege oss?

Av Bernt R. Nilsen/
TOTAL AS

Medlemskampanje

Fruktbart. Fysioterapeut Jeanette Roede synes
hun som NFF-medlem får god og seriøs informa-
sjon. Foto: Svein Utigard
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Smiler og ler gjør hun hele tiden, også når hun sliter i
motbakkene. Ski har hun gått på så lenge hun kan
huske. Arvelig belastet med en mor som har vunnet sin
klasse i Birkebeinern og en far som også får fart på ski-
ene. Merethe påstår hun aldri har følt noen tvang for å
satse så mye på ski som hun gjør. Ski er bare er gøy.
Premiehyllen i stua forteller om familiens innsats, og
utallige blomsterbuketter spredt rundt i huset er synlige
bevis på at mange setter pris på stafettmesteren.

Hun blir rastløs når hun ikke får trene. Så rastløs at
hun ikke klarte å holde seg rolig etter et armbrudd som
16-åring, selv om legen ga streng beskjed om å ta det
med ro.

– Resultatet ble at jeg måtte behandles på nytt og
skjønte litt mer av alvoret. Men jeg ble da norgesmester
i juniorklassen den påfølgende vinteren. Kanskje det
ikke er så dumt med litt hvile, ler hun.

Trening og studier
Som 18-åring valgte hun et krevende studium da hun
begynte på fysioterapeututdanningen i Oslo.

– Valget var egentlig naturlig. Jeg synes det er spen-
nende med kropp og bevegelse og har lyst til å jobbe
med dette i framtida. Selv om studiet er tøft å kombi-
nere med satsing på idretten, angrer jeg ikke. Spesielt
anatomien fascinerer meg, og det faktum at ingen men-
nesker er like. Det er en utfordring for en terapeut, sier

Satser på ski og fysioterapi
Pappa Arne, som er trener, gråt foran TV-kameraene da Høybråten og Stovner ble norges-

mestre i stafett. Datteren Merethe Braathen (20) var med på laget. Fysioterapeutstudenten

smilte fra øre til øre over seieren og av pappa’n som gråt.

hun. Drømmejobben er i første omgang å jobbe som
vanlig fysioterapeut og så etter hvert prøve å få seg en
jobb innenfor idrettsmiljøet.

– Nå hører jeg stadig at 90 prosent av de framtidige
jobbene innen faget vil bli å jobbe med den eldre del av
befolkningen. Det betyr ikke at jeg ikke vil jobbe med
eldre. Synes det er spennende med både barn og eldre,
men det må være lov til å si at drømmejobben er innen-
for idretten, sier hun.

Kroppen sier ifra
Fysioterapeuter sier ofte til sine pasienter at kroppen
sier ifra når den har fått nok. Også en sunn og frisk 19-
åring kan oppleve at så skjer. I fjor, under junior-VM,
var hun i veldig god form og gjorde det bra i konkur-
ransen. Men så var det stopp.

– Jeg klarte nesten ikke å gå en rolig treningstur. Det
ble for mye. Jeg fikk kjempefin støtte fra skolen som
stilte opp og hjalp meg slik at jeg fikk tilpasset under-
visning. Samlingen på juniorlandslaget i fjor gjorde at
det ble mye fravær. Det ble vanskelig i forhold til en
del undervisning. Jeg fikk heldigvis en ordning slik at
jeg kan ta første studieåret over to år. Til høsten regner
jeg med å følge det vanlige opplegget.  Synes det ville
vært leit å måtte gi slipp på den fine studiegjengen, selv
om jeg satser på ski, sier Merethe Braathen. ■

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

NFF-medlem Petter Treider fra Drøbak er det norske skilandslagets faste fysioterapeut. Hans jobb
under ski-VM i Val di Fiemme var blant annet å ta seg av de norske idrettsutøverne både før og etter
løpene.

– Jeg hadde alle medaljevinnerne etter tre-mila. Etter et så beintøft løp er muskulaturen så utslitt
at du må være lett på labben, foreta små uttøyninger og bare forsiktig restaureringsarbeid. Og så må
du prate. Jeg kjenner gutta så godt at jeg vet hva de helst vil snakke om, sier Treider til lokalavisa
Akershus Amtstidende. Men gulløpet blir det ikke snakket om. En av Treiders oppgaver er nemlig å
få løperne til å koble av. Derfor går praten om alt mulig annet. ■

Snakker ikke om gull

16
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Stafettmester. Merethe Braathen satser på fysioterapeututdannelse og flere mesterskapstitler.
Foto:Heidi Johnsen

Selv om studiet er
tøft å kombinere
med satsing på
idretten, angrer
jeg ikke.

Merethe Braathen

Sporty student
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Artikkelen til Hauksdottir og Kaale i num-
mer 14/02 har vært kilde til mange samtaler
og refleksjoner innen NFFs ledelse og blant
medlemmer for øvrig.

Den er høyst aktuell i forbindelse med at
flere kommuner lar sine sparetiltak også
ramme fysioterapitjenesten, og den er høyst
relevant i forbindelse med det fokus som
NFF nå har satt på rammevilkårene for fy-
sioterapi i privat praksis. Privat råd og Sen-
tralstyret er enige om å vurdere ordningen i
sin helhet for å belyse de enkelte
problemstillingene som kommer frem, både
av medlemmene selv og av myndigheter.

Artikkelen setter et særlig fokus på for-
holdet mellom den private og den offentlige
delen av tjenesten. Dette får tanker og me-
ninger til å fare rundt i en fagpolitikers hode,
og både ryggmargsreflekser og følelser blir
aktivert! Forfatterne skriver at drivkreftene
til å samarbeide ble sterkere gjennom det
første tiåret, men at de har stagnert og at de
to er i ferd med å gli fra hverandre igjen.

De skriver at de privatpraktiserende er på
vei «tilbake bak forhenga». Jeg vil be forfat-
terne trekke tilbake «forheng» som metafor
for problemstillingen. Forheng søker vi oss
bort fra i privat praksis. De aller fleste har
lagt ned mye innsats – både i faglig utvikling
og i penger – for å få større institutt, egne
rom til individuell behandling og åpne rom
til bevegelse og trening.

Jeg er for øvrig enig i at vi ser kimen til
at den offentlige og den private delen av fy-
sioterapi i kommunehelsetjenesten i større
grad lever i hver sin verden i dag enn for
noen få år siden. Dette er et stort paradoks.
Presset på tjenesten totalt sett er økt. Det til-
sier større behov for samarbeid. NFFs poli-
tikk og tiltak har vært å legge til rette for å
bedre samarbeidet. Det største løftet ble
gjort ved gjennomgang av organisasjons-
strukturen med en helt ny organisasjonsmo-
dell i 1995, som førte til et mye større enga-
sjement blant tillitsvalgte. NFF har søkt å
ruske opp i de gamle mytene om hvordan det
er å arbeide henholdsvis i privat og offentlig
sektor! Det satses på kontaktpersonordnin-
gen i privat praksis, det er laget arenaer for å
drøfte problemstillinger og utarbeide tiltak

Bygg ned skillene!
Kommentar til «Fysioterapi under kommunehelsereforma – 20 år etter»,

FYSIOTERAPEUTEN 14/2002.

for å forbedre tjenesten i sin helhet. Det er
fremforhandlet flere takster som skal stimu-
lere samarbeid, og takstene er blitt tildelt re-
lativt større andel av fremforhandlet prosent-
tillegg.

Det er min påstand at fysioterapeuter i
kommunehelsetjenesten generelt har ønsket
å bidra til felles innsats for å løse oppga-
vene. Jeg mener imidlertid at vi i for liten
grad har sett på oppgavene som skal løses i
en sammenheng. De offentlige prioriterte
helsetjenesteoppgavene er viktig. Det er
også befolkningens opplevde behov for
fysioterapitjenesten. Det siste er i for liten
grad satt på dagsorden. De sykemeldte og de
yrkesaktive som søker fysioterapi for å greie
og holde seg i jobb, strever mer i dag enn for
noen år siden leser vi ut av trygde-
statistikken. Arbeidslivet er tøffere, og dag-
liglivet for folk flest er presset. Som artik-
kelforfatterne sier: «de sammensatte
problemstillingene øker». Kronikerne får ett
signal fra kommunehelsetjenesten: «her er
mange som skal ha hjelp, nå må du vente»
og et annet signal fra staten: «kronikere skal

skjermes mot for store utgifter til fysioterapi,
jmf Egenandelstak 2.»

En del av  presset på tjenesten når insti-
tuttene, mens presset fra de helsepolitisk
prioriterte oppgavene først når kommune-
fysioterapeutene. Og når ressursene minker,
øker kampen. Det er fristende å bruke ut-
trykket «splitt og hersk».

Vår utfordring er igjen å se på ramme-
vilkårene.  Tjenesten er per i dag ikke i sam-
svar med forventningene fra befolkningen.
Vi trenger generalister og vi trenger spesia-
lister. Vi trenger dem som arbeider nært med
spesialisthelsetjenesten og dem som bidrar
til å opprettholde befolkningens optimale
funksjonsnivå. I denne sammenheng er det
etter min mening også på tide å bygge ned
det skarpe skillet mellom kurativ og fore-
byggende tjeneste. Vi må få klarere retnings-
linjer for hva den enkelte borger kan for-
vente når han søker fysioterapi. Det blir feil
å skyve det ytre presset over på intern splid
mellom fysioterapeutene.

Elin Engeseth, nestleder NFF

Faksimile. Fra
FYSIOTERAPEUTEN
nr. 14/2002.
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Kommentar til «Driftstilskudd i

fare, hva nå?» av Bjørn Tostrup,

FYSIOTERAPEUTEN 1/2003.

Vi leser daglig om omorganisering og ned-
skjæringer i kommuneøkonomien. Det ville
være for godt til å være sant om
driftstilskuddene skulle være vernet område.
Når kommunene trekker tilbake støtte til
barnehager, endreomsorg, hjemmetjenester
og så videre, er det brukerne som er taperne.
Det er også tilfelle når driftstilskudd holdes
vakante eller trekkes inn for å havne i andre
satsingsområder i kommunene.

Det er i trange tider at profesjonene kom-
mer på banen for å synliggjøre seg og rett-
ferdiggjøre sin ekstistens. Så også for privat-
praktiserende fysioterapeuter. Tidligere
hadde privatpraktiserende et rammeverk å
forholde seg til. I dag er det blitt uforutsig-
bart å drive privat praksis. Derfor kreves det
et lokalt engasjement. Til det kreves kunn-
skap og samhold. Samhandling mellom
kommunale og privatpraktiserende skaper
tyngde.

For å være i dialog med kommunenes po-
litikere må man opparbeide tillit og kjenne
sitt eget lovverk. Tillit skapes gjennom jevn-
lig kontakt og kunnskap får man ved læring.
Den gode samtalen består i en fri utveksling
av tanker som evner å skape noe nytt. Samti-
dig respekterer den forskjellen mellom sam-
talepartnernes standpunkter.

Skal privatpraktiserende spille på lag med
lokale politikere må vi på banen allerede i
planleggingsfasen. Til dette kreves kjenn-
skap til hvor lovverket som angår privat
praksis er å finne.

Vi må dokumentere hva vi driver med og
snakke med lokalpolitikere. Hva er kommu-
nens planer med helsearbeidet? Fortell hva
vi har å bidra med og om hvilke helse-
gevinster det ligger i å satse på fysioterapi.
Helsearbeid fungerer etter mottoet «veien
blir til mens du går».

Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, har i
flere år arrangert tillitsvalgtkurs for privat-
praktiserende fysioterapeuter. Interessen for
kursene har vært laber. For å bedre tilbudet

Privat praksis trenger
kontaktpersonordningen

har forbundet endret kursene for kontaktper-
soner for å lære/vitalisere læringen om eget
lovverk. Kursene arrangeres lokalt og går
over en kveld med forelesere fra NFF sen-
tralt.

Kontaktpersonrollen er innbakt i ASA
4313 §5.3 og forplikter kommunen til å for-
holde seg  til privatpraktiserendes represen-
tant.

Retningslinjer for Kontaktpersoner er å
finne i Håndboka. Videreformidling av infor-
masjon fra kommunen og koordinering av
argumentasjon mot kommunen er viktige
områder.

Det er av stor betydning å synliggjøre vår
virksomhet for å ha argumenter i en situa-
sjon der kommunen truer med nedbygning
av fysioterapitjenesten.

Årsoppgaven til kommunene er et eksem-
pel på et dokument som synliggjør vår virk-
somhet og hvilke brukere vi server og hva
kommunen får for de midlene som satses på
fysioterapi!

Her er det mye god argumentasjon i for-
handlinger med kommunene. Fysioterapi er
en lovpålagt tjeneste, hvilket betyr at vi har
et tilbud som brukerne har rett på.

Det må være et uttalt mål for privat-
praktiserende fysioterapeuter å styrke tillits-
valgsarbeidet.

Min oppfordring er; meld dere på kon-
taktpersonkurs for å bygge opp et godt
tillitsmannsverk for privatpraktiserende i
kommunen.

Slutt opp om kontaktpersonordningen og
øk kunnskapen om politisk arbeid. Vi går
spennende tider i møte som vil sette krav til
samhold og styrke i organisasjonen.

John Erik
Martiniussen,
medlem av Privat Råd

Anne Sandbu, vår gode kollega gjennom
mange år, sovnet rolig inn 11. desember
2002.Hun døde etter et kort sykeleie
bare 47 år gammel.

Med Anne mistet vi et omtenksomt og
godt medmenneske.

Anne var utdannet fysioterapeut fra
Statens Fysioterapihøyskole i 1978.
Turnusåret tilbragte hun i Tromsø, og
flyttet deretter sørover.

Hun kom til Aker sykehus i 1983, et-
ter et kort opphold som fysioterapeut i
Libanon.

Anne arbeidet ved flere avdelinger,
men var særlig interessert i lunge-
fysioterapi. I ledende stilling var hun
spesielt knyttet til barneavdelingen. Her
behandlet hun premature barn, barn med
lungesykdommer og med motoriske
funksjonshemninger.

Aker sykehus hadde regionsansvar for
pasienter med cystisk fibrose (CF). Anne
engasjerte seg både faglig og menneske-
lig og var til stor støtte for CF–familiene.
Hun var et dyktig medlem av fagrådet i
CF–foreningen i mange år. Anne var en
av initiativtakerne til dannelsen av Faglig
Forum for fysioterapeuter som arbeider
med CF.

Med sine gode kunnskaper og inter-
esse for fysioterapifaget, deltok hun i un-
dervisning, seminarer og kongresser.

Anne sluttet ved sykehuset i 1996 for
å arbeide med barn i bydel Helsfyr-Sin-
sen, og for å få mer tid til familien og
sine to kjære gutter.

Anne var positiv, fleksibel og hadde
gode samarbeidsevner. Samtidig var hun
selvstendig og målbevisst. Hun var ar-
beidsom, og med sin lune humor var hun
en god kollega.

Vi takker Anne for tiden hun var ved
Fysioterapiavdelingen, Aker sykehus.Vi
har gode minner og sørger over tapet av
en god og hjelpsom kollega.

Kollegaer ved Aker sykehus
Eva Andresen og Brit Andenæs

Anne Sandbu
til minne
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Melding  frå bankplassen
– Verdsøkonomien er i ulage, var innleiingsreplikken i
sentralbanksjef Gjedrems årstale i februar. Dette gjentok han i
avrundinga også. I mellomtida hadde han stadig understreka
kor økonomisk utrygt vi lever her til  lands. Utflagging og ar-
beidsløyse trugar.

– God vaksenopplæring, kommenterte fleire frå finans-
eliten. Viktig og alvorleg bodskap, sa statsrådar, og la til at
politikken deira verkar. Det hadde vore betre viss vi sat i re-
gjering, sa Stoltenberg.

Men hovudbodskapen var til deg og meg. Vi har vore for
grådige. Vi har forsynt oss for grovt når det gjeld  lønn og
inntekt. Skal vi få orden på konkurranseevna og berge
arbeidsplassar, må vi vere meir moderate. Ikkje minst gjeld
det akademikarar i det offentlege – altså utdanningsgruppene.
Funksjonærane i privat sektor fekk også gult kort. Men så er
no årsinntekta der over 100.000 kroner meir enn for tilsva-
rande grupper i det offentlege.

Men banksjefen hadde meir på lager. Det er meir å gå på
når det gjeld produktiviteten og effektiviteten i offentleg sek-
tor, slo han fast. UHO er gjerne med på tiltak som kan gi
betre effektivitet – og viktigare, betre kvalitet. Men for å få
kvalitet, må vi ha fagfolk – kompetente fagfolk. Og skal vi få
det, må ein syte for ei skikkeleg inntekt – særleg viss ein skal
konkurrere.

Sett på spissen kan det verke som om det berre er to gyl-
dige verkemiddel for å handtere krisa: få ned lønns- og
inntektsveksten og stram kraftig til i offentleg sektor. I klar-
tekst: reduser kvaliteten og kutt i velferden.

Men det må vel finnast andre verkemiddel også? Banksje-
fen opptrer som ein fysikklektor – utan å vere det. Han er
snarare i ei politisk rolle. Har renta vore så høg for å forsvare
ein  pengepolitikk som har vore for stram? Inflasjonsmålet
har blitt eit mål i seg sjølv. Og dermed har kronekursen blitt
rekordhøg. Om det ligg sjølvkritikk i varselet om
rentenedgang(ar)? Neppe. Men det viktigaste er at det skjer
og at kronekursen følgjer med.

innspill  fra Folkestad

Anders Folkestad
leiar av UHO

På jobbjakt?
Med FYSIOTERAPEUTENs
arbeidsmarked på nett er
drømmejobben aldri mer
enn 36 tastetrykk unna!

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked

Prøv gratis i 14 dager!

På Salli Sadelstol sitter du
avslappet og balansert

Cenger Norge AS

▼ Rygg og skuldersmertene
lindres.

▼ Ryggmusklene blir sterkere
og holdningen forbedres.

▼ Blodsirkulasjonen i beina
blir bedre.

▼ Man beveger seg med
letthet.

▼ Salli hjelper deg med
å være aktiv.

▼ Prestasjonen øker.

Tlf. 33 04 63 55. Fax 33 04 63 36
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«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
Jolliffe JA, Rees K, Taylor RS, Thompson D, Oldridge N og Ebrahim
S (2002): Treningsbasert rehabilitering for hjerte-karsykdom. The
Cochrane Library, Issue 3. Oxford: Update Software. (Sammendraget
er skrevet Gro Jamtvedt og Kåre Birger Hagen, Sosial- og helsedi-
rektoratet).

Problemstilling: Hva er effekten av treningsbaserte hjertere-
habiliteringsprogrammer sammenlignet med vanlig behandling? De-
sign: En systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøk
utarbeidet av the Cochrane Collaboration. Sted: Både i sykehus og i
kommunehelsetjenesten. Pasienter: Kvinner og menn i alle aldre
som har hatt hjerteinfarkt (MI), aortokoronar bypass operasjon
(CABG), utblokking av kransarteriene (PTCA), angina pectoris eller
koronar hjertesykdom diagnostisert ved angiografi. Intervensjoner:
Intervensjonen måtte inneholde en eller annen form for fysisk tre-
ning. Sammenligning ble gjort mellom a) fysisk trening og vanlig be-
handling versus vanlig behandling alene og b) fysisk trening i tillegg
til psykososial og/eller sammensatt pedagogisk tilnærming versus
vanlig behandling. Utfallsmål: Hovedutfallsmål var generell døde-
lighet, hjerte-kardødelighet, ikke-dødelig MI, revaskularisering
(CABG eller PTCA), tilfeller av ikke-dødelig hjerte-karsykdom og
helserelatert livskvalitet. Sekundære utfallsmål inkluderte modifiser-
bare hjerte-kar risikofaktorer som røyking, blodtrykk og lipidnivå i
blodet. Resultat: Totalt 32 forsøk ble inkludert. Metodisk kvalitet var
dårlig beskrevet i alle studiene. Meta-analyser av treningsgruppen
sammenlignet med vanlig behandling viste 27 prosent reduksjon i ge-
nerell dødelighet [odds ratio (OR) 0,73 (95 prosent CI 0,54-0,98)],
mens sammensatt hjerterehabilitering reduserte generell dødelighet
med 13 prosent [OR 0,87 (0,71-1,05)]. De tilsvarende OR for døde-
lighet grunnet hjerte-karsykdom var 0,69 (0,51-0,94) for trening og
0,74 (0,57-0,96) for sammensatt hjerterehabilitering. Den absolutte
risikoreduksjon for et  summert effekt estimat som kombinerte utfall
for dødelighet, ikke-dødelig MI, CABG og PTCA for hvilken som
helst type rehabilitering, inkludert trening sammenlignet med vanlig
behandling, var 2,9 prosent (1,3-4,5) og resulterte i antall som må be-
handles (NNT) på 34 pasienter. Sensitivitetsanalyser ved studie-
kvalitet viste at det summerte effektestimatet var relativt robust.
Konklusjon: Treningsbasert hjerterehabilitering er en effektiv måte å
redusere hjerte-kardødelighet. Denne konklusjonen er basert på stu-

Treningsbasert hjerterehabilitering reduserer hjerte-kardødelighet

dier som inkluderer hovedsakelig yngre menn som har hatt hjertein-
farkt. Det er ikke klart om trening alene eller mer sammensatt
hjerterehabilitering er den mest effektive intervensjonen.

Kommentar
Dette er en systematisk oversikt over et meget viktig tema. I mange
år har hjerte-karsykdommer vært den vanligste dødsårsaken i vestlige
samfunn, og nå opplever også Øst Europa og Asia de samme proble-
mene. Fysisk aktivitet er trolig en faktor som kan redusere byrden av
denne sykdommen.

Denne meta-analysen med totalt 7.683 pasienter viser at trening
alene resulterte i 27 prosent reduksjon og hjerterehabilitering førte til
13 prosent reduksjon av total hjerte-kardødelighet. Studiene viser
imidlertid ingen signifikante positive effekter på andre utfallsmål
som ikke-dødelig hjerteinfarkt, fedme, lipid-profil eller behovet for
behandling som PTCA eller CABG. Det er også verdt å merke seg at
det ikke er påvist effekt ved langtidsoppfølging.

Oversikten synliggjør et behov for mer robuste studier med økt
styrke, tydelige blinde utfallsmål, bedre randomisering samt tydeli-
gere beskrivelse av tilleggsintervensjoner som for eksempel
medisineringen. Bruken av standardiserte helsespørreskjema mangler
også i mange av studiene, noe som reduserer resultatenes validitet. I
tillegg er det behov for bedre rapportering av «drop-ins» og «drop-
outs» (frafall). «Drop-ins» er spesielt viktig fordi mange tror at fysisk
aktivitet øker overlevelsesevnen for pasienter med hjerte-karsykdom.
Det kan bety at mange av deltagerne i kontrollgruppen begynner å
trene. Det er interessant at de fleste studiene ikke inkluderte pasient-
grupper som ville få størst utbytte av rehabilitering. Eldre, hjerte-
opererte og pasienter med hjertesvikt ble ofte ekskludert. Det er fort-
satt en skjev fordeling av pasienter, da flest middelaldrende menn blir
inkludert. Kun få studier inkluderte kvinner.

For å være sikker på effekten av fysisk rehabilitering for pasienter
med hjerterelaterte lidelser er det en utfordring å foreta store studier
uten de feil og mangler som er nevnt ovenfor. En studie med lang
oppfølgingstid for å vise effekten av fysisk aktivitet hos pasienter
med hjerte-karsykdommer ville være av stor betydning.

Per Morten Fredriksen,
Rikshospitalet, Oslo
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I dag er det en
selvfølge at fysioterapi
som utøves og læres
bygger på et vitenska-
pelig grunnlag.
Samtidig mangler annet
enn en muntlig aksept
for hva dette krever av
kunnskap. Evnen til å
forholde seg til
kunnskapens

opprinnelse, dens omfang og begrensninger og de
metoder vi anvender for å tilegne oss kunnskap,
mangler. Kort sagt mangler en erkjennelseteoretisk
eller vitenskapsfilosofisk orientering. En vitenska-
pelig tilnærming omfatter å kunne diskutere sin
kunnskap fra et metaperspektiv. Mangelen på
diskusjon og problematisering av dette forholdet
innen faget framstår som merkelig for meg som
vitenskapsteoretiker. Evne til å forholde seg kritisk
til sin egen kunnskap og fagets etablerte sannheter
og kunnskapsproduksjon, bør ligge i bunn for den
vitenskapelige praksisen. I forskning og utdanning
har fysioterapeuter blitt opptatt innenfor det
medisinske felt og blitt knyttet til medisinerne, som
i sin forskerutdanning har forholdsvis få timer
vitenskapsteori. Fysioterapeuter har på denne
måten blitt innlemmet i et vitenskapelig praksisfelt
som tar sitt eget vitenskapelige grunnlag for gitt.

Like lite som fysioterapi og fysioterapeutisk
kunnskap kan la seg redusere til å handle om
opplæring i, kjennskap til og oppramsing av et
antall teknikker, lar vitenskap seg redusere til et
antall metoder eller et sett av problemløsninger. Det
handler om å kunne forholde seg kritisk til egne og
andres påstander om kunnskap, og å kunne
vurdere og argumentere for og imot de kriterier for
gyldighet vi har for kunnskap/vitenskap.

I boka Fagutvikling i fysioterapi, som
Thornquist ga ut i 1988, diskuterer hun hva som
må til for at fysioterapi skal regnes som en
profesjon. Hun understreker at det i begrepet
profesjonell skal være en garanti for at det ligger
begrunnelse, og ikke tilfeldighet, i de valg man gjør.
Profesjonell virksomhet skal med andre ord være
basert på bevisste og vel begrunnede handlinger og
vurderinger. Det vil si at man innenfor en profesjon

skal kunne evaluere sin egen virksomhet. Denne
boka gir kjennskap til de utfordringer som oppstår
når fysioterapifaget i dag gjør krav på en vitenska-
pelig tilnærming. Den tydeliggjør at de filosofiske
antagelser, valg og vurderinger som ligger til grunn
for fagutøvelse og vitenskapelig virksomhet må
gjøres bevisste – en bevisstgjøring som krever
skolering.

Selv om de enkelte kapitlene i boka kan leses
hver for seg, ligger mye av bokas styrke i den
forståelse en får når en leser kapitlene i den
rekkefølgen de kommer. Forfatteren legger vekt på
å plassere ulike vitenskapsposisjoner i forhold til
hverandre. Framstillingen gir oversikt over og
forståelse for de forskjellige vitenskapsfilosofiske
posisjonene, og det refereres til både primær- og
sekundærlitteratur. Her skapes den syntesen som
er helt nødvendig for at en posisjon skal forstås ut
ifra seg selv, og i forhold til de andre. Samtidig får
vi vite hvilken type kritikk som blitt rettet mot de
ulike posisjonene. Forfatteren klargjør og
begrunner hele tiden de posisjoner som presente-
res og sin egen posisjon. Dermed kan leseren
stimuleres og skjerpes til ettertanke over egne
standpunkter.

Teksten omhandler forhold som er av særlig
interesse for fysioterapeuter. Mye plass er gitt til
fenomenologi og hermeneutikk. Dette er tradisjoner
og retninger som er meget relevante for fysiotera-
peuter, og innføringer på dette nivået har vært
savnet tidligere. Fremstillingen veksler mellom
introduksjon, dybde og konkretisering vis-à-vis
filosofiske og vitenskapsteoretiske grunntekster.
Den følges opp med en konkretisering med hensyn
til helsevesenet. Det er positivt at det påpekes og
forklares når et spørsmål går fra å være
metodologisk eller erkjennelseteoretisk, til å være
ontologisk. Fremfor alt kan en bok som dette, med
spesiell innføring for helsefag, bidra til å fremme en
praktisk og vitenskapelig virksomhet som er seg
bevisst sine filosofiske antagelser.

Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori omfatter
kompliserte spørsmål og perspektiver som det
gjøres rede for på en ryddig og oversiktlig måte.
Samtidig viser teksten til nødvendigheten av at
filosofisk og vitenskapsteoretisk forankring i faget
må løftes over stikkordsnivå.

Denne boka går utover den vitenskapsfilosofi
som gis i grunnutdanningen i dag. Samtidig er den
en argumentasjon for hvorfor dette må gis et rom
som nærmer seg bokas omfang. Boka vil passe
utmerket til undervisning både i grunnutdanning og
innenfor videreutdanning, og det vil være rart om vi
ikke snart får se boka oversatt til de andre nordiske
språkene.

Hildur Kalman

Kommunikasjonshjelp
Stephen von Tetzchner og Harald Martinsen:

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 2002.

300 sider

Pris: 399 kroner

ISBN 82-05-30444-0

Denne boken er nyttig for alle fysioterapeuter som
forholder seg til barn, ungdommer og voksne som
mangler et fullt utviklet talespråk. Forfatterne legger
vekt på at kommunikasjon skjer innenfor et sosialt
miljø, og at alle tiltak må fokusere både på miljøet
og på den individuelle brukeren.

Boken er omfattende. Den tar for seg de ulike
kommunikasjonssystemene og gjør rede for de
viktigste prinsippene i utredning og opplæring av
brukerne.

Tre funksjonelle hovedgrupper blir beskrevet:
De som strever med å uttrykke seg, de som trenger
et støttespråk og de som har behov for å utvikle et
alternativt språk. Siste kapittel inneholder en
oversikt over 190 publikasjoner som gjør det mulig
for fagfolk og pårørende å finne frem til flere
utdypende artikler om det temaet de ønsker å få
mer kunnskap om. Her finnes forfatterens navn,
hvilke vansker brukeren har, alder der tiltakene ble
satt i gang og hvilket kommunikasjonssystem som
er blitt benyttet.

Denne boken bygger på en tidligere utgave,
Språk og funksjonshemning, utgitt i 1991. I den
nye utgaven er det kommet til kapitler om
samtalens betydning. Forfatterne har også lagt
større vekt på at kommunikasjonsferdigheter er
langt mer enn bare det å kunne gi uttrykk for sine
ønsker. Begge forfatterne er professorer i
utviklingspsykologi. De ønsker at målgruppen for
boken skal være fagfolk, studenter og familie som
lever med kommunikasjons-problematikken til
daglig. Jeg tror de har mulighet for å nå de aktuelle
lesergrupper. Det er gode illustrasjoner og tabeller i
boken som gjør at den blir grei å lese. Stoffet er
formidlet i et lettfattelig språk, og det er lagt inn
flere kasuistikker som fenger leserens interesse.

Jeg tror fysioterapeuter som arbeider innenfor
dette feltet vil ha stor nytte av å bruke denne boken
som oppslagsbok for å få ideer om hva de selv kan
gjøre. De vil også få større forståelse for hva som
finnes av hjelpemidler og hva andre yrkesgrupper
kan bidra med for å utvikle kommunikasjonen med
disse brukerne.

Grete Stokkenes
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Hvert år rammes rundt 9.000 nordmenn av kognitiv svikt i form av demens. I dag er det rundt 65.000

personer med denne diagnosen. Sannsynligheten for å bli rammet øker jo eldre man blir. I underkant

av to tredjedeler har en mild form av sykdommen. De bor i eget hjem og klarer seg med hjelp av på-

rørende og hjelpeapparatet. Den andre delen på 40 prosent er så alvorlig rammet at de bor i institusjon.

Tilbudet og kunnskapen som er nødvendig for å møte denne pasientgruppen er dårlig.

Professor dr.med. Knut Engedal, Nasjonalt kompetansesenter for demens, Ullevål sykehus, presente-
rer i sin fagartikkel hva demens er og hvilke utfordringer behandlingsapparatet står overfor. Fysiote-
rapeut Vigdis Bjørnøy viser i en reportasje hvor viktig samarbeidet mellom pleiere og pasient er. Fy-
sioterapeut Mari Lærum, spesialist MNFF, tar i en kronikk for seg hvordan eldre med demens gjør
den fysioterapeutiske tilnærmingen annerledes. Se sidene 24-36.

Demens
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Knut Engedal, prof. dr.med, Nasjonalt
kompetansesenter for aldersdemens,
Ullevål Universitetsykehus

Demens
Demens er en fellesbetegnelse på en rekke
sykelige tilstander i hjernen som er kjenne-
tegnet ved ervervet kognitiv svikt, svikt av
emosjonell kontroll og sviktende funksjons-
evne i forhold til dagliglivets funksjoner.
Demens debuterer hyppigst hos eldre over
65 år og kalles da aldersdemens. Tidligere
var det vanlig å skille mellom presenil og se-
nil demens. Man hadde en oppfatning om at
demens som debuterte før fylte 65 år (prese-
nil demens) var en spesiell sykdom, og at
den senile formen var forårsaket av aldring.
Demens er definert i ulike internasjonale
klassifikasjonssystemer som DSM IV og
ICD 10 (figur 1)(1, 2). Det er verdt å merke
seg at den kognitive svikten må være av en
slik grad at den influerer på funksjonsevnen
før demens kan diagnostiseres.

Forekomst
Det fins om lag 65.000 personer med de-
mens i Norge. Ifølge en rekke undersøkelser
øker prevalensen av demens med stigende
alder. For eksempel er prevalensen blant el-
dre mellom 70-74 år cirka fem prosent, blant
eldre over 75 år cirka 15 prosent, og i grup-
pen 90 år og eldre 35 prosent (3, 4). Hvert år
rammes om lag 9.000 nordmenn av demens.
Forekomsten er relativt sett noe høyere blant
kvinner enn menn. Mer enn halvparten (60
prosent) har en mild form av demens og bor
i eget hjem, mens 40 prosent har en alvorlig

Demens
– en utfordring i eldreomsorgen

form og bor i institusjon.
Dette er selvfølgelig ingen
statisk situasjon. For de
fleste blir det aktuelt med
innleggelse i sykehjem eller
annen institusjon når
funksjonssvikten øker. De-
mens fører til økt dødelig-
het (5).

Sykdommer som fører til
demens
Svikt av intellektuelle funk-
sjoner står meget sentralt i
definisjonen av demens.
Slik vil sykdommer og ska-
der i hjerneområder som
bearbeider informasjon føre
til demens. Hippokampus,
talamus og storhjernens tinninglapper er
slike områder, og selv mindre skader i disse
områder fører til demens. Det samme gjelder
områdene i nærheten av den tredje hjerne-
ventrikkel. Større skader i andre deler av
hjernen kan også føre til demens, spesielt i
isselappene og pannelappene. Skader i
storhjernens bakre deler og/eller i lille-
hjernen synes ikke å være forbundet med ut-
vikling av demens. Det er vanlig å inndele
demensykdommene i henhold til årsak.
Dette er i klinisk praksis vanskelig fordi vi
ikke alltid finner en spesifikk årsak.

De degenerative hjernesykdommene som
forårsaker demens klassifiseres i en gruppe
(figur 2). I denne gruppen finner vi
Alzheimers sykdom, Picks sykdom,
degenerativ frontotemporallappsdemens, de-

I (1) Svekket hukommelse, især for nyere data.
(2) Svikt av en annen kognitiv funksjon, for eksempel
(dømmekraft, planlegging ,tenkning, abstraksjon).
Mild: Virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet.
Moderat: Kan ikke klare seg uten hjelp fra andre.
Alvorlig: Kontinuerlig tilsyn og pleie er nødvendig.

II Klar bevissthet.
III Svikt av emosjonell kontroll, motivasjon eller sosial

atferd; >1 av følgende:
(1) Emosjonell labilitet
(2) Irritabilitet
(3) Apati.
(4) Unyansert sosial atferd.

IV Tilstanden må ha en varighet av > 6 måneder.

Figur 1. Demens ifølge ICD-10 (2)

mens med Lewylegemer, Parkinsons syk-
dom, Huntington sykdom, supranukleær pa-
rese og andre sjeldne degenerative sykdom-
mer. Sykdommer i hjernens blodårer som fø-
rer til demens klassifiseres som vaskulær de-
mens. Det gjelder både demens som opptrer
etter enkeltinfarkter i hjernen (store eller
strategiske), flere infarkter (multiinfarkt de-
mens) og demens ved småkarssykdom. En
rekke andre hjernesykdommer vil kunne føre
til demens dersom områder som bearbeider
informasjon blir skadet. Disse kalles vanlig-
vis sekundære demenssykdommer. ICD-10
inneholder ikke beskrivelse av demens med
Lewylegemer og degenerativ frontallapps-
demens. Alzheimer sykdom er vanligst og
utgjør om lag 60 til 70 prosent av alle med
demens. Dernest kommer demens på grunn

Demens

Demens er en samlebetegnelse for tilstander som blant annet innebærer kognitiv svikt. 60-70 pro-

sent av alle demenstilfeller er forårsaket av Alzheimers sykdom. Artikkelforfatteren går nærmere inn

på denne sykdommen og gjør rede for mulighetene for forebygging og behandling av sykdommen.

Avslutningsvis peker han på de mange utfordringene i demensomsorgen.
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I Kognitive symptomer
Svekket hukommelse
Svekket læringsevne
Svekket orienteringsevne
Svekket tenkeevne og planleggingsevne
Svekket vurderingsevne og dømmekraft
Svekket oppmerksomhet
Språkvansker (ordleting, redusert taleflyt)
Dyspraksi (konstruksjon, ideasjonell, ideomotorisk)
Svekkede visuo-spatiale evner
Svekket forståelsesevne (agnosi/persepsjon)

II Psykiske og atferdsmessige symptomer
Depresjon og tilbaketrekning
Angst, panikkangst og katastrofereaksjoner
Vrangforestillinger og illusjoner
Hallusinasjoner (overveiende syn)
Rastløshet, motorisk uro, vandring
Interesseløshet, initiativløshet, apati
Irritabilitet, aggressivitet
Repeterende handlinger (roping, hamstring)
Forandret døgnrytme

III Motoriske symptomer
Muskelstivhet, styringsproblemer
Balansesvikt
Inkontinens

Figur 3. Vanlige symptomer ved Alzheimers sykdom

av hjerneslag, demens med Lewylegemer og
frontotemporallappsdemens.

Sykdomsbildet
Flere faktorer spiller en rolle for symptom-
atologien ved demens. Ulike mennesker med
ulik mestringsevne og personlighet rammes,
lokalisasjonen av de strukturelle skadene
kan variere og stress og samtidig somatisk
sykdom kan påvirke symptombildet. Det fø-
rer til at det kliniske bildet ofte kan være
ulikt fra menneske til menneske i startfasen.
Etter hvert som tilstanden progredierer blir
pasientene mer og mer lik hverandre. Figur 3
viser en oversikt over de vanligste sympto-
mene ved demens som er typisk for
Alzheimers sykdom. Ved andre demens-
tilstander kan sykdomsbildet se annerledes
ut. Spesielt gjelder det ved frontotemporal-
lappsdemens og ved demens med Lewy-
legemer. Frontotemporallappsdemens er
kjennetegnet ved en markert endret atferd.
Pasienten blir egosentrisk, følelsesmessig
avflatet og mister i større eller mindre grad
sine hemninger. Ved demens med
Lewylegemer blir pasienten parkinsonistisk.
Han har fluktuerende kognitiv svikt og har
hallusinasjoner, eventuelt med vrangforestil-
linger som kommer og går.

Alle degenerative demenssykdommer ut-
vikler seg snikende, nesten umerkelig i star-
ten for så å progrediere voldsomt til total
hjelpeløshet (6). Utviklingen ligner unnaren-
net på en hoppbakke, med en første fase
hvor pasienten i mange år klarer seg relativt
godt i egen bolig (figur 4). Vanlig utviklings-
tid er ni til ti år, men symptomer som define-
rer den som rammes som pasient er til stede
bare i fem til seks år. De første symptomene
er vage, og diagnosen er vanskelig på dette
stadiet.

Det er vanlig å inndele utviklingen av
symptomene i tre faser. I startfasen (mild de-
mens) ser man de første tegn til mental svikt
i form av sviktende hukommelse, spesielt for
hendelser i nær fortid. Pasientene glemmer
avtaler, glemmer å spise, glemmer å handle
og lignende. Samtidig har pasienten vansker
med å relatere hendelser i et tidsperspektiv.
Tidsorienteringsevnen svikter. Hos noen ser
man enten språkvansker i form av ordle-
tingsproblemer og manglende taleflyt, eller
tegn til manglende orientering i rom og van-
sker med å utføre enkle praktiske gjøremål. I
startfasen klarer de fleste å bruke sine van-
lige mestring- og forsvarsmekanismer. Pre-
morbide personlighetstrekk er vanligvis ikke
endret, men kan være ekstremt aksentuerte.
Det vil si at personer som alltid har vært
engstelige og hatt depressive trekk kan rea-
gere med angst, tilbaketrekning og depre-

sjon. I motsatt fall ser vi at an-
dre kan bli aggressive, sinte
og irritable.

I sykdommens neste fase
(moderat demens) får pasien-
tene vansker med å bruke sine
lærte mestringsevner og mis-
ter grepet på tilværelsen. De
blir lett forvirret og bringes ut
av fatning, spesielt når de
kommer under stress. I denne
fasen ses hyppig psykotiske
symptomer som vrangforestil-
linger, synshallusinasjoner og
underlig, uforståelig atferd.
Hukommelsen blir ytterligere
dårligere og hos noen også
språkevnen og evnen til å ori-
entere seg i rom. Noen pasien-
ter klarer ikke å kommunisere
språklig, andre klarer ikke
eget personlig stell og atter
andre går seg vill. Det er i
denne fasen de fleste pasienter
kommer i kontakt med helse-
vesenet.

Den siste fasen (alvorlig
demens) er preget av at pasi-
enten har motorisk svikt, det
vil si inkontinens, manglende
motorisk styring, balansesvikt
og gangproblemer. I denne fa-
sen er de fleste demente totalt
avhengig av pleie og trenger
hjelp døgnet rundt.

Alzheimers sykdom
Alzheimers sykdom kan opptre
både hos yngre og eldre indivi-
der. Tidligere var det vanlig å
bruke betegnelsen Alzheimers
sykdom bare når sykdommen
debuterte før 65 års alderen.
De eldste ble vanligvis klassifi-
sert som senil demente. I dag
brukes betegnelsene
Alzheimers sykdom med tidlig
og sen debut. Om lag 60 pro-
sent av de som lider av demens
har Alzheimers sykdom, og de
aller fleste, mer enn 95 prosent,
er over 65 år.

Strukturelle hjerne-
forandringer
De mest karakteristiske anato-
miske funn ved Alzheimers
sykdom opptrer i begge
hjernehalvdeler (temporalt,
parietalt og frontalt) i stor-
hjernen og i områder som

I Degenerative demenssykdommer
(1) Alzheimers sykdom med tidlig debut
Alzheimers sykdom med sen debut
(2) Frontotemporallapp demens - Picks sykdom
Frontotemporallapp demens - Frontallappsdemens
(3) Huntington sykdom med demens
(4) Parkinsons sykdom med demens
(5) Diffus Lewy-legeme sykdom med demens
(6) Andre sjeldne degenerative sykdommer

II Vaskulær demens
(1) Småkar sykdom - Status lakunaris
Småkar sykdom - Binswangers sykdom
(2) Enkeltinfarkt demens
Multiinfarkt demens
(3) Hypoksi demens
(4) Andre vaskulære sykdommer og demens
(5) Blanding av vaskulær demens og
Alzheimers sykdom

III Sekundær demens
(1) Alkoholisk betinget demens (Vit B1 mangel)
(2) Vitaminmangel demens (B1-B2-B12?)
(3) Encephalitt og demens
Herpes, Lues, AIDS, Borrelia
(4) Creutzfeld-Jacobs sykdom og demens
(5) Hjernesvulst og demens
(6) Hodetraumer og demens (boksers demens)
(7) Hæmatomer i hjernen og demens
(8) Normatrykkshydrokefalus og demens

Figur 2. De vanligste demenstilstandene

Demens
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hippokampus, gyrus cinguli, amygdala, nu-
kleus basalis, dorsale raphe, substantia
nigra og locus coeruleus. Hippokampus er
alltid skadet, og sykdommen starter antage-
lig her. Grunnet økende celledød observe-
res etter hvert substanssvinn i hele hjernen.
De mikroskopiske kjennetegnene er dan-
nelse av senile plakk, nevrofibrillære flo-
ker, granulovakuolær degenerasjon, avlei-
ring av amyloid i kar og celleskader/død
med synapsetap.

Alzheimers sykdom ansees som en
avleiringssykdom, og avleiringsproduktet
er et peptid kalt beta-amyloid. Senile
nevritiske plakk som ligger ekstracellulært
består av en kjerne av aggregert
uoppløselig beta-amyloid og en kvisthaug
av nervecelleutløpere i henfall. Beta-
amyloidet er nevrotoksisk og fører til
hjernecelleskader. De senile plakk fins først
og fremst i hippokampus og storhjernen ge-
nerelt. Beta-amyloidet finnes imidlertid
også avleiret i hjernens små blodårer. Det
fins en sammenheng mellom antall
nevritiske plakk og grad av mental svikt,
men det har også vært beskrevet pasienter
med typiske kliniske tegn på Alzheimers
sykdom som bare har hatt beskjeden
plakkdannelse i hjernen.

De nevrofibrillære flokene dannes inne i
hjernecellene og består av fibre som tvinner
seg rundt hverandre (paired helical
filaments) på grunn av hyperfosforylering.
Dette medfører celledød. Nevrofibrillære
floker finnes både i storhjernen og i de lim-
biske strukturer, men kan ikke påvises hos
alle med Alzheimers sykdom. De finnes
også ved andre sykdommer.

Årsaks- og risikofaktorer
Vi kjenner ingen spesifikk årsak til Alz-
heimers sykdom, bortsett fra at det fins
flere former for dominant arvelighet. En
form er forbundet til punktmutasjon på et
gen på 14. kromosom. Dette er den hyppig-
ste dominant arvelige varianten. En annen
arvelig variant er knyttet til en mutasjon på
det 21. kromosom, og atter en annen vari-

ant til mutasjon på det 1. kromosom. Domi-
nant arvelig Alzheimers sykdom er sjelden
og forekommer antagelig hos færre enn en
til to prosent av alle med sykdommen.
Forskningsmessig er likevel disse typene
viktige fordi disse variantene gir oss kunn-
skap om hvordan beta-amyloid oppstår.
Beta-amyloid dannes fra et større molekyl,
såkalt Amyloid Precursor Protein (APP).
Ved en feilspaltning oppstår beta-amyloid.
Feilspaltningen kan oppstå fordi det mangler
de riktige enzymene til å spalte APP, eller at
det produseres for mye APP.

Alzheimers sykdom med sen debut opp-
trer hyppigere blant personer med såkalt
Apolipoprotein E e4 (ApoE e4). Det finnes
tre varianter av ApoE, e2, e3 og e4. Arve-
stoff på kromosom 19 bestemmer hvilken
ApoE type man har. Vi vet ikke nok om
hvorledes ApoE e4 innvirker på risikoen for
å utvikle Alzheimers sykdom, men risikoen
er beskrevet som betydelig.

Personer med Downs syndrom og trisomi
av det 21. kromosom utvikler forandringer i
hjernen som ligner på det man observerer
ved Alzheimers sykdom, spesielt med avlei-
ring av beta-amyloid, men også i noen grad
med dannelse av nevrofibrillære floker. For-
andringene er ikke så massive som ved
Alzheimers sykdom. I det området hvor det
foreligger trisomi av det 21. kromosom ved
Down syndrom finnes et arvestoff som regu-
lerer produksjon av beta-amyloid. Det finnes
altså en forbindelse mellom Down syndrom
og Alzheimers sykdom, og forklaringen på
denne koblingen ligger i arvestoff på det 21.

kromosom.
Alle epidemiologiske studier vi kjenner

til viser at forekomsten av Alzheimers syk-
dom øker med stigende alder. Aldring er en
viktig risikofaktor for Alzheimers sykdom –
kanskje den viktigste.

Ikke-medikamentell behandling
Det er utført få kontrollerte studier av ikke-
medikamentelle behandlingsforsøk, og i de
fleste av disse er det inkludert få pasienter.
Ved mild demens har man studert effekten
av hukommelsestrening. En studie viser at
dette har en signifikant effekt dersom man
som mål for treningen ønsker å bedre pasi-
entens evne til å utføre daglige aktiviteter
som for eksempel å poste et brev, handle
med huskeliste og liknende. Innøving av
problemløsende atferd og hyggelige aktivite-
ter kan redusere depressive symptomer hos
personer med demens og på den måten øke
ferdigheter i dagliglivet (7, 8). Samtale-
grupper for pasienter med mild grad av de-
mens hvor man legger vekt på å dele erfarin-
ger har vist seg å redusere pasientenes
depressive symptomer (9).

Pasienter med demens av moderat og al-
vorlig grad som bor i institusjon har nytte av
tilpasset aktivisering og miljøterapi. Meto-
den går ut på å la seks til åtte personer med
demens bo sammen i en tilrettelagt enhet og
tilby enkle aktiviteter som for eksempel
steke vafler, høre på musikk, delta i gymnas-
tikk, danse, gå tur, stelle blomster og snakke
om gamle dager. Effekten er dokumenterbar
når det gjelder funksjonsevne i dagliglivet,

Figur 4. Progresjon av demens.

Om lag 60 prosent av de som
lider av demens har Alzheimers
sykdom, og de aller fleste, mer
enn 95 prosent, er over 65 år.
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reduksjon av angst og depressiv
symptomatologi og reduksjon i bruk av
psykofarmaka (10, 11). Ett unntak er pasien-
ter som lider av frontotemporallappsdemens.
De har problemer med å forholde seg til flere
mennesker på en gang og har store vansker
med å ta valg. Disse pasientene må skjermes
mot for mange impulser og ikke gis valg i so-
siale sammenhenger. De klarer ikke å bruke
informasjon de får på en logisk eller nyttig
måte og blir bare kaotiske og sinte.

Legemiddelbehandling
Det fins ingen behandling som kan kurere
eller stoppe Alzheimers sykdom eller de an-
dre demenssykdommene, men tre angreps-
punkter kan tenkes:
1. Forhindre amyloiddannelse (forebyg-

gende behandling),
2. redusere skadevirkningene av beta-

amyloid (sykdomsmodifiserende behand-
ling),

3. bedre de nevrokjemiske forhold i hjernen
(symptomatisk behandling).

Forebyggende behandling
ved Alzheimers sykdom
Det fins ingen veldokumentert forebyggende
behandling, men forsøk pågår med å teste ef-
fekten av vitamin E, andre antioksydanter og
østrogen. Spesielt er østrogen interessant
fordi flere undersøkelser har vist at østro-
genbruk hos kvinner etter overgangsalderen
reduserer risikoen for utvikling av Alzhei-
mers sykdom i 70-års alderen. Effekten kan
være utrykk for at østrogen øker synapse-
tettheten i hippokampus. Behandling av høyt
blodtrykk kan vise seg å være forebyggende
behandling av Alzheimers sykdom og
vaskulær demens og bygger på det faktum at
eldre personer med høyt blodtrykk oftere ut-
vikler både Alzheimers sykdom og vaskulær
demens enn eldre med normalt blodtrykk.
En studie, SYST-EUR, har vist at insidensen
av både Alzheimers sykdom og vaskulær de-
mens kan reduseres dersom pasienter med
mild systolisk hypertensjon blir behandlet
for sitt høye blodtrykk (12).

Sykdomsmodifiserende lege-
middelbehandling
Å stoppe eller redusere progresjonen av
Alzheimers sykdom er den behandlings-
metoden vi i dag venter på. En effektiv vak-
sine som det arbeides mye med i dag, er ek-
sempel på en slik behandlingsform. Andre
midler som har vært utprøvd er vitamin E,
selegilin (Eldepryl), propentopfyllin, nerve-
vektsfaktor  og ekstrakten av det kinesiske
tempeltreet, ginkgo biloba. Mest lovende re-
sultater er vist med selegelin, vitamin E

(2.000 mg daglig) og ginkgo biloba (13, 14).
De første lovende resultatene med
propentofyllin er ikke blitt bekreftet i senere
undersøkelser. I USA anbefales vitamin E, i
andre land er man mer skeptisk fordi det
bare foreligger positive resultater fra én un-
dersøkelse. Undersøkelser med østrogen har
ikke gitt positivt resultat. Et annet legemid-
del, memantine (Ebixa), er nylig registrert i
Norge. Dette er en såkalt glutamat antago-
nist. Vi kjenner ikke helt til hvor effektiv
denne medisinen er. Det finnes kun doku-
mentasjon fra et fåtall undersøkelser, og
disse rapporterer en effekt omtrent på linje
med det som ses ved bruk av
kolinesterasehemmere. Behandlings-
prinsippet er imidlertid helt annerledes, idet
man antar at memantine kan beskytte nerve-
cellene og forsinke den degenerative proses-
sen. Memantine har bare vært utprøvd blant
pasienter med langtkommen Alzheimers
sykdom, og fremtiden vil vise om denne
behandlingsmetoden også kan være effektiv
i en tidlig fase. I skrivende stund er det for
tidlig å konkludere noe om behandling med
memantine.

Symptomatisk legemiddelbehandling
Overføringen av ulike signalsubstanser er re-
dusert ved Alzheimers sykdom, spesielt gjel-
der det acetylkolin. Acetylkolin har spesielt
betydning for oppmerksomhet, hukommelse
og språk og den intellektuelle svikten som
ses ved Alzheimers sykdom har sammen-
heng med tap av acetylkolin. Acetylkolin-
overføringen i hjernens nerveceller kan økes
ved å hemme nedbrytningen av acetylkolin
eller ved å stimulere reseptorene for
acetylkolin. Flere acetylkolinesterasehem-
mere har vært vellykket utprøvd og det har
ført til registrering av donepezil (Aricept) og
rivastigmin (Exelon) og galantamin
(Reminyl) (15-18). Behandlingseffekten av
de tre legemidlene er godt dokumentert og
kan karakteriseres som beskjeden til mode-
rat. Den er omtrent like god for alle tre. Un-
dersøkelser viser at pasienter med
Alzheimers sykdom med MMS skåre >10
har effekt. Ifølge ulike undersøkelser har om
lag 40-50 prosent av pasientene effekt av be-
handlingen. Vi vet dessverre ikke på forhånd
hvilke pasienter som vil få effekt av behand-
lingen og hvor lenge effekten vil vare for
den enkelte. Dette er et dilemma og betyr at
man bør overveie å tilby alle pasienter med
Alzheimers sykdom av mild til moderat grad
behandling. Pasienter med alvorlig grad av
demens (MMS < 10) bør inntil videre ikke
tilbys behandling fordi vi i øyeblikket ikke
har tilstrekkelig dokumentasjon av behand-
lingseffekten i denne gruppen pasienter (19).

Behandling av vanskelig atferd
Behandling av vanskelig atferd er avhengig
av hvordan man definerer «vanskelig», og
hvem den er vanskelig for; pasienten, pårø-
rende, pleiepersonell eller medpasienter. En
måte å definere vanskelig atferd på er: «et
uønsket handlingsmønster som ikke kan for-
klares ut fra demenssykdommens forløp,
men som er et resultat av den dementes for-
ståelse/eller manglende forståelse av sine
omgivelser og samhandling med omgivel-
sene som springer ut fra den forståelse/man-
glende forståelse som finnes». Forfatteren
vil velge en slik måte å angripe problem-
området på fordi vanskelig atferd ikke må
forstås som uforståelig atferd. For eksempel
er det påvist at nesten all aggressiv atferd
hos demente pasienter skjer i samhandling
med omgivelsene. Demente pasienter er ikke
aggressive uten at de er i en eller annen type
samhandling med sine omgivelser, det være
seg pårørende, medpasienter, pleiepersonell
eller fysisk miljø. For å kunne behandle van-
skelig atferd må man først kartlegge type,
hyppighet og i hvilke situasjoner atferden
oppstår. Behandlingen er avhengig av i hvil-
ken grad man er i stand til å forstå pasien-
tens handlingsmønster og legge forholdene
til rette slik at dette mønsteret kan brytes.
Legemidler er således ikke det man først
skal gripe til, men det er aktuelt å bruke le-
gemidler dersom det foreligger depresjon,
angst eller psykose. Legemidler i doser med
minst mulig bivirkninger må velges, for ek-
sempel SSRI ved depresjon og angst og
lavdoseantipsykotika ved psykose. Vanskelig
atferd bør ikke behandles med psykofarmaka
uten at man har gjort en kartlegging og ana-
lyse av pasientens situasjon. Hensikten er
ikke å «dope» den demente pasienten, men
hjelpe han eller henne til å handle på en so-
sial akseptabel måte. Legemiddel-
behandlingen må ikke gjøre pasienten mer
hjelpeløs enn det sykdommen gjør (20).

Omsorgstiltak
I takt med progresjonen av demenssyk-
dommen vil pasienten fungere stadig dårli-

Pasienter med demens av mode-
rat og alvorlig grad som bor i

institusjon har nytte av tilpasset
aktivisering og miljøterapi.

Demens
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gere i forhold til dagliglivets aktiviteter og
utfordringer. Noen familier strekker seg
langt og lenger enn langt og utfører støtte-,
hjelpe- og pleieoppgaver alene. De aller
fleste blir til slutt så slitne at de må be om
hjelp fra det offentlige omsorgsapparatet.
Det er viktig at hjemmesykepleien gjør en
kartlegging av pasientens omsorgsbehov og
vurderer bolig, sosialt nettverk og sikkerhet i
boligen før man igangsetter tiltak. Det er ab-
solutt nødvendig å samtale med pårørende i
kartleggingen slik at de kan være aktivt med
i utarbeiding at det tilbudet som hjemme-
baserte tjenester kan yte. Det etterlyses mer
«skreddersøm» i tilbudet til demente og de-
res pårørende i den kommunale hjemme-
baserte omsorgstjenesten. Plass i dagsenter
tilrettelagt for personer med demens er et
godt tilbud for mange.

Utsagnet «alle har det best i eget hjem»
er ikke alltid riktig når det gjelder demente
pasienter. For mange kommer en tid da
hjemmetilværelsen er praktisk vanskelig og
føles truende og angstfylt. Tiden er inne for
institusjonsinnleggelse. Dette er for mange
demente og deres pårørende en vanskelig be-
slutning. Noen pasienter og pårørende for-
står den ikke helt ut og setter seg imot.
Denne prosessen trenger de fleste tid til, og
det er et godt råd både til primærleger,
hjemmesykepleiere og pårørende at dette må
man snakke om, med hverandre og i mange
tilfeller også med den demente i god tid før
innleggelse i sykehjem eller annen institu-
sjon finner sted. Noen demente vil dessverre
ikke være i stand til å forstå innholdet av slik
informasjon, og her må man bruke sunt vett
når det gjelder hvorledes informasjonen skal
gis. Institusjonstilværelsen kan lett bli en
passiv tilværelse, nettopp fordi passivitet,
glemskhet og manglende planleggingsevner
er en del av demenssykdommen. Vi har erfa-
ring fra både forsøksvirksomhet og praksis
at det nytter å aktivisere demente pasienter.
Stimulering gjennom hverdagens aktiviteter
kan ha en meget positiv effekt på atferd. Det
anbefales at alle institusjonsenheter som gir

omsorg til demente pasienter vektlegger et
program som tar utgangspunktet i de aktivi-
teter som hverdagen byr på. Vanskelighets-
graden må avpasses de restressurser pasien-
ten besitter. Forsøk har vist at økt aktivitet
ikke bedrer den dementes kognitive eller
«Activities of Daily Living»-evner, men at
atferden endrer seg i positiv retning samtidig
med at psykofarmaka kan seponeres.

De pårørendes situasjon
Det er sagt om Alzheimers sykdom at det
knapt finnes noen sykdom hvor de pårørende
lider minst like mye, om ikke mer enn den
syke. Pårørende har behov for både informa-
sjon og støtte. Informasjon om sykdommene
som fører til demens er viktig, men like vik-
tig er å gi informasjon om sykdommens ut-
vikling hos den spesielle pasienten. Informa-
sjon må gjentas, og pårørende bør få opplæ-
ring i hvordan man skal takle vanskelige si-
tuasjoner.
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Behandling av vanskelig atferd
er avhengig av hvordan man
definerer «vanskelig», og hvem
den er vanskelig for; pasienten,
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Demens

● Alzheimers Association
www.alz.org

● Nasjonalforeningens «Demenslinje» gir informasjon om behandling og omsorg
for demenssyke og deres pårørende: tlf 815 33 032 mandag-fredag kl.9-15.

● Gode informasjonssider om demens på
www.helsenytt.no
www.dementia.com
www.tidskriftet.no (legeforeningen)

Mere informasjon:
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Alt skal skje så fort. Pasienten skal raskt opp av senga,
pleierne gjør det meste og pasientene blir enda mer pas-
sive.

– Her veileder og assisterer vi pasientene, slik at de
skal klare seg best mulig selv, sier fysioterapeut Vigdis
Bjørnøy ved Villa Enerhaugen i Oslo.

Bjørnøy var fysioterapeut på korttidsavdeling ved
Villa Enerhaugen i Oslo. Avdelingen som la vekt på fy-
sisk aktivitet i stell- og måltidssituasjon skal gjøres om
til et kompetansesenter for unge demente for hele Oslo
kommune. Hun ble rammet av Oslo kommunes ned-
skjæringer og ble overtallig fra 1. februar.

 – Målet er å aktivisere, ikke passivisere pasienten.
Vi møter pasienten på det nivået han eller hun er når de
kommer til oss, sier hun.

Vet for lite
Bjørnøy sier fysioterapeuter generelt vet for lite om de-
mens.

– Demensavdelinger er ikke populære arbeidsplas-
ser blant fysioterapeuter. Disse «eies» av sykepleiere,
hjelpepleiere og kanskje en ergoterapeut, pluss ufaglært
arbeidskraft. I psykiatrien opplever jeg at fysioterapien
er bortgjemt. På begge disse arenaene mener jeg vi med
vår kunnskap om ressurser og kropp har en viktig funk-
sjon, sier hun.

Enkelte stiller også spørsmål om en fysioterapeut
skal jobbe slik hun gjør, ved å delta i stell av pasientene
sammen med pleierne.

– Min deltakelse bidrar til økt kompetanse på avde-
lingen. Pleierne, faglærte og ikke mist ufaglærte får et
forhold til aktiviseringen. De ser framgangen og kan
selv bidra når jeg ikke er til stede. Vi ser alle helheten i
arbeidet på avdelingen og jobber sammen mot det må-
let som er satt i samarbeid med  hver enkelt pasient,
sier hun.

Daglig funksjon
Bjørnøy tror det er mulig å vekke livsgnist og interesser
hos pasientgrupper med kognitiv svikt, hvis det brukes
riktig metode og personellet viser interesse og entusi-
asme. Mange pasienter har dårlig matlyst og er under-
ernærte. Kosten er veldig viktig for gruppen. Lett-
produkter er kun for dem med spesiell diett. Her skal
det være sunn og smakfull mat.

– Min erfaring er at får de være med å tilberede ma-
ten selv, vekkes matlysten. Ved å  kjenne duften av et
krydder som de har brukt tidligere eller kjenner igjen

Learning by doing
– Alle lærer best ved å delta i oppgavene som skal utføres, også

mennesker med kognitiv svikt.

en grønnsak, erindrer de plutselig noe de har spist eller
en oppskrift de har brukt tidligere i livet. Måltidet blir
en aktiv reminisens. Jeg ser at de fleste kan fungere
sammen, men det krever at du som veileder ser hvert
individs ressurser. Du må se hva som må gjøres for at
fru Hansen kan skjære potet, i stedet for at jeg gjør det.
Arbeidsoppgavene må legges opp slik at alle i gruppen
får være med på sine premisser, sier hun. Å drive en
åker eller urtehage – der pasientene er med og luker,
steller og til sist høster inn avlingen – er en meget sunn
og god aktivitet, som stimulerer alle sanser og øker fy-
sisk funksjonsevne.

Gruppestørrelsen i aktivitet er også viktig. En
gruppe på fem er ideelt, og man bør helst være to veile-
dere/hjelpere. Den ene bør være fysio/ergoterapeut.
Miljøet må tilpasses pasientene  fysisk.  Rommene bør
være små og oversiktlige med tilpasset innredning og
uten støyforurensing. En stor gymsal med masse
treningsutstyr og høy musikk er uegnet.

Bjørnøy understreker at man ikke kan drive en full-
stendig rehabiliteringsprosess med en demenspasient.
Men pasientgruppen kan bedre funksjonsevnen på alle
plan ved å trene på dagliglivets aktiviteter – med hjel-
per/veileder som hukommelse og rollemodell.

– Du må møte ethvert menneske med respekt. Det
handler om å se mennesker og ta dem for det de er. Det
er viktig å «ta bort» den belastningen de har ved å være
syke, ved å gi dem ros for det de klarer å få til. Vi må
bygge på ressursene. ■

ADL-rapport
På bakgrunn av en ADL-test (Activities of Daily living) utarbeides en

ADL-rapport om pasienten til hjelp for pleiepersonell, slik at de kan

jobbe ressursorientert. I rapporten står diagnosen, pasientens status,

hvilke ressurser vedkommende har, hvordan vedkommende

kommuniserer, bevegelsesevne, hygieniske forhold og om han/hun

klarer å kle på seg/finne fram tøy/se forskjell på rent og skittent tøy.

Rapporten forteller hvordan pasienten fungerer ved måltider. Klarer

pasienten å lage mat/spise selv/ha veiledning? Den inneholder et mål

for behandlingen av pasienten. Hvilken funksjon er det mulig å oppnå

– kan pasienten bo hjemme – hvor mye hjelp og hva slags hjelp

trenger pasienten?

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Demens

PMS-test
PMS, Praktisk mental status,

brukes for å måle kognitiv

svikt i forbindelse med

egenomsorgsevne.

Testpersonen må gjennom

åtte ulike tester som går på

hukommelse, orientering i

tid, romoppfatning,

problemløsning, kommuni-

kasjon, samarbeide, initiativ

og stemningsleie. Toppscore

er 30 poeng. En poengsum

fra 20 og nedover indikerer

alvorlig kognitiv svikt med

behov for videre utredning/

diagnostisering.
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– Du må sette deg opp, slik at du kan gå ut på badet for
å vaske og stelle deg, før du skal spise. Klarer du å
reise deg opp uten hjelp?

«Anna» setter seg opp på sengekanten og prater i
vei. Hun er en av tre pasienter som står på Vigdis sin ti-
meplan i dag.

Å stå opp sammen med fysioterapeuten er ingen
kjapp affære. Her er det ikke snakk om å få pasienten
fort opp av senga og tre på tøyet i en fart. Vigdis klare
mål er at pasienten skal greie mest mulig selv.

Vond hofte
«Anna» går med rullator og følge og klarer å gjøre dag-
ligdagse ting med veiledning. Hun hører dårlig, men
klarer fint å føre en samtale. Da hun kom inn, var hun
deprimert. Nå er humøret bedre. Bevegelsesevnen i
beina er redusert etter et fall, og hun har vondt når hun
forflytter seg. Hun husker ikke hva som skjedde da hun
falt, men Vigdis forteller at pasienten var ute og gikk i

Treningsbasert morgenstell
– God morgen! På tide å stå opp. Frokosten venter, sier fysioterapeut Vigdis

Bjørnøy til den 91-årige kvinnen på rom 218. Et bustete hode titter opp av dyna og

lyser opp i et smil når hun ser Vigdis.

sitt nærområde. Smertene er lokalisert rundt lysken og
høyre hofte. Pasienten ble lagt inn på sykehus, men der
fant de ikke noe brudd. Hun ble så overført til kortids-
avdelingen på Villa Enerhaugen. Pasienten er ukritisk
til egen hygiene. Hun sier hun har vasket seg selv om
det ikke er tilfelle. Hun trenger praktisk tilrettelegging
og veiledning for å ivareta sin daglige hygiene. Pasien-
ten bor alene, mangler pårørende som kan stille opp og
har liten kontakt med omverden. Hun vet hvilken gate
hun bor i, men husker ikke nummeret på huset.

I dag klager «Anna» over vondt i hoften når hun trår
på foten og når hun bøyer seg forover. Vigdis liker ikke
dette og sier at hun skal få legen til å se på bekkenet og
få tatt røntgen.

Kognitiv svikt
– Min første tanke etter å ha møtt henne og snakket litt,
var at hun hadde redusert hukommelse. Jeg tok en
PMS-test. Der skåret hun 16 av maks 30. Hun har klare

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Morgenstell.  «Anna» skal klare mest mulig av morgenstellet selv.
Fysioterapeuten følger med og hjelper til der det er nødvendig.

Påkledning. «Anna» klarer fint å få på seg strømpe og sko
på venstre fot. Fysioterapeut Vigdis Bjørnøy følger med.

Demens
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symptomer på kognitiv svikt, sier Vigdis.
Anna er lett å prate med. Pasienten er munter, har en

kjapp replikk og godt humør. Men hun husker ikke så
godt. Ifølge Vigdis har personer som «Anna» lett for å
falle igjennom og blir ikke tatt alvorlig av hjelpeappa-
ratet.

Klart mål
Fysioterapeuten har et mål for «Anna». Ut fra sin funk-
sjon skal hun øke forflytningsevnen, bedre gang-
funksjon og balanse og bli flinkere til å stelle seg selv.
«Anna» viser stor framgang når hun veiledes. På sikt
vil hun hjem igjen, og hun kan klare seg hvis hun får
daglig veiledning og et dagsentertilbud.

Når vi vasker ansiktet med en klut, tenker vi ikke
over det. Når Anna vasker seg, følger Vigdis oppmerk-
somt med.

– Klarer du å ta høyrehånda helt opp mot venstre
tinning? Flott! Så tar du venstre hånda mot høyre tin-

ning, oppfordrer Vigdis. Det går også bra og hun gir
ros.

Hun snur seg og forteller at dette, som vi stort sett
tar som en selvfølge i morgenstellet, er en del av
morgengymnastikken, før hun finner fram T-trøyen.

– Nei, du må prøve å få den på deg selv. Klarer du å
få hånden over hodet, slik, bra!

Deretter er turen kommet til benklær og strømper.
Venstre fot klarer «Anna» fint, men når Vigdis ber
henne bøye seg for å få buksen over høyre foten, skri-
ker hun til.

Vigdis sjekker nøyere. Det gjør vondt i hoften når
pasienten bøyer seg forover. Når hun løfter opp foten,
gjør det vondt i lysken. Anna sleper også på foten når
hun går. Vigdis vil sjekke med noen ekstra bøyninger,
men Anna blir nesten sint av smertene. Vigdis lover at
hun skal slippe å ha så vondt. Dette skal hun snakke
med legen om. Skjørtet og blusen klarer hun selv.  Så er
hun klar til å gå i spisesalen. Der er bordet dekket. En

Kommunikasjon. Kontakten mellom fysioterapeut Vigdis Bjørnøy, hjelpepleier Sølvi Andersen og pasienten er viktig.
Selv om pasienten ikke kan svare, får de to bekreftelse på behandlingen via nikk og smil. Foto: Heidi Johnsen

Demens
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del av terapien er at pasientene skal være med å smøre
mat og skjenke i drikke. På grunn av personellmangel,
blir bordet dekket før pasientene kommer inn i salen,
men de er med og rydder av bordet. De friskeste trer
også til og hjelper medpasienter som har litt mer pro-
blemer.

Fra stolen til senga
Neste pasient som skal opp er ei kvinne på 76 år. Hun
ligger i fosterstilling i senga og haken presset mot brys-
tet. Hun kommuniserer ikke med språk, men viser at
hun forstår med nikk og smil. Vigdis forteller at i høst
satt pasienten på kjøkkenet og deltok i matlaging. Etter
et sykehusopphold er hun blitt veldig stiv i muskulatu-
ren. I stellet har Vigdis med seg hjelpepleier Sølvi An-
dersen.

Pasienten skal ikke stelles i senga. Hun skal opp og
inn på badet for å delta mest mulig selv. Men før det
skjer, gjør Vigdis og hjelpepleier en del grep for å myke

opp og få strekt ut kroppen. Hun løser opp stivheten i
skuldrene ved å ta tak og rotere skuldrene forover og
bakover. Hun får tilbakemelding fra pasienten om at de
kjennes godt. Vigdis sier at muskulaturen kjennes my-
kere. Armene strekkes forsiktig opp, og Vigdis spør om
det gjør vondt. Pasienten rister på hodet. Hendene klap-
pes sammen først med hjelp, og så skal pasienten prøve
selv. Det går med litt hjelp. For en uke siden klarte hun
ikke å få sammen hendene. Hun fikk heller ikke løftet
hånden opp over hodet. Nå går det fint. Når hun er oppe,
har hun skinne på armen for å hindre håndkontraktur.

– Mange av øvelsene kan pleiepersonellet gjøre med
pasientene uten meg, men de må læres opp og forstå
betydningen av dem.

– Hvordan vet du at øvelsene ikke gjør vondt når
pasienten ikke har noe språk?

– Vi ser det på ansiktsuttrykket eller kroppsspråket
hos noen, andre skriker. Men vi starter alltid opp forsik-
tig, sier Vigdis.

Forsiktig oppmyking
Bena som er strukket opp og sammen, blir forsiktig
myket opp og forsiktig beveget fra hverandre mens pa-
sienten ligger på ryggen. Hele tiden prater de to til pasi-
enten og forteller hva de gjør og hvorfor. Bena strekkes
ut, og Vigdis forklarer at bena trekker seg mer opp mot
magen uten disse øvelsene. Når pasienten sitter på
senga, klar for å kjøres ut på badet i ståheis, sjekker
Vigdis balansen ved å dytte forsiktig til skuldrene. Pasi-
enten faller ikke bakover og heller ikke til siden, slik
hun gjorde tidligere. Det er et tegn på at treningen vir-
ker. Skoene tas på, og fysioterapeuten understreker at
her er det ordentlig fottøy, ikke tøfler, som gir god
støtte. På badet skal mest mulig av stellet foregå på
egenhånd, med assistanse.

– Problemet for denne pasienten er at ting stopper
opp. Da er det lett for pleierne å overta oppgavene,
fordi alt skal skje så fort. Her tar vi tiden til hjelp, sier
Vigdis og ber pasienten forsøke å kneppe opp knappene
i trøya si.

Det skjer ikke noe, og Vigdis hjelper litt. Vaskeklu-
ten legges i hånden, og da løfter pasienten hånden opp
og vasker seg i ansiktet. Første ene siden, så skal pasi-
enten forsøke å rekke venstre side med høyre hånd og
klarer det. Fysioterapeuten gir ros for fremskrittene og
kommer hele tiden med oppmuntrende ord underveis.
Litt senere kommer det applaus fra badet. Pasienten har
klart å sette tennene sine inn ved egen hjelp. Det er et
stort framskritt. Til og med hårkjemmingen er en del av
dagens gymtime.

– Klarer du å gre håret bak? Strekk armen litt til.
Det gikk jo fint. Ser at det er litt vanskelig med venstre
hånda, men jeg hjelper deg litt. Når du får øvd litt mer
går det bra, sier Vigdis og muntrer opp pasienten, som
kvitterer med et smil via speilet.

Hoftetøyning får pasienten utrolig nok via tann-
pussen når hun bøyer seg fram for å spytte ut.

Morgenstellet avsluttes med 10 minutter i ståheisen,
for å få rettet ut kroppen og for å prøve å få tilbake stå-
funksjonen. ■

.

Ståheis. For å rette
opp kroppen, plasseres
pasienten i ståheis i
rundt 20 minutter.
Gjennom hele
morgenstellet brukes
bare forflytningstek-
nikker, ingen løft som
belaster pleiernes
rygg.

Demens
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Mennesker med demens bør bli oppmuntret
og gitt mulighet til målrettet bevegelse.
Dette må gjøres jevnt og systematisk hvis
bevegelses- og forflytningsevne skal behol-
des. Dette bekreftes i flere forskningsarbei-
der, blant annet i en artikkel i Age and Ageing
2003. Der konkluderes det med at virkningen
av målrettet fysisk trening av svekkede,
gamle pasienter med demens, er en målbar
bedring av deres gange, forflytningsevne, be-
vegelighet og statisk balanseevne (2).

Rosemary Oddy har erfaring fra en til-
nærming som letter pasientens mulighet til å
oppnå optimal bevegelsesmulighet uten å
sette sikkerhet og helse på spill for pårø-
rende eller personalet som skal gi pasienten

Eldre med demens kan få hjelp til
optimal bevegelsesmulighet

Kronikk

omsorg og stell. Løsningsmodellen omfatter
god planlegging av både kommunikasjons-
metoder og tilrettelegging av omgivelsene.
Det er viktig at terapeut/hjelper tror på pasi-
enten og på at tiltakene lykkes.

Bevegelse/bevegelighet/forflytning kan
defineres som bevegelser som gjør en i stand
til å utføre daglige aktiviteter og å bevege
seg i sine vanlige omgivelser. Slike bevegel-
ser omfatter blant annet å reise seg opp til
stående, gå inne og ute, sette seg ned, be-
vege seg fra en sitteplass til en annen,
komme seg inn og ut av sengen og gå opp og
ned i trapper.

For å forstå tapet av funksjonsutførelse
som følger demens, er det nødvendig å
kjenne til hvordan en person med demens
fungerer når det gjelder hukommelse, tanke-
virksomhet, orienteringsevne, kommunika-
sjon, evne til ny læring, forståelse og bedøm-
melse, følelsesmessig kontroll, motive-
ringsmulighet, persepsjon og tolking av inn-
trykk utenfra. Funksjonstapet vil imidlertid
være svært forskjellig fra person til person,
ettersom sykdommen rammer personer med
helt forskjellige individuelle muligheter. Fel-

les for alle er at de reagerer positivt på å bli
behandlet med høflighet, vennlighet og re-
spekt. Hjelperen bør ha i tankene at pasien-
tens plassering i rommet må være slik at de
kan stå og gå uten hindringer, og ikke blir satt
fast bak et bord eller innerst i sofakroken.

Kommunikasjon
Det er ikke lett å finne riktige kommunika-
sjonsmetoder for å få demente pasienter til å
bevege seg. Generelt består kommunikasjon
av tre deler «Gi  -  Motta  -  Svare/gi re-
spons». Det vil alltid være både en verbal og
en ikke-verbal del. Når vi ønsker å få i gang
en bevegelse eller en forflytning hos pasien-
ten, er det alltid viktig at pasienten får for-
ståelse av hva som er målet med bevegelsen
i forkant. Måten vi bruker vår egen stemme
og kropp på, kan utgjøre den store forskjel-
len på et vellykket resultat og må brukes be-
visst for å lette kommunikasjonen. Du bør
alltid nærme deg pasienten forfra slik at pa-
sienten ikke blir overrasket eller skremt. Et
vennlig smil, mens du nærmer deg langsomt,
men ikke kommer for nær, vil kunne opple-
ves trygt for pasienten. Si pasientens navn
mens du betrakter ansiktsuttrykket og få
øyekontakt. Gi pasienten mulighet til å hilse
først, si hva du heter og vær bevisst på at du
ikke gjør håndbevegelser som kan virke tru-
ende eller kan misforstås. Hvis du kontakter
pasienten med det mål at du skal sette i gang
bevegelse, er det best å bli stående for å
initiere bevegelse.

Variasjon
Det er stor individuell variasjon mellom per-
soner som har demens når det gjelder villig-
het og mulighet til å bevege seg. Noen øn-
sker å bevege seg og gjør det. Noen gjør det
med et tydelig og tilsynelatende realistisk
mål, mens andre beveger seg med et mål
som ikke er så lett for andre å forstå. Noen
virrer målløst omkring. Hos disse pasientene
er det nødvendig med en strategi for å roe
ned istedenfor å få i gang bevegelsen. Du
har andre som kan bevege seg og gå om-
kring, men mangler motivasjon. Noen har
store problemer med å kunne stå oppreist,
finne balansen og bevege seg uten støtte. Det

Møtet med eldre som har demens gjør den fysioterapeutiske tilnærmingen annerledes
og på mange måter vanskeligere. I 25 år har min arbeidsdag handlet om de eldres
muligheter for bedring av funksjon i det daglige. Det er vanligere å møte mennesker
med demens i aldersgruppen over 70 år enn hos yngre voksne. Jeg har etter beste
evne tilegnet meg kunnskap om en fysioterapeutisk innfallsvinkel til pasienter med
hukommelsessvikt og demenssykdom. Fysioterapeuten Rosemary Oddy fra
Leicestershire i England har gitt meg den beste forståelsen.

Rosemary Oddy er pensjonist og har arbeidet  innen alderspsykiatri og demens si-
den 1967. Hun var sjeffysioterapeut i Leicestershires fysioterapitjenester innen men-
tal helse og var en av de første fysioterapeuter som hadde sitt hovedarbeid i et psykia-
trisk sykehus i Storbritannia. Hun var spesielt opptatt av å hjelpe mennesker med de-
mens og annen kognitiv svikt til å forstå hva bevegelse og forflytning dreier seg om.
Hun utviklet etter hvert en rad av strategier og tilnærminger for å bedre kommunika-
sjon og bevegelighet hos pasientene. Denne kronikken er basert på hennes siste bok
«Promoting Mobility for People with Dementia. A problem-solving approach» (1) .

Mari Lærum, spesialist
i rehabilitering med
fordypning i gerontolo-
gisk og geriatrisk
fysioterapi, MNFF
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er de to siste gruppene vi først og fremst bør
nå fram til og hjelpe.

Positiv instruksjon
Flere vil kjenne seg igjen i denne situasjo-
nen. Vi skal begynne å gå med pasienten,
men pasienten begynner å forberede seg til å
sette seg ned på en ikke-eksisterende stol.
Hvis vi da sier «Ikke sett deg! Ikke sett
deg!», ganske høyt, fortsetter vedkommende
å sette seg ned. Det mest sannsynlige er at
vedkommende bare hører «Sett deg! Sett
deg!» og gjør dette. Det kan også være en
stol innenfor pasientens synsvidde som han
ikke klarer å tolke avstanden til. Det går mye
bedre hvis hjelperen sier: «Reis deg! Bli stå-
ende!».

Automatiserte bevegelser
Etter å ha levd et langt liv, har alle etablert
mange sett med automatiserte bevegelser.
Disse kan utnyttes ved å følge visse strate-
gier, for eksempel gjøre kommandoen for
bevegelsen kort og helt klar, gjøre oppgaven
så enkel som mulig eller tydeliggjøre målet
for bevegelsen som du ber om.

Bruke kroppsspråk, tegn og gester
Mange eksperter sier at det uuttalte, ikke-
verbale kroppsspråket er viktigere enn det
talte. Ekspertene mener at det til enhver tid
er cirka 55 prosent uuttalt og 45 prosent talt
kommunikasjon. I den talte kommunikasjo-
nen ligger det vel så mye mening i stemmen
og toneleie, som i selve ordene. Et smilende
ansikt med armene utstrakt (favnende) inngir
trygghet, i forhold til et smilende ansikt med
armene i kors over brystet. Det vil være
mange forskjellige gester og tegn som kan
være til god hjelp for å få pasientene med
demens til å forstå hvilke bevegelser du øn-
sker at de skal gjøre og i hvilken retning.
Alle bevegelser har en retning i rommet, for
eksempel stå  opp, sitt ned, gå frem/til siden/
tvers over/opp, len deg fram/bakover. Alt
som har med å reise seg, stå, sitte ned, pleier
ikke å være så komplisert å få til, da ordene
«stå» og «sitt» ofte produserer de riktige be-
vegelsene.

«Bevege» og «lene» er vanskeligere å
forstå og trenger derfor et tydelig tegn for å
indikere riktig retning. Det er flere forskjel-
lige typer slik hjelp du kan bruke; gester, be-
røring, vise/synliggjøre, retningsgivende ly-
der og tegn som viser hvilken hensikt beve-
gelsen skal ha  eller hvilket mål. Berøring
gir fysisk kontakt og må gjøres med om-
tanke og først etter at pasienten har oppfattet
at du skal berøre han/henne, og på en slik
måte at vi responderer på pasientens reak-

sjon. Det kan være mange som ikke liker å
bli tatt på.

Hvis bevegelsen du ønsker å oppnå er
forflytning fra et sete til et annet, må hoftene
svinges. Da kan det være en god hjelp å slå
med lette slag av flat, avspent hånd over
hoftepartiet som skal svinges over. Dette gir
pasienten en opplevelse av  hvilken retning
han/hun skal bevege seg. For å bevege seg
fra sittende til stående, vil de samme lette
slagene med flat hånd mot ryggraden mel-
lom skulderbladene gi en impuls til å reise
seg opp. På samme måte kan en lett stryk-
ning over ryggen nedenifra og opp langs
ryggraden indikere bevegelsen framover
med kroppen og stimulere til å komme seg
opp til stående.

Det er viktig å ta hensyn til hvor du selv
plasserer deg når du skal gi hjelp i form av
berøring til en pasient som skal opp og stå.
Etter å ha møtt pasienten forfra med en posi-
tiv kroppsbevegelse og et smilende ansikt,
skal du stå i skritt ved siden av pasientens
stol, fortsatt vendt mot vedkommende, slik
at du står med ansiktet i samme retning som
den som skal bevege seg, opp og framover,
og uten å sperre bevegelsesretningen.

En annen og vanskeligere aktivitet for
mange er å komme ned i sittende og tilbake i
riktig stilling. I denne situasjonen vil det
være nyttig med en demonstrasjon av den
riktige bevegelsen foran pasienten. Husk at
det også her er snakk om en bøyning forover
av overkroppen samtidig som knær og hofter
skal bøyes. Berøring langs ryggen på samme
måten som når pasienten skulle reise seg
opp, og initiering av bøyning av knær/kne-
haser, hjelper. Det er svært viktig at pasien-
ten kjenner seg trygg og at utsikten til gulvet
– som kan synes langt unna og kanskje opp-
fattes som vann hvis det skinner og er
nybonet, eller ikke å eksistere hvis gulvet er
svært mørkt – blir skjermet. Når pasienten er
kommet ned på kanten av stolen og skal
innover på plass i setet, må vi få vedkom-
mende til å imitere den vrikkebevegelsen
med baken mot stolsetet som alle gjør og

som bringer oss på plass. Et lett trykk mot
knærne for å gi retningen inn i stolen, samti-
dig som du sier «bakover i stolen», er en god
hjelp.

Små trinn eller forhøyninger av underla-
get er ofte dårlig merket eller oppfattes ikke
av pasienten. Gå foran og demonstrer end-
ringen, samtidig med en verbal kommando
som «løft benet!» eller «her er et trinn».

Støtte til trappegang bør gjøres med om-
tanke, avhengig av den fysiske tilstanden og
den forståelsesverden pasienten er i. Ved å
gå ved siden av og støtte hånd/arm, vil en
strategi for både verbal, enkel kommando og
visuell demonstrasjon hjelpe. Sett egen fot
på trinnet over der pasientens fot skal settes.
Ditt bøyde kne vil gi en riktig bevegelse for
etterlikning. Det blir samtidig en initiering
til å bøye seg litt fram for å få med tyngde-
overføring i aktiviteten. Bruk av forskjellige
lydstimuli for å få til den funksjonelle beve-
gelse som vi vil fremme, vil kunne være til
god hjelp. Ved forflytning fra en sitteplass til
en annen, vil klapping på det «nye» setet
som gir den riktige lyden, gi den riktige im-
pulsen sammen med «sett deg over!»  eller
«flytt over!». Stolene, eller sitteplassene, må
da være plassert gunstig i forhold til hveran-
dre for å fremme en forflytning, som regel i
90 graders vinkel i forhold til hverandre.

Å legge seg ned i en seng er ofte vanske-
lig fordi den vi skal hjelpe legger seg på
tvers av sengen. Ved å klappe på puten slik
at det høres, vil bevegelsesretningen gjøres
klarere, og enda bedre hvis pasienten i til-
legg får kjenne hvor puten er, før dere be-
gynner bevegelsen ned mot sengen.

Bevegelsesstrategier
I tillegg til hjelpetiltakene som er nevnt
foran, vil det være nyttig med strategier for å
hjelpe funksjoner som å reise seg fra en stol
uten armlener, lene seg forover for å kunne
reise seg opp til stående, assistert gange og å
sette seg ned. Det vil alltid være viktig at be-
røring/fysisk  kontakt oppleves fast, vennlig
og trygt. Et godt hjelpemiddel for å oppnå
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Figur 1.  Håndflate til
håndflate tommelgrep. Bildet
viser hjelperens hånd med
håndflaten opp, (grå hånd)
som støtter pasientens hånd
med håndflaten ned, (hvit
hånd). Tomlene griper rundt
hverandre.
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denne gode kontakten er gjennom «håndflate
mot håndflate» tommelgrepet (figur 1). For å
få dette til, må man gi pasienten sin hånd,
for eksempel høyre, med håndflaten vendt
opp, tommelen ut til siden. Pasientens  høyre
hånd som har håndflaten vendt ned, gripes
av hjelper slik at tomlene griper rundt hver-
andre, samtidig som man får gitt en størst
mulig støtteflate nedenfra og opp til pasien-
ten. Hold så åpen hånd som mulig hele tiden.

«Håndflate mot håndflate» tommelgrepet
brukes for å gi optimal trygghet til pasienten
når vi skal gi hjelp til å reise seg fra en stol
uten armlener. Med to hjelpere står det en på
hver side vendt mot pasienten. Den forreste
hånden støtter pasientens hånd i «håndflate
mot håndflate» tommelgrepet, den andre
hånden stryker langs ryggen nedenifra og
opp mot skulderbladene for å stimulere til å
bøye seg framover, mens det forreste kneet i
bøy støtter mot pasientens ben og fremmer
«strekk opp»- bevegelse av begge knær og
hofter. Samtidig sier bare en av hjelperne
«Reis deg opp!». Du må aldri være redd for
å bruke kropp og armer og ben for å gi den
nødvendige stimulans til riktig rettet beve-
gelse.

Dersom du er alene med pasienten, kan
en stolrygg på en stødig stol foran pasienten
brukes for å unngå angst for avstanden til
gulvet og erstatte den andre hjelperen. Pasi-
entens hånd som er lengst fra deg skal ligge
på denne stolryggen. Selv står du på siden av
og litt bak pasienten, og du har gitt forkla-
ring på at bevegelsen nå er å reise seg fra
stolen. Du bruker «håndflate mot håndflate»
tommelgrepet mot hånden som er nærmest
deg, bøyer det forreste kneet på siden av pa-
sienten, fører din egen og pasientens hånd i
det riktige grepet ned mot ditt eget kne og
stimulerer til pasientens eget naturlige fra-
strekk mot din hånd og kne, samtidig som
bevegelsen fra din kropp og kne/hofte går
fram og opp til stående. Her vil denne strate-
gien samtidig gi en stimulering til å lene seg
fram mot stolen foran (figur 2). Hvis det er
nødvendig med assistanse når pasienten skal
gå, kan følgende strategi fungere. Du skal
befinne deg  litt bak på siden, og holde pasi-

entens hånd i «håndflate mot håndflate»
tommelgrepet. Den andre hånden plasseres
lett mot ryggen, eller rundt livet på pasien-
ten. Ditt ben er nærmest pasienten og gir en
god fast støtte til dennes nærmeste hofte/lår.

Frykt for å bevege seg
Mange pasienter med demens har angst for å
falle og frykter derfor bevegelse og forflyt-
ning. Det er viktig å finne ut om den du skal
hjelpe har slik angst og hvorfor. Noen av år-
sakene kan være at de har falt før, at de føler
smerte ved å stå og gå, at de har problemer
med å tilpasse seg stillingsendring, å finne
rom og retning og feiltolker omgivelsene.

Mange av pasientene med demens vil
ikke forstå hva det er du ønsker av dem eller
hva hensikten med bevegelsen er. Når de
samtidig oppfatter omgivelsene som kao-
tiske og uten mening, blir det å bevege seg
vekk fra en tilsynelatende trygg posisjon
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svært farlig. Det er derfor viktig at du som
skal hjelpe og stimulere til meningsfylte be-
vegelser må gjøre situasjonen så trygg, rolig,
skjermet for unødige lyder og andre bevegel-
ser som mulig. Med dette menes å sette sto-
ler foran og på siden ved forflytninger slik at
ikke rommet rundt pasienten blir for stort el-
ler avstanden til gulvet, som kan oppfattes
som åpent vann, blir for lang. Gulvets farge,
blankhet og/eller mangel på friksjon spiller
en rolle her. Trygghetshjelpemidlene må
imidlertid ikke stenge for bevegelses- og
forflytningsmuligheter.

Gjør bevegelse til en god opplevelse for
pasienten
Ved å gjøre deg kjent med hver enkelt per-
son som har demens, blir det lettere å forstå
hva som gleder og tilfredsstiller dem, og hva
som gir frykt og usikkerhet.

I det siste har kunnskap om musikk som
stimulans til bevegelse gjennom kjente ryt-
mer og sanger og som  kommunikasjons-
hjelpemiddel, kommet i fokus i flere og flere
land. Det er nødvendig å øke vår kunnskap
og forståelse om pasienter med demens. Til-
gang til oppdatert kunnskap og nye
behandlingsmetoder kan hjelpe oss i å  lyk-
kes med målsetningen om å gjøre pasienter
med demens i stand til å gjøre funksjonelle
aktiviteter så lenge som mulig i sykdom-
mens utvikling.

Innholdet i kronikken er fra egne erfarin-
ger og fra den siste boken til Rosemary
Oddy. Tegningene er også fra denne boken.
Boken kan bestilles gjennom Age Concern,
og koster ca. £15.00. (Adresse 1268  London
Road, London SW 16 4ER, England)

Figur 2.  Bruk av stolrygg og «håndflate mot
håndflate» tommelgrepet når pasienten skal reise
seg fra stol uten armlener, og du er alene.
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Demens

Hun påpeker at for å jobbe godt i geriatrien, må man
jobbe tverrfaglig. Fysioterapi er viktig, men ikke slik
man tenker fysioterapi tradisjonelt.

– Vi må ha større indremedisinsk forståelse. Blant
annet er det viktig å ha kunnskap om ulike
medikamenters virkning, fordi spesielle medikamenter
kan gjøre pasienter forvirret uten at de er det. Dette kre-
ver at vi har kompetanse på området og vet når pasien-
ter må sendes til lege. Eldre mennesker faller ofte, og
det er viktig at vi som fysioterapeuter er klar over en
del diagnoser og medikamenter som virker på pasien-
tens balanse, sier Sand.

Rekruttering
Faggruppen har en jevn og stabil medlemsmasse på
rundt 320 medlemmer. Sand understreker at det er langt
flere fysioterapeuter som jobber med eldre, spesielt
innenfor  kommunehelsetjenesten. For å rekruttere fy-

Mindre fokus på fysioterapi-
spesifikk behandling

– Å være fysioterapeut innen geriatri er svært tverrfaglig. Vi får tilbakemelding om at

NFFs etterutdanning er for fysioterapispesifikk, sier Sylvi Sand, informasjonsansvarlig

i NFFs faggruppe for geronto- og geriatrisk fysioterapi.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Spesialist
MNFF
Det er i dag ti spesialister

i geronto- og geriatrisk

fysioterapi. Kravene er:

2,5 år spesialist-

utdanning fordelt på 1,5

år videreutdanning, hvor

minst et halvt år må være

fra høgskole eller

universitet og ett år

(minimum 800 timer)

fysioterapispesifikk etter-

og videreutdanning. Les

mer på www.fysio.no/

spesialistordningen/

rehab.htm

sioterapeuter til faggruppen arrangeres de to årlige se-
minarene på ulike steder i landet.

Viktige oppgaver
Faggruppen har fokusert mye på balanse og fall og
forebygging av dette. Sand sier de er i gang med å fo-
kusere på nye temaer og nevner «Beveg deg»-kampan-
jen hvor gruppen har kommet med innspill til kupong-
heftet om eldre.

Sand mener fysioterapeuter kan gjøre mye i forhold
til eldre og fysisk aktivitet.

– Vi må protestere når kommunene reduserer tilbu-
det i eldreomsorgen. På sikt er dette en kostbar reduk-
sjon. Fysioterapi blant eldre og eldre med kognitiv
svikt med spesiell fokus på fysisk aktivitet, har vi do-
kumentasjon på er nyttig. Derfor må fysioterapeutene
generelt på banen og slå et slag for dette arbeidet, sier
hun. ■

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens: www.nordemens.no

Tidskriftet Demens: www.nordemens.no/demens

Demensforum - møteplass for pårørende til demente og det offentlige hjelpeapparatet:
www.demensforum.no

Norsk nevropsykologisk forening, artikler om demens og aldring
www.nevropsyk.org/pdf/html/hestad.html

Nasjonalforeningens Demensnett: www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalt formidlingssenter i geriatri: www.uib.no/isf/nfg

Norsk geriatrisk forening: www2.legeforeningen.no/yf/eldre

Senter for aldersforskning i Tromsø: www.fm.uit.no/info/ikm/sat
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Medisin mot demens
Statens legemiddelverk godkjente sist høst medikamentet Ebixa. Dette er en

medisin mot langtkommen Alzheimer. Geriatriker og spesialist på demens-

sykdommer, Peter Wetterberg sier til Dagbladet at dette ikke er noen mirakel-

kur, men at effekten er spennende. Flere av hans pasienter tar opp igjen

aktiviteter og snakker mer. De får bedre evne til å gjøre ting selv, som å vaske

seg selv, kle på seg og spise.

Knut Laake, professor i Geriatri på Ullevål universitetssykehus er mer

nøktern til legemiddelet. Han sier at de verken bremser prosessen eller hindrer

utviklingen av demens. Han mener nytten ikke er godt nok dokumentert ennå.

Løft jern for hjernen!
En ny studie fra University of Illinois viser at trening gjør smart. Stadig mindre

trening jo eldre man blir er uklokt. Etter hvert som vi eldes, begynner det grå og

hvite vevet inne i hjernen å krympe i takt med dalende evne til å orientere seg i

verden. Aerob trening forsterker vevet i hjernen.

– Jo eldre man blir, dess viktigere blir treningen. Aerob trening kombinert

med styrketrening er aller best, sier forsker Arthur F. Kramer til nettstedet

forskning.no.

Sinne, protest og fortvilelse
Forskerne Reidun Ingebretsen og Per Erik Solem, NOVA, har fulgt 28 ektefeller

til demensrammede tett gjennom en femårsperiode. Forskerne så tydelig at

demens ikke bare rammer enkeltpersoner, men også forhold. De så at det ble

gradvis flere onde eller vanskelige dager enn gode i ekteskapene. Normale

reaksjoner hos ektefellen er sinne, protest og fortvilelse. Både de psykiske,

fysiske og sosiale belastninger blir ofte store for ektemaken. Ingebretsen

mener det offentlige hjelpeapparatet må rette mer oppmerksomhet mot

partnernes situasjon og gi tilbud om hjelp og støtte. Kilde: Forskning 1/03.

- Uforsvarlig eldrepleie
Pasientene ved norske sykehjem blir ivaretatt på en faglig uforsvarlig måte. Slik

vurderer 77 prosent av sykepleierne i sykehjemmene situasjonen for landets

mest pleietrengende eldre.

Det går frem av en spørreundersøkelse fra SINTEF Unimed, foretatt blant

544 sykepleiere Norge rundt.

Gjennom intervjuer med hundrevis av ansatte i og brukere av sykehjem-

mene stiller forskere følgende diagnose:

* Smertelindring, ernæring og nærhet til pasientene, eller psykisk og sosial

ivaretakelse, er det som svikter mest.

* Manglende tid, lav bemanning – særlig på kveld og helg – og for mange

ufaglærte, fremheves som hovedårsaker til krisebeskrivelsen.

Rapporten bekrefter at de eldre som får plass på sykehjem, ofte er svært

syke. Pasientene har et komplisert og variert sykdomsbilde.

Undersøkelsen viser blant annet at 38 prosent av pasientene er demente, 78

prosent har hjerte-kar-lidelse og 57 prosent har en nevrologisk lidelse.

Norges største leverandør
av akupunktur utstyr!

Vi har over 40 forskjellige
akupunkturnåler på lager!

Besøk oss på 
www.jahpron.no 

eller bestill vår 
produktkatalog.

Boks 4144 JENSVOLL, N-8089 BODØ
Tlf.: 75 56 56 56  -  Fax: 75 56 56 57

www.jahpron.no  -  jahpron@jahpron.no
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Kombinasjonen kommunal etatsjef og sentralstyremedlem i

Norsk Fysioterapeutforbund bør ikke tillates, mener innsenderen.

Verken sentralstyrets leder eller valgkomiteens leder – som skal

finne sentralstyrekandidater til neste landsmøte – er enige.

Hva mener leserne?

Hvem kan sitte i sentralstyret?
I utgangspunktet alle. Alle behøver ikke være
praktiserende fysioterapeuter, men det viktigste
er at de er kvalifiserte til å sitte der. Det å sitte i
et styre krever visse kvalifikasjoner, det er et
stort ansvar å påta seg et slikt verv. Det beste
ville være om en har styreerfaring fra før.
Myndighetene er deres motpart i mange
sammenhenger, og som forbundet selv sier i sin
vervebrosjyre, de er blant annet fysioterapeute-
nes talerør overfor myndighetene.

Styremedlemmene er våre tillitsvalgte og
skal arbeide for å ivareta våre interesser ute på
den enkelte arbeidsplass i kommunene, for best
mulig fysioterapidekning på landsbasis og for
god kvalitet på tilbudet som vi som yrkesgruppe
gir.

Troverdigheten til det enkelte styremedlem
er svært viktig. Styret må handle slik som de
taler.

Hva mener jeg med dette? Styret represen-
terer forbundet utad og må stå for de verdier og
retningslinjer som forbundet er på.

Da kommer jeg til mitt anliggende.
Kan en sitte som styremedlem, representere

forbundet vårt og samtidig være etatsjef i en
kommune? Jeg vet det er politikerne som tar
bestemmelsene og at personen er betalt for å
gjøre en jobb for å få budsjettet i balanse. Det
respekterer jeg. Men vedkommende kan ikke
sitte som tillitsvalgt i sentralstyret i vårt
forbund samtidig. Da går det på troverdigheten
løs. Styremedlemmet kan ikke skifte «hatt»
etter hvilken dør han/hun går ut eller inn av.
Problemet er absolutt til stede når han/hun ikke
ser at det er et problem.

Vi bør ta en diskusjon om dette og innse at
ikke alle kan sitte i sentralstyret, en kan faktisk
være «inhabil» som vi kaller det i politikken.

Jeg synes også valgordningen vår bør
diskuteres. Jeg mener det kun er et valg når en
har mer enn én kandidat å velge mellom. Det vil
si minimum to kandidater.

Berit Rødsand

Rødsand stiller spørsmål om inhabilitet som
tillitsvalgt i sentralstyret. Kandidater velges inn i
styrer og utvalg fordi de har  medlemmenes tillit til
å ivareta deres interesser.

Hvis en kandidat selv mener å være i en stilling
som gjør vedkommende inhabil til å ivareta
medlemmenes interesser på en forsvarlig måte, må
vedkommende trekke seg fra vervet eller si seg

inhabil i behandling av enkeltsaker der habilitets-
spørsmålet dukker opp. Dette kan være saker der
man kan vil kunne bli beskyldt for «å mele sin egen
kake».

Når det dreier seg om en etatsjef i en kommune
som sitter i NFFs sentralstyre, vil dette kunne
oppstå når en fysioterapeut i etatsjefens kommune
har en sak  som skal behandles av NFFs sentral-

styre. Etatsjefen blir inhabil i behandling av  denne
saken. Det går ikke an å sitte ved begge sider av
forhandlingsbordet.

Etter min mening er det en fordel at sentralsty-
rets medlemmer kan representere ulike bakgrunner
innen offentlig forvaltning. Den kunnskapen de
sitter inne med, er viktig i det arbeidet de gjør for å
ivareta medlemmenes interesser.

Sentralstyret fatter endelig vedtak på tariffer og
takster som forhandlingsseksjonen i sekretariatet
går videre med i årlige  forhandlinger. Det vil
kanskje  være mulig da at en etatsjef i en kommune
sittende i sentralstyret, kunne ønske å bremse på
inntektsutviklingen for fysioterapeuter, slik at det
ble til kommunens økonomiske fordel. Men da har
hun/han misbrukt medlemmenes tillit i arbeidet for
å bedre fysioterapeuters arbeidsvilkår og lønn.

Medlemmer av sentralstyret må kunne ha
stillinger med arbeidsgiveransvar for fysioterapeu-
ter uten å vurderes inhabile av den grunn.
Inhabiliteten vil i teorien kunne oppstå i behandling
av enkeltsaker. Da må dette tas hånd om av den
enkelte selv og styret.

For øvrig fulgte valgkomiteen fra Landsmøtet
2001 følgende kriterier ved innstilling av kandida-
ter:

● Sentralstyret og øvrige råd og utvalg er
sammensatt slik at de representerer bredde
innenfor geografi, alder, kjønn, yrkeserfaring
og stillingsbakgrunn,  og at de representerer
ulike politiske  meninger  som skaper
debatt.

● Privat og offentlig sektor er likt representert.
● Kandidatene er  engasjert i å  bedre

fysioterapeuters arbeidsvilkår og lønn og å
fremme utvikling av fysioterapifaget og
yrkesgruppens posisjon i  dagens  helsepo-
litikk.

● Kandidatene viser  gode kommunikasjons-
og samarbeidsevner.

● Kandidater til lederverv har erfaring innenfor
ledelse og administrasjon.

● Kandidater kjenner NFFs organsisasjon godt
og har organisasjonserfaring,  men dette må
heller  ikke utelukke valg av yngre krefter.

Det er alltid ønskelig å ha flere kandidater å velge
mellom.

Så kjære kolleger, engasjer dere i vervingen av
nye kandidater til NFFs ulike styrer, råd og utvalg.
Vi trenger mange nye, gode, kloke, unge og gamle
krefter til å ivareta våre interesser.

Tine Møller,
leder av Valgkomiteen

Valg av tillitsvalgte til
NFFs sentralstyre
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Alle offentlige
godkjente fysio-
terapeuter kan ha
verv i NFF
Berit Rødsand kritiserer nåværende praksis med at
alle kategorier fysioterapeuter er valgbare til verv i
NFF. Spesielt fokus retter hun mot kombinasjonen
etatsjef i en kommune og sentralstyremedlem og
mener at dette går på troverdigheten løs.

NFF er slik jeg har erfart tjent med at medlem-
mer fra ulike virksomhetsområder og posisjoner
velges inn i de forskjellige vervene. NFF er og skal
fortsatt være et forbund for alle kategorier
fysioterapeuter. Skal alle medlemsinteresser
ivaretas, er det faktisk en fordel at vi i styre, råd og
utvalg også har med ledersjiktet, det være seg
helseforetak, institusjon, privat bedrift eller
kommune.

Det har vært ledere i NFFs sentralstyre i mange,
mange år. Dette har vært og er berikende for hele
organisasjonen. Selvfølgelig oppstår det situasjo-
ner der enkeltmedlemmer i styre og utvalg er
inhabile i forbindelse med behandling av  enkeltsa-
ker. I slike tilfeller trår medlemmet ut mens saken
behandles. Dette har vi svært god erfaring med at
fungerer.

Rødsand vil forhåpentligvis etter dette ikke
lenger være bekymret for troverdigheten til
tillitsvalgte i NFF som i det daglige er leder i en etat
eller virksomhet.

På vegne av NFFs sentralstyre
Anne L. Lexow

Jeg er nå inne til førstegangstjeneste og avtjener
verneplikten min som fysioterapeut. Jeg tilhører
dermed en minoritetsgruppe blant Norges
fysioterapeuter. I løpet av det siste halve året har
jeg opplevd en nokså uvanlig arbeidshverdag. Mye
som er spennende og nytt, men også veldig mange
frustrasjoner. Frustrasjoner som kunne vært
unngått hvis fysioterapeutens stilling hadde vært
mer verdsatt av Forsvaret. Man venner seg fort til å
gå i uniform, å hilse, den til tider innfløkte
hierarkiske strukturen og det man ellers forventer å
ergre og glede seg over i militærtjenesten. Det som
irriterer er at man ofte ikke blir tatt på alvor av befal
– og lønna.

Kort fortalt innebærer stillingen en institutt-
lignende hverdag med en pasientgruppe hovedsak-
lig bestående av unge menn med ulike typer
idrettsskader. Stort sett friske og sunne soldater
med akutte skader, altså. Videre benyttes jeg til
undervisning, opptreningsprogram, ryggskole og
så videre. Som fysioterapeut kan man foreslå
lettelser i tjenesten («sykemelding») for soldatene.
Mye av den manglende respekten fra befal kommer
inn her. De overser din faglige vurdering av
soldatenes tilstand og anbefalte lettelser i tjenesten,
og presser soldatene videre. Noen ganger på
grensa til det uforsvarlige.

I mitt tilfelle har jeg fått grad som UB-korporal,
laveste befalsgrad i hæren. Det finnes ingen
retningslinjer sentralt på hvor i hierarkiet en
fysioterapeut skal plasseres. Graden som UB-
korporal er mer å betrakte som en
tradisjonsmessig posisjon. Jeg fikk graden etter å
ha gjennomført rekrutt-perioden her ved GP.
Samme leir som jeg tjenestegjør som fysioterapeut
i. Å gjennomføre rekrutten i samme leir, gjorde at
jeg knyttet vennskapsbånd til soldatene før jeg
trådte inn i stillingen som fysioterapeut. Det er
dermed enklere for soldatene å spørre meg etter
lettelser i tjenesten, som en vennskapstjeneste, og
på den måten misbruke fysioterapitjenesten.

«Lønna» mi er dagpenger på 122 kroner.
Riktignok har jeg det godet at jeg har høyere stilling
enn en vanlig menig, et tillegg på 14 kroner dagen,
samt egen hybel. Dette blir likevel bagateller når
man tenker på at de andre helsefagarbeiderne på
sykestua er offiserer (løytnant eller kaptein), med
betraktelig mye mer i lønningsposen. Utdannelsen i
Norge er en høyskoleutdannelse på tre år. Hvis man
har tatt utdannelsen i utlandet, for eksempel
England, kan man sitte på en universitets-
utdannelse på fire år. Lege, psykolog, tannlege og
veterinær (de andre faggruppene på sykestua) har

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
FYSIOTERAPEUTEN!

Fysioterapeuter i forsvaret
må verdsettes høyere

en lengre utdannelse, men forholdsmessig blir vi
ikke belønnet for vår utdannelse på linje med disse
gruppene. Uansett hvor i verden og hvor lang tid
man har benyttet på utdannelsen, er faktum at man
sitter skuffet tilbake ved en førstegangstjeneste
som fysioterapeut i Forsvaret. Man er taperen blant
helsearbeiderne. Ut fra varighet på studie,
sammenlignet med de andre på sykestua, hadde
det ikke vært urettmessig å få sersjant- eller
fenriksgrad.

Det er FOSAN (Forsvarets Overkommando, avd.
sanitet) som innkaller og beordrer fysioterapeuter
til avtjening av førstegangstjeneste. Tilgangen på
denne typen fagpersonell er meget sparsom, og det
er ikke mange garnisoner i Norge som har denne
stillingen besatt i sin leir. Mange kjøper tjenesten
privat på det sivile marked. Derfor mener jeg også
at de som faktisk må ta denne stillingen i de
grønnes rekker burde fått større utbytte av jobben.
Fysioterapeuten har tross alt en sivil utdannelse
som Forsvaret gjør seg bruk av og som de ellers
måtte betalt for.

Å gi fysioterapeuten høyere grad tror jeg ville
føre til en bedre fysioterapitjeneste i Forsvaret. Man
hadde fått mer lønn og blitt tatt mer på alvor av
øvrig befal. Man gjør ikke mer arbeid enn man er
betalt for, det være seg i det sivile eller det militære.
Motivasjonen er ikke topp når man ikke føler seg
verdsatt i form av lønn og respekt ut fra det man
føler er rettferdig.

Mitt forslag er at det bør utarbeides en
retningslinje felles for fysioterapeut-stillingene i
Forsvaret. Jeg synes ikke det er urimelig at det
utarbeides en hjemmel for at vår faggruppe får
offiserskurs sammen med de andre helsearbeid-
erne (per dags dato på Sessvollmoen), sammenlig-
net med dagens situasjon hvor man har vanlig
rekrutt-tjeneste isteden. En rekruttperiode som
vanskeliggjør videre arbeid i behandler-/klient-
forhold, da ens kamerater i rekrutten blir dine
kommende pasienter.

Jeg etterlyser engasjement fra mitt fagforbund
for å sette disse sakene i fokus ovenfor Forsvaret.

Gustav Bele jr.,
vernepliktig fysioterapeut,
Garnisonen i Porsanger
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Gjør deg klar
til påske!

Svart veske med NFFs logo
med plass til perm eller PC

kr. 150

Og på jobb...

Hvitt krus
med NFFs logo

kr. 40

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

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

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

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

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

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

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

På tur... Medium tursekk, 30 liter
Svart, med NFFs logo

kr. 200



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 3 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 2 Vest-Norge

 5 Øst-Norge

 8 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.

Centrum
Bedriftshelsetjeneste

Livskvalitet i arbeidslivet
Centrum bedriftshelsetjeneste er en felles bedriftshelsetjeneste i Trond-
heim. Vi betjener 44 bedrifter med til sammen drøyt 1300 ansatte, hvor de
aller fleste er ansatt innen finans, etat og tjenesteytende virksomheter.
Centrum Bedriftshelsetjeneste arbeider ut fra et helhetlig menneskesyn.
Vårt team består av sykepleier, lege og fysioterapeut.

Vi søker:

Bedriftsfysioterapeut.
i 100 % stilling,  1 års svangerskapsvikariat.
St. ledig fra 01.07.03

Arbeidsoppgaver:
● Arbeide for et  helsefremmende arbeidsmiljø
● Utføre ergonomisk kartlegging, gi råd om tilrettelegging av arbeids-

plasser
● Arbeide med belastningsplager
● Delta i attføringsarbeid
● Være rådgiver og tilrettelegge treningsopplegg
● Holde kurs

Vi ønsker en fysioterapeut som:
● Har erfaring fra/interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
● Kan bidra aktivt innenfor aktivitetene beskrevet ovenfor
● Har evne til å bygge opp gode, tillitsfulle og langvarige relasjoner
● Har initiativ, kan arbeide selvstendig og evner å gå inn i tverrfaglig

teamarbeid med fleksibilitet og respekt

Vi tilbyr:
● Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
● Hyggelige arbeidskollegaer
● Lønn etter avtale

Spørsmål kan rettes til daglig leder Mette Domaas, tlf. 73 51 09 02
Søknad sendes til Centrum BHT, Dronningens gt. 7, 7011 Trondheim
snarest og senest innen 26.03.03.

fysioterapeuten@fysio.no

www.oslo.kommune.no  

Oslo kommune
Bydel Bygdøy-Frogner

Ledig avtale om driftstilskudd
for fysioterapeut med bydel Bygdøy-Frogner,
Oslo kommune

Ved Hans & Olaf Fysioterapi AS, Torggata 16, 0181 Oslo er
det ledig avtale om driftstilskudd 12 timer/uke, 45 timer/år.

Søker bør ha interesse for manuell terapi (ikke tatt videreut-
danning i MT) og treningsterapi. Inntil 2/3 av arbeidstiden vil
være timelønnet oppfølging av pasienter i treningsavdelingen. 

Erfaring fra arbeid med treningsterapi og grupper samt person-
lige egenskaper vektlegges.

Terapeuten må ta del i bydelens hjemmebaserte fysioterapi-
tjeneste.

Ytterligere informasjon fås ved å kontakte Roar Robinson, 
tlf. 22 93 17 7

Søknad sendes til: Bydelsoverlegen, Bydel Bygdøy-Frogner,
Postboks 3224 Elisenberg, 0208 Oslo innen 11. april 2003.

Bydel Bygdøy-Frogner
Morgens Thorsens gate 10, 0264 Oslo

Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset

Buskerud HF

Sykehuset Buskerud HF er et helse-
foretak i Helseregion Sør RHF, og
er et differensiert sykehus som kan
tilby behandling innenfor de fleste
spesialiteter og grenspesialiteter
innen somatikk og psykiatri.
Sykehuset har 3.200 ansatte. I til-
legg til egen barnehage og boli-
ger kan sykehusets kulturforening
tilby ansatte et allsidig aktivitets-
og velferdsprogram.

Psykiatrisk klinikk består av 3 avdelinger: psykiatrisk avdeling (sentralsykehusfunksjon), 
Drammen psykiatrisk senter og barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (kombinert sentral- og 
lokal-sykehusfunksjon).

Spesialfysioterapeut - Drammen psykiatriske senter, poliklinikken
100 % stilling som inngår i tverrfaglig team knyttet til gruppeenheten. Personlig egnethet vektlegges. 
Lønn etter kvalifikasjoner. 
Nærmere opplysninger ved henvendelse tlf. 32 80 18 20.
Søknad merkes ID.NR. 03/2928  Søknadsfrist: 28.03.03

Søknad sendes på E-post: stilling.annonser@sb-hf.no eller til
Sykehuset Buskerud HF, personal- og omstillingsavdelingen, 
3004 Drammen.

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema finnes på www.sykehuset-buskerud.no eller fås ved
henvendelse til personal- og omstillingsavdelingen, tlf. 32 80 30 12.
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Jobb ønskes i Oslo-området
Kvinnelig fysioterapeut, 27, fra Nederland søker jobb f.o.m mai 2003.
Utdannet 1998, bred erfaring innen flere områder/pasientgrupper.
Norskkurs siden høsten 2002. Selvstendig, men liker å jobbe i team.
Entusiastisk, lett for å lære, gode sosiale evner.
Kontakt: Jasmijn Wieringa, tlf: +31 50 57 93 470, mobil: +31 62 12 76 883.

Eidsvoll kommune

Eidsvoll har ikke bare en viktig plass i landets historie. Kommunen er også sentralt
plassert på kartet, med knapt 40 minutters reiseveg med tog til Oslo sentrum og
gode kommunikasjoner til inn - og utland. Toget bruker under 10 minutter til Oslo
Lufthavn Gardermoen. Vi er i dag nær 18.000 eidsvollinger, men har plass til flere.
Her er rikelig med gode tomter, samt flotte rekreasjonsmuligheter. Kommunen har et
godt tjenestetilbud som stadig videreutvikles. Vil du komme til Eidsvoll og delta i
denne utviklingen?

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
- arbeid med barn
Vi har ledig fast 80% stilling som kommunefysioterapeut med ansvars-
område barn under skolealder fra 01.03.03. Stillingen lønnes med
kr. 200.000 – 216.800 pr. år.

DRIFTSAVTALE PRIVAT PRAKSIS
Vi har ledig fast driftsavtale på 18 t/uke for fysioterapeut fra 01.04.03.
Driftsavtalen ønskes primært knyttet til Råholtområdet.

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt leder for
rehabiliteringstjenesten Helle Aasgard tlf. 63 96 11 44 eller helse- og
sosialsjef Eivind Johansen, tlf. 63 96 11 24.

FULLSTENDIG ANNONSETEKST FINNER DU PÅ HJEMME-
SIDEN www.eidsvoll.kommune.no, AETATS INTERNETTSIDER
ELLER VED HENVENDELSE TLF. 63 96 12 00.

Søknad vedlagt CV og kopi av vitnemål og attester ( som ikke returneres)
sendes Eidsvoll kommune, helse- og sosialetaten, Postboks 160, 2081
Eidsvoll innen 3. april 2003.

Helse- og sosialsjefen

SØRLANDET SYKEHUS HF
Arendal

Klinisk service enhet

FYSIOTERAPEUT – fysioterapi avdeling
100% stilling fra ultimo mai 2003

Sykehuspraksis er en fordel og det legges vekt på motivasjon til faglig
utvikling, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
Stillingskode 4633. Årslønn: kr. 250.000 – 271.000,
(avhengig av ansiennitet) i 100% stilling.
Nærmere opplysninger: avd.sjef Marit Nicolaisen tlf. 37 01 43 90
eller e-mail: marit.nicolaisen@sshf.no

Søknadsfrist: 4. april 2003.
Søknad på fastsatt skjema sendes til: Sørlandet sykehus HF, Direktøren,
Serviceboks  605, 4809 Arendal. Søknadsskjema fås ved henvendelse
til tlf. 37 01 42 15. Helseforetaket er et røykfritt sykehus.
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Helsekontoret

KONGSVINGER  KOMMUNE
2226  Kongsvinger.  Tlf. 62 80 80 00.  Fax: 62 80 80 10.  
postmottak@kongsvinger.kommune.no

Fysioterapitjenesten har fra 01.04.03 ledig  en 100 % stilling 
fordelt på

50% Rehabiliteringskoordinator og
50% Kommunefysioterapeut
Fullstendig utlysning finner du på våre hjemmesider:
www.kongsvinger.kommune.no  under " ledige stillinger" 
eller ved henvendelse til kommunens servicetorg tlf.62 80 80 00.
Søknadsfrist: 28 mars 2003.

Rehabiliteringsklinikken
Fysioterapiavdelingen

Avdelingsleder
• 100% fast stilling, ledig f.o.m.  01.05.03. T-sak 55/03.

Fysioterapiavdelingen har 20 ansatte. Fysioterapeutene her er knyttet til
faste poster/avdelinger og dekker den somatiske virksomheten ved
sykehuset, inklusiv en nyopprettet rehabiliteringsavdeling. I tillegg har
avdelingen en relativ stor poliklinisk virksomhet, med bl.a. mange
behandlingsgrupper.

Fysioterapiavdelingen er en selvstendig avdeling og er organisert som en
del av Rehabiliteringsklinikken i Helse Nord-Trøndelag, sammen med
avdelinger for revmatologi, nevrologi, ergoterapi, fysikalsk medisin og
rehabilitering, samt psykolog-, sosionom- og logopedtjeneste. Det
legges vekt på å utvikle tverrfaglig samhandling innen
pasientbehandling og kompetanseutvikling. Avdelingen holder til i nye
moderne lokaler med bl.a. to treningssaler og 100m2 varmtbasseng.

Avdelingsleder for fysioterapiavdelingen er faglig/administrativ leder
med resultatansvar for produksjon, økonomi og personal.
Avdelingsleder inngår i Rehabiliteringsklinikkens lederråd, med
klinikkleder som nærmeste overordnede. Helse Nord-Trøndelag er inne i
en pågående organisasjonsprosess, med gjennomgående
klinikkstruktur for sykehusene i Namsos og Levanger. Det tas derfor
forbehold om endringer i organisasjonsstrukturen internt i klinikken.

Som avdelingsleder ønsker vi en fysioterapeut med bred faglig
bakgrunn, gode lederegenskaper, lederutdanning/erfaring, vilje og evne
til samarbeid og faglig utvikling.

Vi kan tilby en interessant og utfordrende stilling med store
utviklingsmuligheter i et entusiastisk tverrfaglig miljø. Ved en eventuell
intern tilsetting vil en stilling som fysioterapeut bli ledig.

Fysioterapeut
• 100% fast stilling, ledig fra august 2003, T-sak 56/03.

Fysioterapeutene er fast ansatt i fysioterapiavdelingen men knyttet til
faste poster i sykehuset. Jobbrotasjon ved behov. Felles poliklinikk og
gruppebehandlinger. Vi har p.t. 11 grupper. Ved eventuelt internt
opprykk, ledig vikariat til april 2004 i 100% stillling.

Spørsmål om stillingene ved sjefssfysioterapeut Brit Ellekjær eller
klinikkleder Dagfinn Thorsvik. tlf. 74 09 80 00.

Sykehuset Levanger har egen hjemmeside: www.hnt.no.

Lønn etter avtale. Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk,
gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. Helse Nord-Trøndelag HF har
egne barnehager og boligselskap både i Levanger og Namsos.
Tiltredelse senest tre måneder etter tilskriving, hvis ikke annet er anført.
De som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig
kommunikasjon. Tuberkulinstatus - ikke eldre enn tre mndr. - må
fremlegges før  tiltredelse.

Søknad med originale dokumenterte kopier av attester, vitnemål og
godkjenning sendes Sykehuset Levanger, personalavdelingen,
7600 Levanger, innen 4. april 2003. Merk søknadene med T-sak nr.

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger,
DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og
hovedkontoret ligger i Levanger.

Helse Nord-Trøndelag HF har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor
enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet.
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Sykehusets ledige stillinger ligger på
internett: www.jobbnord.no

Helse Nord Trøndelag HF

Sykehuset Levanger
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Bruk gjerne e-post når du sender
annonser til Fysioterapeuten:
fysioterapeuten@fysio.no

Psykomotoriker
Veldrevet og godt innarbeidet institutt på Slemdal har ledig kontor
for fysioterapeut med eller uten driftsavtale. Henvendelse psykolog
Christopher Lien, Slemdal Fysioterapi as, postboks 116 Slemdal,
0710 Oslo. Tlf. 90 89 98 81.

RINGERIKE KOMMUNE

FYSIKALSK INSTITUTT
med 1/2 driftsavtale vurderes solgt
Instituttet ligger på Sokna, 2 mil nord for Hønefoss.
Henv. Gunnvor Roverud , tlf. 32 11 60 00, arb, 32 14 54 80 priv.,
913 54 270 mob.
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Ringerike kommune,
Austjord behandlingssenter,v/Eli-Anne Jacobsen, Austjord,
3514 Hønefoss innen 1. april.

Fysioterapeut
m/videreutd. i psykomotorisk fysioterapi
VDPS, Stokmarknes

• 1/1 fast stilling med tiltredelse snarest. St.nr. 315-0404.

Søkere uten psykomotorisk utdanning, men med interesse for å ta
utdanningen oppfordres også til å søke.

Stillingen er direkte underlagt avdelingsoverlege og inngår i et team med to
ergoterapeuter. Arbeidsoppgavene og innholdet i stillingen er under utvikling,
og vil være knyttet til avdelingene ved VDPS.

For nærmere informasjon kan følgende kontaktes: kst. avd.overlege Trond
Sætre tlf. 75 42 50 00 eller personalsjef Synnøve Orvik, tlf. 75 42 41 40.

Lønn etter gjeldende overenskomst. Før tiltredelse skal tilfredsstillende
helseattest av nyere dato fremlegges.

Søknad, vedlagt CV, kopier av vitnemål, referanser, attester og autorisasjon sendes: Hålogalands-
sykehuset Stokmarknes, Personalseksjonen, 8452 Stokmarknes. Søknadsfrist: 4. april 2003.

Hålogalandssykehusets stillinger ligger på: www.jobbnord.no

Hålogalandssykehuset, Stokmarknes
har følgende stilling ledig:
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Velkommen til Akershus Universitetssykehus!

1474 Nordbyhagen Tel. 67 92 88 00, Fax. 67 92 00 00

Fysioterapiavd. har ledig 2 faste fysioterapeutstillinger på psykia-
trisk avd., med snarlig tiltredelse. Fysioterapiavd. har 26 stillinger,
hvorav 3 er tilknyttet psykiatri og inngår i en egen seksjon.
Psykiatrisk avd. omfatter akutt, - allmenn- og nevropsykiatri med
totalt 10 poster.

Den ene stillingen er tilknyttet akutt psykiatri, den andre allmenn-
psykiatri. Fysioterapeuten er knyttet til en enkelt post og inngår i
et tverrfaglig team med psykiater, psykolog, sykepleier, sosionom
og ergoterapeut. Fysioterapeuten er bl.a. ansvarlig for vurderinger,
individuell behandling og ulike grupper.Vi søker fysioterapeut med

interesse for/erfaring fra fagområdet.Til begge stillinger vektlegges 
personlige egenskaper. Lønn etter kompetanse. Spm. om stillingen
rettes til avd.sjef Sidsel Homb, tlf. 67 92 83 41.

Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Søknad (merket med
saksnr.) med CV, kopier av attester og vitnemål (som ikke retur-
neres) sendes Akershus universitetssykehus HF, personalavd.,
1474 Nordbyhagen.

Søknadsfrist: 28. mars 2003

Akershus Universitetssykehus HF (tidl. Sentralsykehuset i Akershus) skal bygges ut og vil i
løpet av noen år bli et av landets største sykehus. Sykehuset ligger i Lørenskog kommune,

2 mil øst for Oslo sentrum.Vi kan tilby deg et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling 
sammen med dyktige og engasjerte kolleger.Vi tilbyr våre ansatte en rekke fine velferdstilbud som bolig og barne-

hage, bedriftsidrettslag, flott kantine og hytter i Trysil og på Tjøme.

Lyst til å jobbe innen psykiatri? Saksnr. 64

Se fullstendig utlysningstekst på internett: www.ahus.no eller www.aetat.no

www.oslo.kommune.no  

Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen-Ullevål

Bydel St. HansHaugen-Ullevål  har ledig 

et fullt driftstilskudd i veletablert institutt 
Se full utlysning på internettadresse : 
http://www.bsu.oslo.kommune.no fra fredag 14.03.03

Bydel St. Hanshaugen-Ullevål
Ankersbakken 27, 0172 Oslo
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Kjøp/salg/leie

Fysikalsk institutt i Oslo avvikles
I denne forbindelse selges utstyr for medisinsk treningsterapi, elektroterapi og 3
5-delte elektriske benker av ny dato. Alt er i god stand og kvalitetssikret.
Henvendelse til fysioterapeut Odd Kristiansen, Lindealleen nr. 18, 0487 Oslo,
tlf. 22 15 17 20. E-post: okristiansen@sensewave.com

Majorstuen
Stort veletablert fysikalsk institutt ønsker leietager. Separate lokaler med felles
venteværelse. Gjerne manuell terapeut eller psykomotoriker. Andre yrkesgrup-
per også av interesse. Ca 50 kvm. evt. 65 kvm.
Tlf. 22 06 86 39.

Instruksjonsvideo
til opplæring i bruk av evalueringsinstrumentet «Motor Assessment Scale»
for hjerneslag er til salgs ved Sunnaas sykehus.
Del 1 er instruksjon i bruk av instrumentet. Del 2 er video-opptak av 5 pasien-
ter som gjennomgår testen. Manual, skjema og skårfasit er inkludert. Videoen
er av 2 timers varighet. Pris: kr. 800. Henvendelse Sunnaas sykehus ved fag-
sjef Astrid Kjendahl eller Anne Lannem, tlf. 66 96 90 00.

Frydenberg Opptreningssenter ligger i Vikersund, Modum kommune. Det er en mo-
derne opptreningsinstitusjon i gr. II med 41 plasser. Frydenberg gir behandlingstil-
bud innenfor medisinsk og fysikalsk opptrening og lettere psykiske lidelser. Vi øn-
sker at opptreningstilbudet skal være et bidrag til brukerens egen innsats for å nå
de mål han/hun har satt seg. Målet søker vi å nå gjennom et tverrfaglig samarbeid,
der pasienten er i fokus og selv er den viktigste aktøren. Frydenberg har 30 ansatte
bestående av: lege, fysioterapeuter, sykepleiere, psykatrisk sykepleier, hjelpepleiere,
aktivitør, kjøkkenpersonale, renholdere og vaktmester.
Frydenberg er en stiftelse opprettet av Normisjon.

Vi søker etter:

Fysioterapeut, 100% engasjement
Fysikalsk avdeling består av 3 fysioterapeuter i 100% stilling. Vi tilbyr
fysioterapi individuelt og i grupper.

Vi ønsker  en person som har interesse for rehabilitering - gjerne innen-
for et spesialfelt,  har ønske om faglig utvikling,  er nytenkende og åpen
for tverrfaglig samarbeid. Fysioterapiavdelingen er et team som jobber
sammen. Vi legger derfor vekt på samarbeid og personlig egnethet.

Tiltredelse:  etter avtale. Med varighet ut august 2003,
mulighet for forlengelse.
Lønn: Etter off. regulativ, med tillegg i grunnlønn.
Søknadsfrist: 27. mars 2003
Opplysninger om stillingen: Daglig leder Nina Brokhaug eller
ledende fysioterapeut Åshild Sukka, tlf: 32 78 66 00,
e-post: frydenberg@frydenberg.org
Hjemmeside: www.frydenberg.org

Søknad med CV og kopier av attester og vitnemål sendes til:
Frydenberg Opptreningssenter v/Daglig leder, Øst-Modumveien,
3370 VIKERSUND eller på e-post.

3370 Vikersund

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

Sjekk også www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked



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 2003 er det tildelt nærmere 3,95 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.
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● NFFs kurs og møter
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyggingen.
Antall timer blir påført kursbeviset.

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.

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

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.

Kursnr.316013

Terapiridning – trinn 1 (Obs! Nye kursdatoer)
Terapiridning er foregyggende og behandlende tiltak for barn og voksne med
kroniske lidelser og funksjonshemninger. Gjennomført NFF’s Terapiridning
trinn I og II er et krav for å drive terapiridning.

Målgruppe: fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Hestekunnskapseksamen fra Norsk Heste-
fagskole (se nederst i annonsen) samt rideferdigheter tilsvarende LB-dressur,
skriftlig dokumentert av godkjent ridelærer.
Etter gjennomført kurs (trinn 1 og trinn 2) skal kursdeltakerne:
• kunne lede terapiridning etter gjeldende retningslinjer
• ha kjennskap til ride- og hestefag
• ha kunnskap om patologi hos pasienter i forhold til behandling med

terapiridning
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Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Ellen Roseth
Tid: 22. – 26. september (uke 39)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 1. august 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Krav til Hestekunnskapseksamen:
Hestekunnskapseksamen arrangeres av Norsk Hestefagskole,
Starum, 2850 Lena.
Tlf. 61 16 55 00. Eksamensdag: 19. juli. Påmeldingsfrist: 2. juni.
For mer informasjon om kravet ved eksamen og påmelding, ta kontakt
med Norsk Hestefagskole (www.nhest.no).

Kursnr. 337013

BOBATH BARNEBEHANDLING – refresher course
Bobath barnegruppe arrangerer i samarbeid med NFFs fagseksjon et refresher
kurs i Bobath barnebehandling i juni 2003.
Målgruppe: fysioterapeuter som har gjennomgått grunnkurs
i Bobath barnebehandling.
Opptakskrav: gjennomgått grunnkurset

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Judy Murray og Jean-Pierre Maes
Tid: 2. – 6. juni 2003
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 3. april 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.

Helse- og miljøarbeid

Kursnr. 320413

Helse- og miljøarbeid for bedrifts-
fysioterapeuter del I
Kurset er flyttet fra Tromsø til Oslo.
Obs! nye datoer og ny påmeldingsfrist

Fysioterapeuter som jobber med forebyggende arbeid i bedrifter har be-
hov for fagspesifikke tilbud i tillegg til tverrfaglige tilbud. Størstepar-
ten av de arbeidsrelaterte sykdommene er belastningslidelser. Dersom
fysioterapeuter i større grad går inn i forebyggende arbeid med ergono-
misk rådgivning, vil en ved forebygging og tidlig intervensjon kunne
redusere arbeidsrelaterte belastningslidelser. Deltakerne skal tilegne
seg et grunnlag i ergonomisk rådgivning i virksomheter og forholdene
skal legges til rette for en videre fagutvikling på området.
Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring
fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter
som jobber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i virksom-
heter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjon
Kursledere: Hasse Storebakken og Vera Hejna Romstad
Tid: 2. – 6. juni
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.425,- for medl., kr. 6.300,- for ikke medl.
Påmeldingsfrist: 28. mars
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

<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 helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som jobber/tar opp-
drag 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.

Manuell terapi
Kursnr. 330123

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: 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. 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
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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.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 390213

Grunnkurs I i psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi
OBS! Kurset er flyttet fra uke 23 til uke 21

Fagfeltet psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi tar sikte på å kvalifisere
fysioterapeuter til å arbeide med psykosomatisk og psykiatrisk problematikk,
både med tanke på adekvat evaluering av pasientene og for å foreta riktig valg
av behandling.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra psy-
kiatrisk og psykosomatisk fagområde, og fysioterapeuter som ønsker å lære
en helhetlig kroppsundersøkelse til bruk i allmenpraksis.
Opptakskrav: Grunnutdanning og 1 års praksis etter grunnutdanningen.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• ajourført kunnskapsområdet psykosomatikk fra grunnutdanningen
• kjennskap til mennesket i interaksjon med indre faktorer (følelser)

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

heter hos personen sett i sammenheng med livssituasjon og personens
egen opplevelse av seg selv og sin situasjon = ressursvurdering

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sogn og Fjordane
Kursledere: Kirsten Ekerholt
Tid: OBS! OBS! nye kursdatoer: 19. – 23. mai
Sted: Florø
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 27. mars 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.

Kursnr. 390913

Internatkurs! - Basal kroppskjennskap III
Basal kroppskunnskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode som tar ut-
gangspunkt i en forståelse av mennesket der psykiske, fysiske, sosiale og
eksistensielle faktorer gjensidig og samtidig påvirker og påvirkes av hveran-
dre. Arbeidsformen fokuserer på menneskets funksjonskapasitet, ressurser og
tilgang til egen kreativitet. Selvopplevelse av egne bevegelsesvaner stimuleres
individuelt og i samhandling med andre mennesker. Øvelsene er hentet  fra og
knyttet til dagliglivets bevegelser: ligge, sitte, stå, gå og stemmebruk. Ar-
beidsformen er spesielt egnet for gruppeterapi, men nyttes også i individual-
terapi.

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig ut-
dannede fysioterapeuter.
Opptaksvilkår: Fysioterapeuter som har gjennomgått BK I  og BK II.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper, fer-
digheter og holdninger slik at de:
• har utviklet fordypet personlig erfaring i Basal Kroppskjennskap
• har kjennskap til pedagogikk og kommunikasjon i Basal Kroppskjennskap
• har tilegnet seg erfaring med basal Kroppskjennskap i smågrupper i kli-

nisk/forebyggende fysioterapi

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: 17. – 22. august
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Deltakerantall: Maksimalt 14
Kursavgift: medlemmer kr. 3.425,- ikke-medlemmer kr. 6.300,-
Fullpensjon: enkelt rom kr. 590, dobbeltrom kr. 490 per pers.
Påmeldingsfrist: 19. juni 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kurs i bevegelse og bevisstgjøring – basert på
psykomotoriske prinsipper
Deltakerne skal tilegne seg erfaring(er) med hemmende anspente og frie be-
vegelser. Erfare hvordan pusten har en sentral funksjon i dette samspillet. Gi
deltakerne erfaring i og lyst til å drive bevegelsesgrupper som oppfølgende,
forebyggende og alternativ fysioterapi. Rette våre medmennesker på sporet til
egen ivaretakelse, det vil si gi pasienten ansvar. Bevisstgjøre fysioterapeuten
på egne bevegelser, for egen del og som forbilde. Aktivisere fysioterapeuters
bevegelsesrepertoar i behandling.
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptaksvilkår: Grunnutdanning

Praktiske opplysninger:
Arr: Attføringssenteret i Rauland (AiR)
Kursledere: Gudrun Øvrebekk og Ingar Kvebæk
Dato: fredag 9. og lørdag 10. mai 2003
Tidspunkt: fredag kl. 1100 – 1800, lørdag kl. 0900 - 1600
Sted: Attføringssenteret i Rauland
Kursavgift: kr. 2.000,- for medlemmer inkl. lunsj, kr. 3.800,-
for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 11. april 2003
Påmelding til: Ingrid Vibeke Nesbakken, AiR, 3864 Rauland.
Tlf. 35 06 28 00, Fax 35 06 28 01. Mail: irene.oyeflaten@air.no
Først til mølla prinsippet gjelder ved påmelding.
Overnatting: Rauland Høgfjellshotell, tlf. 35 06 31 00.
Pris: kr. 860,- inkl. frokost ogmiddag.
Raulandsakademiet (enkel standard), tlf. 35 07 32 92. Pris kr. 340,- inkl.
frokost. To-retters middag: kr. 100. Må bestilles på forhånd.

Rehabilitering

Kursnr. 340113

Gammel og god! (3 dagers kurs)

- 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: 04. - 06.juni 2003
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr. 2.900 for medlemmer og kr. 5.800 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. 380213

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nordland
Kursledere: Ingunn Orø, Randi Daae Stordal, Marijke Risberg
Tid: 12.-16.mai, uke 20, 2003
Sted: Bodø
Deltakerantall: 24
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 evt. i tillegg til kursavgiften.

WEEKEND–KURS i T´ai Chi/Basal kroppskjennskap,
internatkurs
Arr.: NFF avd. Nord Rogaland
Målgruppe: fysioterapeuter med erfaring i Tài Chi og Basal kroppskjennskap
tilsvarende BK II, evt. Annnen praksis i T“ai Chi. Ev. Andre yrkesgrupper el-
ler interesserte.
Kursleder: fysioterapeut og høyskolelektor Ulla-Britt Skatteboe
Tid: Torsdag 12.06.03 kl. 17.00 – søndag 15.06.03 kl. 14.00
Teori og mye praksis i alt 22 kurstimer.

Sted: Røvær, en liten naturskjønn øy utenfor Haugesund. God kommunika-
sjon med rutebåt fra Haugesund ( 20 min ). Undervisning på bedehuset på
Røvær. Overnatting i leiligheter, full pensjon på Sjøhuset.
Pris: noe avhengig av antall deltakere, min 10 deltakere, maks 14.
Kursavgift: kr. 2.500,- for NFF medlemmer, kr. 3.700,- for ikke medlemmer.
Overnatting og full pensjon kr. 1300,-.

Mer informasjon fåes ved henvendelse til kurskontaktene:
Gro Randi Frøyland, Skippergt. 14, 5527 Haugesund.
Tlf 52 714870, e-post: gro-f@online.no
Marlene B. Rødeseike, Møllerveien 22, 5525 Haugesund.
Tlf 52 73 15 80, e-post:
marlene_sjohusetfysioterapi@msn.com
Skriftlig påmelding til Gro Randi Frøyland innen 30.03.2003.

NFF avd. Akershus
Årsmøtet avholdes i Lillestrøm Kultursenter
mandag 24. mars 2003 kl 16.45-18.45.

NFFs faggruppe for geronto-geriatrisk fysioterapi
inviterer til

ÅRSMØTE OG SEMINAR 2003

Rehabilitering med fokus på hodet
Forelesere: Psykolog Ida Lemjan Færøy og spesialpedagog Dagfrid
Hokstad fra Øverby Kompetansesenter på Gjøvik.
Sted: Hamar kulturskole (tidligere Sang og Musikkens Hus) Finstadgt.
11, 2311 Hamar. (Parkeringsplass etter Vangsveien ved Hamar Stadion –
forbi CC Marten mot Hamar sentrum).
Tid: 28.03.03 kl 10.30 – 15.00. Registrering fra kl 09.30.
Årsmøte kl 15.30 – 17.30.
Pris: medl av G/G gruppen kr 400,- andre kr 700,- prisen er inkl. lunsj +
kaffe/te. Medlemskap i faggruppen koster kr 300,-

PROGRAM (med forbehold om små praktiske forskyvninger):
0930–1030 Registrering / kaffe.
1030–1300 Hjernens arbeidsområder – rehabilitering med fokus på

hodet. Ved Ida Lemjan Færøy og Dagfrid Hokstad.
Pauser ved behov.

1300–1400 Lunsj.
1400–1500 «Kraftklubben». Presentasjon av en gruppe hjerneslag-

rammede. Et samarbeid rehab/voksenpedagogisk senter i
Ringsaker kommune.

1500–1515 Pause.
1515–1530 Registrering av stemmberettigede.
1530–1730 Årsmøte.

Påmelding til: Sidsel Skjølaas, Parkgården, 2317 Hamar,
tlf 62 54 60 13 / 62 54 60 00, e-post:
sidsel.skjolaas@hamar.kommune.no innen 21.03.03.
Betaling til: G/G-gruppen ved Katy Sørheim, Borgensvingen 21,
9100 Kvaløysletta på kontonr. 1602 59 25606 innen 21.03.03
Ved påmelding og betaling må det opplyses om navn, adresse, telefonnr
og eventuelt e-post adresse til deltaker, navn på betaler og medlemskap i
faggruppen.

Overnatting: ved behov for overnatting kan det tas kontakt med:
Seiersted Pensjonat, Holsetgt. 64 2318 Hamar, tlf 62 52 12 44.
Scandic Hotell, Vangsveien 121 2318 Hamar, tlf 62 52 70 00.

Togtider: 05:06 fra Skien, 07:57 fra Oslo S, 08:25 fra Gardermoen,
09:25 til Hamar
08:37 fra Oslo S, 09:05 fra Gardermoen, 09:54 til Hamar
18:10 fra Hamar, 19:08 til Gardermoen, 19:34 til Oslo S, 22:30 til Skien
19:04 fra Hamar, 20:08 til Gardermoen, 20:34 til Oslo S, 23:30 til Skien.

Etter årsmøtet blir det middag for egen regning for interesserte på re-
staurant Mississippi, som ligger like i nærheten av jernbanestasjonen.

Lørdag 22. mars 2003 avholdes UFFs første årsmøte i Trondheim.
Sted: På Høgskolen i Sør-Trøndelag (Ranheimsvn. 10)
Tid: 1615 – 1815

Foreløpig saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av ordstyrer/referent
3. Beretning 2002-03
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Måldokument/handlingsplan
7. Valg av a) styre, b) regnskapskontrollør, c) valgkomite
8. La trygderefusjonen følge pasienten og ikke driftstilskuddet
9. Eventuelt.

Vi viser spesielt til vår sak 8 der vi skal behandle vår konsekvensanalyse
av å la trygderefusjonen følge pasienten og ikke driftstilskuddet. Denne
og andre årsmøtesaker bil bli lagt ut på vår
hjemmeside www.sling.no/uff
Andre saker som ønskes fremmet må senest være poststemplet 7. mars –03.

På kvelden satser vi på å få til et sosialt arrangement. Vi vil hjelpe til med
å formidle billige overnattingsmuligheter i Trondheim.

For mer informasjon/innmelding i UFF:
Internett: www.sling.no/uff  E-post: uff@sling.no
Tlf. 92 66 88 98 (onsdager etter 1500)
Post: UFF, c/o S. Vikdal, Aasta Hansteensv. 16a, 7046 Trondheim.

Årsmøte UFF 2003 (Unge Fysioterapeuters Fellesskap)

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

Stipend til privatpraktiserende fysioterapeuter
Søknadsfrist 30. april 2003

I forbindelse med faglig ajourføring og etterutdanning som påbegynnes
i 2003 kan privatpraktiserende fysioterapeuter søke om stipend.

Søkere må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning)
og daglig virke i Norge.

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

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)
For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 2/2003.

Utdanningsstipend – Reisestipend
Søknadsfrist 1. april 2003

Utdanningsstipend i forbindelse med faglig videreutdanning.
Reisestipend for reiser i forbindelse med utdanningsformål høst 2002

eller vår/høst 2003.

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) og
daglig virke i Norge kan søke.

Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes. Kriterier og
søknadsskjema finnes også på Fondets hjemmeside på

Internett: http://www.fysio.no/fondet.

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)
For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 1/2003.

AKTIV RYGGSKOLE, sekundærprofylakse
med dokumentert effekt!

25. og 26. april  ELLER  9. og 10. mai.
Vi velger datoen som passer for flest.

Kursledere: Bredo Glomsrød og Jan Harald Lønn
Pris: 2200 kroner, (inkl. mat og kurskompendium)

Tid: fredag kl. 14 – 19, lørdag: kl. 09.30-14.30
Påmeldingsfrist: 11. april.

Sted: Brogaten Fysikalske Institutt, Fredrikstad
Informasjon/påmelding: 69 31 28 55

Pre WCPT Seminar – Barcelona, Spain
LUMBO-PELVIC INSTABILITY
What is it? – How to treat it. An intensive two day hands-on workshop

Day 1 Differential diagnosis of low back pain.
(5th Jun) Protocol for clinical identification of lumbar / SIJ instability patterns.

Testing of altered local and global muscle recruitment patterns.
Day 2 Core stability. A systematic approach to grading & progression.
(6th Jun) Use of gymnastic balls for stability training.

Basic design of preliminary flexibility programmes.
Designing individual programmes, from Beginners to Elite level.

Dr. Mel Cusi, MBBS, Cert Sp Med, FACSP,FASMF, Visiting Fellow
Uni of NSW
Trish Wisbey-Roth, B AppSc (Phty), M Sp Physio, Sports and
Manipulative Physiotherapist
Registration Fee:  300 Euros includes course book, gym ball and vi-
deo Take Control of your Spine
Expressions of interest: Wisbey-Roth Consulting,  PO Box 400,
Oatley  NSW 2223

Manuell terapi – Integrert kroppsterapi: hode, nakke, kjeve

I kurset vil vi fokusere på flere innfallsvinkler

for å jobbe med disse potente strukturene som

kan redusere spenningsnivået i hele systemet.

Ved å foreslå nye bevegelsesmuligheter og bruk

av spesifikke intra-orale teknikker, kan du om-

programmere fastlåste strukturelle mønstre og 

løsne varsomt på kroniske tilstander. 

Kunnskapene kan brukes i forskjellige terapeutiske situasjoner. Særlig 

med TMJ, hodepine, nakkesmerter, svimmelhet, tinnitus og whiplash.

Hjelp kroppen til å finne tilbake til sitt opprinnelige tilstand. 

Målgruppe: Terapeuter som ønsker å utvide sine kunnskaper og lære

flere teknikker for å jobbe med hode-kjeve-nakke.

Kursleder: Kari Couchman

Tid: 26.-27. April 2003.   kl. 12-18

Sted: Bergen

Kursavgift: 2000,-

Påmeldingsfrist: 11. April

Info og påmelding: Kropp og Sjel    tlf. 55 96 27 19 
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● Universitets- og høgskoleutdanninger
For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Videreutdanninger høsten 2003

Avdeling helse- og sosialfag,
Institutt for videreutdanning, etterutdanning
og oppdragsvirksomhet

Bevegelsesvitenskap, 15 studiepoeng
Motorisk atferd – teori og praktisk anvendelse.

Deltidsstudium over ett semester med 3 studiesamlinger. Opptakskrav er
3-årig helsefagutdanning, eller annen relevant utdanning av tilsvarende
omfang og nivå fra høgskole eller universitet. Studiestart i første halvdel
av september, 2003.
Studiet koster kr. 9 500,- pr. student. Ordinær semesteravgift, kr. 352,
kommer i tillegg. Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Kontaktpersoner:
Arve Vorland Pedersen, tlf. 73 55 92 72.
E-post Arve.Pedersen@ahs.hist.no
Jan Harry Størksen, tlf. 73 55 92 75. E-post Harry.Storksen@ahs.hist.no

Søknadsfrist: 15. april 2003.
Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til:
Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag.
Tlf. 73 55 91 50 / 73 55 92 54. Fax. 73 55 91 51

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinske fakultet
Det psykologiske fakultet

Universitetet i Bergen tilbyr høsten 2003

MASTERPROGRAM I HELSEFAG
innen følgende studieretninger:

● Sykepleievitenskap
● Fysioterapvitenskap
● Helsefremmende arbeid/helsepsykologi
● Logopedi
● RAB-fag (radiografi, audiografi og bioingeniør -fagene)

Masterprogrammet bygger på bachelorgrad i helse- og sosialfag eller
tilsvarende, og fører fram til mastergrad i helsefag. Masterprogrammet
er organisert som et heltidsstudium over 2 år eller som et deltidsstu-
dium over 4 år. Studiet er organisert i samlinger og undervisningen vil
delvis være nettbasert. Det er en forutsetning at studentene har tilgang
til PC med internett.

Søknadsfrist: 15. april 2003.

For nærmere informasjon om  masterprogram i helsefag:
http://www.uib.no/med/undervisning/Helsefag.htm

Søknadsskjema og opptakskrav:
http://www.uib.no/med/Opptak/Helsefag.htm

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Ulriksdal 8c, 5009 Bergen,
tlf. 55 58 61 99, e-post: studiekonsulent@isf.uib.no

www.fysioterapeuten.no

Studentopptak høst - 2003
Mastergrad i helsefagvitenskap
Mastergrad i helsefagvitenskap er et studietilbud rettet mot studenter
med 3-årige helseprofesjonsutdanninger. Mastergradsstudiet er i første
rekke rettet mot sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter og ergotera-
peuter. Søkere med annen helsefaglig grunnutdanning og som forøvrig
fyller opptakskriteriene, kan også søke. Det tas opp inntil 30 studenter
under forutsetning av at det melder seg 30 søkere som er kvalifisert i
henhold til reglementet.
Opptakskrav er bachelorgrad eller cand.mag.grad med minst 60 vekttall
innenfor  helse- og samfunnsfag.  Annen grad eller utdanningsløp av
minimum 3 års omfang som er godkjent som jevngod med ovennevnte
grader eller utdanningsløp. Studiet forutsetter grunnutdanning i et av
følgende helsefag: ergoterapi, fysioterapi, sykepleie eller vernepleie.
Studenter med annen bakgrunn kan søke opptak etter særskilte regler.
I spesielle tilfeller kan det godkjennes andre dokumenterte kvalifikasjoner
som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.
Ved fullført mastergrad oppnås graden Master i Helsefagvitenskap.
Normert studietid er 2 år  på full tid. Studiet kan gjennomføres som
deltidsstudium på 3 år. 
Søknadsfrist:  15. april 2003.
Søkere som ikke er immatrikulert ved et norsk universitet, 
må immatrikulere seg ved Universitetet i Oslo.
Opplysninger om studiet finnes på Internettadresse:
http.//www.med.uio.no/andre/helsefag/ eller ved henvendelse til
seksjonen.  Søknadsskjema fås ved henvendelse til:
Seksjon for helsefag
Universitetet i Oslo Besøksadresse:
Postboks 1153 – Blindern Gydas vei 8, 4 etg
0316 Oslo Majorstua, Oslo
Telefon: 22 85 84 10 (mellom kl. 11.00-14.00). Faks: 22  85 84 11

UNIVERSITETET
I OSLO
Det medisinske fakultet
Seksjon for helsefag
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MASTER I HELSEFAG
Det medisinske fakultet

Studiestart høst 2003
Med forbehold om godkjenning tilbyr Universitetet i
Tromsø et mastergradsstudium i helsefag for sykepleiere,
fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og radiografer.
Målsettingen med mastergradsstudiet er å bidra til kunnskaps-
vekst og utvikling av eget fag, undervisning og forskning,
samt øke forståelse mellom de ulike helsefag.  Det legges opp
til to studieforløp.
1. Ett forløp normert til 2 år på full tid.  Dette tilbys også som

et deltidsstudium over 3 år.  Ønske om full- eller deltids-
studium må spesifiseres i søknaden.

2. Ett forløp hvor gitte videreutdanninger i helsefag gis
innpass med ett år i en mastergrad. Det andre året tas ved
ASH. Dette gis kun som fulltidsstudium.

Opptakskrav er bachelorgrad, cand.mag.-grad eller
tilsvarende, hvor grunnutdanningen gir fast uttelling.
Det stilles krav om praksis for begge studieforløpene.
I tillegg stilles det krav om examen philosophicum og
kunnskaper i forskningsmetode og statistikk i et omfang av
15 studiepoeng.
Søknadsfrist: 15. april 2003.
Nærmere opplysninger om studiet finnes på nettadresse:
http://www.fm.uit.no/info/ikm/ash/index.html eller ved
henv. til: Avdeling for sykepleie og helsefag, Institutt for
klinisk medisin, Med. fak., MH-bygget, 9037 Tromsø.

Avdeling for sykepleie og helsefag
UNIVERSITETET I TROMSØ
9037 Tromsø, tlf. 77 64 52 66 eller 77 64 48 62
fax. 77 64 52 70
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Etterutdanning

HVA MED DIAKONI?
Din utdanning som fysioterapeut er et godt grunnlag for å bygge vi-
dere med et årsstudium i diakoni - 60 studiepoeng.

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

Menighetssøsterhjemmets Høgskole, Avd. for Diakoni
Linstowsgt. 5, 0166 Oslo.
Tlf. 22 98 63 00/22. Faks 22 98 63 50.
E-post: jaynie.folgero@oslomsh.no

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

Utdanning i Gestaltterapi
Norsk Gestaltinstitutt AS starter nye klasser i den 4-årige deltids-
utdanningen i Oslo, Stavanger og Tromsø høsten 2003. Gestaltterapi er
en retning innen psykoterapi og brukes til personlig utvikling, coaching,
organisasjonsutvikling og terapi.
Opptakskrav er høgskole og eller tilsvarende, erfaring fra arbeid med
mennesker og egenerfaring med gestaltterapi.

Info-kvelder: Oslo: 12. mars og 8 april, Stavanger: 3. april,
Tromsø: 27. februar og 24. april.
Tidspunkt: kl. 18-21.
For nærmere informasjon om instituttets tilbud: www.gestalt.no

Fr. Nansensv. 12, 0369 Oslo. Tlf. 23 33 02 30

gir utdannelse i

AKUPUNKTUR

som omfatter klassisk og moderne akupunktur. Utdanningen arrangeres
som 7 – 11 week-end seminarer per år i 3 år, også nettbasert opplæring.
Opptakskrav er helsefaglig utdannelse med min. medisin grunnfag,
som evt. kan tas parallelt med studiet i akupunktur.
Kurset passer for fysioterapeuter.

Søknadsfrist. 15. mai 2003.
Kursstart i Sandvika 28.08.03 og Bergen 21.08.03.

For info og brosjyre ring eller skriv til: Nordisk Akupunktur-
høgskole, Løkketangen 12A, 1337 Sandvika. tlf. 67 54 06 07/08,
Faks 67 56 56 76, Internett: www.nahs.no

Avd. av China Beijing Internaitonal Acupuncture Training Centre (CBIATC)
Løkketangen 12A, 1337 Sandvika, Norge
Tlf. 67 54 06 07, Faks 67 56 56 76

NORDISK     AKUPUNKTURHØGSKOLE (NAHS)

Sted Dato
Stavanger 26.-28. april
Kristiansand 14.-16. juni

Manumedic har etablert seg på det skandinaviske og europediske mar-
kedet som en av de ledende på utdannelse og kursvirksomhet innen ma-
nuell medisin og helse.
Våre kjennetegn er intensive kurs som i løpet av meget kort tid gir delta-
keren forståelsen og praktisk kunnskap om ulike helserelaterte emner.
Vår målgruppe er motiverte mennesker som på best mulig måte ønsker å
skaffe seg teoretisk og praktisk kunnskap om forebyggende og
behandlende virksomhet. Utdannelsene er tatt frem spesielt for Deg som
har en basekunnskap innen anatomi og fysiologi på høgskole- eller
unviersitetsnivå.

Kursplan vårterminen 2003

1. Intensiv utdannelse til Diplomert massør
Sted Dato
Bergen 08.-11. mars
Arendal 08.-11. mars
Stavanger 15.-18. mars
Kristiansand 15.-18. mars
Kongsvinger 15.-18. mars
Ålesund 15.-18. mars
Trondheim 22.-25. mars
Pris: 2.800,- (2.300,- studenter)

2.  Stretching og triggerpunktbehandling
Sted Dato
Tromsø 03.-05. mai
Bergen 03.-05. mai
Pris: 2.100,-

3. Ryggsmerter og behandling
Sted Dato
Oslo 10.-11. mai
Trondheim 10.-11. mai
Bergen 10.-11. mai
Pris: 1.900,-

4. De vanligste problemstillingene og
behandling av disse
Sted Dato
Oslo 24.-25. mai
Trondheim 24.-25. mai
Bergen 24.-25. mai
Stavanger 31. mai-1. juni
Pris: 1.900,-

5. Kosthold og trening; et opplegg du kan leve med
Sted Dato
Oslo 31. mai-1. juni
Stavanger 14.-15. juni
Pris: 1.500,-

6. De vanligste idrettsskadene
Sted Dato
Oslo 7.-8. juni
Stavanger 7.-8. juni
Trondheim 7.-8. juni
Pris: 1.900,-

7. Palpasjonsteknikk
Sted Dato
Oslo 31. mai-1. juni
Pris: 1.900,-

8. Internettbaserte studier, anatomi og fysiologi
Sted Dato
Valgfritt Valgfritt
Pris: 2.000,-

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

For informasjon og påmelding:
Tlf./fax: 33 77 49 38.
E-post: kursinfo@manumedic.com
www.manumedic.com

Sted Dato
Stavanger 10.-11. mai
Tromsø 10.-11. mai

Sted Dato
Trondheim 26.-28. april
Oslo 26.-28. april
Kristiansand 14.-16. juni

Sted Dato
Haugesund 22.-25. mars
Elverum 22.-25. mars
Tønsberg 29. mars-1. april
Tromsø 29. mars-1. april
Fredrikstad 29. mars-1. april
Oslo 05.-08. april
Gjøvik 05.-08. april
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Ryggforeningen i Norge arbeider for å bedre situasjonen for alle med
ryggproblemer, bl.a. ved å bidra til økt forskning rundt forebygging og
behandling av rygglidelser.
Pb 4306 Nydalen, 0402 Oslo - Tel.: 23 00 80 90, Fax: 23 00 81 19,
Besøksadresse: Kjelsåsv. 174, Oslo, www.ryggforeningen.no

Midler til ryggprosjekter
Ryggforeningen i Norge inviterer forskere til å søke om støtte til fors-
kning om rygglidelser fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) via
vår forening. Det kan også søkes om rehabiliterings- og forebyggings-
midler innenfor området rygglidelser. Ryggforeningen vil med bistand
fra sitt Forskningsutvalg vurdere innkomne søknader. Søknader vi fin-
ner støtteverdige vil bli oversendt HR.
Alle søkere må bruke nye søknadsskjema fra HR. Søknadsskjema og
retningslinjer for tildeling av midler kan fåes ved henvendelse til stif-
telsen Helse og Rehabilitering, Karl Johansgt. 23 b, 0159 Oslo.
Tel.: 22 40 53 70  Fax: 22 40 53 71
Skjema finnes også på:  www.helseogrehab.no

Søknader sendes innen 1. mai 2003 til:
Ryggforeningen i Norge, Forskningsutvalget
v/professor dr. med. Holger Ursin, Institutt for Biologisk
og Medisinsk psykologi, Årstadveien 21, 5009 Bergen.

Forskningsutvalget vil også gi opplysninger og assistanse ved utfor-
mingen av søknaden. Henvendelser kan gå til professor Holger Ursin
(Tel.: 55586227  Fax: 55589872, email: holger.ursin@psych.uib.no)
eller forskningsdirektør Hege Randi Eriksen
(email:hege.eriksen@psych.uib.no), se også internett:
www.ryggnett.no

Kunngjøring

Velkommen til 2. nordiske sittesymposium
Bedre sittemuligheter for funksjonshemmede

Call for abstracts/papers
- innbydelse til å være foreleser

Det 2.nordiske sittesymposiet arrangeres i Oslo 28.-30.april 2004 i til-
knytning hjelpemiddelmessen «Selvstendig liv». Vi samarbeider med ar-
rangørene for messen, Leverandørforeningen for helsesektoren og Nor-
ges Handikapforbund.

Rikstrygdeverket i Norge er arrangør for symposiet, sammen med
Hjälpmedelinstitutet i Sverige, Hjælpemiddelinstituttet i Danmark og
Tryggingastofnun Rikisins på Island. Representanter fra disse institusjo-
nene utgjør det faglige nettverket som er ansvarlig for gjennomføringen
av symposiet *.

Fra deltakerne på det første sittesymposiet i Stockholm i 2001 fikk vi
svært gode tilbakemeldinger. De ønsker likevel at vi i 2004 har noen
plenumsforedrag, konsentrerer oss   mer om noen fagområder og har
færre parallelle forelesninger. De valgte områdene er  ”sittetilpassing for
barn og unge”, ”sittetilpassing for eldre” og  ” forebygging og behand-
ling av trykksår”. Prioriteringene betyr likevel ikke at vi ikke også øn-
sker nye erfaringer og resultater fra andre felt innen fagområdet på sym-
posiet.

Med dette brevet oppfordrer vi deg til å sende inn abstract/oppsumme-
ring av forelesningen du vil holde, med bakgrunn i utviklings- og fors-
kningsprosjekt eller praktiske erfaringer som du har gjort. Abstracts
sendes innen 12.mai 2003 som e-post til: ragna.flo@trygdeetaten.no
Du får bekreftelse på at forelesningen er antatt innen 12.oktober.

Et abstract skal være på maksimalt 100 ord. Alle abstracts blir trykt i
programmet sammen med bilder av foreleserne. Fint om du også sender
oss et digitalt bilde samtidig med at du sender inn ditt abstract.  Både før
og etter vi har fått ditt abstract, diskutere vi gjerne innretningen og inn-
holdet i forelesningen med deg. Ta kontakt med kontaktpersonen i sitte-
nettverket ditt land *.

Forelesere deltar gratis på symposiet og vi dekker hotellutgiftene. Igjen,
hjertelig velkommen som foreleser i Oslo 28.-30.april 2004.

* FAGLIG NORDISK SITTENETTVERK:
Bengt Andersson, Hjälpmedelinstitutet, Sverige,  tel: 46 86 20 17 00
e-post:bengt.andersson@hi.se
Else Marie Hansen, Hjælpemiddelinstituttet, Danmark,
tel: 45 43 99 33 22  e-post:em.hansen@hmi.dk
Inga Jonsdottir, Tryggingastofnun Rikisins, Island, tel: 354 56 04 608
e-post: ingaj@tr.is
Ragna Flø, Rikstrygdeverket, Norge  tel: 47 22 92 74 22
e-post: ragna.flo@trygdeetaten.no

Kunngjøring

fysioterapeuten@fysio.no
www.fysioterapeuten.no

I samarbeid med OSEAN
(Osteopathic education academic
network) kan NHO tilby en fullver-
dig internasjonal osteopatisk ut-
dannelse. I samarbeid med Univer-
sity of Wales kan utdannelsen føre
frem til en mastergrad i Osteopati.

Søknadsfrist: 1. april 2003
Skolestart: 11. september 2003
Undervisningssted: Oslo

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

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

Norsk Høgskole i Osteopati
ble startet i 1998. Siden den
gang har mange osteopater
etablert egen osteopati-
praksis i Norge. I andre land
som England har Osteopat-
ene vært en del av de eta-
blerte off. godkj. helse-
arbeidere i mange år.  For
Norge er Osteopati en ny og
spennende profesjon som
står foran en kommende au-
torisasjon. Helse- og sosial-
komiteen på Stortinget gikk
inn for å begynne arbeide
med dette den 12.12.2002!
For fysioterapeuter med in-
teresse for manuell medisin,
er Osteopatiutdannelsen et
yrke hvor det medisinske
manuelle håndverk blir satt i
et helhetlig system.
NHO har er en deltids-
utdannelse på 2310 timer
som går over 5 år. Selve ut-
dannelsen er mulig å kombi-
nere med fullt arbeide innen-
for fysioterapi. Deltids-
utdannelsen bygger videre
fra grunnutdannelsen i fysio-
terapi og bygger videre mot
den ferdighet og kunnskap
som gir  den internasjonale
tittelen Osteopat DO. I til-
legg til kjente naturviten-
skaplige basalfag, vil eleven
få alle kjente og tradisjonelle
osteopatifag som GOT (ge-
neral osteopathic technique),
MET (muscle energy
technique), Craniosacral te-
rapi, Visceral Osteopati,
Funksjonelle teknikker og
andre.

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

Norsk Høgskole
i Osteopati

UTDANNELSE
I

OSTEOPATI
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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

Spesial Produkter Sør AS
Kjerreheia 45, 4621 KRISTIANSAND S.
Tlf: 38 01 55 94. Faks: 38 01 56 40.
E-post: post@spesialprodukter.no
Internett: www.spesialprodukter.no
Trykkavlastende madrasser
Prisforhandlet med RTV

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

ARKo Terapeut

Internett: www.arko.no
E-post: firmapost@arko.no

Tlf: 57 82 92 00. Faks: 57 82 92 01.

Datapakken for fysioterapeuter.

Benkespesialisten

Postboks 2018 Strømsø, 3003 Drammen.
Tlf./faks 32  23 08 73 / 32 89 75 96.
Mob. 915 72 035.

Dorcas as, 3512 Hønefoss

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

BENKESPESIALISTEN
Anné Import

Tlf. 69 12 40 45. Faks 69 12 40 46.

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 20 81

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



55Fysioterapeuten nr. 3   mars  2003

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: 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

Slutt for juksemakerne?
Februarnummeret av FYSIOTERAPEUTEN viet mye spalteplass til takstbruk og
misbruk, og i januar fikk alle privatpraktiserende medlemmer i NFF et særskilt brev
med forklaringer og utdypinger av regelverket. Vi mener derfor vi gjør det vi kan for
at medlemmene ikke skal misoppfatte eller gå seg vill i regelverket.

Når vi da fortsatt kommer under vær med at diskusjonene fremdeles går om hvor
stor egenandel man har lov å ta av pasientene, ja da siger mattheten innover meg.
Diskusjonene foregår åpenlyst og det er spørsmål om fastpris på behandling skal
være 160 eller 180 kroner uavhengig av behandlingsform. Hvem i all verden har inn-
ført begrepet fastpris? Disse diskusjonene har helt feil tematikk. Som mottaker av
driftstilskudd, det være seg stort eller lite, skal en forholde seg til takstplakaten. Det
terpes og terpes om og om igjen. Men noen ører er dessverre døve. For oss ser det ut
som om noen legger takstplakaten i en skuff  og innfører et eget system slik de angi-
velig har «lært det av en kollega».  Mange har tydeligvis også glemt at takstplakaten
skal gjøre synlig for pasientene.

Vi snakker ikke om dem som har hatt problemer med fortolkninger av regelver-
ket. Det er menneskelig å gjøre feil, vår bekymring er rettet mot dem som bevisst og
systematisk går inn for å lure både pasienten og trygdekontoret.

Fysioterapeuter er pliktoppfyllende og samvittighetsfulle, derfor er det viktig at
vår yrkesgruppe ikke skjemmes av en liten gruppe juksemakere. Hvor mange er
juksemakerne der ute? Mediene har den senere tid fokusert på legenes juks. I en ny-
lig publisert undersøkelse utført av SINTEF Unimed viser det seg at hver femte pasi-
ent betaler for mye hos legen. Jeg er redd det er grunn til å frykte tilsvarende tall om
pasienter som gikk til fysioterapeut fikk spørsmål om hvor høy egenandel de har be-
talt.

Vi vet at rikstrygdeverket intensiverer kontrollen med utbetalinger fra trygden til
fysioterapeuter. Det skal ikke lenger bare tas stikkprøver. Rikstrygdeverket foretar
risikovurderinger og har opprettet en egen trygdemisbrukseksjon.

Er det undersøkelser og kontroll som må til for å bukt med jukset, så må vi heller
tåle det.

Er det tvil om takstbruk og takstkombinasjoner er NFFs sekretariat parat til å bi-
stå, det samme er det lokale trygdekontoret. Regelverket er også lagt ut på nettsidene
til NFF og på Rikstrygdeverkets nettsider.

Jeg håper at vi i fremtiden blir spart for debattene om hvor mye penger det er mu-
lig å lure ut av pasientene. Vi skal fortsatt ha stempelet på oss som en seriøs yrkes-
gruppe, en yrkesgruppe som stiller strenge krav til fagutøvelsen så vel som til etiske
normer og verdier.
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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

Alle har behov for noen basisforsikringer; en hjem-
forsikring, en livsforsikring om du har familie, en
uføreforsikring – spesielt om du er enslig. For de
med høy gjeld er det viktig å ha en livsforsikring
som gjør det mulig for gjenlevende partner å klare
seg økonomisk dersom du skulle falle fra. Dessu-
ten vil det være nødvendig å forsikre bilen, og kan-
skje tegne en reiseforsikring.

NFFs medlemsforsikringer dekker de fleste av
disse behovene. Besøk www.fysio.no for en sam-
let oversikt. Vi har sammenlignet de kollektive til-
budene du tegner via NFF mot tilsvarende indivi-
duelle forsikringer, altså forsikringer som ikke
tegnes via medlemsskap i NFF. Utgangspunktet
er mann/kvinne 42 år, bosted enebolig i Oslo 10,
ektefelle og to barn. Priser på de individuelle
forsikringene er gitt av et forsikringsselskap som
et uforbindtlig tilbud.

NFFs innboforsikring dekker 1,3 millioner kro-
ner, egenandelen er 2.000 kroner, prisen er 1.607
kroner. Individuell forsikring dekker 1,3 millioner,
egenandelen er 4.000, prisen er 4.256. Besparel-
sen er 2.649 kroner! Innboforsikring er dyrest i
Oslo, så besparelsen er mindre hvis du bor på et
mindre sted  med færre innbrudd.

NFFs familiereiseforsikring koster 740 kroner.
Individuell reiseforsikring for to personer (ikke
familie) koster 1.160. Besparelsen er 420 kroner.

NFFs obligatoriske forsikring er en livs-, uføre-
og familieulykkesforsikring. Prisen er 1.356 kro-
ner. Individuell forsikring med samme dekninger
koster 2.500. Besparelsen er 1.174 kroner. Er du
yngre enn 42 år, er besparelsen mindre. Er du el-
dre enn 42 år sparer du mer. Årsaken er at livs-
og uføreforsikringer har høyere pris jo eldre du

blir.  NFFs forsikring har lik pris for alle.
NFFs livsforsikring på 11 G koster 932 kroner.

Individuell forsikring koster 1.854 kroner. Bespa-
relsen er 922 kroner. NFFs uføreforsikring på 11
G koster 1.441 kroner. Individuell forsikring kos-
ter 4.320, en besparelse på 2.879 kroner.

Prissettingen av 11 G død og 11 G uførhet fast-
settes i fem års intervaller. Er du under 40 år spa-
rer du mindre enn eksemplet viser. Er du over 45
år, øker besparelsen. Begge disse forsikringene kan
også kjøpes med 22 G i forsikringssum. Prisen
dobles – og det gjør samtidig besparelsen. Du kan
også forsikre din ektefelle gjennom NFFs avtale.
Også denne forsikringen gir rom for store bespa-
relser i forhold til individuelle forsikringer.

La oss anta at vårt eksempelmedlem på 42 år
i likhet med mange andre medlemmer har benyt-
tet seg av de forsikringene som er beskrevet. Den
samlede besparelse ved å benytte medlems-
forsikringene i forhold til individuelle forsikringer
er 8.044 kroner. Med en årskontingent på 3.504
betyr det at du går med et overskudd på 4.540
kroner på ditt medlemskap i NFF.

Ikke bare er prisene på NFFs kollektive forsik-
ringer gode. Som medlem har du også tilgang til
NFFs eget forsikringskontor. Forsikringskontoret
er ikke knyttet til noe forsikringsselskap. Kontoret
gir deg råd om hva slags forsikringer det er lurt
for deg å tegne, uten at du utsettes for noe kjøpe-
press. Forsikringskontoret kan også hjelpe deg
med å lese «betingelser med små skrift», slik at
du får det du har rett til etter forsikringsavtalens
vilkår. Ring gjerne 22 93 30 69, eller send en e-
post til forsikring@fysio.no hvis du har spørsmål
om NFFs medlemsforsikringer.

Oppdatering fra RTV
Rikstrygdeverket har oppdatert rundskrivet Fysiote-
rapeut. Dokumentet kan lastes ned fra NFFs hjemme-
sider under kategorien inntekts- og arbeidsvilkår og
deretter lover, forskrifter mv. for privatpraktiserende
fysioterapeuter.

Spar penger på medlemskapet
Du kan spare mange tusen kroner på å benytte deg av medlemsfordelene NFF
har forhandlet fram for sine medlemmer. Ved å benytte de kollektive forsikring-
ene får de fleste i realiteten dekket det meste av medlemskontingenten.

Penger til kvinnehelse og
manuell terapi
NFFs sentralstyre har bevilget 15.000 kroner til til
NFFs faggruppe for kvinnehelse til gjennomføring av
prosjektet «Internasjonalisering og nettverksbygging
2003». 25.000 kroner er bevilget til NFFs faggruppe
for manuell terapi og videre markedsføring av
Henvisningsprosjektet.

Hotellavtale fornyet
NFF har fornyet hotellavtalen med Rainbow Hotels til
ytterligere reduserte priser. I tillegg har NFF videre-
ført avtalen med Norlandia Hotellene. Bruk derfor
disse hotellene ved kurs og konferanser. Flere rom-
døgn gir lavere priser. Du finner mer informasjon på
www.fysio.no

Sett av 2. juni for
seniorene
UHO planlegger åtte-ti konferanser rundt omkring i
landet med tittelen Sats på seniorene. Konferansene
avvikles 2. juni 2003, og det er meningen at de lo-
kale ledd i arbeidslivets organisasjoner, arbeidslivs-
sentrene, seniornettverkene og andre skal stå for
arrangementene med noe faglig og økonomisk hjelp
og støtte fra Senter for seniorpolitikk

Konferansen er ikke bare rettet mot de som alle-
rede er seniorer, men også yngre kollegaer. NFFs til-
litsvalgte bes sette av dagen. Kontakt seniorrådgiver
Jon Olav Bjergene i UHO for mer informasjon.

Statens Pensjonskasse har for øvrig laget en
egen brosjyre om hvordan man forbereder seg til
pensjonsalderen. Etaten gir også ti kurs i dette te-
maet på forskjellige steder i landet.

Ny folder for onkologisk
fysioterapi og lymfødem-
behandling
En ny folder om onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling er tilgjengelig fra NFFs sekre-
tariat. Folderen gir en kort forklaring om fagets virke-
områder og kan med hell gis til arbeidsgivere, pu-
blikum og studenter. Bestillinger av folderen må skje
skriftlig til francoise.thorkildson@fysio.no eller faks
22 56 58 25.

NFF klager på markeds-
føring
NFF har klaget markedsføringen av den nye utdan-
nelsen Helse- og treningsterapeuter inn for Forbru-
kerombudet. Bakgrunnen for klagen er en folder dis-
tribuert av Norges idrettshøgskole med formulerin-
gen  «I Norge har man ikke tidligere hatt yrkesgrup-
per med solid kompetanse på hvordan bruke fysisk
aktivitet i forhold til ulike sykdomsgrupper». NFF
har mottatt fire konkrete klager fra medlemmene
på denne formuleringen og fant etter grundig vur-
dering at det var nødvendig å gjøre en formell mar-
kering av at denne type markedsføringen er ville-
dende både for studenter og publikum.

– Vi liker ikke å bli uvenner med beslektete fag
og forstår at noen synes at det er uheldig å klage
markedsføring av konkurrerende utdanninger inn for
myndighetene. I dette tilfellet ville det imidlertid vært
helt selvutslettende å ikke reagere, forklarer leder
Anne Lexow i NFF.

Nye rutiner skal gi
fakturaorden
NFF beklager på det sterkeste at flere medlemmer
med fast trekk av kontingent mottok faktura i fe-
bruar måned. Denne fakturaen skal naturligvis ikke
betales.

– Vi vet at dette skapte unødig forvirring blant
mange medlemmer. Nå har vi etablert nye rutiner
som sikrer at det ikke skjer igjen, sier generalsekre-
tær Lene Rønning-Arnesen.
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I nform
asjon  fra  NFF

ønsker
Når jeg

Kjenner jeg behovene mine?
•  Det er lov å unne seg en glad kropp
•  Å innrømme behovet er halvveis til mål
•  Drømmen er en drivkraft

vil
Når jeg

Er jeg motivert?
•  Er jeg nysgjerrig på mulighetene mine?
•  Vet jeg hva jeg vil?
• Å flytte fjell er å flytte meg selv 

går
Når jeg

Går jeg 30 minutter daglig?
• Øker jeg tempo? 
•  Jeg tar trappen
•  Den som har god sko kjenner at den ikke trykker

sitter
Når jeg

Varierer jeg?
•  Det er mange måter å sitte på, bruker jeg dem? 
•  Forandrer jeg sittestilling og høyde etter hva 

jeg holder på med?
•  Sitter jeg lenge av gangen? 

trimmer
Når jeg

Er det gøy?
•  Jeg velger trim som er lystbetont 
•  Mosjonerer jeg alene eller sammen med andre?
•  Regelmessig trim har størst virkning 

må
Når jeg

Kan det være at jeg ikke må?
•  Hvem sier at jeg må?
•  Jeg vet best selv 
•  Det er lov å utsette litt – til i morgen

forstår
Når jeg

Legger jeg om?
•  Tar jeg konsekvensene – tenker jeg nytt?
•  Deler jeg erfaringer med andre?
•  Ser jeg fremover?

www.fysio.no
www.beveg-deg.no

løfter
Når jeg

Tar jeg hensyn?
•  Tenker jeg lurt før jeg løfter?
• Å skyve og dra kan erstatte et løft
•  Det er løfterikt å be om hjelp

bærer
Når jeg

Tåler jeg løftet?
• Å bære er et gående løft
•  Bærer jeg som jeg evner?
•  Tar jeg vare på god bæretradisjon – bruker jeg sekk? 

ligger
Når jeg

Hviler jeg godt?
•  I sengen henter jeg ny energi for kropp og sjel
•  Sengen – et sted for spenning og avspenning
•  En tredel av livet tilbringes i sengen – godt utstyr

gir god hvile 

står
Når jeg

Skifter jeg stilling?
•  Det er bedre å stå av og til enn å sitte hele tiden
•  Skifter jeg stilling hvis jeg står lenge?
•  Jeg har god balanse med vekten jevnt fordelt 

kjenner
Når jeg

Kjenner jeg mine egne grenser?
•  Bruker jeg alle sansene mine? 
•  Lytter jeg til kroppens signaler?
•  Føler jeg meg i likevekt? 

S
J

E
K

K
H

E
F

T
E

NORSK

FYSIOTERAPEUTFORBUND

Riv, rav, ruskende riktig 

– for barn og foreldre

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

kr. 90

Plakat - Gratis
Til instituttet eller pauserommet?

Du kan lese heftene i sin helhet
på www.beveg-deg.no

Heftene er gratis, men fra 50 stik. faktureres porto
og kr. 35,- i ekspedisjonsgebyr.

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

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

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

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

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

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

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

Beveg deg-materiell
fra NFF
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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
4      17/3      21/3 11/4
5      10/4      22/4   9/5

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.

Mars
19.-21. Tønsberg. Årsmøte og fagseminar. Tema:
Nye tanker på gammel grunn. Arr.: Faggruppen
for ergonomi. Info: post@kursogkongress.no

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 terapi-
ridning. Info.: karmid@online.no

31. Lillehammer. Ledermøte i Norsk
Fysioterapeutforbund. Info: nff@fysio.no

April
1. Lillehammer. Representantskapsmøte i Norsk
Fysioterapeutforbund. Info: nff@fysio.no

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.

23. Fredrikstad, Sykehuset Østfold. Temadag om
fysioterapi til pasienter med MS. Arr.:
Fysioterapiavdelingen, SØF. Info.: 69 39 38 70, e-
post: laila.brondbo@so-hf.no.

Mai
11-13. Halmstad, Sverige. Tverrfaglig symposium
om barn med handikapp. Tema: Bevegelseses-
analyse, cerebral parese og moderne klumpfot-
behandling. Info på www.teamortopedteknik.se/
symposium.htm.

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.

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

September
8.-10. Lidingø, Sverige. Reuma 2003. Nordisk
tverrfaglig konferanse.
Info: www.reumatikerforbundet.org eller telefon +
08 692 58 00.

10.-13. Bergen. Den 10. Europeiske
brannskadekongress. Påmelding:
eba2003@congress.no. Info: www.eba2003.org.

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
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Har du fått den nye
katalogen? Hvis ikke

ta kontakt nå!

D
a PULS åpnet i Slemme-
stad, fikk lokalmiljøet et
faglig og kvalitetsmessig
godt tilbud, både innen

trening og fysioterapi. Nye medlem-
mer strømmet til hver dag.

Nærhet viktig
– Vi bor her i Slemmestad, men job-
bet i Oslo. Det var greit, men ble
tungvint i lengden. Så da anledning-
en bød seg, tok vi sjansen og hoppet
i det, forteller eiere og drivere,
Svein Tore Aksnes og Gjermund
Kveno. Dermed ble PULS
Slemmestad en realitet, på et sted
der det er 5.000 husstander og der
det innen en kjøreradius på 10
minutter bor 20.000 mennesker.

Sentret har både aerobic, spinning,
styrketrening i sal og fysioterapi. 
– I Slemmestad fantes det ikke noe
liknende. Bare et treningssted med
en helt annen profil. Ellers har folk
herfra måttet reise til Drammen,
Asker eller Sandvika. Nå sparer det
minst en halv times reisevei – hver
vei. Vi er tilstede lokalt. Det er en
styrke, fastslår de.

Passert 600 medlemmer
Da PULS åpnet dørene, hadde de
allerede 120 medlemmer på listen.
Nå har antallet fordoblet seg mange
ganger.

– Tren innendørs – realiser drøm-
mene utendørs. Det er et av prinsip-
pene i konseptet, forteller Gjermund

Kveno. Han er utdannet fysio-
terapeut og arbeidet etter uteksami-
nering på Nordstrand i Oslo. Jeg er
trygg på systemet fordi vi har erfart
at PULS gjør tingene riktig. Det er
et konsept vi kan stå inne for.
Hundre prosent, sier han.

Inkludert fysioterapi
– Kombinasjonene av fysioterapi og
treningssenter er ideell, sier Svein
Tore Aksnes. Vi setter gjerne av en
time til konsultasjon dersom vi
mener det er behov for det. Da kan
vi avdekke eventuelle problemer.
Kanskje må et vondt kne ha en helt
annen behandling for å bli bra, enn
trening. Ofte er fysioterapibehand-
ling kombinert med trening riktig.

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

PULS søker flere
samarbeidspartnere

– Fysioterapeuter må forberede seg på å møte fremtiden. Aktiv reha-
bilitering og bekjempelse av inaktivitet blir helt sikkert viktige oppgaver,
sier Rune Nilsson i PULS. Han oppfordrer de som har ekstra plass, eller
mot til å utvide virksomheten, til å ta kontakt. 

De blir provosert
av mennesker som

går rundt som
spørsmålstegn med

piller i lomma, de
to innehaverne av
Puls Slemmestad.

– Alt for ofte er
langvarig syke-

melding valgt frem-
for målrettet opp-

trening. Samfunnet,
bedriftene og den
enkelte kan spare

store beløp på
aktiv behandling

og trening, sier
Svein Tore Aksnes

og Gjermund
Kveno.

ANNONSE
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PETÖ-METODEN
– en tverrfaglig utfordring

Boka er skrevet for deg som vil vite mer om hva denne omdiskuterte metoden dreier seg om, enten
du er forelder eller fagperson. Dette er den første norske fagboka om Petö-metoden, konduktiv opp-
læring. Den beskriver metodens muligheter til opplæring av barn med bevegelsesproblemer, cerebral
parese, og setter opplæringsformen inn i en pedagogisk ramme.

Inger Billington er audiopedagog og cand. polit. (hovedfag i småbarnspedagogikk). Hun er ansatt som 
spesialkonsulent i Habiliteringstjenesten i Østfold, seksjon barnehabilitering.

Faks bestillingen til vår Kundeservice på 24 05 10 99, eller send e-post til kundeservice@damm.no
Du kan også sende kupongen til N.W. Damm & Søn AS v/kundeservice, N-0055 OSLO

Ja, jeg vil gjerne bestille ……… eks. av 013136 Petö-metoden à kr 298,- + porto kr 27,-

Navn: …………………………………………………………

Arbeidsgiver (fylles ut hvis arbeidsgiver skal betale fakturaen): ……………………………………………………………….…….

Jobbadresse/privatadresse (stryk det som ikke passer): ……………………………………………………………….……………

Postnr: ……………   Poststed: ………………………………   Dato: ……/…… 2003    Signatur:……………………………

❑✓
813-400-4331




