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Gro Jamtvedt, Kåre Birger Hagen og Arild Bjørndal

KUNNSKAPSBASERT FYSIOTERAPI
Metoder og arbeidsmåter
Daglig må fysioterapeuter ta faglige beslutninger. På hvilket grunnlag skal de tas?
Kunnskapsbasert fysioterapi innebærer å basere fagutøvelse på pålitelig og anvendbar
forskning, og kombinere dette med erfaringer og verdier. Denne boken hjelper deg til
å lete etter, vurdere og bruke forskningsresultater i praksis og prosjekter. • Kr 250,–

Håvard Østerås og Ann-Katrin Stensdotter

MEDISINSK TRENINGSLÆRE
Treningslære i medisinsk sammenheng bygger på idrettens treningslære. Det er 
likevel viktige forskjeller, og disse er belyst i denne boken. Treningslære er praktisk
anvendelse av kunnskap fra flere integrerte fagfelt – anatomi, fysiologi, psykologi og
sosiologi. I medisinsk sammenheng kommer også sykdomslære i tillegg. • Kr 285,–

Eline Thornquist

KLINIKK, KOMMUNIKASJON, INFORMASJON
Kravet til mer og bedre informasjon og kommunikasjon øker i helsesektoren, men
hva menes med informasjon, og hvem informerer om hva? Hva betyr kommunika-
sjon, og hvordan skapes reelt samarbeid? Forfatteren viser hvordan informasjons-
utveksling og kommunikasjon er vevd inn i fagutøvelse, og 
hvordan helsepersonell kan bruke sin kompetanse og 
posisjon på forskjellig vis. • Kr 330,–
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På jobbjakt?
Med FYSIOTERAPEUTENs
arbeidsmarked på nett er
drømmejobben aldri mer
enn 36 tastetrykk unna!

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked
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FYSIOTERAPEUTENS FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

Når penger blir viktigere
enn pasienten

Sykehusreformen har virket i ett år. Helseminister Dagfinn Høybråten, som tilhører et

parti (KrF) som opprinnelig var motstander av reformen, slår seg for brystet og oppsum-

merer året som særdeles vellykket. På Norsk Helsekonferanse nylig skrøt han av at ven-

telistene er blitt kortere og antall pasienter gjennom systemet har økt.

Sykehusreformen var et taktisk mesterstykke. Tidligere helseminister Tore Tønne

(Ap) og hans støttespillere i Høyre og Fremskrittspartiet la vekt på at staten skulle

overta. De spilte på misnøyen med fylkeskommunal styring, og ga inntrykk av at

spesialisthelsetjenesten skulle få tilgang til statlig rikdom istedenfor fylkeskommunal

fattigdom. Tempoet gjorde det vanskelig å få gjennomslag for mer omfattende argumen-

tasjon. Selve styringsmodellen kom i bakgrunnen i den offentlige debatten, selv om

mange pekte på at reformen innebar farvel til folkevalgt styring og å sette budsjett-

balanse over folkehelse.

Styringsmodellen går i korthet ut på at politikerne «binder seg selv til masta». De gir

fra seg politisk innflytelse for å sikre budsjettdisiplin. Sykehussektoren er ikke lenger

underlagt politisk styring, men styres ut fra bedriftsøkonomiske prinsipper. Dette under-

strekes av at styrene for foretakene domineres av økonomer og administrative ledere.

Det sterkere fokuset på økonomi istedenfor fag på sykehus, har allerede gitt seg

uheldige utslag. Aftenposten avslørte nylig at Sørlandet sykehus Arendal urettmessig

trikset til seg 6,6 millioner kroner ved å gi pasientene mer lønnsomme sykdommer på

papiret enn de egentlig hadde. I dette nummeret av tidsskriftet kommer det fram at le-

delsen ved Rikshospitalet har besluttet at de kliniske avdelingene skal kjøpe fysioterapi-

tjenester fra sykehusets egne fysioterapeuter på stykkprisbasis (side 6-7). Det nye

internprissystemet vil etter all sannsynlighet føre til at kliniske avdelinger vil prioritere

ned fysioterapi. Ikke fordi fysioterapi ikke er bra for pasienten, men fordi man kan spare

penger. Pasientene kan skrives fortere ut og henvises til fysioterapi i en allerede hardt

presset kommunehelsetjeneste. Pasientgjennomstrømningen holdes oppe og kostnadene

nede. Det er mulig helseministeren er fornøyd med situasjonen. Det bør ikke pasienter

eller fagpersonell på sykehusene være.
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 AktueltHelsevesenet 400 år

Bokverket «Det offentlige helsevesen i Norge 1603-

2003» slår fast at fysioterapeutens rolle i det offent-

lige helsevesen trer tydelig fram fra 1980, i forbin-

delse med arbeidet med kommunehelsetjeneste-

loven.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

I debatten om kommunehelsetjenesteloven markerte fysioterapeutene
seg som egen gruppe innen helsevesenet. Fysioterapitjenesten ble en
del av primærhelsetjenesten, og det ble opprettet en helt ny stillings-
kategori – kommunefysioterapeuter. De fikk lovpålagte oppgaver
innen forebygging og attføring i tillegg til kurativ virksomhet. Bok-
verket sier at det siste nærmest har vært enerådende i privat praksis.

– At fysioterapeutene tok opp viktige oppgaver i det forebyggende
helsearbeidet og i eldreomsorgen, og at også distriktene fikk tilgang
på fysioterapitjenester, var nytt og bidro til at faget fikk en annen og
langt mer sentral stilling i helsesektoren. Slik innebar loven en ny giv
for faget og en synliggjøring og legitimering av fysioterapien som
profesjon, heter det i jubileumsverket.

Fysioterapeutene protesterte, i likhet med andre helseprofesjoner,
mot kommunehelsetjenesteloven. I første rekke gikk det på at inn-
rullering i det offentlige betydde regulering av et tidligere fritt yrke.
Loven introduserte driftstilskuddet som påla fysioterapeuter visse
plikter og mindre frihet, men også økonomisk trygghet for de som
fikk.

Fysioterapeuter og fysioterapitjeneste er omtalt under ulike avsnitt
i bokverket, og vi kommer tilbake med en mer grundig anmeldelse
senere.

Bokverket, som består av to bind skrevet av henholdsvis histori-
ker cand. philol Ole Georg Moseng og historiker cand. philos Aina
Schiøtz, er en del av markeringen av 400-års jubileet for det offent-
lige helsevesenet. Det starter med kong Christian IVs utnevnelse av
lege Villads Nielsen som landets første statsmedicus i Bergen. Jubi-
leet blir markert på ulike måter over hele landet.

Viktige datoer er:
10. juni: Norsk Teknisk Museum åpner utstillingen
Helse & Samfunn 1850-2000.
12.-13.juni: Europarådskonferanse for helseministre i Oslo.
14. juni: Åpning av jubileumsutstilling i Lepramuseet,
St. Jørgens Hospital i Bergen.
15.-17.juni: Internasjonal jubileumskonferanse i Bergen.

Fysioterapeutenes rolle
i historisk bokverk

Jubileumsverk. I forbindelse med at det offentlige helsevesenet fyller
400 år, er det utgitt et bokverk om helsevesenets historie.



6 Fysioterapeuten nr. 4   april  2003

Aktuelt Internprissystem

Kliniske avdelinger ved Rikshospi-

talet skal nå kjøpe fysioterapi-

tjenester fra sykehusets egne

fysioterapeuter. Tillitsvalgt frykter

at internprissystemet fører til økt

fokus på penger istedenfor på

pasientbehandling.

Av Espen Mathisen
fysioterapeuten@fysio.no

Ved årskiftet samlet Rikshospitalet de tidligere
avdelingene Fysioterapi, Ergoterapi, Sosialme-
disin og Senter for sjeldne sykdommer og
syndromer i en ny avdeling kalt «Medisinsk
service 1».  Det er også bestemt at det skal inn-
føres et internprissystem som går ut på at de
kliniske avdelingene kjøper fysioterapitjenester
på stykkprisbasis. Prisen er regnet ut fra hva
det kostet å drive fysioterapiavdelingen i 2002,
inklusive ikke-inntekstbringende stillinger som
sjeffysioterapeut, rådgivere, kontorpersonell og
lignende.

Ergoterapitjenester skal også selges på
sykehusets interne marked til 700 kroner ti-
men.

Flytter fokus
Tillitsvalgt for de snaut 60 fysioterapeutene
på Rikshospitalet, Tone Haakenstad, reage-
rer på det nye internprissystemet.

– Det flytter fokus bort fra hva som er
den faglig beste behandlingen av pasienten.
Istedenfor blir penger det viktigste. Sykehu-
set sliter generelt med dårlig økonomi og
krav til innsparinger. Siden fysioterapi ikke
er noen «blø-dø»-tjeneste, er det ikke ube-
grunnet å frykte at de kliniske avdelingene
lar være å etterspørre fysioterapitjenestene
på sykehuset.

Haakenstad er redd for at de kliniske av-
delingene vil henvise pasientene til fysiote-
rapi i kommunehelsetjenesten, der tjenesten
er lovpålagt, istedenfor å bruke fysioterapi-
ressursene på sykehuset.

– Pengefokus istedenfor
pasientfokus

Ikke tatt med på råd
Haakenstad er heller ikke fornøyd med hvor-
dan prøveprosjektet kom i stand.

– Det ble planlagt og iverksatt uten at de
tillitsvalgte ble tatt med på råd. En så stor
endring i den økonomiske organiseringen
burde ha vært tatt opp med oss på forhånd,
sier hun.

Heller ikke spørsmålet om samlingen av
de ulike tjenestene i Medisinsk service-avde-
ling ble lagt fram for de ansattes tillitsvalgte.

Haakenstad mener Rikshospitalets gode
navn og rykte kan bli satt i fare på grunn av
internprissystemet.

– Rikshospitalet er en merkevare, kjent
for sin gode behandling der fysioterapi-
tjeneste er en viktig del av kjeden. Dette må
betales over skatteseddelen, og ikke legges
ut på et marked. Hvis sykehusets overord-
nete mål er å levere billigst mulig til flest
mulig, tror jeg vi er ille ute. Behandlingen
må ta utgangspunkt i det faglige, ikke hva
som lønner seg for den enkelte klinikken.
Elektroinstallasjoner kan gå an å sette ut på

En av tre sykmeldt
En av tre ansatte i hjemmetjenesten har i

løpet av de siste to årene vært sykmeldt på

grunn av tidspress, tunge løft, uheldige

arbeidsstillinger eller vold og trusler om vold.

Dette viser en undersøkelse Opinion AS har

gjort på oppdrag fra Arbeidstilsynet i

forbindelse med  «Rett hjem» – en kampanje

som nå gjennomføres i hjemmetjenesten.

Kilde: Direktoratet for Arbeidstilsynet/

Opinion: Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten.

Nullpunktsundersøkelse i forbindelse med

kampanjen Rett Hjem

NFF krever lokal pott
I brev til Utdanningsgruppenes Hovedorgani-

sasjon ber Norsk Fysioterapeutforbund, NFF,

om at det settes av penger til lokale

forhandlinger ved årets mellomoppgjør. NFF

ønsker lokale forhandlinger både i KS-

sektoren/Oslo kommune og  statssektoren.

Når det gjelder Oslo kommune, ønsker NFF at

minstelønn for fysioterapeuter heves til

samme nivå som i KS og NAVO-helse.

Ny leder
Helen Natvik fra Asker er valg som ny leder

av NFFs faggruppe for onkologi og

lymfødembehandling. Faggruppa hadde

årsmøte og fagseminar i Trondheim i mars.

Temaer på fagseminaret var palliativ

behandling og lymfødembehandling for

pasienter med langtkommen kreft. 60

fysioterapeuter deltok på det vellykkede

arrangementet.

Nyvalgt. Helen
Natvik, leder av
NFFs faggruppe
for onkologi og
lymfødem-
behandling.
Foto: Espen
Mathisen
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anbud, men det er ingen god idé å
konkurranseutsette helsetjenester.

Bevissthet
Ifølge sykehuset skal endringene føre til økt
bevissthet i forhold til bruken av tjenester.

– Hvis fysioterapi er bra for pasienter, er
det vel ingen grunn til å frykte at tjenesten
ikke blir etterspurt?

– En del leger ser gevinsten ved å bruke
fysioterapi. På mange områder er fysiotera-
peutene synlige og selvsagte i behandlings-
kjeden. På andre sektorer er det verre stilt,
og her må vi markedsføre oss sjøl i langt
større grad. Det vil føre til bevisstgjøring
både hos oss sjøl og andre. Problemet med
internprisingen er ikke dette, men at de kli-
niske virksomhetene i større grad nå vil bli
målt etter pengebruken, ikke etter om de
oppnår helsegevinst – som jo er den egent-
lige «profitten» et sykehus burde være opp-
tatt av. ■

Skeptisk.
Tillitsvalgt for
fysioterapeutene
på Rikshospitalet,
Tone Haakenstad,
mener internpris-
ing vil føre til
dårligere
pasientbehand-
ling. Foto: Espen
Mathisen

Internprissystem
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Aktuelt Vant Barcelonatur

Av Berit Nyman
fysioterapeuten@fysio.no

I stedet var det en stor gladmelding som ven-
tet på Ingvild: «Du er trukket ut fra bunken
av nyinnmeldte medlemmer som vinner av
billett og opphold til den store fagkonfe-
ransen i Barcelona i juni!»

Medlem via nett
– Jeg er kjempefornøyd! Jeg gleder meg
enormt, både til det faglige påfyllet og til å
komme til Barcelona igjen! Jeg var der en
altfor kort helg i fjor høst, det er absolutt en
by man trenger mer tid i, sier Ingvild.

Ingvild har arbeidet litt over ett år på
Skogli helse- og rehabiliteringssenter ved
Lillehammer. Skogli har hele 20 fysiotera-
peuter, i tillegg til annet helsepersonell, og er
en stor og tradisjonsrik institusjon.

Hun meldte seg som NFF-medlem på
internett, etter å ha tenkt på det en stund.

– Jeg utdannet meg i Danmark og var or-
ganisert der. Så det var absolutt meningen å
bli med i NFF.

Hjemme
Ingvild hadde planer om å bli en stund i
Danmark – blant annet på grunn av sin dan-

Faglig sulten
Barcelona-vinner

ske kjæreste. Men arbeidsmarkedet der er
trangt for fysioterapeuter. Etter et halvt år
uten å få jobb, dro hun hjem til Norge. I Lil-
lehammer er hun rett og slett hjemme – i
barndommens rike. Hun trives godt på Sko-
gli og regner med å være der en stund.

– Men som de fleste på min alder, har jeg
lyst til å prøve litt forskjellige ting. Det er
spennende å jobbe med rehabilitering, men
det finnes mange andre interessante retnin-
ger i dette faget. Jeg er blant annet nysgjer-
rig på manuell terapi, sier 28-åringen.

Solidaritet
– Hvilke forventninger har du til forbundet?

– Faglig utvikling er det viktigste for
meg. Jeg vet at jeg som NFF-medlem får til-
gang til en mengde kurs og andre arrange-
menter, og jeg får et oppdatert blad å lese. I
tillegg har jeg en overordnet tro på at et fag-
forbund også har noe med solidaritet å gjøre.
Det er nok litt gammeldags, men jeg synes
det er viktig. Årene i Danmark har lært meg
at fysioterapeuter kan få oppleve harde tider!

Bekkenbunn
– Hvordan skal du prioritere i Barcelona?

– Det er et veldig innholdsrikt program!
Jeg har sett meg ut Kari Bøs presentasjon av

hennes prosjekt om bekkenbunnsmuskulatur.
Men det er også  andre norske prosjekter
som jeg tror jeg vil prioritere. Ellers er det jo
viktig å spise og drikke godt! sier Ingvild
som tror hun får med seg kjæresten.

– Jeg hadde faktisk bedt om ferie akkurat
den uken konferansen foregår – men nå har
arbeidsgiveren min sagt at de vil betale meg
lønn. Det er virkelig flott at de ser nytten av
at medarbeidere skaffer seg faglig påfyll,
sier Ingvild Myklebust. ■

Midt på en ekstra travel onsdag fikk Ingvild Myklebust

en telefon fra Norsk Fysioterapeutforbund.

– Jeg var redd jeg hadde glemt å betale kontingenten,

sier Ingvild.
Vant tur. Ingvild Myklebust meldte seg inn i NFF og vant reise
til Barcelona i juni på forbundets regning. Foto: Berit Nyman

WCPTs verdenkongress
Barcelona,
7.-12. juni 2003

Påmelding til Barcelona-
kongressen
Ikke alle er så heldige at de får den internasjonale

fysioterapikongressen i Barcelona som premie.

Andre må melde seg på på vanlig vis. Fram til 30.

april koster det 695 euro for medlemmer av NFF.

Etter 1. mai stiger prisen til 860 euro. (Ikke-

medlemmer må betale henholdsvis 1.020 og 1.180

euro). Mer informasjon om konferansen:

www.wcpt.org/congress.
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 AktueltDriftstilskuddsordningen

Hvis NFF ønsker å gjøre noe med

dagens driftstilskuddsordning, tar

FrP gjerne saken opp i Stortinget.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– Men først må dere innad i organisasjonen
ta dette opp, bli enige og komme med et for-
slag, sa Carl I. Hagen til deltakerne på års-
møtet i NFFs avdeling Akershus.

Fremskrittspartiet har alltid vært sterke
motstandere av Kommunehelsetjenesteloven
som kom i 1984 og som, ifølge partilederen,
ødela et velfungerende system. Han brukte
god tid på å fortelle om tiden før 1984, hvor
fysioterapeuter kunne jobbe fire eller ti timer
og få betalt for det de gjorde.

– Kommunehelsetjenesteloven og innfø-
ring av driftstilskudd har ført til en todeling
av fysioterapitjenesten. De som har driftstil-
skudd og har etablert «lauget» og de som
står utenfor og har store problemer med å få
jobb, til tross for at det er ventetid på
fysioterapitjenester. En person med vond
rygg blir sykmeldt i seks uker mens han ven-
ter på å få time hos fysioterapeuten med
driftstilskudd, fordi der betaler han bare
egenandel. Lenger ned i gata sitter en  fysio-
terapeut med ledig kapasitet, men uheldigvis
ikke driftstilskudd. For kommunen spiller
det ingen rolle om en innbygger går syk-
meldt. Det er staten som betaler syke-
pengene til den sykmeldte. Kommunen beta-
ler driftstilskuddet, sa Hagen.

Solidaritet
Fremskrittspartiet vil ha en ordning der pen-
gene følger pasienten/brukeren, slik at man
selv velger hvilken fysioterapeut man vil gå
til, uavhengig om vedkommende har drifts-
tilskudd eller ikke. Hagen mener det også vil
føre til at man kan velge den beste tjenesten.

Partilederen hadde også notert seg debat-
ten om salg av driftsavtaler. Han mente sys-
temet var lagt opp slik at det oppfordret til å
betale penger «under bordet».

Tar gjerne driftstilskuddsordningen
opp i Stortinget

– Jeg mener solidaritet med dem som står
utenfor er en viktig grunn til at NFF bør ta
opp denne saken politisk. Men dere må stå
sammen, også med dem som i dag er organi-
sert utenfor NFF. Vi fremmer gjerne et Do-
kument 8-forslag i Stortinget, sa Hagen.  Et
Dokument 8-forslag er et privat lovforslag.

Vi er NFF
En av møtedeltakerne ville vite hva NFF
gjorde i saken og mente at NFF ikke støttet

Snorre Vikdal i hans arbeid med å revurdere
driftstilskuddsordningen. Gerty Lund, leder i
fylkesforeningen, understreket for forsamlin-
gen:

– NFF det er oss. Hvis vi ønsker å ta tak i
dette, må vi jobbe fram et forslag med tanke
på å få det behandlet på Landsmøtet  2004.
Da må vi få saken opp på bordet. Det er vik-
tig ikke minst i forhold til pasientene våre,
sa Gerty Lund. ■

Prosjektgruppe nedsatt
Sentralstyret har oppnevnt en prosjektgruppe som skal vurdere framtidig organisering av

fysioterapitjenesten i kommunene med utgangspunkt i driftstilskuddsordningen.

Det forutsettes at samfunnets samlede utgifter til fysioterapi ikke økes særlig utover dagens

nivå. Videre forutsettes at en eventuell ny organisasjonsstruktur genererer midler til Fond til etter-

og videreutdanning av fysioterapeuter i samme størrelsesorden som i dag. Gruppen skal utrede

ulike modeller for organisering av fysioterapitilbudet på kommunenivå:

● Utrede om fysioterapitjenesten kan organiseres på liknende måte som fastlegeordningen.

● Vurdere eventuelle endringer av dagens system for å sikre større tjenestevolum og

forutsigbarhet for pasientene og fysioterapeutene.

● Utrede en til tre nye modeller for organisering av fysioterapitilbud på kommunenivå.

Støtter. Carl I.
Hagen fikk NFF-
sekk fra Akershus-
leder Gerty Lund
etter foredraget.
Foto: Heidi
Johnsen
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Hilde Stendal Robinsons fikk pris

for sin presentasjon av en under-

søkelse av iliosacraleddtester un-

der seminaret «Ryggpasienten i

fokus» i Trondheim.

Av Espen Mathisen
fysioterapeuten@fysio.no

Differensialdiagnostikk av bekkensmerter
kan være vanskelig. Derfor bør det brukes
tester som er til å stole på – som er
«reliable» og «valide» som det heter på
forskerspråket. Tidligere undersøkelser av
tester for iliosacralleddsmerter og -dys-
funksjon har vist lav grad av reliabilitet for
palpasjonstester og varierende grad av
reliabilitet for provokasjonstester. Hilde
Stendal Robinsons formål med undersøkel-
sen var blant annet å vurdere intertestrelia-
bilitet for en del utvalgte beveglighets-,
provokasjons- og lindringstester for ilio-
sacralleddet.

Materiale og metode
Materialet hennes består av 61 deltakere,
56 kvinner og fem menn, i alderen 18-50
år. 15 hadde Bekhterev sykdom med smer-
ter i bekken/korsrygg, 30 kvinner hadde
smerter i bekken/korsrygg utover seks uker
etter fødsel, mens 16 deltakere var uten
smerter i bekken/korsrygg.

Alle ble undersøkt av to ulike manuell-
terapeuter, med en times pause mellom un-
dersøkelsene. En av terapuetene undersøkte
alle deltakerne, den andre terapeuten ble i
hvert enkelt tilfelle trykket ut blant tre an-
dre. Kliniske funn ble registrert på et stan-
dardisert undersøkelsesskjema og klassifi-
sert etter en tredelt skala: concordant-, disc-
ordant- eller ingen smerte. Testrekkefølgen
terapeutene imellom ble randomisert. Tera-
peutene var også blindet for deltagernes
sykehistorie, diagnose, smertetegning samt
for hverandres resultater.

Syv kliniske tester ble undersøkt:

Forskningspris
til Stendal Robinson

Kompresjonstest, separasjonstest, posterior
pelvic pain provoking test (P4), Patrick-
Faber test, provokasjons- og lindringstest
med innadrotasjon i hofte som valgte beve-
gelse, leddspilltest og drop-test.

Resultater
Enighet mellom terapeutene er målt på to
måter: prosentvis enighet og kappa-
koeffisient.

Prosentvis enighet varierte mellom 67 og
97 prosent på alle testene, bortsett fra ledd-
spilltesten (48 prosent).

Kappaverdiene varierte mellom 0,43 og
0,84 på alle testene bortsett fra leddspill-
testen (kappa –0,06).

Hilde Stendal Robinsons konklusjon er at
blant erfarne manuellterapeuter er reliabili-
teten moderat for alle provokasjonstestene,
mens den er dårlig for leddspilltesten. ■

Prisvinner.
Manuellterapeut
Hilde Stendal
Robinson fra
Oslo med
vinnersjekken på
20.000 kroner.
Foto: Espen
Mathisen

❏ – Ryggpasienter er helsevesenets stebarn. Helsevesenet rangerer ryggpasienter ulikt. Menn
med prolaps er «adelen». Kvinner uten «sikre funn» havner på bånn, sa søskenparet Hafdis og
Jonas Einarsson på konferansen. Begge har vært ryggpasienter. Hafdis hadde kroniske rygg-
smerter, men legene fant ingen «feil» på MR- og CT-bildene.

– Jeg ble ikke trodd. Det ble mer enn antydet at smertene var psykisk betinget, fortalte hun.
Mistenkeliggjøringen gjorde bare situasjonen verre. Hennes erfaring var at å trene bort

ryggsmerter var like umulig som å trene bort tannverk. Etter å ha prøvd ut utall behandlings-
metoder, også fysioterapi, dro hun til slutt til utlandet for operasjon. Det har så langt hjulpet
mot smertene.

Hos Jonas fant legene et prolaps. Dermed bar det raskt inn for avstivningsoperasjon uten at
smertene forsvant helt av den grunn. Begge søsknene har bakgrunn fra helse- og sosialsekto-
ren. Jonas er lege, mens Hafdis er sosionom. De har sammen skrevet boka «Må jeg leve med
det?» om sine erfaringer som ryggpsienter i Norge.

– Vi argumenterer ikke for at operasjon er det eneste saliggjørende. Kroniske smertesynd-
romer vet vi veldig lite om. Det fins ikke kjappe svar på hva som skal gjøres. Smerter opple-
ves ulikt, og kanskje er – som noen hevder – smertefølsomhet arvelig, sa Jonas Einarsson. ■

Ryggseminar i Trondheim

Helsevesenets stebarn
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Det drives nå forskning og

kunnskapsutvikling  i nært sam-

arbeid med praksisfeltet ved alle

landets universiteter.

Av Espen Mathisen
fysioterapeuten@fysio.no

– Dette er et resultat av Fond til etter- og
videreutdannings bevisste satsning, sier May
Arna Risberg,  styreleder i Fondet. Fondet
delte i 2002 ut vel 16,8 millioner kroner. Sju
millioner gikk til forskningsmiljøene i fysio-
terapi som er etablert rundt landets fire univ-
sersiteter.

Strategisk plan
I 1999 vedtok Fondet en plan for å bygge
opp miljøer for forskning og kunnskapsut-
vikling innen fysioterapi. Universitetene
skulle være krumtappene i satsningen.

Nå er fire år gått, og fondsleder May Arna
Risberg er svært fornøyd med utviklingen.

– I fjor høst hadde vi møte med de
forskningsmiljøene som har fått støtte. Der
kom det fram at at det nå drives forskning og
kunnskapsutvikling i alle universitetsbyene.
De første årene var det Universitetet i Ber-
gen og Oslo som drev mest med forskning
innen fysioterapi. Nå er også Universitetet i
Trondheim og Tromsø kommet godt i gang.

Krav om praksissamarbeid
Risberg avviser at satsningen ikke kommer
praksisfeltet til gode.

– For å få støtte er det et krav at
forskningsmiljøene må samarbeide med
praksisfeltet. Bidragene fra fysioterapeuter i
kommunehelsetjenesten, privat praksis og
ved sykehusene er helt avgjørende. Dette
nære samarbeidet mellom praksisfelt og
forskning er hovedtanken bak satsningen.
Fysioterapeuter i praksisfeltet får også støtte
til å gjennomføre fagutviklingsprosjekter. En
forutsetning for denne støtten er at prosjektet
er klinisk relevant og at kunnskapen formid-

Flere forsker
på fysioterapi

les. Det må også gjennomføres under veiled-
ning av en person med forskerkompetanse,
forteller Risberg.

Hun mener denne måten å organisere
kunnskapsutviklingen på sikrer forbindelsen
mellom forsknings- og praksisfeltet.

Etter- og videreutdanning
Fondet bevilget i 2002 nesten fire millioner
kroner til Norsk Fysioterapeutforbunds
etterutdanningsvirksomhet – en økning på
50 prosent på to år. Formålet med denne
styrkingen av etterutdanningsvirksomheten
var nettopp å heve kvaliteten og muliggjøre
bruk av kursledere og foredragsholdere med
høyere kompetanse. Risberg mener at kvali-
teten på forbundets etterutdanningskurs har
blitt hevet, og at denne satsningen har vært
viktig og riktig.

Det var relativt få søknader om videre-
utdanningstiltak for fysioterapeuter i fjor.
Høgskolen i Oslo har fått midler til et nytt
kull av videreutdanning i fysioterapi for
barn. Høgskolen i Bergen har fått midler til
oppstart av en videreutdanning i intensiv-
fysioterapi, et viktig satsningsfelt innen vi-
dereutdanning for fysioterapeuter som arbei-
der i sykehus. Universitetet i Bergen har fått
penger til et kull nummer to av videreutdan-
ning i manuell terapi. Tilknytningen av en
fysioterapispesifikk/profesjonspesifikk vide-
reutdanning til et universitetet er nytt i
Norge.

– Så langt ser dette ut til å ha bidratt til en
kvalitetsheving, men en formell evaluering
er ventet i løpet av dette året. Fysioterapi-
faget har en unik mulighet gjennom denne
type startfinansiering fra Fondet til å etablere
og kvalitetsheve etter- og videre utdanning-
ene våre. Fondets hensikt med denne støtten
er å få fysioterapispesifikke videreutdan-
ninger i gang. På sikt håper vi at det offent-
lige overtar finansieringen, sier Risberg.

Ny gradsstruktur for høyere utdanning
trer i kraft fra høsten 2003. Høgskolene ar-
beider med å søke om rett til å tilby master-
studier. Risberg antar at denne omleggings-
fasen har vært årsaken til at det i 2002 ikke
var flere søknader om midler til videreutdan-
ning. ■

Dette er Fondet
Fond til etter- og videreutdanning av
fysioterapeuter hadde ved årskiftet en
kapital på 39,2 millioner kroner.
Både enkeltfysioterapeuter og institusjo-
ner kan søke om støtte fra fondet.
Enkeltpersoner kan få reise-, utdannings-
og fagutviklingsstipend.
Institusjoner kan få støtte til etterutdan-
ning, videreutdanning og forskning.
Fondets vedtekter og søknadsskjemaer
fins på www.fysio.no/fondet.

Slik ble pengene fordelt i 2002:
● Støtte til miljøer for forskning og

kunnskapsutvikling i fysioterapi:
Sju millioner kroner.

● Fagutviklingsstipend: 1,5 mill kroner.
● Støtte til etterutdanningsvirksomhet:

4,5 mill. kroner, fordelt på om lag fire
mill. kroner til NFFs fagseksjon og en
halv million kroner til reisestipend.

● Støtte til videreutdanningsvirksomhet:
Tre millioner, hvorav om lag 600.000
kroner til høgskoler/universitet og
cirka 2,4 millioner til individuelle
utdanningsstipend.

● Formidlingsvirksomhet: 1 mill. kroner.

Fondsstøtte.  Fysioterapeut Charlotte
Sinding-Larsen på Ullevål sykehus får støtte
fra Fond til etter- og videreutdanning av
fysioterapeuter til utprøving av tester som
brukes på for tidlig fødte barn. May Arna
Risberg bakerst. Foto: Espen Mathisen

Forskning og kunnskapsutvikling
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Årsmøte i UFF
Unge Fysioterapeuters Forbund, UFF,

arrangerte årsmøte i Trondheim 22. mars.

Årsmøtet vedtok blant annet et forslag om å

la trygderefusjonen følge pasienten (se

FYSIOTERAPEUTEN 3/2002, side 10). Ifølge

gjenvalgt leder Snorre Vikdal vil UFF følge

opp saken gjennom en prosjektgruppe i

NFF. Gruppen, som er nedsatt av sentralsty-

ret, skal gjennomgå driftstilskudds-

ordningen og fysioterapitjenesten i

kommunene. Den hadde sitt første møte i

begynnelsen av april.

UFF-årsmøtet vedtok også en rekke

innspill til NFF angående endringer i

overenskomsten med Kommunenes

Sentralforbund (ASA 4313).

Sjekk også UFFs egen hjemmeside,

www.sling.no/uff.

Bedre enn budsjett
Fjorårets resultatregnskap for Norsk Fysioterapeutforbund viser et underskudd på 107.637

kroner. Representantskapsmøtet i fjor, som vedtok forbundets budsjett, øremerket imidlertid

959.000 kroner av egenkapitalen til drift i 2002. NFF oppnådde derfor et resultat som er cirka

850.000 kroner bedre enn budsjett.

Da budsjettet ble vedtatt, var det stor usikkerhet rundt inntekten fra medlemskontingentene,

fordi det var vanskelig å anslå hvor mange nye medlemmer den pågående vervekampanjen ville

gi. Nå viser det seg at kontingentinntektene ble litt større enn det som var målet i justert

budsjett. NFF fikk også en merinntekt på om lag 800.000 kroner som skyldes tilbakeføring av

midler som tilfalt NFF i forbindelse med oppløsningen av forsikringsordningen NFF var medlem

av gjennom Akademikernes Fellesorganisasjon fram til og med 2001.

Annonsesvikt i tidsskriftet
Regnskapstallene for 2002 viser at FYSIOTERAPEUTENs inntekter fra stillingsannonser sank

med cirka en halv million kroner fra 2001 til 2002. Likevel gikk tidsskriftet med et lite overskudd

på drøyt 40.000 kroner i fjor.

Annonsesvikten gjorde at det ikke var mulig å besette alle stillingene i tidsskriftet gjennom

hele året. Bladstyret vedtok dessuten i fjor høst å redusere antall utgivelser fra 14 til 12 i 2003.

Norsk Fysioterapeutforbund tar ut

stevning mot Bærum kommune.

Forbundet mener kommunens

kutt i fysioterapeutenes drifts-

avtaler er i strid med loven.

Av Espen Mathisen

Bærum kommune har varslet samtlige
privatpraktiserende fysioterapeuter om at
cirka fem prosent av de cirka 120 drifts-
avtalene skal inndras. Dette gjør kommunen
for å spare 1,2 millioner kroner. Saken er
nærmere omtalt i forrige nummer av FYSIO-
TERAPEUTEN (side 11).

Vil ikke møte
Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, har enga-
sjert advokat Bjørn Bråthen til å ivareta in-
teressene til de berørte fysioterapeutene.

Bjørn Bråthen sendte 20. februar brev til
Bærum kommune og ba om møte for å legge
fram sitt syn på saken. NFF har i skrivende

NFF til sak mot Bærum
stund (25. mars) ennå ikke mottatt svar fra
kommunen. Det har vært muntlig kontakt
mellom Bråthen og lederen for Seksjon for
forebygging og rehabilitering i Bærum.
Ifølge NFFs advokat ga kommunen uttrykk
for at den hadde bestemt seg for å gjennom-
føre oppsigelsene uansett, og det ikke var
noen hensikt i å avholde et møte.

Til sak
I oppsigelsesbrevene fra Bærum kommune
til fysioterapeutene går det fram at det er an-
ledning til å klage på oppsigelsene innen tre
uker fra mottakelse av brevet. Etter det FY-
SIOTERAPEUTEN forstår, mener NFF at
eventuelle klager – som skal behandles av
kommunens eget klageutvalg – bare vil for-
lenge prosessen og trolig ikke endre kommu-
nens holdning.

Forbundet har derfor bestemt seg for å gå
til søksmål mot Bærum kommune for å for-
søke å stanse oppsigelsene. Da alle fysiote-
rapeutene har personlige avtaler med Bærum
kommune, må stevningen tas ut på vegne av
hver enkelt driftstilskuddsinnehaver. Over
90 av de privatpraktiserende med drifts-
avtaler i Bærum har gitt forbundet fullmakt
til å følge opp saken. ■

Ny rekord
Aldri har det vært flere medlemmer av Norsk

Fysioterapeutforbund. I slutten av mars var

det 8.111 fysioterapeuter registrert i

forbundets medlemsarkiv.

Fysioterapitjenesten

Utdanning betales fortsatt for
dårlig i kommunal sektor
Ansatte i kommunesektoren hadde i fjor en

gjennomsnittlig lønnsvekst på seks prosent.

De med lavest utdannelse økte mest

prosentvis, og kvinner kom noe bedre ut enn

menn.

Dette viser tall fra teknisk beregningsut-

valg for kommunal sektor, som ble offentlig-

gjort i slutten av mars.

– Selv om kvinner kom noe bedre ut enn

menn i fjor, er det likevel viktig å understreke

at ulikhetene fremdeles er altfor store, sier

forhandlingsleder i UHO-kommune, Laila-

Brith Josefsen.
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Fysioterapeut runder 90
Fysioterapeut Odd Ingvald

Helland fylte 90 år i mars.

Helland begynte på

fysioterapiskolen like etter

krigen og var elev i det første

kullet bestående av begge

kjønn. Medlem av Norsk

Fysioterapeutforbund har

han vært siden 1948.

Helland arbeidet ved

Centrum Fysikalske Institutt, Gaustad sykehus og

Tonsenhagen Fysikalske Institutt. Sitt yrkesaktive

liv avsluttet han som helsekonsulent hos Ing. F.

Selmer. Helland har vært aktiv i sitt lokalmiljø i

Lagmyrgrenda i Oslo, blant annet har han gitt ut et

hefte med selvlagede tegninger av samtlige hus i

grenda.

Smånytt

Markant 80-åring
Freddy M. Kaltenborn rundet

80 år 4. april. Kaltenborn har

vært en markert skikkelse

innen fysioterapi generelt og

manuell terapi spesielt og er

en av grunnleggerne av MT i

Norge. Tross sine 80 år er

jubilanten meget aktiv. I

løpet av våren er han aktuell

med ny bok, «Manual mobilization of the joints,

Volume 2 – despine». Den vil foreligge på tysk og

engelsk. FYSIOTERAPEUTEN gratulerer!

Ny redaktør
Espen Mathisen sluttet som redaktør i

FYSIOTERAPEUTEN 1. april for å gå

over som informasjonsmedarbeider i

faggruppa for manuell terapi. Heidi

Johnsen, journalist i bladet, er

konstituert i stillingen fram til 1. juni

da Dagrun Lindvåg begynner som ny

redaktør. Lindvåg (48) har  journalist-

utdanning fra Volda og har de siste ti

årene jobbet i Norsk Telegrambyrå,

NTB, både som journalist, reportasje-

leder og avdelingsleder.

Om krigen i Irak
Norsk Fysioterapeutforbund i avdeling Finnmark hadde årsmøte i 22. mars.

På årsmøtet ble blant annet følgende uttalelse vedtatt:

NFF avdeling Finnmark vil markere sin motstand mot den pågående angrepskrigen mot Irak.

Denne krigen vil påføre sivilbefolkningen i Irak ytterlige lidelser. Krigens ofre vil ikke bare være de

sivile tap av liv, men også de som må leve videre med fysiske og psykiske skader resten av livet.

Dette skjer i et land som har vært holdt nede av despotstyre og FN-sanksjoner i mange år. Uten de

ressurser og helsestell vi er vant med, vil krigen komme til å ramme de sivile hardt.

NFF, avdeling Finnmark

Jubilant 1.
Freddy M.
Kaltenborn

Påtroppende. Dagrun Lindvåg

Jubilant 2.
Odd Ingvald
Helland.

Smerter kan være arvelige
Mennesker har forskjellig grad av følsomhet for forskjellige typer smerter. Nå undersøker forskere om

genene styrer smertefølsomheten.

– Det er stor variasjon i hvordan mennesker føler smerte, og vi antar at dette har sammenheng med

utvikling av smertelidelser. Vi håper å finne ut hvor mye genene betyr for smertefølsomheten og å

kartlegge hvorfor mennesker har ulik smertefølsomhet og ulike mekanismer for å kontrollere smerter,

sier cand. psychol Christopher S. Nielsen til forskning.no. Han er hovedansvarlig for undersøkelsen som

pågår ved Rikshospitalet, i samarbeid med anestesiavdelingen og forskere ved Nasjonalt folkehelse-

institutt.

Nielsen forteller at forskning på dyr gir holdepunkter for at genetiske faktorer spiller en betydelig

rolle i smertefølsomhet. Det har vært lett å avle fram musestammer som har svært høy smerteterskel.

– Slike studier er i liten grad gjennomført på mennesker, men vi antar at de samme mekanismene

finnes hos mennesker, sier Nielsen. Forskerne skal studere nærmere 300 tvillingpar. Det er både

eneggede, som har like gener, og toeggede som har ulike.

– Med en blanding av eneggede og toeggede tvillinger kan vi få en indikasjon om hvor mye av de

individuelle forskjellene som kan forklares genetisk og hvor mye som må forklares med andre faktorer,

som for eksempel familiemiljø, sier Nielsen.

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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Tina Strandås Hagen og Gro Thorsen
Institutt for Fysioterapeututdanning,
Avdeling for Helse- og Sosialfag
Høgskolen i Sør-Trøndelag

I situasjoner hvor en person har fått hjerte-
stans hører vi ofte spørsmålet: «Er det noe
helsepersonell til stede?» Folk forventer at
helsepersonell skal mestre livreddende før-
stehjelp. Fysioterapeuter hører til under
gruppen helsepersonell, men kan vi dermed
forvente at fysioterapeuter har noe å bidra
med i en slik situasjon? I jobben som fysio-
terapeut møter man mennesker fra 0 til 100
år med stor spredning i helsetilstanden. En

Fysioterapeuters ferdigheter i
basal hjerte- og lungeredning

fjerdedel av pasientene i privat praksis er
over 60 år (1). For mange fysioterapeuter i
kommunale stillinger er andelen enda høy-
ere, ettersom eldre ofte er en prioritert
gruppe. Selv om risikoen for hjertestans øker
med alderen (2,3), kan man heller ikke føle
seg trygg når man arbeider med yngre pasi-
enter. Det skremmende med hjertestans er
nettopp at man på forhånd ikke kan plukke
ut hvem som rammes. Det kan være et barn,
en toppidrettsutøver eller en gammel dame
på 89 år.

I overkant av 6.000 mennesker dør plut-
selig og uventet i Norge hvert år. Over 80
prosent av disse dødsfallene er forårsaket av
hjertesykdom. Hver sjette død skyldes et
ferskt hjerteinfarkt eller plutselig hjertedød

(4,5,6). For hver 100.000 innbygger vil cirka
150 personer hvert år få plutselig hjertestans.
Av disse blir cirka 60 til 70 forsøkt gjenopp-
livet med hjerte- lungeredning (HLR), og
eventuelt defibrillator dersom rednings-
personell kommer raskt til stedet. Av de 60
til 70 personene som blir forsøkt gjenoppli-
vet vil seks til sju overleve, det vil si 10 pro-
sent (7). Hos en voksen person der
sirkulasjonsstans har vart i flere minutter,
kan konsekvensen være irreversible skader i
sentralnervesystemet. Etter cirka 10 minutter
er det liten sjanse for overlevelse med en in-
takt hjernefunksjon (8).

Hensikten med basal hjerte- og lunge-
redning (BHLR) er å sikre tilstrekkelig ven-
tilering og sirkulasjon for å opprettholde

Sammendrag
Målet med denne undersøkelsen var å finne ut om fysioterapeuter som ar-
beider utenfor sykehus kunne utføre basal hjerte- og lungeredning i henhold
til gjeldende retningslinjer.

Praktiske ferdigheter ble testet hos fysioterapeuter i kommunehelsetje-
nesten, og resultatene ble vurdert i forhold til retningslinjene. I tillegg be-
svarte testpersonene et spørreskjema med spørsmål om egen bakgrunn,
samt to teoretiske spørsmål knyttet opp mot kunnskap om gjenopplivning.
Vurdert opp mot norske retningslinjer i basal hjerte- og lungeredning, fikk

ingen av testpersonene godkjent gjennomføringen av testen. De fleste test-
personene hadde enkelte korrekt utførte evalueringspunkter, og noen få var
relativt nær et godkjent resultat. 16 av 20 testpersoner oppga at de kunne
utføre tilfredsstillende basal hjerte- og lungeredning. Med bakgrunn i helse-
personellovens krav om forsvarlighet, bør fysioterapeuter beherske hjerte-
og lungeredning. Resultatene indikerer derfor at dette er et område som bør
prioriteres sterkere.

Som helsepersonell kan fysioterapeuter havne i situasjoner hvor det kreves at de kan utføre basal

hjerte- og lungeredning, BHLR. Denne studien viser at fysioterapeuter ikke kan utføre tilfredsstil-

lende BHLR i henhold til retningslinjene fra Norsk Resuscitasjonsråd.
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oksygentilbudet til vevene i påvente av at
avansert og endelig behandling kan finne
sted. En voksen person kan ikke vekkes til
live med BHLR, men man kan vinne tid
(9,10,11).  Det inngår fire elementene i
BHLR: initial vurdering, etablering av fri
luftvei, kunstig åndedrett og bryst-
kompresjon (9).

Pasientens prognose etter hjertestans er
avhengig av hvor lang tid det tar fra
ventrikkelflimmer (VF) starter til normal
hjerterytme er gjenopprettet ved bruk av
defibrillator. Innen defibrillator kan skaffes
til veie, er det svært viktig at pasienten får
BHLR av best mulig kvalitet (4). Overle-
velse etter hjertestans er signifikant høyere
dersom hjertestansen skjer på gaten eller et
offentlig sted enn i hjemmet. Dette kan skyl-
des kortere tid fra kollapset til ambulanse-
personellet er hos pasienten og hyppigere
bruk av BHLR på grunn av flere mennesker
i nærheten (5,12). I flere norske storbyer
oppgis for eksempel gjennomsnittlig
utrykningstid for ambulanse å være cirka
åtte til 11 minutter (5,7). Dersom ingenting
gjøres før ambulansen kommer, har
overlevelsesprosenten allerede sunket dra-
matisk (se tabell 1). BHLR startet av en til-
skuer vedlikeholder VF og øker sjansene for
å overleve hjertestans utenfor sykehuset
(13). Rask BHLR må etterfølges av
defibrillering for å reetablere en normal,
spontan rytme i hjertet (11, 14).

Tall fra Norges offentlige utredninger
(NOU) indikerer at uten BHLR, men med
defibrillering innen seks minutter, er sjansen
for å overleve en hjertestans 20 prosent (se
tabell 1). Sjansen for overlevelse oppgis her
å øke til det dobbelte hvis BHLR blir satt i
gang. Går det mer enn 20 minutter uten
BHLR fra kollaps til defibrillatoren benyttes,
er overlevelsesprosenten lik null (4).

Flere studier konkluderer med at BHLR
redder liv (11,13,14,15). Overlevelses-
prosenten er imidlertid avhengig av kvalite-
ten på utførelsen av BHLR. Wik, Steen og
Bircher (16) rapporterte fra en undersøkelse
i Oslo at 23 prosent overlevde ved god kvali-
tet på BHLR, mens bare en prosent over-
levde ved dårlig kvalitet på BHLR. Dette be-
tyr at det nesten ikke er forskjell på dårlig og
ingen BHLR (11,12). Pasienter som hadde
fått god BHLR hadde oftere VF når
ambulansepersonell kom til stedet enn de pa-
sientene som hadde fått dårlig eller ingen
BHLR (14). Det er også vist at BHLR utført
av profesjonelt personale gir bedre utfall enn
BHLR utført av «vanlige» mennesker (16).
Overlevelsesprosenten øker i takt med rask
gjenkjennelse og håndtering av situasjonen.
Personer som kan utføre BHLR godt, kjen-

ner også ofte tidligere igjen en hjertestans
enn personer med dårlige ferdigheter innen
BHLR.

Gjennom en effektiv og omfattende ut-
bygging av allmennhetens og medisinsk
personells ferdigheter i basal og avansert
HLR, har man kunnet øke overlevelsesraten
blant pasienter som rammes av hjertestans
utenfor sykehuset (13). For å opprettholde et
tilfredsstillende ferdighetsnivå i BHLR, bør
det gjennomføres praktisk trening minst to
ganger i året (4,17). Straffeloven forplikter
alle borgere til å hjelpe andre mennesker i
nødssituasjoner. Spesielle krav blir stilt til
helsepersonell for å hjelpe til i en livstruende
situasjon. Begrunnelsen til dette er at helse-
personell i kraft av sin utdanning og erfa-
ring, har særlige forutsetninger for å hjelpe i
slike situasjoner (4).

Helsepersonellovens formål er å «bidra til
sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetje-
nesten samt tillit til helsepersonell og helse-
tjeneste». I denne sammenhengen vil det
være rimelig å tro at kunnskap om første-
hjelp vil være med på å forbedre sikkerheten
til pasientene og derav også kvaliteten i hel-
setjenesten (18). Helsepersonelloven har en
paragraf som heter øyeblikkelig hjelp. I
denne inngår det at alt helsepersonell har
plikt til å yte øyeblikkelig hjelp, uansett om
det er i arbeidstiden eller på fritiden. Når en
situasjon oppstår skal helsepersonell straks
gi den helsehjelp de kan utføre, hvis hjelpen
er påtrengende nødvendig. Plikten opphører
hvis et bedre kvalifisert helsepersonell påtar
seg ansvaret for å gi helsehjelpen (18,19).

Et viktig punkt i helsepersonelloven
handler om forsvarlighet, der det blir satt
krav til faglig forsvarlighet i yrkesutøvelsen.
Dette gjelder ved alle deler av yrkes-
utøvelsen, ikke bare i forbindelse med be-
handling av pasienter. Denne paragrafen er
imidlertid ikke til hinder for at helseperso-
nell i en nødssituasjon kan gå ut over sin
kompetanse (18). Også innenfor yrkesetiske
retningslinjer for Norsk Fysioterapeut-

forbund (NFF) står faglig forsvarlighet sen-
tralt, der den enkelte fysioterapeut skal holde
seg oppdatert og arbeide mot høy kvalitet
innenfor sine fagområder. Fysioterapeuten er
selv ansvarlig for det arbeidet vedkommende
skal utføre (20). Ifølge lov om helsetjenester
i kommunen (21) plikter også enhver kom-
mune å medvirke til undervisning og prak-
tisk opplæring av helsepersonell, herunder
også videre- og etterutdanning.

Det finnes lite litteratur som forteller hva
helsepersonell faktisk kan av BHLR.
Bjørshol (17) undersøkte ferdighetene i
BHLR til helse- og redningspersonell uten-
for sykehuset, og konkluderte at leger og sy-
kepleiere ikke kan utføre tilfredsstillende
BHLR. Med bakgrunn i Bjørshols funn kan
det være grunn til å anta at kvaliteten på
slike ferdigheter er for dårlig også hos andre
grupper helsepersonell. Formålet med denne
undersøkelsen var derfor å finne ut om fy-
sioterapeuter utenfor sykehuset kan utføre
basal hjerte- og lungeredning i henhold til
gjeldende retningslinjer.

Metode
Testpersoner
Testpersonene (TP) i denne undersøkelsen
arbeidet som fysioterapeuter i kommunehel-
setjenesten, enten i fastlønte stillinger eller
ved private institutter. TP skulle ikke ha
kjennskap til denne undersøkelsen fra før, så
arbeidssteder som testlederne (TL) hadde hatt
kontakt med tidligere i forbindelse med prak-
sis ble ekskludert. Det ble derfor sendt ut brev
til fire av seks bydeler i den aktuelle kommu-
nen. To ga positivt svar, og det ble til sammen
12 TP. Det ble videre sendt brev til 20 fysikal-
ske institutter, tilfeldig plukket ut fra telefon-
katalogen. Fire institutter ga positivt svar, og
dette ga til sammen åtte TP. Alders-
spredningen blant TP var fra 23 til 59 år.

Utstyr
Dukken, en Resusci Anne fra Lærdal
Medical, ble lånt fra Sør-Trøndelag sivilfor-

Tid før defibrillering +BHLR -BHLR
0-5 min.    40%    20%
6-10 min.    30%    10%
11-20 min.    10%      1%
over 20 min. sporadisk      0%

+ BHLR: iverksatt BHLR av en forbipasserende
- BHLR: ikke iverksatt BHLR

Tabell 1. Sjansen for å overleve hjertestans utenfor sykehuset (NOU, 1998)
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svar. I de nyeste retningslinjene til Norsk
Resuscitasjonsråd hører ikke pulskontroll
med til BHLR (9). Pulspumpen som fulgte
med dukken ble derfor ikke benyttet.
Kontrollampa for ventilasjon og kompresjon
ble heller ikke benyttet, da denne kunne
være et forstyrrende element under testin-
gen.

Et evalueringsskjema ble utarbeidet med
utgangspunkt i testskjemaet til Bjørshol (17).
Under utforming av skjemaet ble det tatt ut-
gangspunkt i de nyeste retningslinjene for
BHLR for voksne. Evalueringsskjemaet ble
gjennomgått og godkjent av faglig leder ved
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS
(MINSO). Det inneholdt ni evaluerings-
punkter der TP kunne krysse av «ja» eller
«nei», ettersom TP utførte punktene tilfreds-
stillende eller ikke. For å kunne si at TP
hadde gjennomført en tilfredsstillende
BHLR, måtte de gjennomføre punktene i an-
gitt rekkefølge (1-9) og få alle punktene
godkjent.

Etter den praktiske delen fikk TP utdelt et
spørreskjema med sju spørsmål. I tillegg til
bakgrunnsopplysninger om testpersonenes
alder, medlemskap i førstehjelpsorganisasjon
og lignende, hadde skjemaet to teoretiske
spørsmål knyttet opp mot deres kunnskap
om gjenopplivning.

Prosedyren
De 20 instituttene og fire bydelene fikk til-
sendt et brev med spørsmål om de hadde lyst
til å være med på en undersøkelse med nav-
net «Undersøkelse X». Det ble opplyst om
hvor lang tid undersøkelsen ville ta, og at
testingen ville skje på TPs arbeidsplass. Det
ble i brevet ikke opplyst om hva temaet for
undersøkelsen var. Fysioterapeutene som var
positive til undersøkelsen, ble kontaktet via
telefon for å avtale nøyaktig tidspunkt for
testing. De eneste opplysningene som ble
gitt, var at undersøkelsen besto av en prak-

tisk del og et spørreskjema.
Undersøkelsen ble gjennomført over tre

dager. Dukken ble lagt i standardisert
utgangsstilling på et teppe i testrommet.
Standardisert utgangsstilling er ryggliggende
med hodet i nøytral stilling, det vil si blok-
kerte luftveier, og glidelåsen på jakken helt
igjen. En telefon ble lagt ut, og TP ble i
situasjonsbeskrivelsen gjort oppmerksom på
denne. Det ble ikke gitt noe informasjon om
undersøkelsen før TP kom inn i testrommet.
Der fikk TP med en gang vite at temaet var
gjenopplivning. TP ble så gitt situasjons-
beskrivelsen: «Vi vil at du skal vise, ikke for-
telle oss, hva du ville ha gjort i denne situa-
sjonen. Tenk deg at dette er en virkelig situa-
sjon. Du går ut på venteværelset for å hente
en pasient, 50 år, til førstegangs-
konsultasjon. Når du kommer ut på ventevæ-
relset, ser du at denne personen ligger tilsy-
nelatende livløs på gulvet. Du ser ingen an-
dre i nærheten. Utfør de tiltak du ville ha
gjort i denne situasjonen. Det eneste hjelpe-
middelet du har tilgjengelig er telefonen som
står i det rommet du nå befinner deg i».
Situasjonsbeskrivelsen ble gitt nøyaktig på
samme måte til alle TP. TP fikk ingen tilba-
kemelding underveis på hvordan de gjorde
det, og det ble ikke svart på spørsmål under-
veis om utførelsen var riktig. Det eneste som
ble opplyst til TP under undersøkelsen var at
pasienten verken hadde pust eller puls. Dette
ble ikke sagt før TP hadde undersøkt  dette.
Etter den praktiske delen fikk TP utlevert
spørreskjemaet. Før TP forlot rommet ble
bakgrunnen for undersøkelsen forklart, og
TP ble bedt om ikke å fortelle noe om temaet
til de andre TP.

Resultater
Ut fra kriteriene i retningslinjene ble TP vur-
dert i utførelse av hvert punkt og den be-
stemte rekkefølge. Som nevnt tidligere måtte
TP ha «ja» på alle ni evalueringspunktene og
gjennomføre dem i angitt rekkefølge for å få
testen godkjent. Vurdert opp mot norske ret-
ningslinjer i BHLR fikk ingen av TP god-
kjent gjennomføring av testen. Dersom et
evalueringspunkt ble utført feil eller gjort i
feil rekkefølge, ble de resterende punktene
underkjent. Halvparten av TP fikk ingen av
evalueringspunktene godkjent, og de reste-
rende TP fikk det første evalueringspunktet
godkjent.

Gjennomføring av hvert evalueringspunkt
Figur 1 viser at det var stor variasjon mel-
lom evalueringspunktene. Punktet rop om
hjelp var det ingen som utførte, mens de
fleste av TP utførte punktene åndedretts-

kontroll, ringe Akutt Medisinsk
Kommunikasjonssentral (AMK-sentral) og
kompresjonssted riktig.

Resultatene fordelt på testpersoner
Figur 2 viser at det er stor spredning i kunn-
skapsnivået i BHLR blant TP. Det varierte
mellom to og sju riktige. Figuren viser ikke
hvilke evalueringspunkter TP ikke fikk god-
kjent.

Ventilering og brystkompresjoner
Figur 3 viser resultatene for ventilering og
brystkompresjon isolert, uten å ta hensyn til
de øvrige evalueringspunktene. 14 av 20 TP
kunne utføre tilfredsstillende bryst-
kompresjoner med hensyn til riktig sted,
kraft og hastighet. Under halvparten (9)
klarte ikke å gi to effektive innblåsinger, og
enda færre (7) hadde riktig forhold mellom
disse to.

Riktig forhold mellom frie luftveier
og åndedrettskontroll
Tre av TP åpnet luftveiene til «pasienten».
Av disse tre var det en som ikke utførte
åndedrettskontroll etterpå. 18 av 20 utførte
åndedrettskontroll på «pasienten», men det
var kun to som åpnet luftveiene før de sjek-
ket åndedrettet.

Resultater fra spørreskjemaet
TP ble spurt om de selv mente de kunne ut-
føre BHLR. Av 20 svarte 16 personer  «ja»,
tre svarte «nei» og én var usikker. Fem av
20, det vil si 25 prosent, hadde hatt bruk for
førstehjelp én eller to ganger i løpet av sin
yrkeskarriere.

Det var stor variasjon blant TP med hen-
hold til når de sist hadde hatt opplæring i
gjenoppliving. Én hadde aldri fått opplæring
i dette, fire hadde hatt kurs det siste året, syv
hadde hatt kurs i tidsintervallet én til fem år
og for åtte av TP var det lenger enn fem år
siden sist de hadde fått opplæring.

Diskusjon
Utgangspunkt for vurderingen av TPs ferdig-
heter var som nevnt retningslinjene til det
Norske Resuscitasjonsrådet. Alle
evalueringspunkter måtte være godkjent og
utført i angitt rekkefølge for at utførelsen
skulle bedømmes til godkjent. Ifølge disse
kriteriene var det ingen av TP som fikk tes-
ten godkjent.

Ingen av de 20 TP utførte punkt nummer
to på evalueringsskjemaet; rop om hjelp.
Dette kan skyldes at testsituasjonen var en
unaturlig situasjon, der det ikke stod om liv,
fordi «pasienten» var en dukke. I tillegg ble

Hensikten med basal hjerte- og
lungeredning, BHLR, er å sikre til-

strekkelig ventilering og sirkula-
sjon for å opprettholde oksygen-

tilbudet til vevene i påvente av at
avansert og endelig behandling

kan finne sted.
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TP observert av to personer. Testen ble utført
i et lukket rom, så TP kan ha unnlatt å rope
om hjelp fordi de ikke ville forstyrre kolle-
ger. På den annen side var det ingen av TP
som oppgav at de ville ha ropt om hjelp i en
virkelig situasjon. Dersom vi likevel ser bort
fra punktet, rop om hjelp, er det fortsatt in-
gen som ville fått testen godkjent.

Er retningslinjene for strenge? Å ikke
rope om hjelp, fører ifølge retningslinjene til
at testen ikke blir godkjent. Selv om det ikke
blir ropt om hjelp, kan et liv reddes ved at de
andre evalueringspunktene blir utført kor-
rekt. Det er tross alt viktigst at noe gjøres
selv om rekkefølgen ikke skulle være kor-
rekt.

Noen av punktene er viktigere å utføre i
riktig rekkefølge enn andre, for eksempel å
ringe AMK-sentralen før gjenopplivningen
starter på en voksen person. Selv om BHLR
kjøper tid, behøvdes det mer avansert utstyr
til å reetablere spontan, normal hjerterytme
(11,14). Det er også av stor betydning at
luftveiene frigjøres tidlig, da dette kan være
nok til at pasienten begynner å puste selv
(9). Åndedrettskontroll og ventilering vil
ikke være til nytte hvis luftveiene er lukket.

Om man ser bort fra rekkefølgen på utfø-
relsen, kan man få et annet, og kanskje be-
dre, inntrykk av hva fysioterapeuter faktisk
kan om BHLR. Et av punktene som TP gjen-
nomførte bra, var å ringe AMK-sentralen før
gjenopplivningen startet. Dette er som tidli-
gere nevnt veldig viktig. Et annet moment
som skilte seg ut positivt var utførelse av
selve kompresjonen, med hensyn til kraft,
frekvens og sted. 17 TP utførte åndedretts-
kontroll på «pasienten». I utgangspunktet er
dette bra, men ettersom kun to hadde gitt frie
luftveier på forhånd, er åndedrettskontrollen
for de fleste ikke relevant. Uten å gi pasien-
ten frie luftveier, har det liten hensikt å
sjekke om pasienten puster, og andre punkter
som for eksempel ventilering blir av liten
betydning. Noen av TP husket å åpne
luftveiene til «pasienten» idet de skulle be-
gynne med innblåsinger. Som nevnt ovenfor
er åpne luftveier nødvendig for å få en effek-
tiv ventilering, men på dette tidspunktet kan
allerede verdifull tid, der pasienten kunne ha
pustet, gått tapt. Når konsekvensene av å gi
frie luftveier er så store, er det bekymrings-
fullt å se at kun tre av 20 TP ville ha åpnet
luftveiene i en tidlig fase.

18 av 20 hadde riktig kompresjonssted
(nedre halvdel av sternum), og 14 av 20
hadde riktig frekvens og kraft på kompresjo-
nene (se figur 3). En feil som gikk igjen var
at TP utførte kompresjonene med for lav fre-
kvens (cirka én per to til tre sekund). Ideelt

Resultat per evalueringspunkt

Evalueringspunkter

An
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Figur 1. Antall testpersoner som hadde hvert evalueringspunkt riktig, sett bort fra rekkefølgen i
utførelsen av punktene.

BK: Bevissthetskontroll. RH: Rop om hjelp. FL: Frie luftveier. ÅK: Åndedrettskontroll. RA: Ringe
ambulanse. V: Ventilasjon. KS: Kompresjonssted. K: Kompresjon. RF: Riktig forhold.

Antall korrekt utførte evalueringspunkter

Testpersoner

Figur 2. Antall korrekt utførte evalueringspunkter per testperson, sett bort fra rekkefølgen.

Ventilasjon Kompresjonssted Kompresjon Riktig forhold

Ventilasjon og brystkompresjon

Figur 3. Testpersonenes resultat for evalueringspunktene ventilering og hjertekompresjon.

Basal hjerte- og lungeredning



Fag

18 Fysioterapeuten nr. 4   april 2003

skal frekvensen være i underkant av to kom-
presjoner per sekund (100 per minutt). En
annen feil som gikk igjen var at TP ikke
trykket brystkassen langt nok ned. Det er
vanskelig å vurdere om brystkassen ble tryk-
ket langt nok ned, så for TP som ikke fikk
dette punktet godkjent, var feilen tydelig.
For å få en korrekt brystkompresjon, skal
man trykke fire til fem centimeter ned
(9,22).

Nesten halvparten av TP utførte ventila-
sjon korrekt. Feil som ble gjort ved ventile-
ring var at TP ikke holdt for nesen på «pasi-
enten», og/eller ikke ga frie luftveier slik at
luften ikke kom ned i lungene. Sju av TP
hadde riktig forhold (15 kompresjoner, 2
innblåsinger) mellom ventilering og kompre-
sjoner. Her pågår det stadig endringer og dis-
kusjoner om hva som er det optimale forhol-
det. På grunn av trykkøkningen i brysthulen
er det en større feil å gi for få kompresjoner
enn for mange (23). Av dem som ikke hadde
riktig forhold mellom ventilering og kom-
presjon, var det ingen som ga flere kompre-
sjoner enn 15. Det var alt i alt seks personer
som utførte riktig ventilering, kompresjoner
(sted og trykk) og forhold disse imellom.
Flere av TP ville legge «pasienten» i stabilt
sideleie til ambulansen eller annen hjelp var
på plass. Dette valget foretok TP selv om de
var klar over at pasienten verken hadde puls
eller pust. Som nevnt tidligere, kan det ta tid
før ambulanse kommer til stedet. Om man
velger å legge denne «pasienten» i stabilt si-
deleie og ikke gjøre noe annet, vil
overlevelsesprosenten synke dramatisk (se
tabell 1). Disse TP ble derfor spurt hva de
ville ha gjort dersom de skulle utføre mer
aktive tiltak før ambulansen kom.

Sammenheng mellom egen oppfatning og
faktiske ferdigheter
16 av 20 TP mente at de kunne utføre BHLR
hvis det ble nødvendig. TPs holdninger til
hva de kan stemmer altså ikke overens med
resultatet på testen. Dette kan ha mange år-
saker. En årsak kan være at fysioterapeutene
tar for lett på oppgaven, og ikke vet hva som

kreves for å utøve riktig BHLR. En annen
årsak kan være at TP ikke tror de selv vil
komme opp i en slik situasjon. Det er be-
kymringsfullt at det er så stor forskjell mel-
lom TPs tro på egne ferdigheter og de reelle
ferdighetene. Dette kan føre til at TP over-
vurderer sine ferdigheter i BHLR, og vedli-
kehold eller forbedring av ferdighetene ikke
blir prioritert. Dette resultatet ligner også re-
sultatene i Bjørshols studie (17).

Generell metodekritikk
TP var tilfeldig utvalgt og derfor trolig et re-
presentativt utvalg for kommunen. Resulta-
tene kan selvsagt ikke uten videre general-
iseres, men man kan jo spørre seg hvor sann-
synlig det er at resultatene ikke skulle være
representative for norske kommuner gene-
relt. Noe som kan påvirke resultatet er at
flere ved samme arbeidsplass ble testet. Det
er naturlig å tro at tilbudet til opplæring i
BHLR, som de har fått gjennom arbeidsplas-
sen, vil være likt blant disse fysioterapeu-
tene. Det ble ikke tatt hensyn til hvor lenge
TP hadde vært yrkesaktiv, slik at noen kunne
ha hatt opplæring i BHLR ved tidligere ar-
beidsplass eller under utdanning.

Resultatet kan være påvirket av at TP sy-
nes testsituasjonen virker kunstig. Dette ble
prøvd forhindret ved å legge situasjonen til
TPs arbeidsplass, og situasjonsbeskrivelsen
beskrev en realistisk situasjon de kan bli ut-
satt for. Dukken kan være med på å gjøre si-
tuasjonen mer kunstig, men den har de
samme anatomiske strukturer som et men-
neske, så fremgangsmåten ved BHLR blir
lik. TP var uforberedt på hvilken situasjon
som ventet dem, noe som er med på å gi en
mer realistisk situasjon og resultat. Testen
ble gjennomført i et lukket rom, og TP ble
bedt om å ikke si noe til de som skulle testes
senere. Slik ble startgrunnlaget mest mulig
likt for alle.

De to testlederne (undertegnede) har in-
gen tidligere erfaring med å vurdere ferdig-
heter i BHLR. Evalueringsskjemaet ble der-
for godkjent av faglig leder i MINSO. Begge
testlederne hadde hvert sitt evaluerings-
skjema og krysset av under testingen uav-
hengig av hverandre. Skjemaene ble sam-
menlignet og diskutert etter hver TP. For å
gjøre det enklest mulig, var svaralternativene
på skjemaet «ja» og «nei». TP fikk ingen til-
bakemelding under testen, slik at TP ikke ble
påvirket underveis.

Hva betyr resultatet?
Både Helsepersonelloven, Lov om helsetje-
nester i kommunene og Norsk
Fysioterapeutforbunds yrkesetiske retnings-

linjer for fysioterapeuter handler om
forsvarlighet og kvalitet i yrkesutøvelsen.
Man kan spørre seg om det er riktig å si at
fysioterapeuter arbeider forsvarlig når de
ikke behersker BHLR? Så lenge en stor del
av pasientgruppen består av eldre, som har
økt fare for å få hjertestans, vil sjansen for at
fysioterapeuten får bruk for BHLR være
stor. Fysioterapeuter arbeider dessuten med
syke pasienter som har økt sjanse for hjerte-
stans. Aktuelle diagnoser i denne sammen-
heng er hjerneslag, hjerteinfarkt,
lungesykdommer, maligne sykdommer og
diabetes (2). Trekker man det langt kan man
si at fysioterapeuter som ikke kan BHLR,
ikke tilfredsstiller disse punktene i lovene og
retningslinjene.

Alle TP ble veldig overrasket da de fikk
vite temaet på undersøkelsen, men ga posi-
tive tilbakemeldinger på at temaet ble tatt
opp. Flere uttrykte at dette var en viktig tan-
kevekker. Noen av TP fortalte at de lenge
hadde ønsket tilbud om gjenopplivningskurs
gjennom jobben. Loven om helsetjeneste i
kommunen (21) plikter enhver kommune til
å medvirke til undervisning og praktisk opp-
læring av helsepersonell. Denne paragrafen
bør også inkludere førstehjelpsundervisning,
men ansvaret for å holde seg oppdatert bør
også ligge på hvert enkelt individ. Det er på-
krevd for fysioterapeuter i testkommunen,
som skal ha bassengtrening, å ha liv-
redningskurs. Under dette skal også BHLR
inngå. Flere av TP drev med behandling i
basseng, men heller ikke disse fikk godkjent
resultat på testen.

Andre lignende undersøkelser gjort blant
fysioterapeuter er ikke funnet. Derfor ses
denne studien i sammenheng med Bjørshol
studie om ferdigheter i BHLR blant helse-
og redningspersonell utenfor sykehus. Paral-
leller som kan trekkes mellom Bjørshols og
denne undersøkelsen, er at helsepersonell
ikke kan utføre BHLR tilfredsstillende og at
det er mange flere som tror de kan BHLR
enn som utfører det tilfredsstillende. Tidli-
gere undersøkelser blant andre grupper hel-
sepersonell viser at de som har lært første-
hjelp det siste året, oppnår klart bedre resul-
tater enn de andre (17).

Det synes viktig for en fysioterapeut å
kunne utføre BHLR tilfredsstillende, når en
ser på alle de ulike arenaer en fysioterapeut
jobber på. Et mål bør kanskje være å få
fysioterapiutdanningene til å ta initiativ til å
legge førstehjelpskurs inn i undervisningen i
løpet av første år. Dette bør være et minste-
krav ettersom man bør ha to kurs i året for å
opprettholde et tilfredsstillende nivå i BHLR
(4,17). Utdanningen kan her være med på å

For å opprettholde et tilfredsstil-
lende ferdighetsnivå i BHLR, bør

det gjennomføres praktisk tre-
ning minst to ganger i året

Basal hjerte- og lungeredning
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skape positive holdninger omkring dette te-
maet. På sikt kan kanskje dette være med på
å øke kunnskaps- og ferdighetsnivået i
BHLR til denne yrkesgruppen.

Konklusjon
Ingen av fysioterapeuten som deltok i Un-
dersøkelse X, kunne utføre tilfredsstillende
BHLR på voksne i henhold til gjeldende ret-
ningslinjer. Selv med en «snillere» tolkning
av retningslinjene, var det stor variasjon i
kunnskaps- og ferdighetsnivået. Det store
flertallet unnlot å utføre svært viktige hand-
linger, som å åpne luftveier, noe som er av-
gjørende for å redde liv.

Med bakgrunn i lovenes krav om
forsvarlighet mener vi at fysioterapeuter bør
beherske gjenopplivning. Våre resultater in-
dikerer at disse kravene ikke blir tilfredsstilt.
Dette er med på å påvirke både
fysioterapeutens og pasientens trygghet i
behandlingssituasjoner.
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Abstract
This study aimed to explore whether physiotherapists working outside a hospital setting could per-
form basic cardiopulmonary resuscitation according to current guidelines. The practical skills of
physiotherapists working in the community were assessed and the results were evaluated in relation
to the guidelines. The test persons also answered a questionnaire about their background and two
questions regarding their knowledge about resuscitation. When compared against the Norwegian
guidelines for cardiopulmonary resuscitation, none of the test persons performed the test at a satis-
factory level. The majority of the test persons scored correctly on a few of the evaluation points and
a few were close to a satisfactory level. 16 out of 20 test persons stated that they were able to per-
form cardiopulmonary resuscitation at a satisfactory level. According to the demands of safe practi-
ce in the Norwegian Act for Health Personnel, physiotherapists should master cardiopulmonary re-
suscitation. The results indicate that this is an area that should be prioritised more strongly.

Basal hjerte- og lungeredning for voksne og barn, se neste side.

Basal hjerte- og lungeredning

PS! I de siste retningslinjene fra Norsk Resuscitasjonsråd angående beredskap for hjertestans

heter det at «alt helsepersonell med pasientkontakt skal kunne defibrillere (DHLR) innen tre

minutter etter erkjent hjertesans».  Dette betyr at tilgjengelighet til og kunnskap om en enkel

halvautomatisk defibrillator (hjertestarter) anses som en del av vanlig førstehjelp.

Les mer om hjerte- og lungeredning på rådets nettsider: www.hlr2003.org/index1.html.
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blikkpå forskning

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

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

Sammendrag
Green J, Forster A, Bogle S og Young J (2002): Slagpasienter med
varige bevegelseshemminger har liten eller kortvarig effekt av
kommunebasert fysioterapi.  Lancet 359: 199-203. (Sammendraget er
utarbeidet av Chris Maher, redaksjonstyremedlem Australian Journal
of Physiotherapy, AJP)

Problemstilling: Gir vanlig kommunefysioterapi økt bevegelse hos
pasienter med bevegelsesproblemer ett år etter slag? Design:
Randomisert kontrollert forsøk. Sted: Etablert kommunefysioterapi-
tjeneste i England Pasienter: 359 pasienter ble funnet ved hjelp av
slagregistre, 182 tilfredsstilte inklusjonskriteriene. 170 samtykket i å
delta og ble randomisert. Kriterier for inklusjon var: Eldre enn 50 år,
slag minst ett år tidligere og med vedvarende bevegelighetsproblemer
(bruk av hjelpemiddel annet enn stokk, fall i løpet av de siste tre må-
nedene, klarer ikke å gå i trapper, opp slake bakker eller på ujevnt
underlag alene). Eksklusjonskriterier var demens eller tilleggs-
sykdommer. Ved tre måneders oppfølging var det 161 pasienter, 151
ved seks måneder og 146 ved ni måneders oppfølging. Interven-
sjoner: 85 pasienter ble fordelt til fysioterapigruppen og 85 til
kontrollgruppen. I fysioterapigruppen fikk pasientene fysioterapi fra
en etablert kommunefysioterapitjeneste. Behandlingen brukte en
problemløsende tilnærming hjemme eller poliklinisk i inntil 13 uker
(minimum tre kontakter). Kontrollgruppen fikk ingen behandling.
Utfallsmål: Hovedutfallsmål var Rivermead Mobility Index og
ganghastighet over ti meter. Sekundære utfallsmål inkluderte Barthel
Index, Frenchay Activities Index og andelen av deltagerne som hadde
falt. Utfall ble vurdert ved tre, seks og ni måneder av en blindet
utfallsmåler og analysert etter «intention-to-treat» prinsippet.
Resultat: Rivermead Mobility Index viste effekt på behandling etter
tre måneder (men ikke etter seks eller ni måneder), men effekten var
liten: Median forskjellen i forbedring var ett poeng (95 prosent CI 0 -
1) på  0 –15 skalaen. Det var behandlingseffekt på ganghastighet et-
ter tre måneder (men ikke etter seks eller ni måneder) på 2,6 m/min
(95 prosent CI 0.3 – 4.95). Det var ingen statistisk signifikant eller
klinisk meningsfull forskjell mellom gruppene på Barthel eller
Frenchay Indexene eller antall fall på noe gitt tidspunkt.
Konklusjon: Hos pasienter med varige bevegelsesproblemer etter
slag gir kommunefysioterapi en liten bedring av bevegelighet. Denne
bedringen er ikke varig.

Kommentar
Forsøkets hovedfunn er at intervensjonen gir en liten, umiddelbar
forbedring i bevegelse ett år etter slaget, men at dette ikke er varig.
Det første poenget som må nevnes er at forsøket ser på en rutinebe-
handling i kommunefysioterapi i England. Det er dessverre lite infor-
masjon om hva innholdet i intervensjonen var, og det synes som fy-
sioterapeutene kunne gi den behandling de syntes var riktig. Selv om
dette kanskje reflekterer den måten tilbudet blir gitt og intervensjo-
nen hadde vært meget effektiv, ville det være omtrent umulig å over-
føre og implementere i klinisk praksis.  Hvis resultater fra
randomiserte kontrollerte forsøk skal være til hjelp i videre-
utviklingen av klinisk praksis, er det viktig å beskrive intervensjonen
slik at den forstås.

Et annet poeng er at det gis få fysioterapibehandlinger i
intervensjonsperioden.  Selv om varigheten av intervensjonene var
tre måneder, er median antall behandlinger per pasient tre (IQR 2-7)
med en gjennomsnittlig behandlingsvarighet på 44 minutter (SD 21).
Det er to systematiske oversikter (Kwakkel med flere 1999, Lang-
horn med flere 1996) som viser at pasienter som fikk fysioterapi etter
slag hadde lavere mortalitet og høyere funksjonsnivå enn de som fikk
ordinært tilbud. Kanskje det ikke er å forvente at det lille som ble gitt
av fysioterapi i Green med flere (2002) forsøket kan ha en langvarig
effekt. Det er forsøk som viser at korte intensive behandlingsrekker
(for eksempel Dean med flere 1997, Taub med flere 1993) er effek-
tive lenge etter slaget. En annen løsning kan være å ikke gi behand-
ling så ofte, men mer som et vedlikeholdsprogram. Uansett, utford-
ringen er å finne den mest effektive terapien for denne gruppen
kronisk funksjonshemmede.

Louise Ada
The University of Sydney

Slagpasienter med varige bevegelseshemminger har liten eller
kortvarig effekt av kommunebasert fysioterapi
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I min daglige omgang med pasienter med
medfødte hjertefeil i alle aldre, opplever jeg
sjelden at noen har jevnlig kontakt med fy-
sioterapeut eller deltar i treningsgrupper.
Hva kan være årsaken til dette? Er det slik at
fysioterapeuter ikke har nok kunnskap om de
spesielle problemstillingene? Eller er det
ikke tradisjon for at denne pasientgruppen
deltar i treningsgrupper? Det kan være at tre-
ning ikke blir rekvirert av kardiologer eller
at pasientene ikke føler at de har behov for
trening. Mange foreldre er engstelige når
barna med hjertefeil deltar i fysisk aktivitet,
og også helsepersonell og pasientene selv
kan oppleve det samme.

Min påstand er at fysioterapeuter har mye
å tilby pasienter med medfødte hjertefeil,
men jeg føler at engasjementet er begrenset.
Det kan være at fysioterapeuter ikke er klar
over hvor mange pasienter det egentlig er
snakk om. Det er den nest største gruppen

Hvorfor er ikke fysioterapeuter mer involvert
i pasienter med medfødte hjertefeil?

med kroniske lidelser etter astma, anslagsvis
10-15.000 pasienter. Gode rutiner for diag-
nostisering og forbedrede operasjonsmetoder
har gjort sitt til at pasienter som er blitt be-
handlet de siste 20 år har vist god overlevel-
sesevne. Med det økende antall voksne pasi-
enter med medfødte hjertefeil følger et økt
behov for tett oppfølging da flere med
økende alder utvikler følgetilstander, som
for eksempel arytmier og hjertesvikt.

Hvordan bidra?
Hvordan kan fysioterapeuter bidra til bedre
helse for barn, unge og voksne med med-
fødte hjertefeil? Mange pasienter, foreldre,
helsepersonell, lærere, kroppsøvingslærere,
barnehagepersonell og idrettsledere er eng-
stelige uten grunn når det gjelder fysisk akti-
vitet i denne pasientgruppen. Det er liten
kunnskap om hvor mye pasientene tåler og
kan være med på. Det å kunne veilede forel-
dre i hvor mye barnet tåler slik at barnet ikke
blir overbeskyttet er en viktig oppgave som
fysioterapeuter bør være de beste til å iva-
reta. Ofte kan miljøet omkring pasientene
også overse viktige momenter som kan ha
negativ effekt på pasienten, for eksempel
høyt blodtrykk. Enkelte pasienter skal ikke
ha for stor belastning, verken før eller etter
at de har blitt kirurgisk korrigert. Skolering
av terapeuten/treneren/ kroppsøvings-

læreren/foreldrene er et viktig moment i
denne sammenheng.

Motorisk stimulering. Erfaringer fra
Barnehjerteseksjonen ved Rikshospitalet vi-
ser at mange barn med medfødte hjertefeil
har reduserte motoriske ferdigheter. Det er få
eller ingen restriksjoner på motorisk stimule-
ring av pasienter med medfødte hjertefeil.
Dermed kan fysioterapeuter gjennomføre
motorisk stimulering allerede fra barnet er i
sitt første leveår, forutsatt at det er tre til seks
måneder etter operasjon. Dette kan motvirke
feilstillinger i columna, og thorax som en
følge av kirurgiske inngrep. Ett mål bør være
at alle barn med alvorlig hjertefeil og/eller
som har gjennomgått kirurgisk inngrep skal
undersøkes av fysioterapeut for å avgjøre om
tiltak bør igangsettes.

Stimulering av utholdenhet og fysisk akti-
vitet. Det er viktig at pasienter med medfødte
hjertefeil er fysisk aktive. Blant annet kan
overvekt forverre tilstanden. Dette vil gi økt
belastning på et hjerte som allerede arbeider
under stort press. I mange tilfeller blir fysisk
aktivitet benyttet som et tiltak til forebygging
av ervervede hjerte- og karsykdommer, i til-
legg til kostholdsveiledning. Fysisk inaktivi-
tet er avgjørende å unngå i denne gruppen.
Når barna blir eldre, vil de oppdage at de har
dårligere utholdenhet enn sine venner, noe
som vil kreve stimulering til fysisk aktivitet

Per Morten Fredriksens påstand i denne kronikken er at fysioterapeuter har mye å tilby pasien-

ter med medfødte hjertefeil. Denne pasientgruppen er den nest største med kroniske lidelser

etter astma, anslagsvis 10-15.000 pasienter.

Per Morten Fredriksen
er fysioterapeut og
forsker ved Rikshospi-
talets fysioterapi-
avdeling.

Pasienter med medfødte hjertefeil
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gjennom lek. For at fysioterapeuten skal
kunne gi retningslinjer for fysisk aktivitet, er
det av avgjørende betydning at vedkom-
mende har kunnskap om blodets bevegelse
(hemodynamikk). Ved systematisk og orga-
nisert trening i idrettslag/konkurranse-
sammenheng, bør dette forutgås av en
belastningstest under trygge omgivelser på
et sykehus.

Styrketrening. Normalt anbefales ikke
spesifikk styrketrening til unge og voksne
med medfødte hjertefeil. Årsaken er blant
annet at de bør benytte tiden til å trene på det
som har positiv innvirkning på hjertets yte-
evne. Styrketrening medfører som regel stor
blodtrykksøkning, som kan ha negativ effekt
på flere typer hjertefeil. I de tilfeller hvor
motorisk funksjon er hemmet av redusert
styrke, bør styrketrening med kun kroppen
som belastning benyttes.

Hva blir gjort?
Det er liten kompetanse om medfødte hjerte-
feil innenfor de ulike opptreningssentrene i
Norge. Hederlige unntak er Beitostølen
Helsesportsenter og Valnesfjord Helsesports-
enter. Glittreklinikken er i gang med grupper
for voksne med medfødte hjertefeil. Det er
uklart om voksne pasienter med medfødte
hjertefeil er med i de ordinære «hjerte-
gruppene» rundt omkring i landet. Dessverre
blir det gitt lite undervisning ved
utdannelsesinstitusjonene for fysioterapeuter
av det som er den nest største kroniske lidel-
sen hos barn, og en raskt voksende pasient-
gruppe i den voksne befolkning. Litt under-
lig med tanke på fysioterapeuters nære for-
hold til opptrening av respirasjons- og
sirkulasjonsforstyrrelser. For at fysioterapeu-
ter skal involveres er det en forutsetning at
det gis en bedre opplæring både på grunnut-
danning- og etterutdanningsnivå. Dette gjel-
der ikke bare anatomi, patologi og fysiologi,
men også treningslære. Hospitering ved regi-
onsykehusene, og da spesielt Rikshospitalet,
Haukeland og Ullevål, hvor de har ansvar
for medfødte hjertefeil, bør inngå som en na-
turlig del av opplæringen. Deltagelse på kurs
spesielt for fysisk aktivitet og medfødte hjer-
tefeil er også av vesentlig betydning for å til-
egne seg kunnskap om de ulike
problemstillingene.

Aktivitet. Det er viktig at
barn med medfødte hjertefeil

er aktive. Overvekt kan
forverre tilstanden, skriver

artikkelforfatteren.
Foto: Blekkhuset AS

Pasienter med medfødte hjertefeil
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Medlemskampanje

Etter turnus i Kristiansand og engasjementer på Ullevål
Sykehus, i Namsos og Oslo kretsfengsel ble det anset-
telse på Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI) i 1988
for Grethe. Da hadde hun allerede tatt seg av korsbånds-
skader og skader som kanskje ikke var fullt så ille på
håndballandslaget et par år sammen med Sven Tore Ja-
cobsen, mannen som førte de norske håndballjentene
opp i den internasjonale toppen. I 1989 var det tid for et
bytte, og Grethe hoppet over til fotballjentene. Der fikk
hun også oppleve medaljer og suksess i perioden 1990-
96. Etter det stod et annet landslag i ballspill for tur.
Sandvolleyballandslaget har hatt suksess de senere
årene, og hvem andre enn Grethe har sørget for at skader
forebygges og behandles etter beste evne for de kule utø-
verne med capsen bak fram og solbriller i nakken?

– NFF er mitt ubestridte førstevalg!
Grethe har vært styremedlem i seks år og nestleder i
fire for NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, og frem-
hever at denne faggruppen er NFFs største. Med disse
vervene har hun vært flittig brukt som kursholder på
kurs og seminarer i NFFs regi. Hun synes den årlige
idrettsmedisinske høstkongressen, som hun har vært
med å arrangere flere ganger, er et høydepunkt for fy-
sioterapeuter med hennes bakgrunn og interesser.

For Grethe betyr medlemskap i NFF mer enn delta-
kelse i faggrupper. Hun er svært opptatt av at det er
viktig å være fagorganisert når du trenger bistand i
jobbsammenheng, enten du befinner deg i det private
eller det offentlige.

– Fagorganisert arbeid treffer med størst tyngde når
vi har én stor organisasjon for alle fysioterapeuter, og
NFF er mitt ubestridte førstevalg, sier Grethe med stor
overbevisning.

Doktor i korsbånd
Bortsett fra en periode på to år på Toppidrettssenteret,
har NIMI vært basen for Grethe siden hun begynte der i
1988. For et par år siden var hun med på å starte Senter
for idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøyskole
(NIH), et senter som skal forske på forebygging og
konsekvenser av skader. Hun har nettopp levert sin
doktoravhandling om korsbåndsskader (selvfølgelig) i
håndball – «fra skade til behandling» – og konkluderer
med at det er altfor mange korsbåndsskader i denne
idretten. Nevromuskulær trening er etter hennes me-
ning det mest effektive botemiddelet, og må bli en na-
turlig del av all trening ikke bare i håndball, men også i
alle andre idretter. Grethes nye yrkeshverdag er delt i
to, halvparten på klinikken på NIMI og resten av sin tid
på det nye Forskningssenter for aktiv rehabilitering,
som er under etablering.

Fornøyd med NFF
Grethe Myklebust er fornøyd med måten Norsk
Fysioterapeutforbund betjener sine medlemmer på,
ikke minst når det gjelder de privatpraktiserendes situa-
sjon. Hun mener det er stor takhøyde for nye saker, og
at det gjøres en god jobb med fagpolitisk påvirkning i
de rette miljøer. Hun følger bladet FYSIOTERAPEU-
TEN med sine fagøyne og mener forskningsartiklene
som skrives i popularisert form er de beste. Skjønt tid
til å lese blir det lite av. Hun er på farten på fritiden
også, enten på ski eller i joggesko. Håndball spiller hun
derimot ikke lenger. En korsbåndsskade satte en gang i
tiden en effektiv stopper for akkurat det… ■

– Opptatt av å være fagorganisert
Grethe Myklebust har vært fysioterapeut for et eller annet landslag siden midt på 80-tallet.

Men hun har vært medlem av NFF enda lenger. I år er det 20 år siden hun meldte seg inn.

Hun er opptatt av å være fagorganisert, og NFF er eneste alternativet.

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 (3/2003).

Idrettsfysioterapeut og
NFF-medlem. For
Grethe Myklebust er
NFF det ubestridte
førstevalget.
Foto: Per E. Tandberg

Av Bernt R. Nilsen/
TOTAL AS
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For Lødingen er stedet. Et tettsted i Nordland med vel
1.500 innbyggere. Lørdag formiddag i mars. Hamn-
bakken er farlig vårglatt, og Ulrika Lillestjerna ser til at
datter Mathilde har kontroll med barnevogna der Victor
nyter utsynet over Vestfjorden. Victors mamma, Jana
Vogel, og Ilse de Raad rusler litt bak og nyter kommu-
nal frihelg. Nesten alle som kommer imot, møter et
nikk, et hei eller et smil.

Flernasjonal fysioterapi
i nordnorsk småby

I storbyen er det godt å være – av og til. Se mange mennesker, være anonym –

lukte på eksosen – bylukta. Der slipper de å hilse på alle de møter. Men bo der?

Nei, aldri i verden.

Av Thor-Wiggo SkilleEkte kontinentaler
– Det er nok mer et byfenomen, dette å gå på kafé en
lørdag formiddag. Men vi blir vel mer og mer urbane i
Lødingen også, antyder Ilse.

De tre fysioterapeutene og NFF-medlemmene eta-
blerer seg rundt kafébordet på Brygga Hotell. Kjennin-
ger trekker seg sammen og gir plass. Lille Victor får
straks tilbud om et fang ved nabobordet.

Flernasjonal fysioterapi

Samling. Tre fysioterapeuter fra tre
land i Lødingen. Fra venstre Jana
Vogel, Ulrika Lillestjerna og Ilse de
Raad. Foto: Thor-Wiggo Skille
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– Når du får barn, ser du helt andre verdier i et trygt
miljø som her i Lødingen.

Ilse er enig med Ulrika og oppsummerer:
– Oversiktlig, små forhold, små skoler. Du ser hvor-

dan Jana bare kan levere Victor ved et annet bord. Alt
er gjennomsiktlig.

– Ja, folk er veldig hjelpsomme og hyggelige, be-
krefter Jana.

– Men sånn er det jo på landsbygda i Tyskland også,
legger hun til.

Meningsfull toleranse
Ilse vokste opp i en forholdsvis stor by i Nederland.
Ulrika og Jana sprang rundt i  landsbybarnesko, men
alle har bodd en del år i storbyer. Overgangen til tett-
sted var merkbar.

– Jeg var vant til å oppsøke de miljøene og mennes-
kene jeg ønsket. Men sannelig har jeg lært mye om to-
leranse. Jeg har måttet lære meg å omgå alle mulige
mennesker, forklarer Ilse.

– I en storby søker du folk med samme interesser
som deg selv. Her må du tilpasse deg og komme over-
ens med menneskene rundt deg, fortsetter Jana.

Ilse setter ord på tanker som ikke er der i hverdagen.
De små møtene med små og store. Omgangskretsen
som utgjør det daglige nettverket.

– Er ikke nettopp det noe av meningen med livet?
Du får mye mer igjen i små samfunn, når du forholder
deg til folk som de er.

– Men har du barn, så er det nå gjennom dem du får
lettest kontakt når du flytter til et sted, konkluderer
Ulrika.

Barnslig kvalitet
Her lever de sine liv. Ilse med tre gutter. Ulrika med en
gutt på fem i tillegg til Mathilde som har tatt Victor
med seg ut for en formiddagslur. Mamma Janas første.
Langt, langt borte fra bestemor og bestefar.

– Det er nesten stress den gangen i året når du kom-
mer hjem. Du må besøke alle sammen.

– Men det er nå ikke mye annerledes enn for mange
som bor i Nord-Norge og som har resten av familien i
Sør-Norge. De treffes kanskje en eller to ganger i året,
argumenterer Ilse.

– Sånn sett er det helt annerledes hjemme i Neder-
land. Avstandene er små, og de treffes ofte. Men dette
handler jo om kvaliteten på livet vi lever – og på kvali-
teten når vi treffes.

Eksotisk godkjenning
I det daglige snøfokket er svigerfamiliene viktige, inn-
rømmer både Ulrika og Ilse.

For tjue år siden brakte de norske fjellene nederlen-
deren til Telemark.

– Arbeidsmarkedet i sentral-Europa begynte å
stramme seg. At det ble Norge, var tilfeldig. Det var
ikke innpass i Østerrike eller Sveits. Norge hadde i alle
fall fjell å by på, mimrer Ilse.

– Siden søkte jeg bare en jobb i Nederland. Da jeg
ikke fikk den, dro jeg nordover i stedet. Mannen min er

fra Lødingen. Sånn havnet jeg her, forteller Ilse, og ler.
Hun har vært borte fra Lødingen en periode med et-

terutdanning. Men kom tilbake, med svigerfamilien
som viktig lodd på vektskåla.

Også Ulrika hadde eventyrspasmer i kroppen da hun
årsskiftet 92/93 havnet i Lødingen – for ett år. Og ett år
er alt som trengs for å oppleve eksotisk, nordnorsk
midnattsolromantikk. Dermed returnerte hun aldri til
Finland.

Jana, den eneste med «ufullendt» utdanning etter
norsk standard, hadde jobbet som fysioterapeut i Tysk-
land i fem år. 24-åringen var lei og søkte seg til Norge
som au pair. Etter et års opphold fra fysioterapi, var
hun klar for å sikre seg norsk godkjenning i faget sitt.
Ni måneder kommunal behandling var umulig å få i
sør. Jo lenger nord, jo lettere var det å få innpass. Etter
«fullføringen» av studiet i Lødingen, ble hun like godt
værende.

– Jeg har aldri følt at utdanningen fra Tyskland har
vært mindreverdig. Men hjemme er det ikke en
høyskoleutdanning som her. Du trenger helle ikke ar-
tium for å komme inn.

Familiære vennskap
I motsetning til Ulrika og Ilse har ikke Jana annen fa-
milie i Lødingen enn lille Victor. Derfor har hun vur-
dert å flytte på seg. At Janas huseier kommer bort til
bordet og tilbyr lørdagsgrøt med familien etter kafébe-
søket, blir ikke helt det samme som egen slekt.

– Du kan lage alle slags idealbilder av de små
oppvekstmiljøene, men familietilknytning betyr mye,

Lødingen
Ligger: Nordland fylke

Folketall: 2.400 i

kommunen, cirka 1.500 i

tettstedet.

Andel personer med

innvandrerbakgrunn:

1 prosent

Fire kommune-

fysioterapeuter, fra fire

forskjellige nasjoner:

Tyskland, Nederland,

Finland og Norge.

I tillegg jobber det to

fysioterapeuter på

fylkeskommunale Lødingen

Rehabiliteringssenter.

Flernasjonal fysioterapi

Som psykomotoriker
går det veldig bra

å arbeide på
et lite sted.
Ilse de Raad
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underbygger Ilse.
– Men uansett, folk er veldig hjelpsomme og hygge-

lige, sier Jana.
Og kler på Victor som er overklar for en

formiddagslur på ruglete asfalt med åtteårige Mathilde
som søvndysser. På tur ut mellom kafébordene venter
flere hilsninger, smil og nikk. Vel inne puster mamma
ut og fortsetter sine refleksjoner rundt oppvekstmiljø og
arbeidssted.

– En annen årsak til at jeg fortsatt bor her, var en
gunstig avtale om etterutdanning. Tre års studium i
akupunktur, med to års bindingstid i kommunen et-
terpå.

Jana ler litt når vi kommer inn på temaet. Hun vet at
deler av fagmiljøet ikke liker koplingen mellom fysio-
terapi og akupunktur.

– Det er i alle fall en god aksept at kommunen ville
støtte utdanningen, poengterer hun.

Regional spesialkontakt
– Hva med karrierene da. Her i Lødingen?

– Går det an å gjøre karriere som fysioterapeut, ler
Ulrika.

Ilse mener det nok går an å gjøre karriere. Men da
bosetter du deg ikke på et sted som Lødingen. Selv har
hun etterutdanning i psykomotorikk. Da er fag-
kontakten mot Harstad, Vesterålen og Lofoten avgjø-
rende.

– Som psykomotoriker går det veldig bra å arbeide
på et lite sted som her. Men kontakten med «likesin-
nede» er viktig, slår Ilse fast.

– Som kommunefysioterapeut kommer du jo borti
veldig mye forskjellig. Det er spennende, du må vite litt
om alt, argumenterer Ulrika.

– Men du blir jo aldri helt spesialisert, poengterer
Jana.

Alle tre arbeider i deltidsstillinger, i Lødingen kom-
mune. Tre av totalt fire. Ilse har tilskudd til sin private
praksis gjennom statlige psykiatrimidler.

– Med min spesialisering i psykomotorikk, kan
kommunen bruke øremerka penger. Sånn blir min jobb
en del av den psykiatrisk behandlingen i kommunen.
Og har dermed klart å beholde alle oss i jobb, forklarer
hun.

Hjemme bra, borte best
Victor er tilbake i manesjen. Soving uten lunsj vil han
ikke ha noe av. Mammas pupp er mer fristende. Han
forsyner seg selv.

– I Tyskland kunne jeg aldri sittet på kafé og ammet,
konstaterer Jana.

– Men det er klart jeg savner tyske tradisjoner. Ma-
ten. Og familien.

– Vi savner selvfølgelig familien hjemme. Men du
er så innstilt på at når du først har bestemt deg for å
være her, så er du også innstilt på å trives. Selv om jeg
selvfølgelig savner vennene hjemme, fortsetter Ulrika.

– Jeg føler jo at Nederland er mitt ordentlige
hjemme. Kulturen der jeg vokste opp har vært med på å
forme den jeg er, følger Ilse opp.

Kulturtilpassing
I kafeen på Brygga Hotell i Lødingen er Victor i ferd
med å sovne. Av femti skravlende gjester, vet nesten
alle at når Victor bysses i søvn, er det på tysk. Blir det
nordlendinger av sånt?

– Nei, vi blir aldri nordnorsk med dette klimaet, ler
Jana.

– Jeg kjenner at mørketida blir tyngre med årene –
når det er lite snø, sier Ilse.

Hun savner våren.
– Når jeg er i Nederland i april, blir kontrastene

store.
– Men vi går på ski, både Ulrika og jeg. Bare ikke

spør hvordan vi går…
Victor er ferdig med publivet – vel fornøyd med ser-

veringen. Mamma pakker ham inn mot en nordnorsk
vårvarmegrad, mens snøfnuggene smelter mot regn-
trekket. Det er enda noen måneder igjen til tulipanene
kommer til å blomstre i Lødingen.

– I Nederland lar vi ikke engang barna sove ute i
vogn, smiler Ilse. ■

På kafé. Jana, Ulrika og Ilse arbeider alle i deltids-
stillinger i kommunen. Ilse har i tillegg privat praksis.
Foto: Thor-Wiggo Skille

Flernasjonal fysioterapi
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Fra leserne

LU er Landsutvalget for FYSIO, interesseorganisasjonen for
fysioterapistudentene. Hvert år i februar måned avholdes landsmøte, i
regi av landsutvalget, for alle FYSIO sine medlemmer. I år, som
årene før, skjedde denne  begivenheten i Elisabeth Lampes hus, Høg-
skolen i Oslo. Dagen i år var lørdag 15.feb. kl.11.00. Jeg vil på vegne
av det nye styret takke FYSIO Oslo for lokaler og bevertning og
takke NFF-leder Anne Lexow for et engasjert innlegg om studente-
nes framtid. Så FYSIO-medlemmer, det er ingen grunn til å sitte
hjemme neste gang det er landsmøte! Følg med på NFF sine
hjemmesider www.fysio.no, klikk «service» og«for studenter», så vet
dere mer om når ting skjer i FYSIO. Vi er jo her for dere – bruk oss!

Vi er til sammen 10 representanter i LU, fordelt på landets fem
studieplasser: to  fra Oslo + vara, to fra Mensendieck + vara, to fra
Bergen + vara, to fra Trondheim + vara, to fra Tromsø + vara. Alle 10
sitter i FYSIO-lokallagsstyrene på sitt studiested.

Disse 10 er/blir fordelt på følgende verv:
Leder: Thorbjørn Unhammer (Bergen). Trekker i tråder, lager saks-
liste og er ansvarlig for Landsmøtet. Deltar på NFFs årlige
representantskaps- og ledermøte.
Nestleder:  Anne-Katrine Flottorp (Tromsø). Bistår leder, har ansvar
for studentspalten i Fysioterapeuten + internasjonalt arbeid.
Kasserer:  Eirik Irgens (Tromsø). Har ansvar for økonomi/reiseutgif-
ter, søker økonomisk støtte og skriver budsjett + regnskap.
Sekretær:  Elise Astad (Bergen). Skriver referat fra møtene og sen-
der til alle i LU.
Markedsføringsansvarlig:  Siv Neraker (Mensendieck). Har ansvar
for LU sine sider på nettet og informasjonsfolder (oppdatering og ut-
givelse på skolene).
NFF-observatør 2  stk:  Anne Hilde Langhelle og Siri Nergård
(begge fra Oslo). Deltar på NFF sine møter og samlinger i Oslo og i
Øslandsområdet hver måned.
Turansvarlig:  Øystein Strøno (Mensendieck). Ansvarlig for planleg-
ging og gjennomføring av fellesarrangementet: FYSIOs Vinterleker
for alle skolene, i Hemsedal/Oppdal i slutten av januar hvert år.
Styremedlem  2 stk:  Martine Gildberg Hatlinghun (Trondheim). Får
delegert oppgaver fra de andre vervene.

Da gjenstår å ønske gamle og nye FYSIO-medlemmer velkom-
men som medarbeidere i et nytt år. Vi arbeider for å fremme studen-
tenes rettigheter og ønsker.  Forslag mottas med takk! En spennende
sak er vår fremtid. LU arbeider for å få studentenes flertall for å
jobbe mot en fireårig studentutdannelse,  Bachelor with honors, der
skolen har ansvaret for turnusåret. Da mister vi lønn turnusåret, men
vil få studentstatus i turnusperioden og høyere grunnlønn når vi be-
gynner å arbeide. Er DU enig?

LU nestleder Anne-Katrine Flottorp,
Tromsø

Nytt FYSIO-styreinnspill  fra Folkestad

Anders Folkestad
leiar av UHO

«Satsing på barn og ungdom» er ei flott trykksak frå Barne-
og familiedepartementet. Innhald og intensjonar er bra. Men
er politikken «helhetlig» slik det blir reklamert med?

Det brutale svaret er nei. Høgt og tydeleg. Den stramme
kommuneøkonomien rammar barn og unge. Fritidsklubbar
blir lagde ned, kulturtilbod fjerna, breiddeidretten taper og
skulehelsetenesta er sveltefora. Skulehelsetenesta er lov-
pålagt. I mange kommunar har det likevel skjedd nedbyg-
ging. Folkehelsa blir skadelidande. Verre blir det av at alt for
mange unge er fysisk inaktive.

I dette ligg ei samfunnsutfordring av dimensjonar. Som
samfunn har vi langt frå tatt konsekvensen av at barn og unge
i langt større grad enn tidlegare må lærast til å bruke kroppen.
No trenar vi dei til inaktivitet. Som faggruppe står
fysioterapeutane her i ei nøkkelrolle med tanke på å snu ut-
viklinga.

Utanningsgruppenes Hovedorganisasjon, UHO, meiner
det må satsast meir og annleis på oppvekstmiljøet. Offentleg
ansvar og profesjonell innsats må kombinerast med frivillig
innsats i lag og organisasjonar. Eldsjelene må stimulerast og
dyrkast! Mangfaldige og varierte tilbod krev samspel og
tverrfagleg arbeid.

Difor er dette eit viktig satsingsområde i 2003. Medlems-
organisasjonane er inviterte til eit fagleg lagspel, og vi har til-
sett ein prosjektleiar med barn og unge som ansvarsfelt.

Likevel og heldigvis. Dei unge trivst. Dei jobbar hardt. Og
få har dopa seg. Dette er gladmeldinga frå undersøkinga
«Ungdom 2002» i regi av Statens institutt for rusmiddel-
forsking. Det er bra at bildet av barn og særleg ungdom blir
nyansert. Men det er likevel ingen grunn til å avblåse innsat-
sen for å betre oppvekstvilkåra og dermed folkehelsa.

Barn og unge til topps
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debattdebatt

Habilitet i sentralstyret
Svar til Tine Møllers og Anne L. Lexows innlegg i nummer 3/2003

Tine Møller, du har tatt mitt poeng uten selv å se det. Du skriver: Det vil kanskje være mulig da en
etatsjef i en kommune sittende i sentralstyret, kunne ønske å bremse på inntektsutviklingen for
fysioterapeuter, slik at det blir til kommunens økonomiske fordel. Men da har hun/han misbrukt
medlemmenes tillit i arbeidet for å bedre fysioterapeuters arbeidsvilkår og lønn. Sitat slutt. Jeg gir i
mitt innlegg et eksempel, hvor etatsjef – som samtidig sitter i sentralstyret – foreslår nedskjæring
av et driftstilskudd og reduksjon av en halv kommunal fysioterapistilling.  Dette er akkurat det du
peker på i ditt svar til mitt innlegg. Her kan en ikke ha troverdighet i forhold til medlemmer, en
sitter med to «hatter», og tar den hatten på som passer for øyeblikket.

Til Anne Lexow. Jeg kritiserer ikke praksis med at alle i teorien er valgbare til verv i NFF. Hvis du
leser mitt innlegg, peker jeg på problemet med inhabilitet, mangel på tillit i forhold til medlemmene
når en sitter i så sentrale verv som sentralstyret, og samtidig er helse- og sosialsjef ute i en
kommune, hvor man som etatsjef foreslår reduksjoner i fysioterapeuters driftstilskudd/stillinger.
Det at medlemmer i sentralstyret har hatt slike posisjoner tidligere er bare en fordel, men å ivareta
to slike posisjoner samtidig, da vil en møte seg selv i døren, ofte vil en være inhabil. Å vurdere selv
om en er inhabil, kan ofte være vanskelig, ønske om å delta kan overskygge en objektiv vurdering
av ens egen habilitet. Dette skjer i politikken, og eksempler finnes sikkert blant fysioterapeuter.
Dette problemet bør taes opp til diskusjon før neste landsmøte:  Ønsker vi medlemmer i sentralsty-
ret, som samtidig sitter i posisjoner i yrkeslivet hvor de er på kollisjonskurs med NFFs målsetting,
som mitt innlegg fokuserer på.

Berit Rødsand

Presisering
I redigeringen av Berit Rødsands innlegg i forrige nummer ble hennes innlegg («Hvem kan sitte i
sentralstyret?») litt for kraftig amputert. Særlig gikk det ut over innledningen av tredje siste avsnitt,
som skal lyde: «Kan en sitte som styremedlem og representere forbundet vårt, som tillitsvalgt av
medlemmene, samtidig som en er etatsjef i en kommune, hvor samme person foreslår nedbygging
av fysioterapitjenesten i kommunen?»

Dermed skulle det være klart at Rødsand ikke mener at samtlige etatsjefer i en kommune er
inhabile til å sitte i NFFs sentralstyre. Hennes innvending dreier seg om etatsjefer som har med
fysioterapitjenestene å gjøre. Vi beklager å ha skapt denne uklarheten!

Redaksjonen

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!

Det hersker vel knapt tvil om at det direkte møte
mellom mennesker stort sett er å foretrekke.
Telemedisinske løsninger i form av for eksempel
fjernundervisning, vil alltid bare  være et supple-
ment. Men det kan være en svært godt supplement
– og et utmerket alternativ! Den klare fordelen er at
mange kan ta del i den for en rimelig penge, og
mye nyttig kunnskap og viktige diskusjoner om

Det har vi imidlertid konkrete planer om å gjøre,
ikke minst som en følge av etableringen av de
regionale helseforetakene.

Men – det vi har gjort er å bidra aktivt i
«Fysioterapiundervisningen», administrert av
Nasjonalt Senter for Telemedisin (NST) i Tromsø.
Det har også Fysioterapiavdelingen ved
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) gjort. Det
er vel og bra, men vi savner innspill og bidrag fra
andre sykehus – og fra kommunehelsetjenesten.
Jeg vet at det finnes studioer mange steder, og jeg
vet at det finnes mye kompetanse, spennende
prosjekter og mange nødvendige og viktige innspill
fra fysioterapeuter på alle nivåer i helsetjenesten.

For at det skal kunne bli en dialog og en positiv
utvikling når det gjelder samhandling på tvers av
tjenestenivåene, er det viktig at alle parter er på
banen. Verden ser ulik ut avhengig av hvor man
står, og det er derfor viktig at flest mulig «stå-
steder» kommer med sine bidrag og sine innspill.
Dette må skje på ulike måter og på mange arenaer,
hvorav telemedisin bare er en av dem. Men – den
muligheten bør vi benytte oss bedre av enn vi gjør i
dag!

Derfor kommer en oppfordring fra Haukeland
og Bergen – kom med forslag og konkrete innspill.
Del erfaringer fra praksis med kollegaer fra hele
landet.  Måten å gjøre det på er nok  litt uvant til
begynne med, men det går fort over.  Så «kast dere
frempå» – og la høstens fysioterapiprogram fra
NST bli preget av innspill fra det ganske land og fra
alle nivåer i helsetjenesten!

Elisabeth W. B. Hjorthen,
ass.sjeffysioterapeut,
Fysioterapiavdelingen ved
Haukeland universitetssykehus.
elisabeth.hjorthen@helse-bergen.no

ulike aspekter av faget vårt kan nå kolleger over det
ganske land.

Fysioterapiavdelingen ved Haukeland
Universitetssykehus var i  1997-98 involvert i et
prosjekt i et regionalt kompetanseutviklings-
program via nettet (Regnett). Dette viste oss
mange og uante muligheter, men vi har dessverre
ikke lykkes med å følge det opp på regionalt nivå.

Telemedisin – mange muligheter
for kommunikasjon
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bokomtaler

En annerledes legebok
Jørgen Skavlan, red.:

Frisk nok for livet – Helse Mestring Fremtidstro

Pantagruel Forlag AS, Oslo 2002

275 sider

Pris: 398 kroner

ISBN 82-7900-138-7

Redaktøren har brukt mesterfotografen Knut Bry til
å skape bokens tematiske, fargerike og vakre
hovedillustrasjoner. Journalisten Jan E. Hansen har
vært sentral i verkets redaksjon, blant annet har
han skrevet ni pasientportretter. Sune Eriksen har
ansvaret for helsides fotografier av alle legene og
pasientene som medvirker i boken. Hensikten med
portrettfotografiene er å gi oss mulighet til å se
livskraften og karakterstyrken hos så ulike
mennesker i deres tilsynelatende hverdagslige
fremtoning.

Forordet er skrevet av redaktøren som er
spesialist i allmennmedisin. Han sier blant annet at
konflikter og problemer i helsevesenet særlig dreier
seg om mangel på kommunikasjon og ydmykhet
hos behandlerne. Redaktøren hevder at samtalen er
en nødvendig del av behandlingen. Vi må
konsentrere oppmerksomheten om livet, om å leve,
ikke bare overleve. Vi oppfordres til å se at
størstedelen av oss er friske også når mindre deler
har fått en skade eller en sykdom. Denne legen
mener at menneskets viktigste ressurs er vår
fabelaktige evne til å omstille oss, sette vårt liv i et
nytt perspektiv og slåss for det.

Redaktøren har fått hjelp av seksten ulike
legespesialister. De beskriver med alminnelige ord
og medmenneskelighet sine spesielle arbeidsområ-
der. Det brukes lite fremmedord, og det finnes
ingen litteraturhenvisninger. Forfatterene skriver
om sykdommer, men også om mennesker og
muligheter. Nøktern optimisme og tro på mennes-
kets evne til å mestre når vi får litt vettug hjelp, er
gjennomgående. Her formidles informasjon som
redskap for trygghet istedenfor engstelse. Et
oppløftende budskap fra hjernespesialisten er at en
datamaskin aldri fullverdig vil kunne erstatte selv
de enkleste hjernefunksjoner, og dessuten at en
hjerne som brukes, kan trenes og utvikles hele
livet. I bokens siste kapittel leser vi: «En vesentlig
livsøvelse er å ta innover seg at fødsel betyr død, at
glede betyr sorg, at kjærlighet og vennskap betyr å
miste og at slutten kommer for oss alle». Det er en
viktig øvelse i livskunst!

Bokens pasientportretter gir glimt inn i noen
enkeltskjebner gjennom sterke og sårbare personer
som velger å la seg intervjue. De formidler
menneskets ukuelige potensial for omstilling og

Stor bok om utviklingsforstyrrelser
Bente Gjærum og Bjørn Ellertsen (red.):

Hjerne og atferd, 2. utgave

Utviklingsforstyrrelser hos barn og ungdom i et

nevrobiologisk perspektiv …et skritt videre

Gyldendal forlag

659 sider

Pris: 495 kroner

ISBN 82-05-30434-3

Bente Gjærum skriver i forordet at forsidebildet, som heter «hopp» og
som hun oppdaget under avslutningen av arbeidet med boken, traff en
streng i henne som handler om mot: «mot til å tenke offensivt på vegne
av barn og ungdom, mot til å kreve at fagfolk skaffer seg oppdatert
kunnskap, mot til å si fra at nevrovitenskapelig kunnskap er nødvendig,
mot til å si fra at disse gruppene av barn og ungdom har mer å bidra
med til fellesskapet, mot til å si at hvert enkelt barn har bare én oppvekst
og må få hjelp til å bruke den optimalt.» Undertegnede opplever at det
også skal mot til å anmelde en bok av denne dimensjon, både
volummessig og innholdsmessig.Når det er sagt – det er en bok som er
spennende å ta fatt på, en bok som gir lyst til å lese, men som ikke leses
fortløpende fra perm til perm.

Boken er delt inn i hovedkapitler med underkapitler, hele veien med referanser og henvisninger
til andre deler av boken. Dette gjør at den er lett å finne frem i , og gjør det enkelt å finne ulike
innfallsvinkler til ett og samme tema og fordype seg i det.

De fleste kapitlene har to forfattere, noe som etter mitt syn er en styrke ut fra at det er sammen-
satte og omfattende problemstillinger som belyses. Boken tar for seg ulike diagnoser, tilstander og
funksjonsforstyrrelser, utredninger, undersøkelser og testmetoder.

Alle temaene kan ikke nevnes her, men urolige, uoppmerksomme barn (ADHD, CP, epilepsi og
FAS) er tilstander vi som arbeider med barn og unge stadig kommer borti.

For meg som har arbeidet med ADHD-problematikk, har det også vært spennende å lese mer om
nevropsykologisk teori og empiri og om nevropsykologiske undersøkelser.

De første kapitlene omhandler anatomi, fysiologi og nervesystemets utvikling og funksjon hos
barn og unge. Ny kunnskap på disse områdene krever en annen og mer komplisert forståelse av
dette stoffet enn hva «gammel» kunnskap gjorde, samtidig som ny kunnskap gir muligheter for
bedre å forstå  adferd og funksjon og iverksette tiltak. Jeg vil tro at både disse og andre deler av
boken vil gi viktig kunnskap også til fysioterapeuter som arbeider med voksne.

Kapittelet om adferd og gener problematiserer det gamle temaet om arv og miljø, og det
inneholder også et avsnitt om etiske utfordringer knyttet til gentesting.

Avslutningskapittelet har tittelen tilbud og tiltak for barn og unge. Her legger forfatterne vekt på
betydningen av en grundig utredning, og på hvor viktig det er å gripe fatt i mestringsopplevelsen og
mestringsstrategier hos den enkelte for å komme videre i utvikling, samtidig som det også noen
ganger er nødvendig å arbeide med det som er vanskelig og lite lystbetont for å komme videre.

Denne kunnskapsboken skal ikke leses sammenhengende, men brukes som et oppslagsverk og
en kunnskapskilde i møte med mennesker med ulike funksjonsforstyrrelser og diagnoser. Da tar den
ikke motet fra noen; tvert imot – da gir den muligheter til å forstå og til å handle.

Ære være Bente Gjærum som hadde mot til å ta fatt på denne ny-utgaven – og hvem vet, kanskje
kommer det om noen år enda en utgave etter hvert som ny kunnskap om hjernen avdekkes.

Mona Løchen
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livsglede som kommer gjennom erkjennelse av de
faktiske forhold og vilje til ikke å gi seg over til tross
for alvoret. Det stiger frem en overbevisning om at
hverdagens muligheter er viktigere enn begrensnin-
gene. At gleden det gir å mestre en kronisk sykdom
og å kunne gi noe til andre, er dyptfølt og ekte.
Sannelig kan alvorlig sykdom eller skade få frem livets
gode og givende krefter!

Det undrer meg hvorfor et portrettfotografi av
redaktøren er valgt til å pryde omslaget når et helsides
foto av samme person står innenfor permene. Jeg
ville foretrukket en vakker og fargerik illustrasjon som
det finnes mange av i boken. Men det er en bagatell.
Hvert kapittel er interessant og en enhet for seg selv.
Hvilket som leses med størst interesse, kommer an på
eget ståsted. Det er en bok som kan trenge tid. La den
ligge litt og ta den tilbake. Den kan også være god
som oppslagsbok. Dette er spennende og annerledes
lesning som anbefales alle som vil lære mer og forstå
mer.

Mona Bøhn

Komplexa skador och sjukdomar ställer höga krav på en ortos
funktion, passform och design. Rehband utvecklar avancerade
skydd och ortoser i nära samarbete med kliniskt verksamma
experter och patienter. Det gör att Rehband kan erbjuda pro-
dukter av högsta kvalitet samt bästa funktion och passform på
både ortoser och skydd. Rehband erbjuder patienten ett så rör-
ligt liv som möjligt och hjälper till att rehabilitera eller lindra pati-
entens besvär. Make your move.

Make your move.

Back up

Otto Bock Scandinavia AB, Sweden, +46 11 28 06 00. www.rehband.se
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Fra ditt rom på Hotel Helikon i den gamle ungarske middelalderbyen
Keszthely har du utsikt over en av Europas største og varmeste sjøer,
Balatonsjøen. Også kjent som "Det Ungarske Hav". I det krystallklare van-
net kan du og barna boltre dere trygt, bl.a. på hotellets egen private øy
som også har sandstrender! Fra Keszthely går turen videre på oppdagelses-
tur i Ungarn som er full av fargerik folklore og historie. Landskapet frister
med sine mandel-, aprikos- og ferskenlunder som gir farge til vinterrassene
ned mot sjøen. Kos deg med et glass av den lokale vinen på de varme
sommerkveldene. Eller frisk opp kropp og sjel med en svømmetur mellom
røde lotusblomster i Ungarns mest kjente varme kilde: Hévíz. Ungarn kan
du virkelig nyte med alle sanser!

Danubius Hotel Helikon ★★★ tilbyr restaurant, bar/cafe, terrasse med
snack-bar, swimmingpool, tennis, badstue, solarium, kosmetikk-, frisør-, og
skjønnhetssalong samt petanque. Alle rom har utsikt over Balatonsjøen,
balkong, bad/WC, radio, TV, telefon samt minibar.

Ankomst 03.05. - 28.06.03 & 30.08. - 13.09.03  . . . . . kr 2.149,-
Ankomst 05.07. - 23.08.03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 2.399,-
Ankomst 20.09. - 18.10.03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr 1.649,-

7 overnattinger
7 frokoster
7 kveldsbuffeer

fra  kr 1.649,-
pr. person i dobbeltrom

GODE BARNERABATTER.
Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 98,-/pr. barn kr 49,-.
Ekspedisjonsgebyr kr 35,-.
* i forhold til hotellets veiledende normalpris – med forbehold om spesialtilbud.
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

For bestilling og mer informasjon ring: 

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

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

8 dager på ★★★ hotell ved Balatonsjøen

På eventyrøya Fyn møter du Danmark på sitt mest idylliske. Denne vakre
øya er omgitt av blå bølger og lange sandstrender – og spredt rundt i land-
skapet ligger små idylliske landsbyer, med bindingsverkshus, stråtak og
stokkroser oppetter veggene. I H.C. Andersens fødeby Odense venter even-
tyrene på deg i H.C. Andersens hus, Odense Zoo og i de livlige gågatene.
Nyt late dager i den historiske byen, hvor en kald øl på en fortausrestau-
rant hører med til en av sommerbyens hyggelige nytelser. Og rundt
omkring i dette frodige Fynske landskapet venter det deg mangfoldige
opplevelser – friluftsmuseet Den Fynske Landsby, Europas vakreste
renessanseborg Egeskov (45 km), og ikke minst alle fornøyelsene langs de
herlige hvite sandstrendene. Det sjarmerende First Hotel Grand ligger i
hjertet av Odense, og her har du muligheten til å oppleve eventyr i den
deilige danske sommeren!

First Hotel Grand ★★★★ tilbyr badstue, solarium og parkering mod
avgift. Alle rom har bad/WC, minibar, telefon, og tv.

Ankomstdatoer: Juni: 15. 20. 24. 29
Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29 Aug.: 3. 8. 13. 18. 23

Oppholdet innkluderer kun sluttrengjøring.

5 overnattinger
5 frokoster
2 to-retters middager/bufféer

kr 1.399,-
pr. person i dobbeltrom

Sommereventyr
i Odense

6 dager på ★★★★ hotell i Odense på Fyn

REISER – med egen transport – for lesere av

Spar opp til 29%*

Spar 57 % *

Det
Ungarske Hav

Egeskov Slot/
Odense Turist Bureau

Odense Turist Bureau



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

 0 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 6 Øst-Norge

 5 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 0 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



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

fysioterapeuten@fysio.no

ETAT HELSE OG OMSORG

Stillingsnr. 22/03 

VIRKSOMHETSLEDER VED ERGO/
FYSIOTERAPITJENESTEN
Det er ledig 100% fast stilling som virksomhetsleder. 
Stillingen består av ca. 50% ledelse og 50% brukerrettet 
arbeid. Søkere må være offentlig godkjent fysioterapeut.
Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
etatsjef Marit Fredheim tlf. 32 232701 eller virksomhetsleder 
Tom A. Antonsen tlf. 32 232749.
Søknadsfrist 4. april

Se fullstendig utlysningstekst på www.nedre-eiker.
kommune.no. Interesserte søkere må henvende seg til
Innbyggerkontakten, tlf. 32 232500 for å få tilsendt fastsatt
søknadsskjema. Søknadsskjemaet vedlagt attester/vitnemål
(returneres ikke) sendes Nedre Eiker kommune,
Sentraladministrasjonen, Postboks C, 3051 Mjøndalen. 

NEDRE EIKER
KOMMUNE

Finnmark fylke ligger lengst nord på fastlandet, der Norge svinger østover med grenser mot
Russland og Finland, mot Barents- og Nordishavet. Brede, dype fjorder og store vidder kjenne-
tegner landskapet. Fylket er Norges største i areal. Finnmark er et flerkulturelt spennende fylke
med muligheter og utfordringer. Rik på naturressurser og med gode muligheter for friluftsliv.
Klimaet er tøft og bosettinga spredt. Innbyggertallet er ca. 76.000. Infrastrukturen er godt utbygd
bl.a. med 11 stam- og småflyplasser. Kirkenes sykehus er et lokalsykehus med enkelte
sentralsykehusfunksjonenfor befolkninger i Øst-Finnmark med et befolkningsgrunnlag på
ca. 30.000.  Kirkenes sykehus er i omstilling og drives nå med tilsammen 82 senger fordelt på
4 sengeposter, medisin, kirurgi, føde/barsel og rehabiliteringsavdeling. Sykehuset har
ca. 3.500 innleggelser, ca. 28.000 polikliniske konsultasjoner pr. år, og vi er ca. 330 ansatte.

Fysioterapeut
Fysioterapiavdelingen

Ledig vikariat som fysioterapeut i 100% stilling ved Fysioterapiavdelingen
f.o.m. 25.08.03 - 31.07.04.

Vi kan tilby deg:
• Varierte arbeidsoppgaver
• Pasientgrupper ved Medisinsk avd., slagenhet, generell kirurgi, ortopedi

intensivfysioterapi, gyn-/føde og poliklinikk
• Trivelig og aktivt arbeidsmiljø
• 2 timer pr uke til fysisk trening i arbeidstiden
• 4 ukers permisjon med lønn etter 3 års arbeide ved avdelingen
• Årslønn minimum kr 260.000,-

Kvalifikasjoner:
• Vi søker etter en fysioterapeut som er fleksibel,

strukturert og som har gode samarbeidsevner
• Offentlig godkjent fysioterapeut
• Allsidig erfaring fra sykehus
• Personlig egnethet vektlegges

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Sjeffysioterapeut/
avdelingssjef Ellen Benum på tlf: 78 97 31 70.

Statlig nedskriving av studielån i Statens lånekasse for arbeidstakere i
Finnmark med 10% pr. år, inntil kr 16.500,- pr. år. Særskilt skattefradrag og
forhøyet barnetrygd for arbeidstakere i Finnmark. Kirkenes sykehus kan være
behjelpelig med bolig. Bedriftsbarnehage. Tilflyttingsutgifter dekkes etter
gjeldende regler. Fra brutto lønn trekkes 2% pensjonsinnskudd. For øvrig
tilsettes arbeidstakere på de vilkår som går fram av gjeld. lover, reglement og
tariffavtaler. Søkere med kjennskap til samisk språk og kultur oppfordres
til å søke. Det tas forbehold om organisasjons-/stillingsendring.

Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål samt 2 referanser sendes
innen 1. mai 2003 til Kirkenes sykehus, Personalkontoret, Pb 410, 9915 Kirkenes.

Helse Finnmarks stillinger ligger også på www.jobbnord.no

Helse Finnmark, Kirkenes sykehus
har ledig følgende stilling
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Helsekontoret

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

Ledig 50% driftstilskudd 
ved Fjellgata Fysioterapi

Se full utlysning på våre hjemmesider: www.kongsvinger.kommune.no
under "ledige stillinger" eller ved henvendelse til kommunens
servicetorg tlf.62 80 80 00. Søknadsfrist: 10. mai 2003.

Nordre Aasen Habiliteringssenter
Nordre Aasen Habiliteringssenter er en del av barnehabiliteringstjenesten i Oslo. Vi
er spesialisthelsetjeneste for barn og unge fra 0-18 år med nevrologisk betingede
mulitifunksjonshemminger og progredierende tilstander.
Senteret har en seksjon for utredning og veiledning og en seksjon for behandling.
Senteret ligger sentralt til på Sandaker.

I seksjon for behandling har vi ledig stilling fra 1. august 2003 for

Fysioterapeut
Organisering:
Fysioterapeuten er administrativt underlagt seksjonsleder for behandling.
Fysioterapeuten gir behandling og oppfølging til innlagte barn i seksjo-
nen.
Fysioterapeuten har ansvar for veiledning/undervisning til foresatte,
miljøpersonalet, samt er med i overføring av barnet til 1. linjen.

Kvalifikasjonskrav:
- Offentlig godkjent fysioterapeut
- erfaring fra arbeid med barn
- erfaring fra habiliteringsarbeid
- god skriftlig og muntlig framstillingsevne
Søkere med erfaring i arbeid med funksjonshemmede barn vil bli fore-
trukket. Det legges vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og evne til
samarbeid.

Vi kan tilby:
- varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
- teamarbeid og tverrfaglig samarbeid
- mulighet for leilighet.

Lønn etter avtale og vi følger overenskomst mellom HSH og arbeidstaker-
organisasjonene. Pensjonsordning i KLP.

Spørsmål kan rettes til fysioterapeut Turid Due eller seksjonsleder Anne-
Mari Bakøy, tlf. 23 05 96 00.
Skriftlig søknad med CV, vitnemål og attester sendes: Nordre Aasen
Habiliteringssenter, Kyrre Greppsgt. 11, 0481 Oslo.

Søknadsfrist: 25. april 2003.
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Notodden kommune

Fysioterapeut 100% stilling
Notodden og Hjartdal kommune skal inngå samarbeid om kommunal
fysioterapitjeneste. Under forutsetning av godkjenning, opprettes en
100% stilling som fysioterapeut. Vanlige fysioterapioppgaver i begge
kommunene, men med hovedansvar for tjenesten i Hjartdal kommune.
Fysioterapeuten blir en del av fagteamet i Notodden kommune

Vi søker en medarbeider med erfaring fra lignende arbeid som ønsker å
jobbe med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis og som vil delta i
videreutvikling av virksomhetens totale tjenestetilbud.
Søker må ha førerkort for bil. Stillingen lønnes i stillingskode 7066.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til sjeffysioterapeut
Gunnar Sjursen, tlf. 35 01 55 33.
E-post: gunnar.sjursen@notodden.kommune.no
Søknad vedlagt CV, vitnemål og attester sendes Notodden kommune,
postboks 193, 3672 Notodden innen 25.04.03.
Søknaden merkes sak 03/00471.

Flekkefjord kommune

Ved Tor Janvin Fysioterapi er det ledig 80 % driftstilskudd med tiltre-
delse snarest. Instituttet er moderne og velutbygd og ligger sentralt i
Flekkefjord by.
Tildeling av driftsavtale betinger innkjøp eller leie av andel i praksis.
Kontaktperson: Tor M. Janvin, tlf. 38 32 40 80.

Søker med kopi av vitnemål og attester  sendes: Helsesjef Tor Nilsen,
Elvegt. 14, 4400 Flekkefjord. Søknadsfrist:  2. mai 2003.

fysioterapeuten@fysio.no
www.fysioterapeuten.no

www.oslo.kommune.no  

Oslo kommune
Bydel Røa

Ledig driftsavtale for
fysioterapeut
Bydel Røa har en ledig driftsavtale på 23 t/u fra 01.06.03.
Praksisen er tilknyttet Røa fysikalske institutt. Deler av 
praksisen er lagt til ettermiddag/kveld. 

Søker må ha psykomotorisk kompetanse. Personlig egnethet
vil bli vektlagt. 

Informasjon: Røa fysikalske institutt, Austlivn. 1 C, 
tlf. 22 50 34 52.

Søknad sendes Bydel Røa, v/Dagny Smith, PB 59, 0701 Oslo.

Søknadsfrist: 02.05.03.

Søknadspapirer blir ikke returnert.

Bydel Røa
Austliveien 4, 0752 Oslo

Fysioterapeut
avd. for fysioterapi og rehabilitering

Tiltredelse 18.08.03. St.nr. 315-0260.

Stillingen omfatter tjenester til pasienter i hele sykehuset. Veiledning av
turnuskandidat må påregnes

Vi kan tilby en arbeidsplass med kreativt arbeidsmiljø og mange utfordrende
oppgaver. Et åpent og  godt arbeidsmiljø, der vi vektlegger kvalitet, service
og faglig utvikling. Gode kolleger. Lønn etter gjeldende overenskomst. Vi er
behjelpelig med å skaffe bolig. God barnehagedekning.

Vi ønsker oss en medarbeider med stor faglig dyktighet, fleksibilitet, engasje-
ment, selvstendighet og gode samarbeidsevner. Personlig egnethet og
arbeidserfaring fra tilsvarende stilling vil bli vektlagt.

Event. forespørsler kan rettes til avd. leder Line Grongstad, tlf.: 75 42 43 30
eller personalsjef Synnøve Orvik, tlf.: 75 42 41 40.

Før tiltredelse skal tilfredsstillende helseattest av nyere dato fremlegges.

Søknad vedlagt attester, vitnemål, norsk autorisasjon samt referanser sendes
Hålogalandssykehuset Stokmarknes, Personalseksjonen, 8452 Stokmarknes.
Søknadene vil ikke bli returnert. Søknadsfrist: 2. mai 2003.

Hålogalandssykehusets stillinger ligger på: www.jobbnord.no

Hålogalandssykehuset, Stokmarknes
har følgende stilling ledig:

C
IC

E
R

O
 b

s

V
is

ue
ll 

D
es

ig
n

Fysioterapeut
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
- Rehabiliteringsavdelinga i Breivika

Ledig ett års vikariat for fysioterapeut med tiltredelse aug. 03.

Avdelinga holder til midt i Universitetssykehuset i lokaler tilpasset
rehabilitering. Det er 14 døgn- og 3 dagplasser, samt poliklinikk.
Avdelinga tilbyr spesialisert rehabilitering samt vurderings- og rådgivnings-
opphold for pasienter med hjerneslag, hodeskader, multitraume,
amputasjoner, kroniske smerter, poliomyelitt og enkelte andre lidelser.

Personalgruppa er bredt sammensatt og preges av et nært tverrfaglig
teamarbeid. Alle faggrupper er organisert og ansatt i avdelinga som ledes
av et tverrfaglig lederteam. Nært samarbeid med pasient og pårørende
vektlegges. Avdelinga har tverrfaglig dokumentasjon.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker oss en aktiv og engasjert medarbeider med interesse for
rehabilitering, helst også erfaring fra arbeid med pasienter med kroniske
smertetilstander og komplekse funksjonsproblemer i muskel-skjelettapparatet.
Det er nødvendig med interesse og evne til forpliktende tverrfaglig
samarbeid. Personlig egnethet vektlegges.

Henvendelse
Nærmere opplysninger: Fysioterapileder Sissi Karlstrøm 77 62 70 59
eller Adm.leder for terapeutene Audhild Høyem 77 62 70 69.

Søknad vedlagt kopi av vitnemål og attester sendes Universitetssykehuset Nord-Norge,
Seksjon for personalservice, Boks 100, 9038 Tromsø, innen 05.05.03.
Søknad merkes 103/2003.

Alle sykehusets stillinger ligger på www.jobbnord.no

Universitetssykehuset
har ledig følgende stilling:
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HMS-tjenesten for Vestfold er en moderne bedriftshelsetjeneste med 10 ansatte som
betjener offentlige og private virksomheter med til sammen 5000 arb.takere. Vårt
fagteam består av bedriftsleger, psykolog, fysioterapeuter, yrkeshygienikere, syke-
pleier, konsulent, helsesekretær og sekretær.

Vi søker etter

Fysioterapeut i 75 % stilling

Arbeidsoppgaver rettet mot bedrifter og enkeltpersoner:
- Arbeidsplassvurderinger, kartlegging og skriftlig dokumentasjon
- Forebygging av belastningslidelser
- Råd- og veiledning i forhold til arbeidsplass og arbeidsstillinger
- Sykefraværsoppfølging
- Individuelle konsultasjoner
- Opplæring i ergonomi og arbeidsteknikk
- Kurs og foredrag
- Tverrfaglig samarbeid

Tiltredelse snarlig.

Erfaring med forebyggende arbeid og fra hms-arbeid ønskelig. Godt hu-
mør, selvstendighet og vilje til samarbeid en fordel. Lønn etter avtale,
gode ferieordninger samt pensjonsordning i KLP.
Nærmere opplysninger  på www.hms.vf.no eller hos fysioterapeut eller
daglig leder på tlf. 3346 2375. Søknader sendes HMS-tjenesten, Nedre
Movei 4, 3215 Sandefjord eller hmst@hms.vf.no innen 23. april.

Norsk Fysiotera-
peutforbund er et
fagforbund som
organiserer ca.
8.100 fysioterapeu-
ter i offentlig og
privat virksomhet.
Forbundet ivaretar
medlemmenes fag-
lige, sosiale og øko-
nomiske interesser.
Forbundet har et
sekretariat md 26
medarbeidere
hvorav seks arbei-
der i fagseksjonen.

Prosjektleder i 100 % stilling
i NFFs sekretariat
I Fagseksjonen i NFF er det ledig prosjektleder-
stilling for to år. Stillingen er finansiert av Fond til
etter-og videreutdanning av fysioterapeuter.

Vi søker en fysioterapeut med allsidig erfaring fra ar-
beid som fysioterapeut og som har metode-
kunnskaper på hovedfagsnivå eller tilsvarende.

Prosjektlederen skal lede et prosjekt som skal utvikle
et system som ivaretar fysioterapeuters faglige ajour-
føring. Dette prosjektet vil være spesielt rettet mot
privatpraktiserende fysioterapeuter. Prosjektet skal
innhente erfaringer fra andre yrkesgrupper og fra
land som har arbeidet med systemer for faglig ajour-
føring.

Prosjektet skal også vurdere og eventuelt revidere
retningslinjer ut fra relevans til privat praksis og i
samarbeid med eksterne fagmiljøer for fysioterapi.

Vi tilbyr:
● Trivelig arbeidsmiljø
● Moderne lokaler
● Fleksibel arbeidstid
● Lønn etter avtale

En kortfattet søknad sendes til Norsk Fysioterapeut-
forbund, Postboks 2704, 0131 Oslo innen 1. mai
2003. Ved bruk av e-post er vår adresse
nff@fysio.no.
Spørsmål om stillingen kan rettes til fag-
seksjonsleder Malene Haneborg 22 93 30 72
malene.haneborg@fysio.no

NORSK
FYSIOTERAPEUTFORBUND

Fysioterapiutstyr til Bukavu, Kongo
Kongo er et land preget av langvarig krig, sult og katastrofer.
Helsepersonell står uten utstyr i forsøk på hjelpe en lidende befolkning.
Til fysioterapiavd. ved helsesenteret i Bukavu ønskes følgende utstyr:
Kortbølgeapparat, 2 ultralydapparat, infrarød lampe, 2
ergometersykler,varmepakninger, event. annet fysioterapiutstyr. Alt er av
interesse. Utstyret vil bli sendt med container til Kongo i april/mai. Hvis
du vil hjelpe befolkningen i Kongo, kontakt May Vestar Onsrud, Gjøvik
kommune tlf 61186312. E-mail: tonsrud@yahoo.no”

Arbeidsmiljøavdelingen

Bedriftsfysioterapeut
UUS nr. 0201421. Fast st., heltid 36 t/uke. 
Lønn etter avtale.
UUS nr. 0201422. Fast st., deltid 18 t/uke. 
Lønn etter avtale.
For øvrig informasjon om stillingene se: www.ulleval.no
Kontaktperson: Finn Jensen/Gunvor Slaatto, 
tlf 22 11 82 41/e-post: finn.jensen@uus.no
Søknad sendes: Adm.direktøren, Ullevål universitets-
sykehus, 0407 OSLO, innen 22.04.03.

Ullevål er landets største universitetssykehus med vel 7300
ansatte og 1200 senger. Vi har mer enn 40 000 innleggelser og 250 000
polikliniske konsultasjoner årlig. Ullevål universitetssykehus HF er region-
sykehus for Helse Øst, og har særlige forpliktelser innen forskning og
undervisning. Hos oss vil du finne et variert og aktivt fagmiljø som gir deg
gode muligheter i din karriereutvikling. Sykehuset har spisskompetanse

innenfor en rekke fagfelt og er landets største traumesenter.

Administrasjonen

www.ulleval.no

Porsgrunn kommune ligger sentralt plassert i Grenland og
har ca 33 000 innbyggere. Porsgrunn er en god og attraktiv
kommune å bo i. For friluftsinteresserte er det fine tur-
muligheter i vår umiddelbare nærhet. Det er kort vei til
landets flotteste skjærgård, og på drøye timen kan du komme
opp i flott fjellterreng.

Ved Heistad Fysioterapi er det ledig

2 X 50% DRIFTSAVTALER
Instituttet er velutstyrt og det drives med individuell
behandling, gruppetrening, MTT og friskvern.
Se: http://www.heistad-fysioterapi.no
Eller ring tlf 35 54 90 77.

Søknad sendes: Porsgrunn kommune,
Rehabiliteringstjenesten, Postboks 20, 3901 Porsgrunn, 
innen 2. mai 2003. 

Sentralbord 35 54 70 00 - www.porsgrunn.kommune.no

JOBB I PORSGRUNN KOMMUNE

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til de ulike
kontaktpersonene. For fullstendig kunngjøringsstekst se vår internett
side eller kontakt Servicesenteret. Mottatte vitnemål og attester vil ikke
bli returnert.
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HELSE - MAJORSTUA
● Lokaler i Majorstuveien 38, 2. etasje (over DnB-filialen).
● Ca. 70 m2 ledige, muligheter for ytterligere arealer.
● Ca. 180 m2 er i dag utleid til helsevirksomhet (smerte-medisinsk institutt,

anestesiologer, psykiater - alle med fylkeskommunal avtale).
● Søker etter leietakere som arbeider innenfor området helse hvor forskjellige

virksomheter kan komplettere hverandre og dra veksler på hverandres kom-
petanse.

● Muligheter for administrativt samarbeid med nåværende institutt.

Kontakt; Espen Aarum, 90 13 89 41/22 15 02 30; fax: 23 39 56 01;
aarum.as@bluezone.no

● BMS Klinikk
● BMS Sport & Idrett
● BMS AktivHelse
● BMS Bedrift
● BMS Fagforum

Behandlingssenteret for Muskel og Skjelettlidelser (BMS) er et ressurs-
og kompetansesenter som tilbyr en rekke tjenester innen fysioterapi og
osteopati. Grunnet utvidelse søkes det etter fysioterapeuter og osteopater
til Grenlandsområdet for helprivat fellesskap med avdelinger i Skien,
Kragerø, Bø og Porsgrunn. Søknad med CV sendes til BMS, avd.Skien,
Prinsessegt.2b, 3724 Skien. Frist: 1/6-03. Kontaktperson Bård Homstøl/
grete@bmsforum.no

Kjøp/salg/leie

MTT-utstyr selges
Nærmest nytt MTT-utstyr selges meget rimelig. Henvendelse tlf. 22 56 76 61
eller mob. 90 04 92 68.

Tidsskrift-
bokser

Hjelper deg å holde orden
på årgangene!

Pris: 20 kroner per stk. + porto

Send din bestilling på faks
eller e-post:

Faks: 22 46 35 65
e-post: fysioterapeuten@fysio.no

SEEKING PHYSICAL THERAPIST for
exclusive exercise based Therapy Centre

Do you dream of owning your own business?
Are you willing to pursue that dream?
Are you passionate about your work? Then read on!

Synergy Systems As is an exciting, young, dynamic and expanding com-
pany who is seeking partnership with a highly motivated and professional
Physical Therapist.

You must have a minimum of 2 years clinical experience, have an
interest in exercise-based therapy & be passionate about your profession.

You must fit the leader profile who succeeds along with others.

You must have the ability and will to understand numbers and
economical relationships.

You must have the possibility and will to invest money.

If you are this exceptional partner we are seeking, please submit an
application & CV in English to:

SYNERGY SYSTEMS AS
Valkyriegaten 5, 0366 Oslo.
Potential candidates will be called
in for an interview.



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.

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
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).

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: Ledige plasser
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke- medlemmer.
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.
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Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasienter

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

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjonen
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 8.-12.mai, uke 20, 2003
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: Ledige plasser
Kursavgift: kr. 3425 or medlemmer, kr. 6.300 for ikke medlemmer.
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. 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

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

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 Øvreberg 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: 20. 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
• 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: Ledige plasser!
Kursavgift: kr. 3.425,- for medlemmer
kr. 6.300,- for ikke-medlemmer
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.

www.fysio.no/kurs.html
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Aktiv rehabilitering
Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med pasienter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Antall timer: 10

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

Praktiske opplysninger:
Kursledere: Representanter fra NFFs faggruppe i idrettsfysioterapi
Tid: 19. – 20. mai: Sted: Bergen. Påmeldingsfrist: 23. april
Tid: 22.–23 september. Sted:  Oslo. Påmeldingsfrist: 8. august
Tid: 16 .  – 17. oktober. Sted: Bodø. Påmeldingsfrist: 3. september
Tid:  14. – 15. november. Sted: Lillehammer. Påmeldingsfrist: 6. okto-
ber

Deltakerantall: maks 30
Kursavgift: kr 1.400,- for medlemmer, kr 3.000,- for ikke medlemmer.
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

NFF ønsker å sette økt fokus på fysioterapi og bevegelse. I den sam-
menhengen presentererer vi en ny kursrekke som tar for seg temaet på
ulike måter. I første omgang presenter vi tre kurs som kan tas hver for
seg, men som samlet gir mulighet til etterarbeide som vil gi uttelling i
spesialistordningen.

Alle 3 kursene legger hovedfokus på praksis og aktivitet.
Bevegelse er stikkordet, kursdeltakerne skal være i aktivitet, kursene
skal være i bevegelse rundt omkring i landet og det skal gjøre den en-
kelte fysioterapeut i stand til å bevege pasientene.

Nytt kurskonsept!

Fysioterapeuter i bevegelse

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

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

Praktiske opplysninger:
Kursledere: Alette Ottesen, Spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi.
Tid: 22. – 23. mai. Sted: Tønsberg. Påmeldingsfrist: 23. april
Tid: 23.–24. september. Sted: Oslo. Påmeldingsfrist: 8. august
Tid: 27.–28. oktober. Sted: Trondheim. Påmeldingsfrist: 15. september

Deltakerantall: Maks 24
Kursavgift: kr 1400,- for medlemmer, kr  2300,- for ikke medlemmer.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

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

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

bevegelighetstrening.

Kursplaner i 2003:
NB! Dette er foreløpig kursplan for 2003. I uke 38 og 39 er det mulig å ta alle kursene i
Oslo. De overlapper ikke hverandre. Kursene vil bevege seg utover i 2004, og vil ende

opp med en kongress omkring samme tema.

- kunnskap til å kunne sette sammen et 60 minutters treningsprogram
til musikk, lagt til rette både for pasientgrupper og for mosjonister
generelt.

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

Praktiske opplysninger:
Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Heidi Bråten Fure
Tid: 17.-19. september. Sted: Oslo. Påmeldingsfrist: 8. august.
Tid: 24. – 26. november. Sted: Trondheim. Påmeldingsfrist: 13. oktober

Deltagerantall: Maks 30
Kursavgift: kr 2.300,- for medlemmer, kr  4.000,- for ikke medlemmer.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
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STAVANGER 06. - 09.11.2003

Idrettsmedisinsk Høstkongress arrangeres
for 2. gang i Stavanger, og kongressen vil
finne sted på Clarion Hotell Stavanger,
midt i sentrum.

IDRETTSMEDISINSK

2003 HØSTKONGRESS

Inviterte forelesere:
– Per Fugelli
– Håkan Alfredsson, Sverige
– Karim Kahn, Australia
– Inger Thune

Fullstendig annonsering av kongressen samt påmeldingsskjema vil bli presentert i 
Norsk Idrettsmedisin 2/2003.
Kongresskomiteen ønsker alle velkommen til Høstkongress 06-09.11.2003.

Vitalprisen
Nycomed Pharmas priser for beste frie foredrag
Sosiale program 3 kvelder til ende
Årsmøte FFI 
Generalforsamling NIMF

Temaer fra det faglige programmet:

– Grunnforskning og behandling av tendopatier
– Forebygging av fall hos eldre
– Belastningsskader i kneet
– Akutte og kroniske lidelser i skulder
– Fysisk aktivitet ved ulike diagnosegrupper som: kreft, hjertesvikt,

diabetes, osteoporose, medfødte hjertefeil og astma
– Idrett og kosthold
– Etiske dilemmaer i toppidretten

Kontaktperson for kongressen:                               
Oddvar Skramstad
Nøtteskjellbakken 2
4310 Hommersåk
E-post: oddstad@online.no

Kongressens hjemmeside: 
www.idrettsmedisinsk-kongress2003.no

Teknisk arrangør: ViaFlyspesialisten
E-post: mari.solsnes@via.no
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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.

Faggruppen for Idrettsfysioterapi
sommerseminar 13.-15. juni 2003, Tønsberg

Tema: Idrettsskader hos barn og ungdom:
diagnostisering og behandling

Informasjon om kurset finnes på faggruppens hjemmeside:
www.idrettsfysioterapi.no
Påmeldingsfrist 8. mai 2003. Eget skjema finnes på hjemmesiden.

Forelesere:
• Lyle Micheli, Professor og spesialist i ortopedi, Children’s Hospital,

Boston
• Lena Klasson Heggebø, dr.scient, Norges idrettshøgskole, Oslo
• Terje Halvorsen, overlege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabili-

tering, Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, Oslo
• Per Egil Mjaavatn, Senior forsker, NTNU, Trondheim
• Håvard Moksnes, fysioterapeut, Norsk Idrettsmedisinsk Institutt og

Forskningssenter for aktiv rehabilitering, Oslo

Fredag 13. juni:
• Overuse Injuries in Young Athletes. Lyle Micheli
• Back Injuries in the Young Athlete. Lyle Micheli
• Stressfrakturer i lumbalcolumna hos unge utøvere. Terje Halvorsen
• Basistrening for barn og unge med vekt på koordinasjon. Håvard

Engel og Morten Braathen

Lørdag 14. juni:
• Strength Training for Children and Adolescents. Lyle Micheli
• Barn, fysisk aktivitet og helse. Lena Klasson Heggebø
• Motoriske tester. Lena Klasson Heggebø
• Opptrening av pasienter med stressfrakturer. Håvard Moksnes
• Workshops:
• Opptrening av utøvere med stressfrakturer. Håvard Moksnes og

Knut Jæger Hansen
• Klinisk undersøkelse ved mistanke om stressfraktur hos unge.

Terje Halvorsen
• Forebyggende skuldertrening for unge kastutøvere. Ragnhild

Karlsen og Hilde Fredriksen
• Motoriske tester. Lena Klasson Heggebø

Søndag 15. juni:
• Barn, bevegelse og oppvekst; betydningen av en fysisk aktiv

barndom.
• Per Egil Mjaavatn
• Vektsone problematikk ved akutte skader og belastninger.
• Debatt: Tidlig spesialisering barn og idrett. Finn Aamodt, Kari

Aasen Gundersen,Bjørn Fossan, Knut Jæger Hansen.
• Frie Foredrag

FRIE FOREDRAG:
Sendes til: Forskningsrådet v/ May Arna Risberg, NIMI Ullevaal Sta-
dion, P.b. 3843 Ullevaal Stadion, 0805 Oslo innen 15. mai. De to beste
foredragene honoreres med kr. 2000,-

FAGDAG
FOR FYSIOTERAPEUTER I OSLO

”Når kreftpasienten skal hjem”…
Onsdag 7. mai 2003

Sted: Auditoriet i Patologibygget, Ullevål universitetssykehus HF

PROGRAM:
8.00–8.30 Registrering
8.30–8.45 Velkommen og presentasjon av Fysioterapeutnett-

verket i kreftomsorg i Oslo v/ fysioterapeut/konsulent
Sidsel Sandvig, Den Norske Kreftforening

8.45–9.30 Fysioterapeutens plass i kreftbehandling, ved fysio-
terapeut Charlotte Bang, onkologisk avdeling, Ullevål
universitetssykehus HF

9.30–10.15 Den palliative pasient, utfordringer og muligheter,
ved overlege Stig Ottesen, onkologisk avdeling, Ullevål
universitetssykehus HF

10.15–10.30 Pause
10.30–11.20 Presentasjon av ulike tilbud til kreftpasienter:

Kompetansesenter for lindrende behandling (KSLB),
Hospice Lovisenberg, Den Norske Kreftforening og
Montebello rehabiliteringssenter

11.20-12.00 Kompresjonsterapi, ved Rolf Davidsen,
Helseagentur AS.

12.00–12.45 Lunsj
12.45–13.45 Brystkreft, kirurgisk og medisinsk behandling,

ved overlege Lars Ottestad, Det Norske Radiumhospital
13.45–14.00 Pause
14.00–14.45 Fysioterapi til brystkreftopererte, ved fysioterapeut

Wenche Vigen, Norsk Lymfødemklinikk
14.45–15.00 Oppsummering, avslutning

Deltakeravgift: kr. 100,- som betales ved fremmøte,
kontant mot kvittering
Påmelding: Den Norske Kreftforening ved Sidsel Sandvig,
Fr. Nansens vei 12, 0369 Oslo, e-post: Sidsel.Sandvig@kreft.no,
tlf. Sidsel Sandvig  22 59 31 17/Ann Christin Sander 22 59 30 42.
Påmeldingsfrist: 23. april 2003.
Arr: Faggruppe for Onkologisk fysioterapi og Lymfødembehandling,
i samarbeid med Den Norske Kreftforening.

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

OBS! NFF tar forbehold om at kursene kan
være fulltegnet når FYSIOTERAPEUTEN

kommer ut.

Følg med på
www.fysio.no/kurs.html
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Kongressen er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger
og workshops.

Torsdag:
1600 - Båt Bodø - Røst

Fredag:
0900-1015 Cervicale prosedyrer- behandling: Are Ingemann
                     Presentasjon av nye cervicale prosedyrer
1015-1030 Kaffe
1030-1230 Workshop
1230-1330 Lunsj
1330-1430 Hva er rygg – hva er hofte? Differentialdiagnostikk

ved Tony van de Velde
1430-1445 Kaffe
1445-1630 Workshop
1700-1830 Årsmøte NFKOM
2000 - Middag

Lørdag:
0900-1015 Ultralydundersøkelser- relatert mot Ortopedisk medi-

sin ved Trond Iversen

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

Institutionen för Rörelseorganens sjukdomar
Sjukgymnastutbildningen

Forskarutbildningskurs:
Forskningsmetodologi vid
kliniska studier

Kurstid: 2003-08-25 – 08-29
Behörighet: Leg sjukgymnast, registrerad som doktorand.
I mån av plats kan ännu ej registrerade forskarstuderande
beredas möjlighet att deltaga.
Syfte: Syftet är att öka kunskapen om och förståelsen för
olika paradigm och teorier relaterade till sjukgymnastik/fysioterapi
samt hur man lägger upp kliniska studier.
Kursinnehåll: Forskningsmetodologi med inriktning mot design,
etik och vetenskapsteori, statistik, analys av artiklar samt presentation
av egna projekt.

Kursledare:
Professor Charlotte Ekdahl, Sjukgymnastutbildningen,
Lunds universitet. Charlotte.Ekdahl@sjukgym.lu.se
Professor Elisabeth Ljunggren, Seksjonen for fysioterapivetenskap,
Universitetet i Bergen, Norge. Elisabeth.ljunggren@isf.uib.no

Kursanmälan:
http://www.medfak.lu.se/forskarutb/kursans/indexvt03.html

1015-1030 Kaffe
1030-1200 Workshop
1200-1300 Lunsj
1300-1400 Epiduralprosjektet - orientering av Rolf Tomas Gustavsson
1400-1415 Kaffe
1415-1545 Workshop
1600- Rundtur med båt rundt Røst
2000 Middag

Søndag:
1000 Avreise  Røst – Bodø

Kongressen er søkt godkjent av Dnlf.
Seminar avgift kr 1500. Pris per natt kr. 925 med full pensjon.
Båt Bodø – Røst – Bodø ca. kr. 400.

Påmelding snarest til: Benny Storheil: arb. 75 56 17 04,
mob. 95 86 66 36. E-mail: benny@nffkom.com
Eller Astrid Olafsdottir: arb. 55 53 91 20, priv. 55 19 24 72.
E-mail: astrid@nffkom.com

NFKOM
Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk Medisin

Til Røst – et must
NFKOM kongress på Røst 1. – 4. mai 2003

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Studiestart i september 2003
Søknadsfrist: 1. juni

Mer informasjon og søknads-
skjema finner du:

eller kontakt SEVU,
telefon 55 58 20 40,
E-post: post@sevu.uib.no

Universitetet i Bergen tilbyr
ett-årige deltidsstudier i

• Helseledelse
• Helseøkonomi
30 studiepoeng hver

Med fokus på

ledelse

via.uib.no
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U n i v e r s i t e t e t  i  B e r g e n
S e n t e r  f o r  e t t e r -  o g  v i d e r e u t d a n n i n g  ( S E V U )
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● Kurs og møter i alternativ behandling
NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av
offentlig autorisasjon. Annonser i FYSIOTERAPEUTEN vedrørende kurs
innen alternativ behandling godkjennes ikke av Norsk Fysioterapeut-
forbund.

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)

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

2.  Stretching og triggerpunktbehandling
Sted Dato
Tromsø 03.-05. mai
Bergen 03.-05. mai
Stavanger 26.-28. april
Trondheim 26.-28. april
Oslo 26.-28. april
Kristiansand 14.-16. juni
Pris: 2.100,-

3. Ryggsmerter og behandling
Sted Dato
Oslo 10.-11. mai
Trondheim 10.-11. mai
Bergen 10.-11. mai
Stavanger 10.-11. mai
Tromsø 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

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

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked
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UltraTan Silver 850.
Meget driftssikkert solarium i proff-

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

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

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

Tlf.: 67 17 74 40 Fax 67 17 74 74

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

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

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

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

BEMER – terapeutens beste assistent!

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

Dataprodukter

Benker, krakker, matter osv.

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

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

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

Mastercare svenske helsebenken!
Traksjons-/avspenningsbenk for behandling

og selvbehandling.

Brosjyrer og materiell, evt. demonstrasjon:
HMS-instituttet as/Mastercare as,

Stokkanhaugen 149, 7048 Trondheim.Tlf. 73 95 00 43.
Mob. 48 03 37 50. Faks. 73 95 00 41.

E-post: hms@instituttet.no   www.matercare.se

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

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

MID-Laser
Medical Intelligent Diode Laser

Grunnkurs:
10. mai i Stockholm
24.-25. mai i Trondheim

Fysioterapiutstyr generelt

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

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

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

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

RH Stolen AS
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Tlf. 24 11 73 73. Fax. 24 11 73 70

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no
Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Landsdekkendeforhandlernett

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

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

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

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

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

Trykkavlastende madrasser
Prisforhandlet med RTV

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

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

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

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

 www.terapimaster.com

Personlig øvelses-
program på data
NORDISK TERAPI AS

Solarium m.m.

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

bransjeregisteret
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jbrans eregisteret

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

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

BAMSE PRODUKTER

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

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

www.terapimaster.com

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.

Varme/kulde, kremer/gel

Dorcas as, 3512 Hønefoss

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

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

Vi har ulike kategorier som du kan velge
å plassere ditt firma under:
●  fysioterapiutstyr generelt ●  benker/krakker/matter
osv. ●  data-produkter ●  varme/kulde/kremer/gel
●  tekniske hjelpemidler ●  test-treningsutstyr
●  behandlingshjelpemidler ●  madrasser og puter
● solarium mm.

Priser:
Liten modul, 20 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.000
12 utgaver: kr. 4.500

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

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

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

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

Nestleder: Elin Engeseth
Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro

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

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

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

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

hoeidal@c2i.net
May L.T. Ringvold (leder Fag- og spes.råd)

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

maya.ringvold@hf.hio.no
Stig B. Salberg

Tyholtvn. 5, 7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 49 96 a, 74 82 50 86 p,

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

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

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

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

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

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

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

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

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

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

Kontorleder: Solvår Stokke, 22 93 30 51
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65

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

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

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Jorunn Lunde, 22 93 30 75
Konsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

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

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Sonja Billington, 22 93 30 61

Rådgiver: 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

Store helsespørsmål med enkle svar
Helsedebatten i Norge har mange store uløste problemer. Noen spørsmål gjøres likevel
vanskeligere enn de egentlig er. For eksempel synes det som om mange politikere ikke
erkjenner at god forebygging gir god folkehelse.

For oss som til daglig hjelper pasienter til å bli friske etter skader de har pådratt seg,
er dette derimot en helt sentral erkjennelse. Der hvor fysioterapeuter slipper til før den
enkelte har kommet inn i uheldige kroppsmønstre er muligheten til å spare store ressurser
på å helbrede omfattende lidelser stor.

Dette er vi heldigvis ikke helt alene om å forstå. I et dobbeltoppslag i Dagens Medisin
i januar i år ser Kåre Willoch med kritiske øyne på dagens helsepolitikk og sier blant an-
net følgende: «Det kurerende får nesten alt av penger. Det forebyggende får langt mindre.
Men det har ingen funnet noen løsning på. Det er mye vanskeligere å reise noen folke-
storm for forebyggende tiltak, særlig når det gjelder levevilkår og livsstilsproblemer.»

Denne vurderingen fra en av landets mest erfarne politikere underbygger kravene fra
NFF om å slippe flere fysioterapeuter til i det helsefremmende og forebyggende arbeidet.
Viktigheten av forebygging er åpenbar når vi vet at sykefraværet er så høyt at det truer
grunnleggende velferdsordninger her i landet. Få yrkesgrupper kan i like høy grad som
oss hevde at vi bidrar til forebygging av helselidelser.

Når vi leser at NRK TV planlegger seks dokumentarprogram om Norges største helse-
utfordringer har NFF derfor svaret klart. Utfordringene er å forebygge i seks viktige be-
folkningsgrupper: De første tre gruppene kan være barn, ungdom og arbeidsliv/ergonomi.
De tre neste kan være psykiatriske pasienter, somatiske pasienter og eldre. Ingen vil være
mer glad enn NFF for å stille opp rådgivere i denne dokumentarserien.

Vi merker også en økende interesse fra helsejournalister over hele Norge på temaer
som livsstilsproblemer og belastningsskader på arbeidsplassen. Journalister slipper oss til
fordi de ser at vi hjelper mennesker med å løse deres personlige problemer. Men mediene
er også en del av problemet. Ofte blir det bare plass til tilspissete overskrifter basert på
dramatiske enkelthendelser. Derfor trenger vi ikke bare oppmerksomhet, men oppmerk-
somhet om de viktigste problemene.

Utfordringer for alle oss i Norsk Fysioterapeutforbund er å sette en parentes omkring
Kåre Willochs innsiktsfulle bemerkning om at det er vanskelig å starte en folkestorm for
forbebygging. Skal det skje en dramatisk nedgang i sykefraværet her i landet skal det
utvilsomt mer til enn gode politiske intensjoner fra Regjeringskvartalet. Vi trenger faktisk
en folkestorm for forebygging.
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Ta gjerne kontakt med NFFs informa-
sjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 87.
E-post: harald.nyquist@fysio.no

Internasjonal konferanse
om rehabilitering i Oslo tar
imot abstracts
Verdenskongressen «Rethinking Rehabilitation» som
avvikles 21. - 24 juni 2004 i Oslo har sendt ut første
invitasjon til å sende inn abstracts. Kongressens te-
maer er avgrenset til tre områder av rehabilitering:
Idealer og forståelse, mennesket i samfunnet og
multikulturell tilnærming.

Prosjektleder for faglig
ajourføring
I forbindelse med faglig ajourføring og revidering av
retningslinjer finansierer Fond til etter-og videreut-
danning av fysioterapeuter en prosjektlederstilling
over to år. Søknadsfrist er 1. mai 2003.

Prosjektlederen skal lede et prosjekt som skal
utvikle et system som ivaretar fysioterapeuters fag-
lige ajourføring. Dette prosjektet vil være spesielt ret-
tet mot privatpraktiserende fysioterapeuter. Prosjek-
tet skal innhente erfaringer fra andre yrkesgrupper
og fra land som har arbeidet med systemer for faglig
ajourføring.

Prosjektet skal også vurdere og eventuelt revi-
dere retningslinjer ut fra relevans til privat praksis og
i samarbeid med eksterne fagmiljøer for fysioterapi.

Nye nettsider testes ut
NFFs nye nettsider som forbundet varslet tidligere i
år er nå over den første kritiske fasen. Dette innebæ-
rer at sidenes grafiske løsning har latt seg gjennom-
føre. Testsidene er ryddigere, enklere å finne frem i
og mer balansert i fargevalget enn de nåværende si-
dene. For eksempel inneholder de nye sidene et sårt
tiltrengt nettstedskart. Videre er den nye publiserings-
løsningen ez publish lagt til grunn for alle oppdate-
ringer på det nye nettstedet. Den nye løsningen skal
gjøre det mye enklere i dag å publisere stoff for lokal-
avdelinger og faggrupper.

Som vanlig i slike it-prosesser har utviklingen tatt
lenger tid enn planlagt. Den planlagte lanseringsdato
1. mai er derfor forskjøvet til 1. juli.

Spørsmål om NFFs nettsider rettes til
webmaster@fysio.no

Tariffpolitisk uttalelse for
mellomoppgjøret 2003
UHO vil i mellomoppgjøret 2003 blant annet legge
følgende til grunn: Arbeidet for en lønnsmessig snu-
operasjon for utdanningsgruppene må føres videre.
Det må være rom for justeringer av relative lønnin-
ger, blant annet for å kompensere for lang utdanning
og forskjeller i lønn mellom utdanningsgrupper i pri-
vat og offentlig sektor. Oppgjøret må sikre en like-
lønnsprofil. Det inntektspolitiske samarbeidet forut-
setter en vid tolkning av frontfaget, det innebærer
blant annet at også industrifunksjonærenes forven-
tede lønnsvekst må telles med når det forhandles om
ramme og profil i øvrige oppgjør.

Frist for WHO-stipend
løper ut nå
Søknadsfristen for WHO-stipend for 2003/2004 lø-
per ut 15. april. Stipendet gis til videreutdanning i
offentlig helseadministrasjon for studieåret 2003/
2004. Midlene er stilt til disposisjon for Verdens Hel-
seorganisasjon (WHO), og tildelingen godkjennes av
organisasjonen. Søkerne må tjenestegjøre i helsetje-
nesten/offentlig helseforvaltning og ønske ett års vi-
dereutdanning med sikte på å oppnå «Master of Pu-
blic Health».

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Statens
helsetilsyn, e-post anne.solberg@helsetilsynet.no,
telefon 22 24 90 38.

NFFs faggrupper
NFFs faggr. for barne- og ungdomsfysioterapi
Anne Kari Enes, Århaugveien 4, 5541 Kolnes. Tlf.
52 70 23 00 a, 95 19 64 67 p, e-post: anke@sir.no

NFFs faggr. for ergonomi
Hein Dag Torgersen, Vidjeveien 61, 3151 Tolvs-
rød. Tlf. 33 46 23 75 a, 33 46 46 31 fax, 33 32 80
32 p, 41 30 63 62 mobil. E-post: hmst@hms.vf.no
hein.dag.torgersen@hms.vf.no

NFFs faggr. for geronto- og geriatrisk fysioterapi
Liv Turid Baldersheim, Hegglia 11 D, 4622 Kristi-
ansand S. Tlf. 38 07 30 30 a, 38 07 30 31 faks,
38 01 33 90 p, e-post: liv.turid.baldersheim@vas.no

NFFs faggr. for manuell terapi
Peter Christian Lehne, Postboks 797, 8510
Narvik. Tlf. 76 96 79 99 a, 76 96 79 90 fax,
76 94 74 21 p, e-post: imt@narviknett.no
dagtid: pl@manuellterapi.no

NFFs faggr. for mensendieckfysioterapi
Ole Øien Rusletvedt, Dønskitoppen 16 S,
1346 Gjettum. Tlf. 92 24 12 54 mobil,
e-post: oleor@online.no

NFFs faggr. NOR
Ikke besatt. Avventer årsmøte.

NFFs faggr. for kvinnehelse
Kari Straume Haugland, Grønnestølsvn. 69, 5073
Bergen. Tlf. 55 32 55 70 a ma/ons/tors, 55 28 88
76 faks, 55 28 88 76 p, e-post: kshaug@online.no

NFFs faggr. for psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi
Berit Ianssen, Ringvn. 26, 7600 Levanger. Tlf. 74
08 99 77 a, 74 08 91 26 faks, 74 08 88 30 p/faks,
e-post: henlun@online.no

NFFs faggr. for idrettsfysioterapi
Knut Jæger Hansen, Tysleveien 13, 1163 Oslo. Tlf.
23 26 56 26 a (NIMI), 22 29 53 58 p, mobil: 90 12
29 70, e-post: knujh@online.no

NFFs faggr. for hjerte- og lungefysioterapi
Merethe Ytterstad, Stornesvegen 18,
9402 Harstad. Tlf. 77 01 50 40 a, 77 07 73 71 p,
e-post: yttme@harstad-sykehus.no

NFFs faggruppe for onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling
Helen Natvik, Øvre Båstadvei 24, 1387 Asker.
Tlf. 66 79 08 24 a, 66 78 95 28 p.
Henvendelser kan p.t. ikke gjøres per e-mail.

NFFs fagforum
NFFs fagforum for terapiridning - FTR
Sarah S. Martin, Granittåsen 57, 3480 Filtvedt.
Tlf. 32 79 30 65 p, 91 51 40 39 mobil,
e-post: karmid@online.no

NFFs fagforum for akupunktur
Gaute Mehl, Sømv. 31 C, 0493 Oslo. Tlf. 23 00 69
50 a, 22 15 91 94 p, e-post: gmehl@online.no

NFFs økonomiske
interessegrupper
PFG, Privatpraktiserende Fysioterapeuters
Gruppe
Trond Hannestad, Søndre Øyjordet 32,
5038 Bergen. Tlf. 55 53 91 20 a,
55 53 91 21 faks a, 55 25 73 72 p,   mobil 41 20 17
94, e-post: hannman@online.no

UFF, Unge Fysioterapeuters Fellesskap
c/o Snorre Vikdal, Aasta Hansteensv. 16 a,
7046 Trondheim. Tlf. Mobil: 92 66 88 98
e-post: snorre99@spray.no

FYSIOs leder 2003:
Thorbjørn Unhammer, Løbergssvingen 15,
5055 Bergen. Tlf. 97 09 95 82 dagtid,
e-post: t_unhammer@hotmail.com
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I nform
asjon  fra  NFF

NFFs profilartikler
til gunstige priser

Medium tursekk,
30 liter
Svart, med NFFs logo

kr. 200

Svart veske med NFFs logo
med plass til perm eller PC

kr. 150

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

Og på jobb...

På tur...

Tennistrøye i piquet
Sort. God kvalitet som puster.
Logo i hvit. Kun str. S
Pris: kr. 70

Herreklokke, chrono
Lexon design
Dato og to stoppeklokke-
funksjoner, stållenke.
Pris: kr. 500

Titan dameur
Pris: kr. 200

Stilrent dame-/herreur
Lexon design
Børstet aluminium, sort lærrem.
Pris: kr. 200
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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
5 10/4 22/4 9/5
6 5/5 9/5 3/6

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

April
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
8.-9. Oslo. Mot en bedre demensomsorg. Arr.:
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Info.:
www.nsh.no

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.

Juni
7.-12. Barcelona, Spania. 14th WCPT Interna-
tional Congress. Info: 14thcongress@wcpt.org
Nettside: www.wcpt.org/congress.

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

11-14. Budapest. Den 11. internasjonale
terapiridningskongressen.
Info: barna@gyermekmento.hu.
Nett: www.lovasterapia.hu/konferencia.

15-17. Bergen. International Conference on
Public Health.  Arr.: Styringsgruppen for 400-
årsjubileet for det offentlige helsevesenet. Info:
www.helsejubileum.no. E-post: laila.liseth@fl-
ho.stat.no.

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.

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.

November
6.-9. Stavanger.
Idrettsmedisinsk Høstkongress 2003.
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2003.no
Arr.: Faggruppen for Idrettsfysioterapi/NIMF

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

April
2.5. Haag, Nederland. Den 8. europeiske kon-
gressen om palliativ omsorg.
Arr.: European Association for Palliative Care.
Info: www.eapcnet.org. Registrering:
james_baxter@uk.cohnwolfe.com
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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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