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For bestilling og mer informasjon ring: 
DTF travel, tlf.: 22 41 84 44, 

eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 
eller www.dtf-travel.com  

Avbestillingsforsikring
voksen kr. 98,-/barn kr. 49,-..
Ekspedisjonsgebyr kr. 35,-.
Sluttrengjøring er inkludert. 
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

I Peer Gynts rike
5 overnattinger, 5 frokoster, 5 middager/buffet

Enkeltromstillegg kr. 649,-.
Rabatt ved 2 betalende voksne:
Maks 1 barn 0-6 år gratis i foreldrenes seng.
Maks 1 barn 7-15 år halv pris i foreldrenes rom.

pris pr. pers. i dobbeltrom

kr. 1.249,-

Ved Feforvatnet på Peer Gyntveien, ca. 13
km fra Vinstra, ligger det tradisjonsrike
hotellet hvis aner går mer enn hundre år til-
bake. I nær kontakt med naturen og med en
imponerende utsikt over Jotunheimens
stolte og majestetiske fjelltopper, fremstår
dette hyggelige hotellet med en praktfull
blanding av gamle velholdte tømmerstuer
og all tenkelig moderne komfort. I den
vakre naturen omkring hotellet finner du

bl.a. merkede turstier, gode fiskeforhold og
både innendørs og utendørs swimming-
pool, og med kun 500 meter til Feforvatnet
har du muligheten til å få enda flere bade-
opplevelser. Fefor ligger sentralt til med
tanke på utflukter til kjente reisemål i
Gudbrandsdalen, som Jotunheimen,
Aulestad, Hunderfossen Familiepark og
Lillehammer OL arena. 

Fefor Høifjellshotell
Hotellet tilbyr restaurant, bar, dans til
levende musikk, oppholdsrom, utendørs-
og innendørs swimmingpool, bordtennis-
rom, squash-hall, tennis, minigolf,
sol/grillplass, solarium og badstue.
Det er også mulig å fiske i Feforvannet,
og hotellet leier ut fiskegarn. Alle rom
har bad/wc, telefon og TV.

Ankomstdatoer:
Juni: 7 * 12 * 17 * 22 * 27
Juli: 2 *   7 * 12 * 17 * 22 * 27
Aug.: 3 *   8 * 13 * 18 * 23
Sept.: 1 *   8 * 15 * 22

pris pr. pers. i dobbeltrom

kr. 1.799,- 

Enkeltromstillegg kr. 699,-.
Rabatt ved 2 betalende voksne:
Maks 2 barn 0-6 år gratis i foreldrenes seng.
Maks 2 barn 7-15 år halv pris i foreldrenes rom.

5 overnattinger, 5 frokoster
En av Sveriges største øyer, Orust byr på en vakkert og ene-
stående skjærgård, oppfriskende badeopplevelser og sommer-
stemningen vi alle lengter etter. Det koselige hotellet ligger i det
unike skjærgårdsmiljøet og har dessuten en egen fiskebåt – Mary
Josefina. Med solvarme kinn, frisk vind i håret, tar Mary
Josefina dere med ut på: en herlig fisketur i skjærgården, til
Flatön, eller hva med en shoppingtur til koselige Smögen? Orust
ligger bare 37 km nord for Göteborg. Her finnes gode muligheter
for å koble av i solen, nyte øyas maritime sjarm i form av havets
delikatesser og de utallige seilbåter som glir stille over vannet,
eller til å shoppe i et hav av små butikker. Besøk også
steinaldermuseet Huseby Klev-
museet, som ligger ved folke-
parken i Ellös. Velkommen til en
øy-ferie full av muligheter!

Sjögården
Hotellet tilbyr restaurant, innendørs
swimmingpool, badstue, solarium,
biljard, bordtennis samt boulebane.
Alle rom har bad/wc og telefon.

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

REISER - med egen transport - for

Øy-ferie i den svenske skjærgården
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Rikstrygdeverket skjerper kravet for å
betale ut bidrag til pasienter som får
terapiridning. Nå betaler ikke trygden
med mindre fysioterapeuten har gjen-
nomført NFFs kurs i terapiridning.
Fagforum for terapiridning hilser den
nye ordningen velkommen.

Peter Chr. Lehne i NFFs faggruppe for
manuell terapi ønsker egen autorisasjon for
manuellterapeuter. MT-gruppa vil med dette
sikre høyt faglig nivå på manuell terapi i
Norge og sørge for at manuellterapeutene
får en plass som primærkontakter i helseve-
senet.

NFFs representantskapsmøte i april
vedtok å satse på medlemsverving og
budsjetterer med 180 nye medlemmer i
2002. Representantskapsmøtet og den
tilhørende lederkonferansen drøftet
hvordan forbundet kan synliggjøre seg
selv, både i fysioterapileiren og i samfun-
net for øvrig.

Sju av ti pasienter i privat praksis har muskel-
og skjelettrelaterte lidelser. 70 prosent er kvin-
ner og tre av fire pasienter var i yrkesaktiv alder
(24-66 år), viser en undersøkelse av pasienter i
privat praksis som Ottar Vasseljen har gjennom-
ført. Undersøkelsen baserer seg på opplysninger
fra 78 fysioterapeuter i Trondheim.
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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.

Har vi råd til å la være?

Ifølge en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt, TØI, er full utbygging av gang-

og sykkelvegnettet i Hokksund, Hamar og Trondheim svært god helsepolitikk. Det er

dessuten svært god økonomisk politikk. I Hokksund sparer samfunnet fire kroner for

hver krone som brukes på gang- og sykkelveg, i Hamar 14 kroner og i Trondheim tre

kroner per investert krone.

En meter gang-/sykkelveg koster 7.500 kroner. Et fullt utbygd gang- og sykkelveg-

nett i de tre kommunene koster cirka 650 millioner kroner. Årlig vedlikehold og andre

driftsutgifter kommer i tillegg. Dyrt? Kanskje, men det er enda dyrere å la være å

bygge.

TØI-rapporten baserer seg på kjent kunnskap som viser at gang- og sykkelveger

både skaper ny trafikk og en overgang fra bil- til sykkel-/gangtrafikk. Begge deler har

positive helsemessige effekter. TØI regner med at sykefraværet går ned med én prosent

for hver yrkesaktiv som begynner å sykle/gå som følge av økt fysisk aktivitet. Forekom-

sten av alvorlige lidelser som diabetes II, høyt blodtrykk, muskel-/skjelettplager og kreft

vil også gå ned. Dermed går utgiftene til sykefravær og alvorlig sykdom ned. TØI-rap-

porten dokumenterer og tallfester de enkle sammenhengene mellom fysisk aktivitet-god

helse og mellom sunn folkehelse-god samfunnsøkonomi.

TØI-rapporten analyserer forholdene i tre kommuner. Man skal være forsiktig med å

generalisere ut fra et så lite materiale. Men konklusjonene er såpass klare at det er god

grunn til å kreve fortgang i utbyggingen av sammenhengende gang- og sykkelvegnett,

iallfall i de store norske byene. Samtidig bør forholdene i andre kommuner i landet utre-

des. Stortinget kan gjøre noe med dette allerede ved behandlingen av Revidert nasjonal-

budsjett.

PS!
Idet FYSIOTERAPEUTEN går i trykken er det fortsatt mange uavklarte spørsmål

i lønnsforhandlingene. KS-oppgjøret er sendt til mekling og kan ende i streik. I

Oslo kommune og NAVO har man ennå ikke kommet fram til et anbefalt forslag. I

staten skal forhandlingsresultatet sendes ut til uravstemning.

Følg derfor med på www.fysioterapeuten.no og www.fysio.no/tariff02 for siste

nytt i forhandlingene. Her finner du også opplysninger om takstforhandlingene for

privatpraktiserende.



Terapiridning

100 NFF-medlemmer har skrevet under på at de støtter

opprettelsen av «Unge Fysioterapeuters Fellesskap», UFF.

– Dermed er første etappe for å få registrert UFF som en økonomisk interes-
segruppe innenfor Norsk Fysioterapeutforbund unnagjort, sier to av initiativ-
takerne til gruppen, Berit Brurok og Snorre Vikdal. Nå gjenstår å få godkjent
vedtektene og navnet.  I september blir det stiftelsesmøte i Trondheim.

Ifølge innbydelsen til stiftelsesmøtet, går initiativtakerne inn for at
arbeidsmarkedssituasjonen for unge fysioterapeuter, trygderefusjon for alle i
privat praksis, begynner- og turnuslønninger, fireårig utdanning og markeds-
føring av fysioterapi skal være de viktigste sakene for den nye interesse-
gruppen. ■

UFF i hundre

Initiativta-
kere. Berit
Brurok og
Snorre
Vikdal.
Foto: Espen
Mathisen

Fysioterapeuter må nå ha NFFs

terapiridekurs dersom Rikstrygde-

verket skal gi bidrag til terapi-

ridning.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Pasienter som får terapiridning, gis 130 kro-
ner i bidrag per gang fra Rikstrygdeverket.
Tidligere stilte trygden ingen spesielle krav
til fysioterapeuten – utover at vedkommende
måtte ha autorisasjon – for å betale bidrag.
Nå kreves det at fysioterapeuten har gjen-
nomgått og bestått NFFs kurs i terapiridning,
trinn 1 og 2 á 40 timer.

Skjerper kravet til
kompetanse

– Kvalitetsheving
Leder av NFFs fagforum for terapiridning,
Trille Staubo, hilser vedtaket velkommen.

– Det er ikke nok at fysioterapeuten «kan
hest». Rikstrygdeverkets beslutning er et
skritt videre for terapiridningen. Nå får pasi-
entene sikkerhet for at behandlingstilbudet
som gis, er av god kvalitet.

Fagforumet har vært pådriver for at det
skal stilles kompetansekrav til fysioterapeu-
ter som driver med terapiridning.

Særskilt godkjenning
Det er cirka 50 fysioterapeuter som tilbyr
terapiridning. I tillegg kommer tilbudet som
gis på Beitostølen og Valnesfjord
helsesportsentre.

– Vil det nye kompetansekravet føre til at
terapiridetilbudet blir mindre?

– Det kan kanskje føre til at tilbudet blir

begrenset. Men frem til 31. desember gir
trygden likevel bidrag til terapiridning fore-
tatt av fysioterapeut som per 1. mars gir
terapiridning. Fysioterapeuter uten kurs, men
med lang erfaring, kan dessuten søke om
særskilt godkjenning fra NFFs fagseksjon.
Slik godkjenning må foreligge innen utgan-
gen av året, forteller Staubo. ■

Ønske innfridd. Fagforum for terapiridning
ønsket å stille kompetansekrav til fysiotera-
peuter som driver med terapiridning.

 Aktuelt
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Aktuelt Manuell terapi

Faggruppa for manuell terapi ber

om sentralstyrets synspunkter på

egen autorisasjon for manuell

terapeuter.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

En del av bakteppet for saken er manuell-
terapeutenes deltakelse  i Henvisnings-
prosjektet som varer fram til september
2003. For å være med her må man ha drifts-
avtale og rett til å heve A8-takst. Prosjektet
går ut på at manuellterapeuter og kiroprakto-
rer kan behandle og eventuelt sykmelde
ryggpasienter uten at de har vært hos lege.
Dersom Henvisningsprosjektet går over til å
bli en permanent ordning, øker behovet for å
skille klart og tydelig mellom fysioterapeu-
ter som skal ha rett til å kalle seg manuell-
terapeut, og dermed primærkontakt, og
hvem som ikke kan det. For å heve A8-takst
må man ha videreutdanning i manuell terapi.
Utdanningen har gått fra å være en forbunds-
basert, privat ordning til i dag å være en to-
årig utdanning ved universitetet i Bergen
(UiB).

Utenlandsk utdannelse
En annen bakgrunn for saken er at EØS-re-
gelverket, ifølge MT-gruppa, er uklart når
det gjelder hva som skal til for bli godkjent
som manuellterapeut. I enkelte land kan du
kalle deg manuellterapeut ved å gå på kor-
tere kurser.

NFF er i dag ansvarlig for å godkjenne
utenlandsk MT-utdanning i Norge for bruk
av A8-takst. Behandlingen av søknader fra
utenlandsutdannede har vært komplisert og
ressurskrevende. Uklarheten rundt EØS-re-
gelverket  gjorde at NFF ba om en juridisk
vurdering. Ifølge denne må NFF godkjenne
utenlandsk MT-utdanning på et lavere nivå
enn kravet i Norge.

Situasjonen er dermed at fagmiljøet i
Norge er i ferd med å utvikle og formalisere
en utdanning i manuell terapi ved UiB, men
samtidig fins det ikke klare offentlige ret-
ningslinjer for hva som kreves av utdanning
for å bli manuellterapeut. Dersom alternative
utdanningsmuligheter i privat regi blir startet
opp, vil situasjonen bli ytterligere uklar. Den
juridiske vurderingen stiller spørsmål om en
privat utdanning kan underlegges strengere

MTerne vil ha autorisasjon
krav enn det som stilles til
godkjenning av utenlandske
MT-utdanninger. Vurderingen
mener at det sannsynligvis må
utvises forsiktighet med hen-
syn til forskjellsbehandling.
Gir derimot myndighetene
klare regler for hva som skal
kreves for godkjenning i
Norge, vil dette som utgangs-
punkt neppe være noe pro-
blem. MT-gruppa ønsker der-
for å få myndighetene på ba-
nen, slik at det blir klare re-
gler for hva som skal kreves
for å få norsk godkjenning.

Undergrave
MT-gruppa mener saken has-
ter, ellers vil nåværende regel-
verk undergrave NFFs arbeid
for å heve utdanningsnivået i
Norge. Derfor ønsker nå MT-
gruppa at manuellterapeuter
blir autorisert som en egen
helsepersonellgruppe. Kravet
for slik autorisasjon skal være
kompetanse tilsvarende MT-
utdanningen i Bergen.

Faggruppen legger heller ikke skjul på at
de ønsker et visst vern om A8-taksten fordi
flere grupper ønsker den.

– Enkelte hevder at MTerne med dette vil
ha markedet for seg selv?

– MT-gruppa er ikke opptatt av å ha mar-
kedet for seg selv. Vi er opptatt av å ha et
best mulig faglig nivå og forsvarlighet – til
beste for pasientene, sier Peter C. Lehne, le-
der for NFFs faggruppe for manuell terapi.

Han understreker at faggruppen vil jobbe

– Riktig å profilere seg
Berit Ianssen, leder i NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykomotorisk fy-
sioterapi, sier i en kommentar at hennes faggruppe ikke har vurdert eller
diskutert MT-gruppas ønske om en eventuell autorisasjon. Det skyldes at
saken er ukjent for de fleste.

– Jeg synes det er riktig at de profilerer seg i forhold til kiropraktorene.
Det viktigste er at de ikke fjerner seg fra fysioterapeutene, sier hun.

for at det skal stilles krav til høyning av
utdanningsnivået på fysioterapeuter med vi-
dereutdanning i manuell terapi.

– Vi tenker oss en autorisasjon som kre-
ver «gammel» eksamen i manuell terapi,
opplæring i trygderett og bestått eksamen i
radiologi, differensialdiagnose/lab. og ret-
ningslinjer for primærkontaktrollen. Vi sikter
mot at alle skal ha en slik tilleggsutdanning
og autorisasjon innen september 2003, sier
Lehne. ■

Autorisasjon. Peter C. Lehne, leder i MT-gruppa vil ha
manuellterapeuter autorisert som egen helsepersonell-
gruppe. Foto: Espen Mathisen
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 Aktuelt

Konferanser om krav
NFF bør gjøre noe med hvordan krav til tariff- og takstforhandlingene

utarbeides.

– Å be de tillitsvalgte om å sende inn forslag til krav i forkant av

forhandlingene, holder ikke. Vi må møtes for å diskutere slike

spørsmål, sa Olai Myklebust fra Hedmark på årets lederkonferanse på

Lillehammer i april. Han ble støttet av Knut Jæger Hansen fra Fag-

gruppen for idrettsfysioterapi som foreslo at lederkonferansene om

høsten kan brukes til å diskutere krav til kommende års tariff- og

takstforhandlinger.

– UHO nødvendig
Nestleder Elin Engeseth åpnet NFFs representantskapsmøte med å peke

på vårens lønnsforhandlinger som en av de største utfordringene i år.

Engeseth sa at NFF står sterkere i forhandlingene som UHO-medlem

enn om forbundet hadde vært frittstående.

– Vi hadde ikke klart å få til en stor satsning på lønns- og arbeids-

forhold dersom vi ikke hadde meldt oss inn. Vi ser i dag at det

frittstående Jordmorforbundet er parkert på gangen i KS-sektoren. I

Oslo kommune får de heller ikke komme til forhandlingsbordet. NITO

har måttet inngå samarbeidsavtale med YS for å få forhandlingsrett.

Ingen ekstrakontingent hvis streik
– Dersom det blir streik, og NFFs konfliktfond ikke strekker til, vil det

ikke bli innført ekstrakontingent.  Det lovte sentralstyremedlem Bente E.

Moe på NFFs representantskapsmøte.

Hun svarte på et spørsmål fra Britt Rakvåg Roald, som lurte på om

fondet på to millioner kroner er stort nok i tilfelle konflikt.

Benchmarking av rehabiliteringstjeneste gjennom

daglige gode erfaringer, forkortet BRIGDE, skal gi

kvalitetsutvikling av fysioterapitjenesten i Bærum.

BRIDGE har bedt Frich-senteret undersøke hva
fysioterapeuter og pasienter erfarte via henholds-
vis sin praksis og sin kontakt med fysioterapeuten.
Registreringer ble foreatt i februar. Svarene fra
pasientene gir blant annet opplysning til den en-
kelte fysioterapeut om hvordan de driver sin prak-
sis. Mellom 80 og 90 prosent av fysioterapeutene i
privat praksis svarte på undersøkelsen og det er
kommet inn over 3.000 skjemaer fra pasientene.
Målet er å dokumentere og synliggjøre
fysioterapitjenesten og forhåpentligvis få fram hva
som er bra/ikke bra i egen praksis. FYSIOTERA-
PEUTEN vil komme tilbake med resultatene fra
undersøkelsen når de endelige tallene foreligger i
august. Prosjektet er tidligere omtalt i 3/2001 da
det var i startfasen. ■

BRIGDE i Bærum

Anne-Cecilie
Bryne er
konsulent for
BRIGDE-
prosjektet i
Bærum. Foto:
Heidi
Johnsen
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Aktuelt NFFs representantskapsmøte og lederkonferanse

– Hva vil dere at verdiene for NFF

skal være? spurte Ottar

Samuelsen fra rådgivningsfirmaet

Dinamo forsamlingen på NFFs

lederkonferanse. Dermed satte

han i gang diskusjonen rundt bor-

dene. Resultatet viste stor kreativ

tenking blant avdelings- og fag-

gruppelederne.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Stammekultur og posisjonering, identitet og
kulturbygging påpekte han som viktige in-
gredienser i en organisasjon.

– Jeg er ikke med i den eller den fag-
gruppen. Jeg er en NFFer. Det er viktig at
dere drar lasset sammen og tenker hvordan
det er mulig å synliggjøre fysioterapeuter, sa
Dinamo-rådgiveren.

Skap identitet, kultur
og visjoner!

Han fremholdt betydningen av å ha for-
bilder og trakk fram sin store helt, Bruce
Springsteen og selvfølgelig fotballaget Sta-
bæk, som han selv har vært med og bygge
opp, laget visjoner for og satt langsiktige
mål for.

Han understreket at det hadde vært et
teamarbeid å få et ubetydelig 4. divisjonslag
opp i eliteserien og fram til cupfinaleseier på
Ullevål. Det siste var noe de drømte om i
prosessen og et mål de hadde satt seg. Hans
klare budskap til forsamlingen var at det er
lov til å ha drømmer og store tanker om
hvordan man ser NFF om noen år, men at
lasset må dras sammen. Han påpekte også
betydningen av å være en god historie-
forteller og å være leken.

Å ha suksess
Gledespredende – Langsiktig – Annerledes
– Inkluderende, forkortet GLA I, er visjonen
til fotballklubben Stabæk. Forsamlingen ble
delt inn i grupper som skulle finne fram til
forslag til verdier for NFF – et slagord. Det
resulterte i mange gode ideer som ledelsen
tok med seg hjem i kofferten for å jobbe vi-
dere med. Noen eksempler:
LIFE - Livskvalitetshevende – Inkluderende
– Funksjonelle - Engasjerte

ROM – Raus – Omtenksom – Modig
SMIL – Samlende – Møtende – Inkluder-
ende – Lekende.

BVG
Det var ikke like lett for Dinamo-rådgiveren
å få de samme gruppene til å kort beskrive
hva fysioterapeuter driver med i en setning –
for det er så mye, lød det fra salen. Den kor-
teste var BVG, les; BeVeG. Her er flere:
– Opprettholde kroppens bevegelse og

funksjon.
– Fysioterapeuter fremmer helse og fysisk

velvære.
– Vi veileder, forebygger og behandler for

å gi mennesket bedre livskvalitet.
– Fysioterapeuter fremmer livskvalitet med

KROPPEN I FOKUS.
Ikke alle klarte å fatte seg i korthet, eller hva
sier man til denne:

«Fysioterapeuter arbeider som en kataly-
sator for å hjelpe enkeltmennesker og grup-
per til bedring av bevegelse og funksjons-
evne og å forebygge reduksjon i denne.»
Den er ikke lett å huske.

Samtlige forslag ligger nå på informa-
sjonsleder Johan Dahlstrøms bord for videre
vurdering. ■

NFFs representant-
skapsmøte
● Arrangeres hvert år det ikke er landsmøte.

● Forbundets høyeste organ mellom

landsmøtene.

● Vedtar budsjett for inneværende år og

behandler regnskap for foregående år.

● Avdelingslederne og representanter fra

FYSIO (NFFs studentorganisasjon) møter

med tale-, forslag- og stemmerett.

● Årets representantskapsmøte gikk av

stabelen på Lillehammer 8. april.

NFFs lederkonferanse
● I tilknytning til representantskapsmøtet

arrangeres NFFs lederkonferanse der

faggruppelederne og lederne av styrer,

interessegrupper og utvalg deltar i tillegg

til avdelingslederne.

Laget slagord. Noen av avdelingslederne i ferd med å foreslå nytt slagord for NFF.
Foto: Espen Mathisen
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Representantskapsmøtet vedtok

et budsjett som kalkulerer med

cirka 180 nye fullt betalende med-

lemmer i 2002.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

NFF har økt medlemstallet jamnt og trutt de
siste årene. I 2001 var medlemsveksten på
119. Innmeldingene kom imidlertid spredt
over hele året, slik at årseffekten blir noe
lavere.

Medlemsverving
På representantskapsmøtet la sentralstyret
fram et forslag til budsjett som innebar over
360 nye fullt betalende medlemmer i år.

– Økningen skal komme som følge av en
vervekampanje, opplyste Bente Elisabeth
Moe fra sentralstyret.

NFF vil verve medlemmer
Avdelingslederne mente at dette var vel

optimistisk, særlig tatt i betraktning at effek-
ten av en kampanje først vil vise seg på slut-
ten av året. Representantskapsmøtet halv-
erte derfor verveambisjonene.

Ba sentralstyret saldere
Den budsjettmessige konsekvensen av
denne justeringen er at inntektene må redu-
seres med 500.000 kroner. Avdelingslederne
ga ikke noen anvisninger på hvordan
mindreinntekten skal dekkes, men ba sen-

2001-regnskapet
godkjent
Representantskapsmøtet godkjente

enstemmig det reviderte 2001-

regnskapet fra sentralstyret.

Fjorårsregnskapet viser et årsresultat

på 1,36 millioner kroner.

Årsresultatet anvendes slik:

● 959.000 kroner avsettes

UHO-kontingent i 2002,

● 300.000 kroner avsettes

UHO-kontingent i 2003,

● 104.000 kroner avsettes

NFFs konfliktfond.

Som en del av forberedelsene til en verve-
kampanje, har NFF undersøkt grunnene til
at folk melder seg ut av forbundet. De vik-
tigste grunnene til utmelding er:
● NFF-medlemsskapet er for dyrt
● arbeider ikke lenger som fysioterapeut
● pensjonering
● flytting til utlandet
● svangerskap
Hvis en ser på aldersfordelingen på de
utmeldte, viser det seg at den klart største
gruppen er unge fysioterapeuter mellom

tralstyret foreta salderingen.
I forhold til rammebudsjettet som ble

vedtatt på landsmøtet i november, foretok
representantskapsmøtet ytterligere en juste-
ring. På utgiftssida kommer det inn en ny
post på 959.000 kroner til dekning av med-
lemskapet i Utdanningsgruppenes Hovedor-
ganisasjon, UHO.

For 2002 og en del av 2003 vil UHO-kon-
tingenten bli dekket gjennom å tære på for-
bundets egenkapital øremerket formålet. ■

23 og 32 år (50 prosent).
Sammenlignet med andre fagforbund, er

ikke medlemskontingenten i NFF spesielt
høy.

– En mulig forklaring på at unge fysiote-
rapeuter likevel melder seg ut og begrunner
det med at det er for «dyrt», er at inntekts-
nivået for denne gruppen er lavt, sier sentral-
styremedlem Beate Ytreberg.

Undersøkelsen baserer seg på intervjuer
med samtlige utmeldte i perioden 1. august-
31. desember 2001, i alt 129 personer. ■

NFF for dyrt for unge fysioterapeuter

NFFs representantskapsmøte og lederkonferanse

Hvor mange nye? Bente Elisabeth Moe (i rødt til venstre) diskuterer med avdelingslederne
hvor mange nye medlemmer NFF kan regne med i år. Foto: Espen Mathisen
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Bedrifter som vil legge til rette for

at arbeidstakere med redusert ar-

beidsevne fortsatt skal ha tilhørig-

het til arbeidsplassen, kan nå få

tilskudd fra Rikstrygdeverket.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende
arbeidsliv var et av temaene som ble viet
oppmerksomhet på NFFs lederkonferanse.
Torgunn Myrvang Gran fra Rikstrygdever-
ket, jurist med fysioterapeutbakgrunn, orien-
terte om tiltak som er satt i verk som følge
av avtalen.

Tilrettelegging på arbeidsplassen
Myrvang Gran opplyste at arbeidsgivere nå
kan søke om tilretteleggingstilskudd. Til-
skuddet skal stimulere arbeidsgivere til å
legge til rette for at arbeidstakere som på
grunn av sykdom, skade eller lyte har redu-
sert arbeidsevne, bevarer tilhørigheten til ar-
beidsplassen. Tilskuddet skal kompensere
utgifter som virksomheten har i forbindelse
med et konkret tilretteleggingstiltak. Til-
skuddet kan gis i inntil 12 uker.

Nye forskrifter skal få ned
sykefraværet

Hvis det er nødvendig med tilrettelegging
utover disse ukene og hensiktsmessig for at
arbeidstaker skal kunne beholde arbeidet,
kan det søkes om utvidelse. Tilskuddet blir
ikke gitt utover 36 uker. Tilskuddet er på 250
kroner per dag, men hvis arbeidsgiveren kan
dokumentere høyere utgifter, ytes inntil 500
kroner dagen.

Denne ordningen kommer som en følge
av en ny forskrift fastsatt av Sosialdeparte-
mentet i april i år.

Utredninger
Torgunn Myrvang Gran fortalte forsamlin-
gen at ordningen «Kjøp av helsetjenester» er
utvidet til også å gjelde kjøp av utredninger

IA-bedrifter
Bedrifter som inngår samarbeidsavtaler med de ansattes representanter og Trygdeetatens

arbeidslivssenter kan bli IA-bedrifter (IA=inkluderende arbeidsliv). Etter at avtalen er inngått,

må arbeidsgiver og arbeidstaker formulere egne delmål og utvikle oppfølgingsrutiner for

arbeidsplassen før det er gått 12 uker.

Virksomheter som inngår samarbeidsavtale, kan benytte aktiv sykmelding uten forhånds-

godkjenning av trygdeetaten. Bedriftshelsetjenesten i virksomhetene kan fra 1. juli få en egen

refusjonstakst i folketrygden for arbeidet med å tilbakeføre langtidssykmeldte og uførepensjon-

ister til arbeid. Ved inngåelse av avtalen forplikter virksomhetene seg til å innføre utvidet bruk

av egenmelding ved sykdom. Virksomhetene kan også motta tilretteleggingstilskudd slik at de

kan legge forholdene bedre til rette for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Virksomhetene

vil få en egen kontaktperson i trygdeetaten.

Arbeidslivssentre
i fylkene
Trygdeetaten har etablert arbeidslivssentre i alle

19 fylker, i første omgang som en midlertidig

organisasjon. I løpet av året skal det rekrutteres

flere hundre nye medarbeidere fra ulike

profesjoner og utdanningsretninger. Det skal

ansettes medarbeidere med kunnskap om og

erfaring med næringslivets krav og forventninger,

samt bakgrunn fra utadrettet virksomhet.

Sykefravær. Hein Dag Torgersen diskuterer tiltak for å få ned sykefraværet med Torgunn
Myrvang Gran, Rikstrygdeverket. Foto: Heidi Johnsen

Sykefravær
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Forhandlingene i NAVO-området (omfatter blant annet sykehus-
ansatte) og Oslo kommune var ikke ferdige idet dette nummeret av
tidsskriftet ble sendt til trykkeriet.

For siste nytt om utviklingen på disse områdene, samt meklin-
gen i KS-området, sjekk

– www.fysioterapeuten.no
– www.fysio.no/tariff02 (NFFs oppdaterte tariffsider)
Her kan du også følge takstforhandlingene for fysioterapeuter i

privat praksis, som tar til i juni.

Sjekk nett for tariffinfo!

Brudd i KS-sektoren
Riksmeklingsmann Reidar Webster overtok lønnsoppgjøret i kom-
munal sektor da UHO og KS ikke kunne bli enige.

UHO krevde at alle skal ha en minimum begynnerlønn på
255.000 kroner. Etter 16 år skal minste mulige avlønning for
grunnstillingene være på om lag 300.000. Disse og andre UHO-
krav kunne ikke Kommunenes Sentralforbund godta. UHO valgte
derfor å bryte forhandlingene og oppgjøret går til mekling.

– For lite penger på bordet og tilbud om et alt for uforutsigbart
lønnssystem bidrar ikke til å nå målet om å sikre kommunene til-
gang på kompetent og utdannet arbeidskraft, sier forhandlingsleder
Laila-Brith Josefsen i UHO-kommune. UHO-leder Anders Folke-
stad understreker i sin kommentarspalte her i bladet at UHO ikke
kunne godta den «drastiske omlegginga av forhandlingssystemet
som KS la opp til».

Riksmeglingsmannen har cirka tre uker på å bringe partene til
enighet.

Avtale i staten
– Vi har lykkes med å starte en snuoperasjon for utdannings-
gruppene i offentlig sektor som kan være med på å sikre statens
velferdstilbud, sier forhandlingsleder i UHO-stat, Helga Hjetland.
UHO og staten ble enige om et anbefalt forslag i statssektoren natt
til 1. mai.

Avtalen gir et flatt tillegg på 7.500 kroner på alle lønnstrinn til
og med lønnstrinn 29. Fra lønnstrinn 30 til og med 69 gis et tillegg
på 3,1 prosent. For de fleste UHO-medlemmer gir dette fra 7.500
til 14.900 i kronetillegg.

I tillegg er det avsatt 1,9 prosent til lokale forhandlinger fra
1. september 2002 og 1,5 prosent til sentrale justeringer fra
1. august 2002.

I justeringsforhandlingene kan stillinger bli flyttet innen lønns-
rammene. Lene Rønning-Arnesen, NFFs medlem i UHO-stats
forhandlingsutvalg, sier at de sentrale justeringene gir gode mulig-
heter for ytterligere påplusninger. Det er cirka 250 NFF-medlem-
mer i statssektoren. Forslaget til avtale skal ut til uravstemning i
UHOs medlemsorganisasjoner.

på enkle lidelser og tverrfaglige tilbud til arbeidstakere
med sammensatte lidelser.

Fra 1. juli reduseres arbeidsgiveravgiften for arbeids-
takere som er over 62 år med fire prosent.

Forventer flere syke
Hein Dag Torgersen, leder av NFFs faggruppe for ergo-
nomi, er spent på utviklingen av arbeidet med et
inkluderende arbeidsliv og hvilken innflytelse fysiotera-
peutene vil få og hvordan de vil bli brukt. Han gjorde
spesielt oppmerksom på at fysioterapeuter har kompe-
tanse på å foreta funksjonsvurderinger.

Torgersen synes det er positivt at man gir personer
med funksjonsreduksjon mulighet til å komme tilbake til
arbeidslivet.

– Men det er utopisk å tro at man skal få ned syke-
fraværet ved å ansette arbeidstakere med funksjons-
reduksjon. Personer med redusert funksjon er i utgangs-
punktet mer syke enn gjennomsnittet. Jeg tror også det
kan være vanskelig å få flere eldre til å stå i arbeid. I
HMS-tjenesten ser vi at mange av disse er så utslitte at de
ikke har mer å gi.

Fokusere på årsak
Hein Dag Torgersen mener det er viktig å stille spørsmå-
let om hvorfor folk blir syke på jobben.

– Vi ser at dagens arbeidsliv er blitt tøffere. Bedriftene
skal tjene mer. De som jobber skal bli mer effektive og
føler at de får mindre og mindre tid til å gjøre jobben.
Denne utviklingen skjer også innenfor omsorgsyrkene.
Det gir seg utslag i muskel/skjelettlidelser og psykiske li-
delser, lidelser som topper sykefraværsstatistikkene, sa
Torgersen.

Anders Aasheim, Troms, ville vite om Rikstrygdever-
ket kom til å stille krav til de tjenestene som kjøpes pri-
vat. Roar Høidal, leder av Privat Råd, mente at
intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv ville føre
til økt etterspørsel av fysioterapeuttjenester.

– Vi kan tilby meget gode tjenester, men det er opp til
oss å vise det, sa han. ■

Fakta om intensjonsavtalen
Intensjonsavtalen mellom myndighetene og partene i arbeidslivet trådte i

kraft i oktober 2001. Avtalen gjelder for en prøveperiode på fire år og skal

bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, reduksjon i sykefravær og mindre

bruk av uføretrygd. Operative mål for avtalen er:

- å redusere sykefraværet med 20 prosent for hele avtaleperioden,

- å tilsette flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne,

- å øke den reelle pensjoneringsalderen.

Erfaringene skal drøftes av partene underveis. Avtalen skal evalueres

grundig etter andre kvartal 2003. Partene oppnevner en representant hver

til en arbeidsgruppe som utarbeider evalueringsrapport. Viser denne

rapporten at det ikke er mulig å nå de operative mål for avtaleperioden,

opphører den, hvis man ikke blir enige om noe annet.

Lønnsoppgjøret 2002
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Nær tre av fem gravide kvinner sier at de har bekken-

relaterte smerter. Epidemiologiske studier har tidligere

beskrevet fenomenet hos kvinner i vestlige, og spesielt i

skandinaviske land. Men nyere studier tyder på at

andelen av kvinner som opplever smerter i bekken-

regionen under graviditet er den samme over hele

verden. Undersøkelser viser også at tidligere episoder

med ryggsmerter er den største risikofaktoren for å

utvikle bekkenrelaterte plager.

Dette var noen av de resultatene som ble presentert

da NFFs faggruppe for kvinnehelse avholdt nordisk

seminar i Bergen 19. og 20. april 2002. Temaet var

«Bekkenrelaterte smerter: Hva vet vi – og hva gjør vi

nå?». Funnene ble presentert av en gruppe fysioterapeu-

ter fra Sverige, Danmark og Norge og var basert på en

systematisk gjennomgang av forskning innen fagfeltet.

Både studier på forekomst, årsaksfaktorer, klassifisering,

diagnostisering og effekt av ulike tiltak var inkludert i

presentasjonen.

Resultatene viser store forskjeller i hvordan

bekkenrelaterte smerter defineres rundt om i verden. Samtidig har kvinner med

bekkensmerter større funksjonsproblemer enn kvinner med smerter i ryggen. Dette

ble trukket fram som en grunn for å øke innsatsen i arbeidet med å finne kriterier og

metoder for en diagnostikk av bekkenrelaterte smerter i tiden framover.

Presenterte dagens viten: (Fra venstre) Lena Nilsson-Wikmar fra Sverige, Siv
Mørkved og Britt Stuge fra Norge og Hanne Albert fra Danmark er med i en
skandinavisk gruppe som har arbeidet med å kartlegge eksisterende forsknings-
basert kunnskap om bekkenrelaterte smerter. Foto: Vigdis Underland

Ny kunnskap om bekkenløsning

Barns stemmer
Fysioterapeut og antropolog Kirsten Sandborg har gitt ut boka

«Barns stemmer». Den retter søkelyset mot barns emosjoner og

kropper. Synsvinkelen i boka er ikke hos voksne som snakker om

barn. Det er barnas egen stemme forfatteren ønsker å formidle. Vi

møter barn som forteller hva de føler og tenker om kroppen sin,

om hva det vil si å være gutt eller jente og om det å ha venner.

Barnas uttalelser settes også inn i en videre ramme.

Boka gis ut på Akribe forlag og har mottatt støtte fra

Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Tilgjengelighetspris
Norges Handikapforbunds

tilgjengelighetspris går til Kristiansand

kommune. Forbundet mener kommu-

nens planarbeid er et eksempel på en

helhetlig boligpolitikk med et tydelig

velferdspolitisk aspekt.

Kristiansand har i sitt planarbeid tatt

konsekvensen av at tilgjengelige boliger

ikke bare betyr å fjerne dørterskler.

Gjennom tverrsektorielt samarbeid har

kommunen blant annet klart å tilrette-

legge for god tilgjengelighet i boliger, til

offentlige bygg og i nærmiljøets

uteområder.

Prisen ble utdelt under messen

Selvstendig liv – Handikap 2002 som ble

avholdt i Oslo nylig.

Hovedavtale med NAVO i boks
UHO og NAVO ble i april enige om en hovedavtale for ansatte i helseforetak. Avtalen

beskriver blant annet hvordan de ulike forhandlingene skal føres. Avtalen gir blant annet

UHOs medlemsforbund, deriblant NFF, rett til å forhandle særskilte lønns- og arbeidsvilkår

(nasjonalt nivå II, A2). NFF anerkjennes også som forhandlingsmotpart når det gjelder B-

delen, overenskomstens spesielle del. Hele avtalen fins på www.fysio.no/tariff02 .
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Pasienter i privat praksis

Av Ottar Vasseljen, fysioterapeut, dr.philos,
forsker, Institutt for samfunnsmedisinske
fag, Det medisinske fakultet, NTNU,
Medisinsk teknisk forskningssenter
Ottar.Vasseljen@medisin.ntnu.no

Anne Elisabeth Hansen, fysioterapeut,
leder for fysioterapitjenesten,
Trondheim kommune

Denne undersøkelsen ble foretatt i forkant av
en ny overordnet plan for fysioterapi-
tjenesten i Trondheim kommune. Kommu-
nen var kjent med at behandlingstilbudet
privatpraktiserende fysioterapeuter ga
Trondheims befolkning var omfattende, men
det var liten samlet kunnskap om hvem bru-
kerne var og hvilken kompetanse fysiotera-
peutene hadde. For å nå målsettingen om at
privatpraktiserende og fastlønte fysiotera-
peuter skal utfylle hverandre og samhandle
om prioriterte oppgaver, ble det besluttet å

Pasienter i privat praksis
– hvem er de og hva lider de av?

innhente mer kunnskap om pasient-
sammensetningen hos privatpraktiserende
fysioterapeuter.

Det finnes lite dokumentasjon på hvilke
diagnoser pasienter hos privatpraktiserende
fysioterapeuter i Norge har. For fysikalske
institutter (privat praksis) finnes informasjon
fra Rikstrygdeverkets takstbrukundersøkelse
i 1985/86 (1), der hovedhensikten var å ut-
rede bruken av Rikstrygdeverkets (RTV)
takster. Her ble det samme registreringsskje-
maet benyttet både av privatpraktiserende og
fastlønte fysioterapeuter. Fastlønte ble bedt
om å registrere taksten de ville ha brukt der-
som de skulle søke refusjon fra RTV for be-
handling. Den rapporterte takstbruken og
pasientsammensetningen har derfor begrens-
ninger og gyldighetsproblemer i forhold til
ren privat praksis. I en undersøkelse av Bård
Paulsen fra 1989 ble 33 fysioterapeuter i pri-
vat praksis, i et representativt utvalg på 10
kommuner, bedt om å beskrive «fysioterapi-
pasienten» (2). Studien benyttet spørre-

skjema med et åpent svaralternativ for
henvisningsdiagnose. Diagnoseklassifisering
ble foretatt i ettertid ved at forskeren dannet
samlesekker.

Det finnes videre rapporter fra Tromsø
kommune fra 1983 (3), Bergen kommune
fra 1986 (4) og en database i Kristiansand
for 1990, hvor samtlige pasienter for et ka-
lenderår hos et mindre utvalg fysioterapeu-
ter er registrert etter samme mal (5). Disse
undersøkelsene viser en andel av kvinner i
privat praksis på 65-67 prosent. Det er imid-
lertid benyttet svært ulike metoder for al-
ders- og diagnosekategorisering, og mang-
lende standardisering gjør sammenligninger
problematisk. Videre har diagnose-
inndelingene i tidligere studier vært for
grove til å kunne gi et godt bilde av pasient-
sammensetningen. Et større detaljeringsnivå
er derfor brukt både for alders- og diagnose-
kategorier i vår undersøkelse.

De fleste tidligere deskriptive undersø-
kelsene av fysioterapipraksis i Norge har

Sammendrag
Undersøkelsen beskriver pasientpopulasjonen i privat fysioterapipraksis i
Trondheim kommune. Alle privatpraktiserende fysioterapeuter i kommunen
(n=87) ble bedt om å fylle ut et spørreskjema om pasienter i aktiv behandling
per 27.3.98. Utfylt spørreskjema fra 78 fysioterapeuter (90 prosent) inklu-
derte 3.196 pasienter. Pasientens alder og kjønn, fysioterapeutens primærdi-
agnose og mål for behandlingen ble registrert av pasientens fysioterapeut.
Hovedfunnene var at 66,3 prosent av pasientene i privat praksis hadde mus-
kel- og skjelettrelaterte lidelser. De to største enkeltdiagnosegruppene var li-

delser i nakke/hode (21,5 prosent) og rygg/bekken (17,8 prosent). 70 pro-
sent var kvinner og tre av fire pasienter var i yrkesaktiv alder (24-66 år). De-
skriptiv statistikk viser at lidelser i nakke/hode og rygg/bekken var mest ut-
bredt (39,3 prosent). Problemer relatert til manglende standardisering i di-
agnose- og alderskategorisering, både i denne og sammenlignbare studier,
diskuteres. Nøkkelord: pasientsammensetning, diagnosegrupper, muskel-
og skjelettlidelser, fysikalsk institutt, fysioterapi, praksisundersøkelse.

Illustrasjonsfoto: Blekkhuset as
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forblitt interne rapporter. For at ikke under-
søkelsen i Trondheim kommune skulle lide
samme skjebne, var et hovedmål for oss å
gjøre resultatene allment kjente og lett til-
gjengelige.

Artikkelens mål er å beskrive pasient-
sammensetningen hos privatpraktiserende
fysioterapeuter i en større norsk bykommune
per ultimo mars 1998 og baserer seg på en
studie med registrering av alle pasienter un-
der aktiv behandling hos alle privat-
praktiserende fysioterapeuter i Trondheim
kommune per 27.3.98.

Materiale og metode
Spørreskjemaene ble utformet av en gruppe
erfarne fysioterapeuter ansatt i kommunehel-
setjenesten i Trondheim kommune og besto
både av fastlønte og privatpraktiserende.
Både praktikere og fysioterapeuter med vi-
tenskapelig bakgrunn var representert.

Alle privatpraktiserende fysioterapeuter i
Trondheim kommune (n=87) fikk tilsendt
spørreskjema. Fysioterapeutene skulle fylle
inn data for alle pasienter under aktiv be-
handling per 27.3.98, det vil si alle pasienter
som ikke var avsluttet, og uavhengig av om
pasienten var til behandling på den aktuelle
dato. Pasienter som var til behandling sjeld-
nere enn én gang per måned skulle ikke
medregnes. I alt 3.196 pasienter ble regis-
trert. Spørreskjemaet, som skulle fylles ut av
den enkelte fysioterapeut, inneholdt spørs-
mål knyttet til:

- Pasientens alder og kjønn.
- Fysioterapeutens primærdiagnose. Mak-

simum én per pasient. Fysioterapeutene fikk
ingen videre forklaring  på eller definering
av diagnosekategoriene i spørreskjemaet (se
appendix).

- Fysioterapeutens mål for behandlingen;
forebyggende, forebyggende/kurativ, kurativ
eller vedlikeholdende.

- Type behandling; individuell eller
gruppe.

Skjemaet inneholdt også noen spørsmål
rundt instituttets drift, som tilgjengelighet
for rullestol, hjemmebehandling og ventetid.

Fysioterapeuten skulle bruke en diagnose
for hver pasient, og ble bedt om å bruke den
diagnosen han/hun mente var hoved-
diagnosen eller den mest beskrivende diag-
nosen for behandlingen (se appendix). Dette
var basert på fysioterapeutens vurdering og
oppfatning – uavhengig av legens diagnose.
Diagnosen kan altså være forskjellig fra le-
gens henvisningsdiagnose. I gruppen som ar-
beidet med utformingen av spørreskjemaet,
var det enighet om at fysioterapeuters vurde-
ring av pasienter ofte omfatter andre og flere
forhold enn det den medisinske diagnosen
tilsier, slik som funksjonsforstyrrelser,
bevegelsesinnskrenkninger, smerte og lig-

nende. Fysioterapeuter danner seg derfor
gjerne sin egen arbeidsdiagnose eller
problembeskrivelse som tiltakene rettes mot.
I undersøkelsen ble det derfor valgt å regis-
trere fysioterapeutens primærdiagnose fram-
for den henvisende leges diagnose.

Statistiske analyser: I framstilling av re-
sultatene er det benyttet deskriptive analyser,
med frekvenstellinger og kryss-tabuleringer,
hvor relativ (prosentvis) fordeling rapporte-
res.

I resultatframstillingen er alderskatego-
riseringen inndelt i fem- og tiårs intervaller,
unntatt for aldersgruppen under 20 år der
kategoriene er 0-5, 6-12 og 13-19 år. Dette
er gjort for å skille ut barn i følgende alders-
trinn; før skolestart, barne-, ungdoms- og
videregående skole.

Kjikvadrattest ble brukt for å undersøke
forskjeller mellom kvinner og menn i relativ
andel innen ulike alderskategorier. Varia-
sjonskoeffisient (CV) er et mål for spredning
i forhold til variabelens gjennomsnitt [(stan-
dard avvik/gjennomsnitt)x100], og er benyt-
tet ved sammenligning av data fra ulike un-
dersøkelser. CV standardiserer med annet
også variasjonen ved å relatere denne til
størrelsen på gjennomsnittet for lettere å
kunne sammenligne datasett med ulike gjen-
nomsnitt.

Resultater
Av de 87 privatpraktiserende fysioterapeu-
tene som fikk tilsendt spørreskjemaene, re-
turnerte 78 ferdigutfylte skjema. Dette gir en
svarprosent på 90. I alt 3.196 pasienter ble
registrert i aktiv behandling per 27.3.98 hos
de 78 fysioterapeutene. Det var ingen kon-
troll på hvorvidt alle pasientene i aktiv be-
handling ble registrert, selv om dette ble po-
engtert i informasjonen til fysioterapeutene.
Kvinner utgjorde totalt 70 prosent av pasien-
tene og menn 30 prosent. Hos 13 pasienter
manglet opplysning om kjønn.

Av totalmaterialet på 3.196 pasienter var
det oppgitt en diagnose for alle unntatt to pa-
sienter. Bare 2,9 prosent havnet under diag-
nosen «annet» (under hovedgruppen «An-
net»), som antyder at diagnoselisten dekker
de fleste diagnosene i privat praksis. Muskel-
og skjelettlidelser utgjorde 66,3 prosent av
alle primærdiagnosene og var den klart stør-
ste hoveddiagnosen (figur 1). Fordelingen
innen enkelt- eller underdiagnoser er gjengitt
i figur 2 for henholdsvis kvinner (A) og
menn (B). De syv første søylene i figur 2
inngår i hovedgruppen muskel- og skjelett-
lidelser, der de fire første søylene ble regis-
trert med innledningen «Belastningslidelse
relatert til .....». Undersøkelsen viste at
belastningslidelser var primærdiagnosen for
52,2 prosent av alle pasientene i fysiotera-
peutenes privat praksis. Pasienter med
belastningslidelser relatert til nakke/hode
(21,5 prosent) og rygg/bekken (17,8 prosent)
utgjorde 39,3 prosent av alle pasientene og
var de klart største enkeltdiagnosegruppene
for begge kjønn.

For kvinner utgjorde dernest psyko-
somatiske plager, belastningslidelse relatert
til overekstremitetene, artroser og post-ope-
rativ behandling de hyppigste diagnosene.
For menn var belastningslidelse relatert til
overekstremitetene, post-operativ behandling
og annen nevrologi de nest hyppigste diagno-
sene. De hyppigst forekommende diagnosene
er også presentert for alle i arbeid i alders-
gruppen 19-60 år (tabell 1), alle som ikke er i
arbeid i samme aldersgruppe (tabell 2), for
alle over 60 år (tabell 3) og for alle under 19
år (tabell 4). For de under 19 år fungerte
diagnoselisten dårlig, idet over 40 prosent
havnet i uspesifikke diagnosekategorier (det
vil si «Annen nevrologisk lidelse» og «An-
net») (tabell 3).

Av alle i aktiv behandling var det mer enn
dobbelt så mange kvinner (n=2.235) som
menn (n=947). Aldersfordelingen innen hvert
kjønn var imidlertid lik (figur 3). Bare i al-

Figur 1: Fordeling av hoveddiagnoser (n=3.194 pasienter) basert på fysioterapeutens primærdiagnose.
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Figur 2: Fordeling av underdiagnoser (se appendix) for kvinner (A; n=2.234) og menn (B;
n=947). Hoveddiagnosegrupper er angitt over søylene. MS: muskel- og skjelettlidelser,
Nevro: nevrologiske lidelser, Op/Fr: operative inngrep/fraktur, Lu: lungelidelser, Psy:
psykiske lidelser og Annet: lymfeødem, hjerte- og karlidelser, annet.

Tabell 1: Andel pasienter (i prosent) per diagnose-
gruppe for de i arbeid i aldersgruppen 19-60 år
(n=1.746)

Diagnosegruppe Prosent
1. Belastningslidelse nakke/hode 29,2
2. Belastningslidelse rygg/bekken 20,7
3. Belastningslidelse overekstremiteter 11,4
4. Psykosomatikk 8,4
5. Post-operativ 5,7
6. Revmatologisk lidelse 5,2
7. Belastningslidelse underekstremiteter 4,8
8. Artrose 2,6
Andre diagnoser 11,9

99,9

Tabell 2: Andel pasienter (i prosent) per diagnose-
gruppe for de som ikke er i arbeid i aldersgruppen
19-60 år (n=462)

Diagnosegruppe Prosent
1. Belastningslidelse rygg/bekken 19,5
2. Belastningslidelse nakke/hode 13,4
3. Annen nevrologisk lidelse 9,7
4. Revmatologisk lidelse 8,2
5. Psykosomatikk 7,1
6. Progredierende nevrologisk lidelse 6,9
7. Post-operativ 5,8
8. Artrose 5,2
Andre diagnoser 24,2

100,0

Tabell 3: Andel pasienter (i prosent) per diagnose-
gruppe for alle over 60 år (n=737)

Diagnosegruppe Prosent
1. Artrose 17,1
2. Belastningslidelse nakke/hode 11,1
3. Belastningslidelse rygg/bekken 10,3
4. Post-operativ 9,2
5. Progredierende nevrologisk lidelse 8,4
6. Belastningslidelser underekstremiteter 7,9
7. CVA 6,5
8. Revmatologiske lidelser 6,2
Andre diagnoser 23,3

100,0

Tabell 4: Andel pasienter (i prosent) per diagnose-
gruppe for alle under 19 år (n=132)

Diagnosegruppe Prosent
1. Annen nevrologisk lidelse 24,2
2. Annet 17,4
3. Belastningslidelse rygg/bekken 11,4
4. Belastningslidelse nakke/hode 7,6
4. Belastningslidelse underekstremiteter 7,6
6. Psykosomatikk 5,3
7. Idrettsskade 4,6
7. Kronisk obstruktive lungelidelser 4,6
7. Post-operativ 4,6
Andre diagnoser 12,7

100,0
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dersgruppen seks til 12 år var det i relative
termer (det vil si prosentandelen av alle
innen hvert kjønn) signifikant flere menn
(3,1 prosent) enn kvinner (0,8 prosent)
(p<0,01). Pasienter i yrkesaktiv alder (24-66
år) utgjorde 76,5 prosent av alle pasienter i
privat praksis; 77,2 prosent for kvinner og
75,0 prosent for menn (figur 3). I relative
termer var det i aldersgruppen under 20 år
nesten dobbelt så mange menn (6,7 prosent)
som kvinner (3,6 prosent), men i absolutte
tall var det flere kvinner (n=80) enn menn
(n=63). Aldersgruppen seks til 12 år
(barneskolealder) var den eneste hvor det ab-
solutte antallet menn (n=29) var større enn
kvinner (n=18). Andelen pasienter over 66 år
var lik for begge kjønn, 16,2 prosent for
kvinner og 15,5 prosent for menn, men i ab-
solutte tall var det mer enn dobbelt så mange
kvinner (n=363) som menn (n=147).

I figur 4 presenteres prosentandelen med
henholdsvis nakke/hode- og rygg/bekken-li-
delser av alle diagnoser i ulike aldersgrup-
per, det vil si hvor stor andel innen hver al-
dersgruppe som hadde disse diagnosene.
Rygg/bekken lidelser når en topp i tidlig
voksen alder for deretter å avta gradvis,
mens nakke/hode lidelser er relativt stabilt
forekommende fra midten av 20-årene til
slutten av 50-årsalderen, og med en topp
rundt 10 år senere enn rygg/bekken lidelser.
Fra 40-årsalderen og ut yrkesaktiv alder er
andelen innen hver aldersgruppe med nakke/
hode lidelser 55-100 prosent høyere enn
rygg/bekken lidelser, og forskjellen er størst
i 50-årene (90-100 prosent).

Det ble spurt om hvilke primærmål fysio-
terapeuten hadde for behandlingen for hver
enkelt pasient. Primærmålet for tiltaket var
for 5,5 prosent av pasientene av forebyg-
gende natur, for 6,6 prosent forebyggende/
kurativt, for 59,4 prosent kurativt/
rehabiliterende og for 28,3 prosent
vedlikeholdende/habiliterende. For kun sju
av 3.196 pasienter var dette ubesvart. De
fleste pasientene fikk individuell behandling
(86 prosent) i forhold til gruppebehandling
(14 prosent). Hos 17 av 3.196 pasienter var
dette ubesvart.

Den generelle ventetiden var slik at 51
prosent av pasientene kom inn til behandling
i løpet av to uker og 71 prosent og 82 pro-
sent i løpet av henholdsvis tre og fire uker
(72 av 78 fysioterapeuter besvarte dette
spørsmålet). Fem fysioterapeuter hadde ven-
tetid på over tre måneder. Ventetiden for
akutte lidelser var imidlertid kortere, hvor 70
prosent av pasientene var kommet inn til be-
handling i løpet av en uke og 89 prosent i lø-
pet av to uker, men her var svarprosenten
noe lavere (82 mot 92 prosent for generell
ventetid).

Langt de fleste instituttene hadde tilgang

for rullestolbrukere, men 12 prosent av insti-
tuttene var ikke tilgjengelig for rullestol-
brukere. Bare 52 av de 78 fysioterapeutene
besvarte spørsmålet om hjemmebehandling.
Av disse var 20 prosent involvert i hjemme-
behandling og 80 prosent ikke.

Diskusjon
Så langt vi kjenner til er dette den hittil stør-
ste beskrivende undersøkelsen av pasienter i
privat fysioterapipraksis i Norge. Studien ba-
serer seg på fysioterapeutens primær-
diagnose for alle pasienter under aktiv be-
handling, hvor pasientene ble kategorisert i
en av 21 ulike diagnosegrupper. Resultatene
i vår studie baserer seg altså på
fysioterapeutens vurdering og klassifisering
av pasientens symptomer og ikke legens

henvisningsdiagnose. De to klart største
diagnosegruppene var lidelse i nakke/hode
(21,5 prosent) og rygg/bekken (17,8 pro-
sent). Videre dokumenterte undersøkelsen at
2/3 av pasientene i privat fysioterapipraksis
har muskel- og skjelettrelaterte lidelser, sju
av 10 var kvinner og at langt de fleste pasi-
enter var i yrkesaktiv alder.

Nesten alle pasienter i privat fysioterapi-
praksis henvises fra allmennlege. Rutle pu-
bliserte i 1983 den hittil mest omfattende un-
dersøkelsen av pasienter i allmennlegeprak-
sis, hvor 3,6 prosent av alle pasientene i
allmennlegepraksis ble henvist til fysioterapi
(6). Færre enn en av fem pasienter som opp-
søkte allmennlege for muskel- og skjelett-
sykdommer ble henvist videre til fysioterapi
(16,5 prosent av mennene og 19 prosent av

Figur 3: Aldersfordeling for kvinner (mørke søyler) og menn (grå søyler).

Figur 4: Andelen innen hver aldersgruppe med lidelser i henholdsvis nakke/
hode og rygg/bekken for kvinner og menn samlet.
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Tabell 5: Sammenligninger med tidligere studier.

  1   2 3 4 Kolonne 3+4
Kvinneandel Muskel- og Nakkesmerter Ryggsmerter
(prosent) skjelettlidelser inkludert inkludert

(prosent) hode/skulder bekken

RTV 88 66,0 84,0 29,9 13,7 43,6
Paulsen 89 64,5 56,0
Bergen 88 66,9 73,7
Kristiansand 92 27,4 29,7 57,1
Tromsø 87 65,3 88,0 33,0 17,0 50,0
Egen undersøkelse 70,0 66,3 21,5 17,8 39,3

CV (prosent)   3,2 12,6 17,4 35,8 15,7

Pasienter i privat praksis

kvinnene). Når vi vet at rygg- og nakke-
lidelser utgjør den største andelen av muskel-
og skjelettsykdommer, kan dette synes som
en lav andel. Lite vites om de behandlings-
messige prioriteringene som foretas  – medi-
sinsk kontra fysikalsk behandling eller ingen
behandling – er hensiktsmessige i forhold til
behandlingseffekt og nytte-kostnadseffekt.

Forekomsten av muskel- og skjelett-
lidelser i befolkningen er stor og konsekven-
sene av plagene er økende. Ifølge Trygde-
statistisk årbok for 1999 utgjorde muskel- og
skjelettlidelser 50,5 prosent av alle erstattede
sykepengedager i 1998, og var den største
diagnosegruppen med hensyn til rehabili-
teringspengetilfeller (44 prosent) og andel av
uførepensjonister per 31.12.98 (32,9 prosent)
(7). Også når det gjelder tilgangen av nye
uførepensjonister utgjør muskel- og skjelett-
sykdommer den største diagnosegruppen
(1998: 35,6 prosent), med en større andel
kvinner (41,6 prosent) enn menn (28,2 pro-
sent). Fysioterapeuters store tilgang av pasi-
enter med muskel- og skjelettlidelser påkaller
et klart ansvar for å bidra til å redusere både
forekomsten og konsekvensene av slike pla-
ger. I hvilken grad fysioterapeuters tiltak på-
virker forløpet av muskel- og skjelettlidelser
er lite dokumentert. Kunnskapsbasert fysiote-
rapi og fortløpende, systematisk evaluering
av praksis er tiltak som både bør og kan
igangsettes raskt og uten store ressurser.

Et mål på hvor godt diagnoseinndelingen
fungerte er andelen i mer spesifikke diagno-
segrupper i forhold til samlebolker som «An-
net». Totalt ble kun 3,6 prosent registrert un-
der annet. Unntaket var aldersgruppen under
19 år hvor 41,6 prosent ble plassert i samle-
gruppene «annen nevrologisk lidelse» og
«Annet». Et annet mål på egnethet av
diagnoseinndelingen er at kategoriene er
gjensidig utelukkende. I ettertid ser vi at ka-
tegorien «artroser» ikke er utvetydig, hvor
eksempelvis hofte- og kneartroser ville
kunne klassifiseres både under «artroser» og
under «belastningslidelse relatert til underek-
stremitetene». Imidlertid antar vi fysiotera-
peutens funn, sammenholdt med legens be-
skrivelse og diagnose, reduserte sjansen for
feilklassifisering. Det er sannsynligvis umu-
lig fullt ut å eliminere dette problemet. På
dette grunnlaget mener vi diagnose-
klassifiseringen fungerte tilfredsstillende.

Kvinneandelen var noe større i denne un-
dersøkelsen (70 prosent) enn i andre under-
søkelser av fysioterapipraksis hvor kvinne-
andelen har ligget på 65-67 prosent (1-5).
Selv om menn i absolutte termer utgjør en
større gruppe enn kvinner i noen små diagno-
segrupper i vår undersøkelse (idrettskader,
tverrsnittslesjoner og hjerte/kar), er det gene-
relle bildet at langt færre menn enn kvinner
oppsøker fysioterapeut. Det poengteres at

vårt materiale utelukkende er basert på pri-
vat praksis i en større by og nødvendigvis
ikke reflekterer forholdene ved mindre tett-
steder. Kvinneandelen i fysioterapipraksis er
lik eller noe høyere enn i privat allmenn-
legepraksis hvor kvinner står for mellom
59,1 og 65 prosent av alle pasientkontakter i
ulike undersøkelser (6,8,9).

Det kan høres påfallende høyt ut med
gjennomsnittlig 41 pasienter i aktiv behand-
ling for hver fysioterapeut (3.196 pasienter/
78 fysioterapeuter). Fysioterapeutene skulle
rapportere alle pasientene som var i aktiv
behandling, det vil si alle som ikke var av-
sluttet og som gikk til behandling minimum
en gang per måned. Mulige forklaringer på
dette kan være at mange fysioterapeuter be-
nytter en gradvis nedtrapping med mindre
hyppige behandlinger. En annen mulighet er
at mange driver med gruppetrening og der-
for vil ha et større antall under aktiv be-
handling. Vår undersøkelse kan imidlertid
ikke gi svar på dette, men dette kunne være
en interessant problemstilling for senere un-
dersøkelse.

Manglende standardisering av
spørsmålsstillinger og kategoriserings-
metoder gjør det vanskelig å sammenligne
ulike undersøkelser av denne typen (tabell
5). Kjønn er imidlertid en utvetydig variabel
hvor alle kriterier for standardisering er
oppfylt. Hvorvidt man klassifiseres i «rik-
tig» diagnosegruppe avhenger derimot av
utøverens skjønn, både i forhold til egne
funn som grunnlag for diagnostisering, samt
hvor entydig diagnosene er definert i ut-
gangspunktet.

Detaljeringsnivået og omfanget av
diagnoselisten vil trolig påvirke hvordan pa-
sienten klassifiseres. Mange og kanskje
konkurrerende alternativer kan medføre
usikkerhet med hensyn til valg av diagnose.

Variasjonskoeffisienten, som er et ut-
trykk for relativ spredning i forhold til va-
riabelens gjennomsnitt, viser at variasjonen
mellom ulike undersøkelser er lav der gra-
den av standardisering er høy. Et eksempel

er variabelen kvinneandel (CV 3.2 prosent)
(tabell 5). Variasjonen er langt høyere for va-
riabler hvor standardisering er lav eller fra-
værende og definisjonene uklare, for eksem-
pel ryggsmerter som avhengig av undersø-
kelse inkluderer nedre rygg, hele ryggen,
bekken, hofter eller ulike kombinasjoner av
dette (CV 35,8 prosent) (tabell 5).

Vi valgte i vår undersøkelse å registrere
fysioterapeutens primærdiagnose framfor le-
gens diagnose. Det er ingen konsistens i
hvorvidt andre studier anvender henvis-
ningsdiagnosen eller fysioterapeutens egen
diagnose. Noen bruker legens henvisnings-
diagnose (1), andre bruker begge (2,3), noen
bare fysioterapeutens diagnose (5), eller det
er uklart hva som er brukt (4). Denne
inkonsistensen gjør sammenligninger van-
skelige, noe som også er påpekt av andre (2).
I de tilfeller hvor både legens henvisnings-
diagnose og fysioterapeutens arbeids-
diagnose er registrert varierer disse betydelig
(2,3). Ikke bare gjør dette sammenligninger
vanskelige, men det medfører også betyde-
lige validitetsproblemer. Diagnoseskjemaet
brukt i vår undersøkelse følger vedlagt for å
redegjøre for hvilke diagnosealternativ som
ble benyttet. Det er imidlertid åpenbart be-
hov for å implementere en standardisert
diagnoseliste i fysioterapi. NFFs rapport
«EDB/Standardisering i fysioterapi» foreslår
at diagnoselisten «International classifi-
cation of primary care» (ICPC) benyttes til
klassifisering av symptomer og diagnoser i
primærhelsetjenesten (10,11).
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Appendix
Diagnoseskjema brukt i undersøkelsen. Fysioterapeutene fylte ut den etter deres egen
vurdering primære diagnose for pasienten, det vil si pasientens hovedproblem som be-
handlingen primært ble lagt opp etter. Diagnosegrupper i kursiv tekst ble brukt, og det
var tillatt med bare én diagnose per pasient.

Fysioterapeutens primærdiagnose (maks 1 per pasient)

Muskel- og skjelettlidelser
Belastningslidelse relatert til nakke / hode
Belastningslidelse relatert til rygg / bekken
Belastningslidelse relatert til underekstremitetene (UE)
Belastningslidelse relatert til overekstremitetene (OE)
Revmatologisk lidelse
Artrose
Idrettsskade

Nevrologiske lidelser
Progressiv nevrologisk lidelse (for eksempel MS, Parkinson)
CVA (cerebral vascular accident / slag)
Tverrsnittslesjon
Annen nevrologisk lidelse

Operative inngrep/fraktur
Pre-operativ
Post-fraktur
Post-operativ (ikke idrettsskade)

Lungelidelser
Kronisk obstruktiv lungesykdom
Annen lungelidelse

Psykiske lidelser
Psykosomatikk
Psykiatri

Annet
Lymfødem
Hjerte-kar lidelse
Annet (spesifiser)

Summary
The study describes the patient population in private physiotherapy practice in a Norwegian urban
community. All private practicing physiotherapists (n=87) in the area were sent a questionnaire
and asked to fill in information about their patients per ultimo March 1998. Completed question-
naires were returned by 78 therapists (90 percent) and provided patient description of 3.196 pati-
ents. The patients’ sex and age, and the physiotherapist’s primary diagnosis and treatment goal
was recorded by the therapist. Two-thirds of the patients had various musculoskeletal disorders.
The single most frequent diagnoses were neck and head problems (21.5 percent) and low back
and pelvic problems (17.8 percent), 70 percent of the patients were women and 3/4 of the pati-
ents were between 24-66 yrs. Statistics revealed that neck/head pain and low back/pelvic pain
were the most frequent diagnoses (39.3 percent). Problems related to lack of standardization in
terms of diagnoses and age group categorizations, both in this and related studies, are discuss-
ed. Keywords: Physiotherapy, out-patients, diagnosis, age, private practice.
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Behandling etter hjerneslag

Fysioterapifaget er i konstant utvikling, og
det er gledelig. Det forskes på motorisk kon-
troll, læring og bevegelse i mange miljøer,
og det utveksles kunnskap og erfaring basert
på klinikk, publikasjoner, undervisning og
veiledning. Klinisk praksis utvikles og en-
dres i henhold til forskning og kritisk evalu-
ering av erfaringsbasert kunnskap. Glød og
entusiasme er positivt og nødvendig for å
videreutvikle forståelse, behandlingstiltak og
prosedyrer til pasientens beste.

Studien «Fysioterapi etter hjerneslag – en
randomisert kontrollert studie» undersøker
om det er forskjell på resultatet etter behand-
ling med utgangspunkt i Motor Relearning
Programme eller Bobath for hjerneslags-
pasienter (1). Dette er en spennende pro-
blemstilling som krever at forfatteren setter
seg godt inn i de to konseptene det forskes
på. Etter en nøye evaluering av både
hovedfagsoppgaven til fysioterapeut B.
Langhammer fra 1998 (2) og påfølgende ar-
tikler (1,3,4), stiller vi oss spørrende til om
Langhammer faktisk har undersøkt det hun
har sagt at hun skulle undersøke. Som inter-
nasjonalt godkjente Bobathinstruktører og
medlemmer av the International Bobath
Instructors Training Association IBITA gjen-
kjenner vi ikke teorigrunnlaget, filosofien,
prinsippene eller terapitiltakene i det som
beskrives som Bobath«metoden». Dette har
vært påpekt av flere kritikere (5-10). Lang-
hammer sier at Bobath«metoden» er basert
på en teoretisk refleks-hierarkisk forståelse
av sentralnervesystemet. Berta Bobath be-
gynte utviklingen av behandlingskonseptet
på 1940-tallet. Konseptet oppsto som følge
av arbeidet til Karel og Berta Bobath og ble i
begynnelsen utviklet på bakgrunn av klinisk
erfaring og basert på modeller for motorisk
kontroll og nevrologisk vitenskap som var
tilgjengelig den gang. Konseptet har utviklet
seg over mer enn 50 år, og moderne
bevegelsesvitenskap understøtter teori-
grunnlaget for dagens praksis. Tilnærming-
ens teoretiske rammeverk fortsetter å utvikle
seg og berikes etter hvert som ny kunnskap
innenfor nevrofysiologi og bevegelses-

En mangelfull studie
vitenskap presenteres (11).  Vi ønsker derfor
nå å kommentere det Langhammer beskri-
ver som Bobath«metoden» og vise til aktu-
ell litteratur (12-23). En del av denne littera-
turen var tilgjengelig allerede da Lang-
hammer laget sin studie (12-20), men hun
har valgt å bruke litteratur fra 1985 og 1990
(19,20). Vi velger å kommentere Langham-
mers beskrivelse av Bobath«metoden» ut
fra den litteraturen hun selv henviser til.

Langhammer skriver at det var lettere å
operasjonalisere Bobaths «metode» siden
den er detaljert beskrevet i Bobath og Pat
Davis’ bøker. Dette er i strid med det Pat
Davies selv sier: «The treatment of
hemiplegia is not a series of isolated
exercises performed in a set order, but is a
sequence of activities in preparation for an
actual function.» (19, s.xiv), og videre at
«Because it (Bobath) is a concept rather
than a technique, there is absolutely no
prescription which would suit every patient.
Anything, which results in a new ability for
the patient, or enables him to move in a
more normal way, can be used without
hesitation» (19, s. xiiv). Bobathkonseptet er
individorientert, og det defineres som en
problemløsende tilnærming til undersøkelse
og behandling av individer med forstyrrel-
ser i funksjon, bevegelse og tonus grunnet
en sentralnervøs lesjon (11).

Langhammer beskriver fysioterapi etter
Bobath som følger:

– manuell stimulering (for eksempel
strykninger, klapping).

– ’guiding’.
– spastisitetsreduserende øvelser.
– restriktiv holdning til kompenserende

teknikker.
– trening av delfunksjon.

Bobathkonseptet bruker manuell stimule-
ring meget selektivt og ikke slik det er be-
skrevet i Langhammer sin artikkel (eksem-
pelvis strykninger, klapping). «We do not
work with individual stimuli, but with
complete events taken from his (the
patients) own experience» (19, s. ix). Der-

som pasienten har spesifikke problemer med
for eksempel håndfunksjon på grunn av en
kombinasjon av utfallene og konsekvensene
av disse, som perseptuelle utfall og lært in-
aktivitet, kan spesifikk somatosensorisk
håndtering benyttes for å hjelpe pasienten til
å fokusere på den aktuelle kroppsdelen. Ma-
nuelle teknikker settes alltid inn i en funk-
sjonell aktivitet som er kjent for pasienten.

Guiding er et ord som brukes lite i
Bobathterminologi. Begrepet «fasilitering»
benyttes om spesifikke tiltak som tilretteleg-
ger for at pasientens utøvelse av en beve-
gelse eller aktivitet skal bli så uanstrengt og
naturlig som mulig. Fasilitering er tilrette-
legging av oppgaven i forhold til målet, om-
givelsene og pasienten selv og vil ofte inte-
grere «hands on» teknikker som gradvis
trekkes tilbake i det pasienten overtar og
gjør bevegelsen til sin egen.

Spastisitetsreduserende øvelser. Det er
vanskelig å forstå hva Langhammer her me-
ner. I Bobathkonseptet håndterer terapeuten
muskulatur når det er nødvendig for å
reetablere så normale anatomiske og
fysiologiske forhold som mulig, for dermed
å tilrettelegge for mer optimal og hensikts-
messig motorisk adferd. Det å oppnå kon-
troll over egen tonus er en aktiv prosess hos
pasienten og ikke en passiv behandling av
terapeuten.

Restriktiv holdning til kompenserende
teknikker. Dette er et poeng i den grad det er
mulig og ønskelig ut fra individuelle hensyn.
All forskning på adferd og nevroplastisitet
viser at «vi blir hva vi gjør». Hvis pasienten
lærer å overkompensere på et tidlig tids-
punkt, vil disse endrete adferdsstrategiene
læres og etableres. Dette er ikke nødvendig-
vis hensiktsmessig på lengre sikt. «First of
all, we as therapists need to change our ope-
rating assumptions. We should expect
recovery and work for that by preventing
rather than encouraging compensation to
occur. We should carefully analyze each
person’s problems, and we must intervene
early.» (24, s.173).

Trening av delfunksjon. Vi ser at det kan
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være nødvendig å håndtere pasienten på
impairmentnivå for å gjøre aktivitet og funk-
sjon mulig. Delfunksjonene settes i løpet av
en og samme behandlingssekvens inn i en
aktivitetssammenheng som for eksempel for-
flytning, av/påkledning og/eller gange. Det
er derfor ikke snakk om et sett med øvelser,
men derimot en individrettet terapi basert på
en konseptuell forståelse av bevegelses-
kontroll. Berta Bobath sier i sin bok fra 1990
(20, s.x) at «another development of the
treatment has been to move still further
away from the concept of  ”exercises”…
More than ever before, all treatment is done
in real life situations…In this way the
patient learns the all important lesson that
what he does in treatment is part of his daily
routine and not just a series of exercises.»
Bobathkonseptet legger stor vekt på pasien-
tens funksjonelle evne.

Langhammer skriver i sin artikkel at pasi-
entene fikk fysioterapi fem dager i uken á 40
minutters varighet mens de var innlagt på
sykehus. I tillegg fikk de den samme tverr-
faglige behandling av lege, sykepleier, ergo-
terapeut og logoped etter retningslinjer for
slagenheter i Norge (2). Senere i artikkelen
skriver hun at pasientene i MRP-gruppen ble
mobilisert tidligere i rehabiliteringen og
hadde mer aktiviteter enn Bobath-gruppen.
Vi spør oss hvorfor pasientene ble senere
mobilisert i Bobath-gruppen. Både Bobath
og Davies understreker viktigheten av tidlig
mobilisering. Dette vil ha en betydning for
resultatet. I vedlegg til hovedfagsoppgaven
fra 1998 nevner Langhammer flere tiltak
knyttet til Bobathkonseptet, blant annet
«utviklingsbasert, se barns motoriske utvik-
ling. Pasienten skal først kunne snu seg i
sengen, deretter sitte, krabbe, gå.» Er det
dette som ligger til grunn for en senere mo-
bilisering av Bobath-gruppen? I tilfelle stri-
der det klart mot prinsippene i Bobathkon-
septet og har aldri vært en del av Bobaths
behandling av voksne personer med
hemiplegi (19,20).

Langhammer bruker løsrevne sitater fra
et kompendium utlevert på Bobath grunn-
kurs på midten av 90-tallet uten å referere til
det og uten selv å ha deltatt på dette kurset.
Manglende bakgrunnskunnskap medfører at
hun identifiserer Bobathkonseptet som en
metode og ikke et konsept. Begrepet «me-
tode» brukes ikke av Bobath eller instruktø-
rer innen Bobathkonseptet. Det ser etter vår
mening ut til at Langhammer ikke satte seg
nok inn i den litteraturen som var tilgjenge-
lig før hun skrev sin hovedfagsoppgave.
Dette er beklagelig. En kontakt med
Bobathmiljøet enten nasjonalt eller interna-
sjonalt ville oppklart en del faktiske forhold
slik at validiteten kunne blitt ivaretatt. Vi tar
gjerne del i konstruktive kritiske faglige dis-

kusjoner, men vi kan ikke godta at
Bobathkonseptets utvikling avvises på bak-
grunn av denne, etter vår mening, svært
mangelfulle studien. Dette er imidlertid noe
Langhammer konkluderer med i sine svar til
«The Bobath Concept» (28), «Fysioterapi et-
ter hjerneslag» (29) ) og i «Svar til Helge
Hæstads innlegg i nummer 3/2002» (30). En
kritisk gjennomgang av egne funn er en
selvfølgelig og viktig del av en vitenskapelig
artikkel. Vi savner denne gjennomgangen
hos Langhammer og våger å påstå at hun
trekker entydige konklusjoner på et svært
tynt grunnlag. Wyller (6) kritiserer forfat-
terne av studien for å «... kanskje tøye kon-
klusjonene noe lengre enn deres data gir
grunnlag for. Blant annet er det et problem at
Bobath-pasientene i materialet var dårligere
i utgangspunktet til tross for randomiser-
ingen.» Er dette i tråd med vitenskapelig
skikk og bruk?  Et annet spørsmål er om en
såkalt randomisert kontrollert studie er egnet
for en så lite homogen gruppe med stor
spredning i alder (49-95 år) og et lite antall
(henholdsvis 24 i Bobath-gruppen og 29 i
MRP-gruppen ved tre måneders oppfølging).
Kan man her trekke konklusjoner i det hele
tatt?

Til slutt vil vi gjøre oppmerksom på at
det britiske universitetssystemet har god-
kjent en mastergradstudie i Bobathkonseptet
med oppstart ved Leeds Metropolitan Uni-
versity september 2002.

Bente og Olav Gjelsvik

Behandling etter hjerneslag
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Vi har lest artikkelen «Fysioterapi etter
hjerneslag – en randomisert kontrollert
studie» av Birgitta Langhammer og Johan
Stanghelle i nummer 3/2002. De påføl-
gende kommentarene fra Hæstad (samme
nummer) og forfatterne (4/2002) har fo-
kusert på om studien har ytet Bobath-til-
nærmingen rettferdighet. Dette skal vi
ikke kommentere, men ønsker ut fra me-
todiske aspekt å kommentere grunnlaget
for å trekke de konklusjonene som forfat-
terne gjør.

Dette er en godt designet studie som
allerede har vakt internasjonal interesse
og som vil være utgangspunkt for videre
forskning og faglige diskusjoner til nytte
både for fysioterapifaget og pasientene.
Studien er tidligere publisert i Clinical
Rehabilitation (1) og ble i 2001 oversatt
og presentert som sekundærpublikasjon i
Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Forfatterne har valgt et egnet studiedesign
for å belyse problemstillingen og konklu-
derer med at Motor Relearning
Programme (MRP) er å foretrekke fram-
for Bobath-prinspipper i den akutte
rehabiliteringsfasen etter hjerneslag. For-
søkspersonene ble randomisert til to grup-
per som fikk henholdsvis Bobath og
MRP. Tilfeldigvis og uheldigvis ble like-
vel gruppene ulike med hensyn til funk-
sjon på starttidspunktet målt ved Motor
Assessment Scale (MAS), Sødring Motor
Evaluation Scale og Barthel Index. For-
skjellene mellom gruppene var ikke signi-
fikante, men det betyr ikke at forskjellene
er uten betydning. Dette blir synliggjort
etter to ukers behandling da Bobathgrup-
pen fremdeles var dårligere enn MRP
gruppen hadde vært ved oppstart (målt
med MAS). Det finnes statistiske metoder
som korrigerer for slike utilsiktede for-
skjeller mellom gruppene (2,3). Slike
analyser har beklageligvis ikke forfat-
terne benyttet. På grunnlag av de rappor-
terte data er det ikke mulig å si om egnet
statistisk analyse ville ha styrket funnene
eller ført til andre resultater. Langhammer
og Stanghelle trekker derfor konklusjo-
nene for langt når de sier at MRP er bedre
enn Bobath i en tidlig rehabiliteringsfase
etter hjerneslag.

Dette innlegget er ikke et forsvar for
Bobath mot MRP. Ingen av oss har

Konklusjon på sviktende grunnlag

Bobath-utdanning, men underviser derimot
fysioterapeuter innen området bevegelses-
vitenskap på hovedfagsnivå og gjennom
NFFs etterutdanningskurs. Det vi reagerer
mot er at forfatterne trekker konklusjoner på
sviktende grunnlag, og at de i sine påføl-
gende kommentarer uten reservasjoner trek-
ker konklusjonene videre til praksis. Forfat-
terne sier selv at dette er den første studien
som har undersøkt forskjellen i effekt mel-
lom Bobath og MRP, og at resultatene var
overbevisende. Dette er vi ikke enige med
forfatterne i. Vi synes studien er interessant,
men det trengs bedre dokumentasjon for å
kunne konkludere slik forfatterne har gjort.

Jorunn L. Helbostad og Rolf Moe-Nilssen,
Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt
for samfunnsmedisinske fag, UiB.

Behandling etter hjerneslag
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Svar til Langhammer og Stanghelles inn-
legg i nummer 4/2002, side 36.

Langhammer og Stanghelle imøtegår mine
innvendinger mot validiteten i deres studie
med å henvise til studiens design (1). Det er
imidlertid slik at hvis det fenomenet man
skal studere operasjonaliseres feil, har stu-
dien ingen validitet uansett hvor godt desig-
net for øvrig måtte være.

Langhammer og Stanghelle hevder at jeg,
på nærmest religiøst fanatisk vis, fører vi-
dere en gammeldags praksis og en avlegs
teoretisk forståelse. En interessant påstand
fra to som aldri har sett meg behandle en
eneste pasient eller hørt meg forelese om
teorier for motorisk kontroll. Det forundrer
meg at en respektert fagperson som Stang-
helle ønsker å føre en debatt på dette nivået.

La meg igjen få presisere at jeg tar sterk
avstand fra å behandle slagpasienter slik
Langhammer beskriver i sin manual for
«Bobathmetoden» (2).  Jeg tar også sterk av-
stand fra den teoretiske forståelsen forfat-
terne tillegger Bobathkonseptet.  Dette har
jeg felles med alle Bobathinstruktører jeg
har diskutert saken med.

Berta Bobaths bok har aldri vært ment
som en metodisk oppskrift på behandling
(3). Boken brukes da heller ikke slik innen
Bobathkonseptet. Når Langhammer likevel
velger å legge dette til grunn for sin
operasjonalisering, er det svært betenkelig at
den manualen hun utarbeider ikke engang
stemmer overens med det Bobath beskriver.
Det er verd å merke seg at Langhammer/
Stanghelle ikke tar mot utfordringen om å
konkretisere sine referanser for de eksem-
plene jeg tidligere har nevnt på dette (4,5).

I 1998 ble Langhammer ved flere anled-
ninger, både skriftlig og muntlig, gjort opp-
merksom på det manglende samsvaret mel-
lom det hun har undersøkt og det som fak-
tisk kjennetegner Bobathkonseptet.  Siden da
har hun (i samarbeid med Stanghelle) om-
gjort sitt hovedfag til en artikkel hvor alle
fremsatte innvendinger ignoreres totalt og
ikke en gang nevnes i diskusjonen (6). Hvor
er forskningsetikken i dette?  Ved at begrepet
«Bobathmetoden» fremdeles brukes i artik-
kelen, tillegger hun indirekte mange kolle-
gers praksis et grunnlag og et innhold de
selv tar sterk avstand fra, og hun uttaler seg
om effekten av deres praksis uten å ha un-
dersøkt det de gjør. Dette svekker Langham-

Godt design ingen sikkerhet
for god validitet

mers integritet og troverdighet som forsker
innen dette feltet, og kan bidra til en svært
beklagelig polarisering mellom klinikere og
forskere i en tid da et tett samarbeid er det vi
trenger.

Bobathkonseptet er relativt godt utbredt i
Norge. Hvis Langhammer/Stanghelles
operasjonalisering er representativ for prak-
sis innen Bobathkonseptet, bør det være en
enkel sak å vise til et Bobathbasert fagmiljø
som praktiser terapi i overensstemmelse med
deres manual. Med mindre de kan gi en helt
konkret referanse på dette, vil jeg oppfordre
dem til å beklage bruken av betegnelsen
«Bobathmetoden» i studien.

Helge Hæstad, spesialfysioterapeut,
Universitetssykehuset Nord-Norge.
Spesialist i rehabilitering med fordypning
i nevrologisk fysioterapi MNFF.
Instruktørkandidat, IBITA.
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Behandling etter hjerneslag

fag
debatt

Varierende rygganbefalinger
Mange land har utarbeidet retningslinjer for

behandling av vonde rygger. Men retnings-

linjene er ikke alltid like samstemte når det

gjelder konklusjoner og anbefalinger.

Bart W. Koes et al. har i en Cochrane-

studie gjennomgått ryggretningslinjer fra

USA, Nederland, Israel, New Zealand,

Finland, Autstralia, Storbritannia, Sveits,

Tyskland, Danmark og Sverige. Retningslin-

jene omfatter diagnostisering og behandling

av akutte ryggplager. Noen tar også for seg

kroniske korsryggplager.

Anbefalingene for bevegelsesterapi

varier. Mange anser at spesifikke øvelser for

ryggen på det akutte stedet ikke har noen

effekt. I USA derimot, ser man på lavintensiv

aerob trening som bra ved akutte korsrygg-

plager. I Danmark anbefales McKenzie-

behandling.

I de landene som har retningslinjer for

kroniske korsryggplager, anbefaler man

bevegelsestrening.

Manipulasjon anbefales mot akutte

korsryggplager i flere land. I Nederland,

Australia og Israel fraråder man imidlertid

slik behandling i det akutte stadiet.

Referanse: Koes BW, van Tulder MW, Ostelo
R, Burton AK, Waddell G. Clinical guidelines
for the management of low back pain in
primary care. An international comparision.
Spine 2001;26(22):2504-2514.

Rettelse til retningslinjer for
akutte korsryggsmerter
I FYSIOTERAPEUTEN 3/2002 ble Nasjonalt

ryggnettverks nye retningslinjer for

håndtering av akutte korsryggsmerter

presentert, og en kortversjon var vedlagt

bladet. Det er dessverre en feil

i kortversjonen og retningslinjene når det

gjelder symptomer ved vertebrogen

claudicatio. Det står at «smertene gir seg

når man stopper opp», men dette er ikke

riktig. Det skal være «smertene gir seg ikke

når man stopper opp».

Formidlingsenheten ved Nasjonalt

ryggnettverk beklager feilen.
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I 2001 delte Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter ut 16,7 millioner til
følgende områder: Etterutdanning, videre-
utdanning, utdannings- og reisestipend, sti-
pend til fagutviklingsprosjekt, formidlings-
virksomhet og miljøer for forskning og
kunnskapsutvikling i fysioterapi. Av de til-
delte midlene kommer 15,5 millioner fra
Folketrygden, mens de resterende 1,2 millio-
nene er tidligere opptjent avkastning gjen-
nom forvaltningen av Fondets midler.

Helt siden Fondet ble opprettet i 1975 har
NFFs lands(styre)møter blitt invitert til
prinsippdiskusjoner om bruken av Fondets
midler. Landsmøtenes vedtak har vært ret-
ningsgivende for Fondsstyret. Landsmøtet
1995 kommenterte en strategiplan som
Fondsstyret så vedtok for perioden 1996-
2001. I denne planen var det overordnede
målet «Kunnskapsutvikling i fysioterapi og
økt kompetanse hos fysioterapeuter».

Kunnskap er nøkkelen til videre utvikling
og kompetanseheving i fysioterapifaget og
til et bedret tilbud til pasienter og andre bru-
kere. Kunnskapsutvikling (forskning og fag-
utvikling), kunnskapsoverføring (utdanning)
og kunnskapsanvendelse (formidling og im-
plementering i praksis) må ses som
komplementerende elementer for utvikling
av fysioterapipraksis. Tildelingene fra Fon-
det skal medvirke til styrking og utvikling av
fysioterapifaget og til kvalitet i fagutøvelsen.

Etterutdanning
NFFs sentralstyre og Fondsstyret ble i 1999
enige om en videre utvikling av modellen
med rammebevilgning til forbundets
etterutdanningsvirksomhet. Avtalen  med-
førte en økning med mer enn femti prosent i
tilskuddet til denne virksomheten, og til-
skuddet ble fastsatt for en femårsperiode

Tildelinger fra Fondet 2001
med innlagt fast regulering. Som ramme-
bevilgning for 2002 har NFF fått tilsagn om
inntil 3,79 millioner kroner. Hensikten er å
sikre utvikling og kvalitet i de aktivitetene
som faller inn under denne virksomheten.
For deltakere på NFFs kurs betyr tildelingen
en vesentlig subsidiering av kursavgiften, og
kursavgiften kan være den samme enten kur-
set holdes i Oslo eller Finnmark.

Rammebevilgningen omfatter tilskudd til
alt arbeidet i NFFs fagseksjon; utvikling og
gjennomføring av etterutdanningskurs, opp-
læring og ajourføring av kursledere,
spesialistordningen, kollegaveiledning og
flere utviklingsprosjekter.

Videreutdanning
Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag,
hadde i mange år hovedtyngden av tilbudet
av offentlig godkjente videreutdanninger for
fysioterapeuter. Disse videreutdanningene
har  i hovedsak vært avhengig av finansie-
ring fra Fondet for å kunne bli gjennomført.
Høgskolen ble også tildelt midler til tilbud i
2002-2003. Tildelingen omfatter planlegging
og gjennomføring av ett nytt kull av videre-
utdanning i fysioterapi for barn. Høgskolen
er tidligere tildelt ressurser til arbeidet med
digitalisering av denne videreutdanningen.

Universitetet i Bergen mottar som en prø-
veordning finansiering av videreutdanning i
manuell terapi. Finansieringen omfatter
gjennomføring av to kull og evaluering. Det
første kullet begynte i januar 2001.

Høgskolene i Bergen, Sør-Trøndelag,
Tromsø og Oslo ble som tidligere år tildelt
midler til samarbeidsmøte mellom studie-
lederne ved fysioterapeututdanningene for
arbeid med etter- og videreutdanning.
Fondsstyret vil våren 2002 ha et fellesmøte
med studielederene og representanter for

NFF for å drøfte utviklingstrekk i etter- og
videreutdanningstilbudet til fysioterapeuter
fremover.

Høgskolene i Tromsø, Oslo og Sør-Trøn-
delag arbeider med å utvikle en formell vei-
leder- og fagutviklingsutdanning i fysiote-
rapi knyttet til psykisk helsearbeid. En slik
formell veilederutdanning forventes å gi
øket tyngde også til den utdanningen som
skal ha veiledere. Høgskolene mottar midler
fra Fondet til dette arbeidet.

En arbeidsgruppe nedsatt av NFF etter ut-
spill fra Rikshospitalet har utarbeidet et ut-
kast til studieplan innen fagområdet
intensivfysioterapi. For videre utvikling og
gjennomføring er det etablert samarbeid med
Høgskolen i Bergen som vil stå som formell
arrangør og tilbyder. Høgskolen i Bergen ble
tildelt midler til utvikling av studiet og gjen-
nomføring av et kull i videreutdanning i
intensivfysioterapi. Tiltaket får også midler
fra Kompetanseutviklingsprogrammet. Plan-
lagt oppstart av studiet er høsten 2002.

Det ble videre tildelt midler til en fysiote-
rapeut for å delta i en prosjektgruppe som
skal jobbe frem en mastergrad i ergonomi i
Norge.

Utdannings- og reisestipend
Utdanningsstipend forutsetter at utdan-

ningen er offentlig godkjent og gir minimum
10 vekttall. I 2001 behandlet Fondet 158
søknader om utdanningsstipend. Av disse ble
133 innvilget; til videreutdanning i manuell
terapi, i psykisk helsearbeid og i fysioterapi
for barn, til hovedfag i helsefag, til videreut-
danning i rehabilitering og i helsefremmende
og forebyggende arbeid, til fordypning i
psykososialt arbeid, til praktisk-pedagogiske
videreutdanninger og til videreutdanninger i
administrasjon, organisasjon og ledelse.

Tildelinger 2001  Fra Fondet
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Maksimalt stipend til de offentlig godkjente
fysioterapifaglige videreutdanningene som
gir minimum 20 vekttall og til hovedfags-
studiene i helsefag var 40.000 kroner. Til
videreutdanningene som gir 10 vekttall ble
det gitt inntil 20.000 kroner.

Reisestipend kan gis til reiser i forbin-
delse med utdanning av kortere varighet –
som ikke gir formell kompetanse eller som
gir mindre enn 10 vekttall. Kravet til
utdanningens varighet ble i 2001 redusert til
minimum 3 dager mot tidligere 5 dager. Det
ble åpnet for en bredere deltakelse på kon-
gresser ved at reisestipend er gitt til én reise
per år i forbindelse med deltakelse på kon-
gresser med presentasjon av egne innlegg,
eller for deltagelse på fysioterapifaglig rele-
vant kongress.

I 2001 ble det behandlet 113 søknader om
reisestipend. Av disse ble 94 innvilget.

For reisestipend var minste utbetaling
1.000 kroner. Største utbetaling kunne være
10.000 kroner for samme tiltak. Fondsstyret
ønsker å stimulere fysioterapeuter til å pre-
sentere sine arbeid på kongresser. I forbin-
delse med slik presentasjon kan det i tillegg
gis et tilskudd til oppholdsutgifter med mak-
simalt kr. 3.000.

For å søke om individuelt stipend må sø-
keren ha norsk autorisasjon (varig norsk
godkjenning) som fysioterapeut og daglig
virke i Norge.

Stipend til fagutviklingsprosjekt
Til prosjekter med oppstart i 2002, som er av
betydning for den fysioterapifaglige utvik-
lingen ved den avdelingen, det instituttet el-
ler den institusjonen søkeren er tilknyttet,
ble det utlyst stipend til fagutviklingspro-
sjekt. Prosjektet skal være klinisk relevant.
Det skal videre styrke praksisfeltet, etter- og/
eller videreutdanningen og formidling av re-
sultater fra prosjektet tillegges betydelig
vekt. Stipend til fagutviklingsprosjekt blir
tildelt etter vurdering av prosjektenes rele-
vans og kvalitet, søkerens kvalifikasjoner,
avtale om veiledning og miljøet prosjektet
skal gjennomføres i. Stipendiene gis primært
til kortere, avgrensede fagutviklingsprosjekt,
med arbeidsvolum tilsvarende inntil ett års-
verk, eventuelt fordelt over tid.

Av 16 søknader med samlet søknadssum
på 3,3 millioner kroner ble syv innvilget.
Disse prosjektene ble presentert i FYSIOTE-
RAPEUTEN 2/2002.

Formidlingsvirksomhet
Erfaringene med utdanningen i folkehelse-
vitenskap for fysioterapeuter på Statens in-
stitutt for folkehelse, de aktivitetene som ble
initiert som følge av denne og den generelle
utviklingen i informasjonssamfunnet, ga
grunnlag for å vurdere en videre satsning for

å støtte fysioterapeuter i kunnskaps-
håndtering. For å stimulere til formidling av
forskningsresultater til praksisfeltet og til et-
ter- og videreutdanning ble det tildelt midler
også for 2002-2003. Prosjektet er fra 1. ja-
nuar 2002 forankret i Sosial- og helsedirek-
toratet,

Tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN fikk,
som en engangsstøtte, midler til et ekstra-
nummer med bare fagartikler. Fondet har, i
samarbeid med FYSIOTERAPEUTEN, i
mange år oppfordret stipendmottakere til å
skrive i tidsskriftet, og antall artikler til tids-
skriftet har økt kraftig. Ventetiden for å få ar-
tikler på trykk var blitt svært lang, og FY-
SIOTERAPEUTEN ønsket derfor å ta unna
en del gjennom et eget nummer. Som en
formidlingskanal er bruk av FYSIOTERA-
PEUTEN fornuftig – det er dokumentert
flere ganger at dette er tidsskriftet som leses
av nesten alle fysioterapeuter i Norge.

Miljøer for forskning og kunnskaps-
utvikling i fysioterapi
En samlet satsning på miljøer for forskning
og kunnskapsutvikling i fysioterapi ble
initiert i 1999, og i 2001 ble det for tredje
gang invitert til å søke om midler. Det inn-
hentes uttalelse om søknadene fra en ekstern
evalueringsgruppe som ble etablert i samar-
beid med Norges forskningsråd. I samsvar
med disse uttalelsene besluttet Fondsstyret å
forankre satsningen i universitetsmiljøene.
Intensjonen om å utvikle kunnskap med høy
kvalitet og stor nytteverdi for fysioterapeuter
og pasienter/brukere synes sikrest å kunne
oppfylles i universitetsmiljøene i samarbeid
med praksisfelt og utdanningsinstitusjoner.
Kunnskaps- og kompetanseutvikling på dette
nivået forutsetter langsiktighet og krever res-
surser over tid. Innenfor de samlede områder
Fondets midler skal fordeles på innebærer
dette derfor at en konsentrerer seg om noen
miljøer i perioden. De økonomisk tilgjenge-
lige rammer underbygger nødvendigheten av
å konsentrere tildelingene innen dette
satsningsområdet til universitetsmiljøene for
en periode på minimum fem år. Ved vurde-
ring av søknadene legges det vekt på at mid-
lene anvendes til å videreutvikle eller bygge
opp miljøer der samarbeid mellom flere in-
stanser eller nivåer står sentralt.

Gjennom tildelingene er det lagt vekt på å
bidra til utvikling av fysioterapiforskning
forankret ved universitetene og til etablering
av et fundament for videre oppbygging av
kompetansemiljøer med samarbeid mellom
universitet, kliniske miljøer og egen fors-
kning.

Det er nå gitt midler til alle fire universi-
tetene. Universitetet i Oslo, Seksjon for hel-
sefag i samarbeid med Rikshospitalet og Ul-
levål universitetssykehus har fått midler til

to stipendiatstillinger og driftsmidler. Uni-
versitetet i Bergen, Seksjon for fysioterapi-
vitenskap har fått midler til forskeropplæring
og -veiledning, driftsmidler til veiledning/re-
kruttering og to stipendiatstillinger. Videre
har Norges teknisk-naturvitenskapelige uni-
versitet, Det medisinske fakultet fått midler
til to forskerstillinger, en stipendiatstilling
og driftsmidler og Universitetet i Tromsø,
Avdeling for sykepleie og helsefag i samar-
beid med Regionsykehuset i Tromsø og
Høgskolen i Tromsø har fått midler til en
forskerstilling samt driftsmidler. Fondsstyret
tar sikte på å foreta tildeling av midler til
slike kompetansemiljøer i fysioterapi hvert
år for en periode fremover. I denne perioden
vil det ikke bli gitt direkte tilskudd til indivi-
duelle stipendiatstillinger.

Spesielle tiltak
I 2001 ble det ikke tildelt nye midler under
denne tildelingskategorien, men Fondet del-
finansierer «Tilpasningprosjekt for fysiotera-
peuter med videreutdanning i manuell terapi
som er deltakere i Henvisningsprosjektet i
henhold til Stortingets vedtak i
Innst.S.Nr.202(1999-2000)» i regi av  NFFs
faggruppe for manuell terapi. Den opplæ-
ringsvirksomheten som følger av prøve-
ordningen må foregå innenfor offentlig an-
svar, men det er også ønskelig å anvende
prøveordningen til fysioterapispesifikt fag-
utviklingsarbeid. Faggruppens prosjekt om-
fatter seminarer, organisering av arbeids-
grupper og innhenting av spesialkompetanse
for å utvikle kunnskap som møter de nye ut-
fordringene som følger av Henvisnings-
prosjektet. Det utarbeides retningslinjer for
faglig avgrensning, for første gangs undersø-
kelse, for utredning, for henvisning til spe-
sialist, for rekvirering av fysioterapi og for
rekvirering av radiologiske prøver. Innen et
halvt år etter at retningslinjene er implemen-
tert i praksis er det forutsatt at det skal gjen-
nomføres en tilfredsstillende evaluering.

Gunn Tove Hansen, konstituert leder av
styret for Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

Tildelinger 2001Fra Fondet
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13. april gikk det 29. Ridderrenn på Beitostølen av stabelen. Vi
i 2. klasse ved fysioterapeututdanningen i Bergen var så hel-
dige at vi fikk delta under hele Ridderuken som ledsagere. I et-
tertid kan vi se tilbake på en skoleuke litt utenom det vanlige
med mange gode og lærerike opplevelser og minner.

Ridderuken varte fra 7. til 14. april og besto av trening til
de ulike konkurransene og ikke minst en rekke sosiale arrange-
menter. Som ledsagere var det vår oppgave å følge opp delta-
kerne våre og deres ønsker for uken. Noen trente hardt, gjerne
flere økter om dagen med mål om gode plasseringer, mens an-
dre tok det hele mer med ro og deltok mest på grunn av den
sosiale biten. Noen ønsket mye oppfølging utover trening og
konkurranser, mens andre ønsket lite. Deltakerne representerte
14 forskjellige nasjoner og et stort antall ulike funksjons-
problemer. Til tross for disse forskjellene var det tydelig at de
hadde en viktig ting felles: Idrettsglede!

Deltakerne hadde mulighet til å konkurrere i ulike grener,
deriblant slalåm, storslalåm, skiskyting, supersprint og lang-
renn. Disse var spredt utover hele uken og ble gjennomført
med stil. Hele arrangementet gikk som på skinner, takket være
gode arrangører, flinke unge kvinner og menn fra forsvaret,
dyktige ledsagere og selvfølgelig innsatsvilje fra deltakerne.
Til sammen var rundt 1.300 personer involvert i Ridderuken,
og med en god porsjon godt humør fra alle de nevnte gruppene
ble det et idrettsarrangement av høy klasse.

Det var svært lærerikt for oss som fysioterapeutstudenter å
se hvor godt fungerende mange av deltakerne var. Innenfor
vårt felt er det vanlig å se på personer med funksjonsproblemer
som pasienter. Nå oppdaget vi plutselig at disse er mennesker
med masse ressurser som ikke vil la sitt handikap hindre dem i
å utfolde seg som de ønsker. På mange måter viser Ridderuken
oss at  det meste er mulig for mennesker med ulike funksjons-
problemer, så lenge tilretteleggingen er god nok. Dette bør vi
kanskje ta lærdom av.

Alt i alt kan vi si at vi hadde en fantastisk uke på Beitostø-
len og er takknemmelige for at vi fikk muligheten til å ta del i
Ridderuken! For de som måtte vurdere å delta ved neste års ar-
rangement som ledsager, kan vi bare si at det kan anbefales på
det sterkeste!

Anne-Cathrin Eimhjellen, Rikke Gjerde og
Linda Johnsen, kull –00 HiB.

Gertrud Roxendal er død
En stor fysioterapeutstjerne i Norden er sluknet

Hun revulosjonerte psykiatrisk fysioterapi
Fikk den godt på glid

Vi kan takke henne for BAS og BK
For hennes evne til å stå på

Vi kan takke henne for mot og fantasi,
For musikk og poesi

Vi kan takke henne for kreativitet
For skapende evne og spesifisitet

Vi kan takke henne for faglige diskusjoner
For ros, kritikk og konklusjoner

Vi  takker for retningen hun har skapt
For raden av dyktige etterfølgere

Hilsen fra en beundrer,
Berit Heir Bunkan

Fysioterapeut, Dr. med.vet. Gertrud Roxendal har etter en lengre
tids sykdom gått bort, i en alder av 70 år. Gertrud Roxendal har
vært et kraftsenter innen nordisk fysioterapi. Med sin entusiasme
og energi har hun stimulert en hel generasjon fysioterapeuter til å
finne nye veier i behandling av psykiske lidelser og psyko-
somatiske plager. Her i Norge er hun mest kjent gjennom sitt ba-
nebrytende arbeide med behandlingsmetoden basal kropps-
kjennskap. Hun har hatt evne til å inspirere studenter og kolleger
både faglig og på et personlig plan.  Det er med et dypt kjent
savn vi i dag har mottatt budskapet om hennes bortgang.

Hun etterlater seg et tomrom som er vanskelig å fylle, men
også et minne som vi alltid vil bevare.

På vegne av hennes mange venner og kolleger her i Norge.

Liv Helvik Skjærven og Ulla-Britt Skatteboe

Ridderuken 2002

Gertrud Roxendal til minne

Gertrud Roxendal in
Memoriam

Studentspalten

Illustrasjonsfoto: Blekkhuset as
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Tariffoppgjeret i staten gav forhandlingsresultat, medan KS-
forhandlingane ikkje uventa enda hos Riksmeklingsmannen.
Forhandlingane i NAVO-helse er i ei sluttfase sentralt. Både
økonomisk ramme og fordeling har stått sentralt i forhandling-
ane, særleg sidan UHO så tydeleg har markert kravet om
lønnsløft og snuoperasjon. KS sitt tilbod var på ei økonomisk
ramme på litt over fem prosent. Det var uråd for UHO å godta
eit økonomisk opplegg som ville føre til at kommunesektoren
endå ein gong ville få mindrelønnsutvikling. UHO kunne hel-
ler ikkje godta den drastiske omlegginga av forhandlingssyste-
met som KS la opp til.

Lønnsveksten i offentleg sektor vil overstige fem prosent.
Det er heilt nødvendig. Dermed er svarteper-spelet om renta i
gang. Kommentatorar og «ekspertar» varslar no renteauke
som følgje av tariffoppgjeret og viser til at Norges Bank har
sagt at renta toler fem prosents samla lønnsvekst. Spørsmålet
er kva Noregs bank gjer om den samla lønnsveksten blir meir
enn fem prosent.

De nye forskriftene for Norges Bank tilseier at penge-
politikken skal innrettast mot lav og stabil inflasjon. Målet for
pengepolitikken er ein årsvekst i konsumprisen over tid på nær
2,5 prosent. Det såkalla inflasjonsmålet er altså ikkje ei abso-
lutt grense.

Ei renteauke med grunngjeving i tariffoppgjeret, vil mildt
sagt vere lite fleksibel pengepolitikk. Endå verre er det å gi
offentleg tilsette skulda for eventuell renteauke. Det er ikkje
desse som har gått i spissen for lønnsveksten dei siste åra. Dei
har tvert imot hatt om lag eitt prosentpoeng lågare lønnsvekst
per år dei siste ti åra samanlikna med industrien. Offentleg til-
sette har verken ansvar for tap av konkurranseevne eller høge
renter.

Det er ikkje noko nytt at tariffoppgjera har trugsmålet om
renteauke hengande over seg. Lønnsoppgjera er ein faktor som
påverkar økonomien og prisveksten, men slett ikkje den eina-
ste. Det er ingen automatisk samanheng mellom lønnsvekst og
rentenivå. Dersom renta går opp, skjer det ikkje som følgje av
ei naturlov, men fordi nokon vil det.

Anders Folkestad,
leiar i UHO

innspill  fra Folkestad

Renta opp?

«Kokebok» for terapeuter
Ellen Velde:

Funksjonell sittestilling for rullestolbrukere

Ellen Velde. 2001

78 sider

Pris: 250 kroner

ISBN 82-996054-0-7

Hvis jeg trenger en bok om sittestilling for
rullestolbrukere ville jeg velge denne.
Boka er oversiktlig, vektlegger sentrale
temaer og gir inspirasjon til å jobbe med
disse utfordringene. Forfatterens mål er å
spre basiskunnskap av praktisk-teoretisk
art og kvalitetssikre arbeidet med å gi
rullestolbrukere en funksjonell sitte-
stilling. Hun har selv lang erfaring på
området, og det er hennes gode og
dårlige resultater som ligger til grunn for
boka.

Boka er inndelt i 11 kapitler som
omhandler alt fra livskvalitet til
biomekaniske prinsipper. Den har en oversiktlig inndeling som gjør den enkel
å bruke. Forfatteren repeterer sentral anatomi og biomekanikk. Her er det
mange gullkorn (som kanskje hadde gått i glemmeboken?) for terapeuter
som jobber med rullestolbrukere. Ikke minst synes jeg hennes måte å
illustrere hva som gir en positiv og negativ effekt på pasientenes sittestilling,
er lærerik. Her får man enkle tips, presentert i et eget kapittel, som kan løse
plagsomme problemer.

Forfatteren vektlegger behovet for å undersøke brukeren nøye før tiltak
iverksettes. Jeg har ikke sett noen annen bok som understreker viktigheten av
undersøkelse i tilsvarende grad.

Bokas utforming minner om et arbeidshefte, med spiralrygg og litt tykke
sider. Det er også noe plass for egne notater.

Selv om boka først og fremst henvender seg til terapeuter som jobber
med rullestoltilpasning, tror jeg enkelte deler av den kan være både nyttig og
tankevekkende for annet personale som jobber med rullestolbrukere. Da
tenker jeg spesielt på kapitlene som omhandler livskvalitet, hud og trykksår-
forebygging og oppfølging.

Hilde Sylliaas

bokomtale

Ny hjemmeside
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager (LKB) har

åpnet egen hjemmeside. LKB er en interesseorganisasjon for kvinner

med bekkenløsningsplager. Du finner foreningen på www.lkb.no
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Han understreker at femdagers kurset
«Fysioterapi ved dysfunksjon i
bekkenbunnen og inkontenens» legger
vekt på effekt av bekkenbunnstrening,
som det er god dokumentasjon på for
kvinner, mens det på langt nær er
gjort så mange studier på menn. I
motsetning til Kari Bø (se egen sak),
sier han bastant at menn lekker og at
det er et stort problem for dem det
rammer. Det ser han daglig i sitt ar-
beide. Men han er enig med Kari Bø
om at prostata er det store problemet
for menn og at inkontinens hos menn
ofte oppstår etter kirurgiske inngrep.
Men tilstanden bedrer seg av seg selv
over tid.

Et annet problem oppstår for menn
som har hatt kreft i blæra og hvor
denne er fjernet og erstattet av tarm.

– Da mister de muskler som skal holde tett. Dette
gjelder også for kvinner. For disse vil bekkenbunns-
trening være ekstra viktig. Derfor er det på tide at vi
begynner å snakke til menn om at det finnes en slik tre-
ning som virker, sier Larsen.

Palpasjon
For å kunne vite om pasienten gjør øvelsen riktig, må
fysioterapeuten palpere. I praksis betyr det at fysiotera-
peuten kjenner etter i pasientens skjede om riktig mus-
kel strammes. Hos menn går man inn i via rektum. Fy-
sioterapeuten måler også muskulaturens styrke med et
apparat. På kurset var det lagt opp til at kursdeltakerne
skulle gjøre dette på hverandre. Det ble derfor disku-
sjon om hvorvidt Larsen, som eneste mannlige deltaker
på bekkenbunnskurset, skulle delta på dette – noe han
selv har stor forståelse for.

– Jeg har fått bekreftet at det er ok at de kvinnelige
fysioterapeutene foretar denne undersøkelsen på hver-
andre. Men noen, inkludert meg selv, var usikre på om
jeg burde delta. I en klinikksituasjon, er dette en del av
behandlingen som pasienten forberedes på. Men det
går en grense mellom det profesjonelle og det kolle-
giale. Undersøkelsen må læres, men her blir det feil å
trene på hverandre. Jeg og mange med meg ville heller
hatt en klinikkdel på kurset, hvor vi kunne hospitere,
sier Larsen.

Menn lekker også
– Kurset legger opp til at inkontinens er et problem for kvinner, men det er også et

problem for menn, sier fysioterapeut Tor Frithjof W. Larsen, som til daglig jobber på

urologisk avdeling ved Haukeland sykehus.

Visste ikke
Han forteller at før kurset startet, visste han ikke om
dette skulle være en del av undervisningen og var i tvil
om han skulle delta.

– Hvorfor valgte du å delta?
– Den kunnskapen jeg tilegner meg her vil være til

beste for de mannlige pasientene på min avdeling på
Haukeland sykehus. På Haukeland har vi god kompe-
tanse på området for kvinnene, men det er ikke mange
som tenker på hvilke problem mennene sliter med ved
urinlekkasje, sier Larsen.

Han understreker at kurset er svært viktig, med dyk-
tige forelesere.

– Jeg er redd for at en del kolleger ikke vil melde
seg på slike kurs på grunn av palpasjonsdelen hvis den
fortsatt skal utføres på kolleger. Jeg har tatt dette opp
med andre som sier de ikke vil gå på kurset på grunn av
dette. Mange lurte på hvordan palpasjonen skulle gjen-
nomføres. Til tross for den ene delen, er jeg glad for at
jeg valgte å delta, sier han.

Tema menn
Kurset hadde forelesninger og treninger spesielt lagt
opp for menn. Blant annet en egen sekvens med trening
av menn og inkontinens hos menn.

På den siste forelesningen var Hans Hedlund, spe-
sialist i urologi foreleser. ■

Mann. Tor Frithjof
W. Larsen var
eneste mannlige
fysioterapeut på
kurs om fysioterapi
ved dysfunksjon i
bekkenbunnen og
inkontinens. Foto:
Heidi Johnsen
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Bø forteller at det har vært en grundig diskusjon om
denne delen av kurset, blant annet fordi man må fysisk
sjekke om øvelsen blir gjort riktig. Det skjer ved at fy-
sioterapeuten palperer med en finger ytterst i skjeden
for å sjekke om kvinnen klarer å kontrahere bekken-
bunnsmuskulaturen.

– Vi har valgt dette fordi det er eneste måte å sjekke
om øvelsen blir gjort riktig. Svært mange kvinner lurer
på om de får det til. Hvis øvelsene blir gjort feil, har de
selvfølgelig ingen effekt. Undersøkelser viser at 30
prosent gjør øvelsen feil. Mange trykker, og det kan
gjøre vondt verre, sier Bø.

En barriere
Bø sier at palpasjonen er en barriere for de fleste som
begynner å arbeide på dette feltet. Norge var lenge et
av få land som ikke gjorde dette i praksis, og det passer
dårlig med at vi er helt på topp internasjonalt når det
gjelder klinisk forskning på feltet. Fysioterapeuter er
forbeholdne og opptatt av etikk, og dette er et bra ut-
gangspunkt for å arbeide klinisk på dette viktige områ-
det.

– Barrieren sitter hos oss, ikke hos pasienten som
kommer til oss med et problem som de vil ha hjelp til.
Vi har laget retningslinjer, blant annet forteller vi pasi-
enten over telefon hva dette går ut på. Det er pasienten
selv som til syvende og sist bestemmer om de vil un-
dersøkes. Det har skjedd et par ganger at pasienten har
måttet ha litt tid på seg, men det er svært sjelden. For
oss er det viktig å skape trygghet. Derfor bruker vi mye

Palpasjon – en barriere for de fleste

– På kurset jobber vi med dysfunksjon i bekkenbunn. De første kursene vi

arrangerte hadde bare teori. På de siste kursene har deltakerne trent palpasjon, må-

ling av muskelstyrke, elektrostimulering og biofeedback på hverandre, sier Kari Bø,

professor ved Norges idrettshøgskole.

tid på anamnesen, forklaring og instruksjon.
De aller fleste har vært gjennom gynekologisk og/el-

ler urologisk undersøkelse i forkant, og pasientene sy-
nes fysioterapiundersøkelsen er meget enkel og skån-
som i forhold.

En barriere
– Forstår du problemet med mannlige fysioterapeuter
når det skal utføres palpasjon på en kvinnelig kollega?

Bø refererer til et lignende kurs i Melbourne i Aust-
ralia hvor hun nylig avsluttet et gjesteprofessorat. Der
deltok også en mannlig fysioterapeut.

– Det er selvfølgelig enklere om det bare er kvinner
på kurset. Men vi kan ikke argumentere med at det for
eksempel bare skal være kvinnelige gynekologer eller
urologer. Disse faggruppene synes som oss at det er
viktig at alle, uansett kjønn, gjør en skikkelig undersø-
kelse slik at pasientene får hjelp for problemet. Det kan
synes som om noen blander en gynekologisk undersø-
kelse med sex. Denne situasjonen er noe av det mest
usexy du kan være med på. Forbinder man den med
sex, har man ikke noe i en slik jobb å gjøre. Vi har hatt
mange og lange diskusjoner om dette og selvfølgelig
diskutert dette med deltakerne etter at det ble bestemt at
palpasjon skulle inngå i kurset. Kanskje det ville føre til
at noen kvier seg for å gå på kurset?  Som kursledere og
forelesere må vi akseptere at her er det en barriere og at
noen i gruppa sier at de ikke vil bli palpert av en mann-
lig kollega, sier hun.

Selv er hun en av dem som har ment at mannlige fy-

At bare én mannlig fysioterapeut er på kurset står ikke i forhold til at også menn rammes av
urininkontinens. Kari Bø understreker at inkontinens først og fremst er et kvinneproblem
og at minst dobbelt så mange kvinner som menn rammes. Tidligere har to mannlige fysio-
terapeuter deltatt.

– Menn får problemer med å få urinen ut på grunn av at prostata vokser med alderen.
Menn har først og fremst urinlekkasje etter prostataoperasjon, men hos de fleste menn ser
dette ut til å gå over av seg selv etter en tid. Studier på menn viser liten effekt, mens kvin-
ner har stor effekt. Dette kan henge sammen med at studiene på menn har vært gjort på
heterogene grupper og at selve behandlingen ikke har vært god nok med hensyn til dose-
ring. ■

Dobbelt så mange kvinner
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Vi har her fokusert på bare en liten del av kurset som gikk
over fem dager.

Kurset var en kombinasjon av forelesning og trening, og
deltakerne var i løpet av denne tiden blant annet gjennom:

● Bekkenbunnens funksjon og dysfunksjon – oversikt
over behandlingsalternativer i fysioterapi.

● Urininkontinens, prevalens, etiologi.
● Diagnostikk, urodynamiske målinger, normalverdier.
● Medikamentell behandling stress/urge.
● Treningslære: Styrke relatert til bekkenbunnstrening.
● Effekt av bekkenbunnstrening på stressinkontinens

hos kvinner.
● Trening av menn. Trening av eldre.
● Effekt av elektrostimulering.
● Bekkenbunnstrening i primærhelsetjenesten.
● Hvordan evaluere effekt av behandling i fysioterapi-

praksis.
● Inkontinens hos menn.
● Epikrise, skriving, markedsføring.

Forelesere. Berte
Macleod fra venstre,
Kari Bø og Hanne
Borg Finckenhagen
var kursledere og
forelesere i fysioterapi
ved dysfunksjon i
bekkenbunnen og
inkontinens. Foto:
Heidi Johnsen

Fem dager med teori
og trening

Inkontinens

sioterapeuter ikke skulle palpere på kolleger og har
foreslått at mannlige kursdeltakere skulle ha med en
person de kjenner. Andre har ikke vært enige i det.
Hun påpeker at det selvfølgelig er praktisk vanskelig
om man kommer fra andre kanter av landet. Det er
også vanskelig å skaffe reelle pasienter. Men hun un-
derstreker at det er viktig at mannlige fysioterapeuter
deltar på kursene.

– Vi har mange fysioterapeuter, både menn og
kvinner, som jobber på urologiske og gynekologiske
avdelinger ved sykehus. Det er viktig at vi som gruppe
synliggjør oss på dette området og viser at vi er et vik-
tig bidrag med vår kompetanse,  sier hun.

Egen sikkerhet
Kari Bø trekker fram fysioterapeutens egen sikkerhet
og påpeker at det også er viktig for fysioterapeuter å
beskytte seg mot pasienter som kan utnytte en slik si-
tuasjon. Dette tar også fysioterapeut Hanne Borg
Finckenhagen opp i sin forelesing om hvordan man
palperer. Hun sier ofte til pasienten at de kan ta med
seg en person hvis de føler seg utrygge. Det er praktisk
vanskelig å ha en kvinnelig kollega til stede under un-
dersøkelsen ved fysikalske institutter. Selv har hun al-
dri opplevd at noen har hatt med seg bisitter eller opp-
levd negativ oppførsel i forbindelse med undersøkel-
sen.

– Men en gang er nok og kan få store konsekven-
ser. Dette er like mye for å beskytte oss selv. Vi kjen-
ner tilfeller hvor fysioterapeuter som har arbeidet på
andre felt er blitt overfalt av pasienter. Som egen sik-
kerhet vurderer vi å få et skjema som pasienten under-
tegner og som viser at undersøkelsen innebærer pal-
pasjon, sier Borg Finckenhagen. ■
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Vedrørende massasje som
fysioterapeutisk metode
Jeg har vært i kontakt med NFF og etterlyst kurs i ulike massasjeteknikker/-metoder og massasje til
ulike formål, samt om det finnes faggrupper som ivaretar massasje-kunnskapene. Ingen av disse
hadde noen hørt om. Kan jeg da konkludere med at NFF ikke har massasje på sin agenda?

Ifølge min egen erfaring med og kunnskap om massasje, omfatter massasje mange teknikker og
formål. Selv har jeg etter hvert deltatt i en del Rosenmetode-kurs, i tillegg til at jeg for tiden i kraft av
min stilling som kommunefysioterapeut leder et massasjeprosjekt på en skole og i en barnehage. Jeg
benyttet også en del massasje da jeg en kort periode jobbet privat på et institutt.

De siste 10-12 årene har det heldigvis blitt forsket stadig mer på effekten av massasje. Resulta-
tene er oppsiktsvekkende. De jeg kjenner til kommer fra Touch Research Institute i Florida, USA og
Lund i Sverige. Det er Axelsons Bodywork School som har formidlet dette, både gjennom sine kurs
og gjennom et kompendium fra en konferanse holdt i Stockholm 17. og 18. august 1996
(Beröringskonferansen).

Er det noen som kan fortelle meg hvor NFF står i forhold til bruken, verdien og effekten av
massasje? Er det et bevisst valg fra NFFs side at ingen former for massasje er tatt med i kurs-
katalogen? Er det virkelig ingen faggruppe som ivaretar massasjen som behandlingsform?

Annett Henriksen, fysioterapeut

Egne massasjekurs?
Massasje er inkludert i alle deler av faget og
en spesielt viktig behandlingsform i psyko-
motorisk fysioterapi, onkologi og idretts-
medisin. MT bruker mye bløtdelsbehandling,
som er en kombinasjon av massasje av
bløtdeler og av underliggende struktur.

NFF har ikke valgt bort massasjen. Hvis
medlemmer i NFF synliggjør et behov for
massasje, tar forbundet gjerne dette opp til
vurdering. Vi oppfordrer medlemmene til å
komme med sine innspill!

Malene Haneborg, konstituert leder av NFFs fagseksjon

Det vises til artikkel i nummer 4/2002 med tittelen
«PFF-uttalelse førte til inndraging av driftsavtaler.»

Det er vanskelig for undertegnede å forstå
hvordan ikke mindre enn to fagforbund, PFF
sentralt og NFF lokalt, kan komme med en slik
påstand og i tillegg oppgi navn på en aktuell
«syndebukk» uten at det i noe som helst dokumen-
ter finnes dekning for dette. Jeg vil begrunne dette i
de nedenforstående punkter:

– Haugesund kommune har siden 1998
opprettet 9,15 driftstilskudd for privatpraktiserende
fysioterapeuter; de første 6 i forbindelse med ny
avtale i 1998 og de neste 3,15 i forbindelse med
oppjustering av prosentvise driftstilskudd i 2001,
med tilbakevirkende kraft fra juli 2000. Konsekven-
sen er i dag totalt 21,15 driftstilskudd. 9,15
driftstilskudd vil for eksempel i 2003 utgjøre cirka
fire millioner kroner.

– Haugesund kommune sliter til liks med
mange av landets kommuner med å få budsjettene
i balanse, noe som i stadig større grad går ut over
kutt i tjenestene til blant annet barn, eldre og
funksjonshemmede, særlig relatert til tjenester
innen helse, pleie, omsorg og opplæring.

– Avtaler inngått mellom NFF og KS (A-rund-
skriv 5/2000, november 2000) som blir kjent lenge
etter at budsjettene er vedtatt og som i tillegg har
tilbakevirkende kraft på 0,5 år (uten noen som helst
forvarsel om dette), gjør ikke de budsjettmessige
utfordringene i kommunene enklere.

– Konsekvensen i Haugesund var blant annet at
Ergo- og fysioterapitjenesten måtte overskride
2001-budsjettet med cirka 900.000 kroner.

– Administrativ og politisk ledelse velger å
fordele nedskjæringer i kommunale budsjetter, noe
som også innbefatter driftstilskudd. Dette er for
øvrig et langsiktig tiltak som krever at hjemmels-
innehaver sier opp sin driftsavtale med kommunen.
Driftsavtalen skal med andre ord kun inndras/
innløses ved ledighet.

– I sin høringsuttalelse på vegne av PFF lokalt
viste Madsen forståelse for kommunen sin
økonomiske situasjon. Men han skrev samtidig at
det ville være viktig å skjerme de hjemlene som var
besatt av spesialister (Manuell terapi og psyko-
motorisk fysioterapi). Uten dette innspillet, hadde
punktet vedrørende skjerming av spesialisthjem-
lene ikke vært tatt med i vedtaket. Haugesund
kommune hadde i så fall allerede hatt anledning til
innløsning av sitt første driftstilskudd.

– I stedet hadde Haugesund kommune en
annonse i Fysioterapeuten 14/2001 angående ledig
driftstilskudd (100 prosent) for manuellterapeut.

Haugesund kommune ligger ifølge Styringshjul

PFF sitt «svik» overfor privat praksis i Haugesund

og KOSTRA-tall godt over landsgjennomsnittet når
det gjelder fysioterapidekning totalt sett (cirka én
fysioterapeut  per 1000 innbyggere), men langt
under når det gjelder fysioterapitjenester spesifikt
rettet mot eldre i institusjon (hvor privat-
praktiserende fysioterapeuter ikke yter tjenester).
Ytterligere vakanser og kutt innen den kommunale
Ergo- og fysioterapitjenesten er derfor ikke
forsvarlig.

Det er naivt å tro at kommunens administrative
og politiske ledelse hadde endret sin innstilling til
vedtak, selv om PFF til liks med NFF hadde gått

sterkt imot et vedtak om
inndraging/innløsing av
driftshjemler. Derimot har
Madsen sin evne til å innse realitetene, at et
«positivt» vedtak i saken ikke var til å unngå, gitt
ham «åndsnærværelse nok» til å komme med et
ekstra innspill om skjerming av spesialisthjemlene,
noe bystyret valgte å ta høyde for i det endelige
vedtaket.

Tone Berntsen Steinsvåg,
sjeffysioterapeut i Haugesund kommune

Illustrasjonsfoto: Espen Mathisen
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Helhet i MT
Viser til referat fra den 8. Nordiske Kongressen i Ortopedisk manuell terapi hvor Mark Jones fra
Australia etterlyser en større helhetstenkning; en biopsykososial modell innen manuell terapi
(Aktuelt Smånytt i FYSIOTERAPEUTEN 4/2002, side 12).

Vi vil anta at de fleste fysioterapeuter/manuellterapeuter har lagt den dualistiske tilnærmingen
på hylla og jobber mer holistisk enn noen gang tidligere. I Nederland har man ved Stichting
Opleiding Manuele Therapie (SOMT) i Amersfoort allerede utviklet sin egen biopsykososiale
modell. Denne modellen som man har gitt navnet MDBB-modellen (het Meer-dimensionaal
Belasting-Belastbarheids-model) (det trengs vel ingen oversettelse til norsk!), tar hensyn til de
psykologiske faktorene som er til stede, i større eller mindre grad, hos enhver med henvisning til
vår faggruppe. Modellen setter dette inn i en neurofysiologisk vitenskapelig sammenheng slik at
sykdomsprosessene kan forklares og møtes med adekvat innsats fra pasient og hjelpeapparat.
Manuellterapi slik den undervises ved SOMT er i basis velkjent for norske manuelle terapeuter da
den er basert på norsk manuell terapi introdusert av Kaltenborn i Eindhoven en gang i forrige
århundre. Nederlenderne fant imidlertid ut at det ikke var nok å være «teknisk» dyktig til å
mobilisere/manipulere samt å drive med MTT. Det passer ikke helt med deres fireårige grunn-
utdannelse hvor psykologi er et viktig fag. Derfor aksepteres L.H.A. Hagenaars, A.T.M. Bernards
og R.A.B. Oostendorps MDBB-modell fra 1996 stadig mer som basiskunnskap innen fysioterapien
hvor manuellterapeutiske teknikker og tiltak jo så avgjort hører hjemme.

Lars Magnus Halvorsen og Jo Askelund, 3. års studenter ved S.O.M.T., Amersfoort.

Seniorpolitikk
Seniorpolitikk kan defineres på flere forskjellige
måter. I dette innlegget ønsker vi å rette søkelyset
mot lønns- og arbeidsforhold for våre eldre aktive
yrkesutøvere. Blir hverdagen for tøff, arbeidsopp-
gavene for mange og tunge og intet overskudd til
fritidsaktiviteter? Vil vi at noen av våre kolleger skal
ha det slik eller skal vi gjøre noe med det?  Ingen
ønsker å være en belastning for sin arbeidsplass,
en man må ta ekstra hensyn til på grunn av alder.
Det blir derfor viktig å arbeide for alternative
løsninger for å lette arbeidsdagen for våre kolleger.

Eldre fysioterapeuter er ofte en stabil arbeids-
kraft. De har ikke lenger små barn som blir syke,
eller har planleggingsdager i barnehage eller skole.
Småbarnsforeldre har offentlig avtale om fravær for
å ivareta sine barns behov. Dette er bra! Tillits-
valgte har også sine krav når det gjelder fravær fra
arbeidsplassen. Likeledes er det møter, kurs og
prosjekter som må følges opp. Hvordan skal man
da få tid til å ivareta eldre fysioterapeuters behov?

Det er imidlertid mer å vinne enn å tape ved å
endre arbeidsforhold for eldre. Eldre fysioterapeu-
ter er en ressurs med kunnskap og erfaring som
kan være til stor nytte for en arbeidsplass. De
kjenner arbeidsplassens historie, er kjent i
systemet og med mennesker i systemet. Hvordan
kan man legge forholdene til rette for å ivareta
denne ressursen? I mange tilfeller er det dagens
pensjonsordning som gjør at fysioterapeuter slutter
tidlig og går over på avtalefestet pensjon (AFP.)
Hvis forholdene blir lagt til rette, er det mange som
ville fortsette. Dette kunne løses ved at arbeidsta-
kere i sine siste yrkesaktive år kunne arbeide 1/2
dag eller 3/4 dag, og få utbetalt lønn etter den tiden
de arbeider, men at den pensjonen de har
opprettholdes, som om de arbeidet full dag.

Det som skjer idag er at eldre arbeidstakere får
råd om ikke å gå ned i stilling i sine siste yrkesak-
tive år da dette vil påvirke pensjonsutbetalingen i
negativ retning. Tillitsvalgte råder ofte til at det er
bedre å gå av med AFP i full stilling.

Seniorpolitikk må settes på dagsordenen. Det
bør diskuteres synspunkter og løsninger på
arbeidsplassen, i lokalforeningene, i spesial-
gruppene og i NFF sentralt. Det finnes sikkert
mange variable løsninger ut fra behov, ønsker og
muligheter. Videre bør man kunne argumentere/
forhandle/diskutere med de offentlige myndigheter
både sentralt og lokalt.  AFP er en dyr ordning for
det offentlige. Hvis arbeidstaker ønsker det, må det
finnes andre gode, individuelle løsninger. Intet er
umulig. La oss ta diskusjonen og presse på der det
er nødvendig.

Hvordan vil du som er ung fysioterapeut i dag
at dine siste yrkesaktive år skal være? Dette er

nemlig hele forbundets sak. La oss sammen
kjempe for at seniorpolitikk blir satt på dagsorde-
nen. Det gjelder oss alle før eller siden.

Seniorforum NFF
Anne Grete Brekke-Hansen

Tariffinfo finner du på
www.fysio.no

Tyskofil?
Du har kanskje studert i Tyskland eller vært der på ferie ? Da kan medlemsskap i Norsk-Tysk
Selskap – Deutsch-Norwegische Gesellschaft være noe for deg!

Norsk-Tysk Selskap er en politisk uavhengig, ideell organisasjon som fremmer forbindelsene
mellom Norge og Tyskland.  Privatpersoner – både nordmenn og tyskere, ideelle og kommersielle
organisasjoner og firma – er medlemmer hos oss. Vi arrangerer foredrag med kjente tyske og
norske personligheter som presenterer kulturelle eller politiske tysk/norske spørsmål og forhold.
Konserter, teater- og filmforestillinger står også på programmet. Her får du en unik mulighet til å
vedlikeholde dine tyskkunnskaper.

For mer informasjon er du velkommen til å kontakte Mona Garmark Døvik på telefon 64 87 82
00 eller sende e-post til: mona.garmarkdoevik@grundig.com. Ser frem til å høre fra deg!
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Savner du ditt firma i bransjeregisteret?
Kontakt Magne Egil Rendalen på telefon 62 94 69 02, faks 62 94 10 35 eller e-post: magne.egil.rendalen@hsmedia.no

brans ejregisteret

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

Komplett system for fysioterapeuters

administrative oppgaver. Mer enn 2200 brukere.

Programvareforlaget AS

Tlf: 22 62 72 40/Fax 22 62 73 66

e-post: promed@pvf.no

ProMed®
 for Windows

Pasient-oppfølging og regnskap

Personlig øvelsesprogram på data
NORDISK TERAPI AS
Postboks 64, N-4853 HIS
Tlf. 37 05 97 70. Fax 37 05 97 80.
E-post: terapimaster@nordiskterapi.no
Internett: www.terapimaster.com

Varme/kulde, kremer/gel

Madrasser

Dataprodukter

Test-, treningsutstyr/
behandlingshjelpemidler

Fysioterapiutstyr generelt

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

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

E-post: klubben@klubben.no

HELSE  ●   SPORT ●   FRITID

ARKo Terapeut

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

Tlf: 57 82 92 00. Faks: 57 82 92 01.
Datapakken for fysioterapeuter.

Hjelpemidler
for aktiv
behandling og
trening med 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.
E-post: terapimaster@nordiskterapi.no
Internett: www.terapimaster.com

Benkespesialisten

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

FysioPartner AS
Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.
E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Priser:
- 4.500 kroner for 1 år/3.000 kroner

for 1/2 år (liten modul).
- 5.800 kroner for 1 år/3.500 kroner

for 1/2 år (mellomstor modul)
- 7.500 kroner for 1 år/5.000 kroner

for 1/2 år (stor modul)
Evt. skanning av logo: 250 kroner.
Alle priser er ekskl. merverdiavgift.

Flere av FYSIOTERAPEUTENs lesere etterlyser en
samlet oversikt over leverandører av fysioterapiutstyr.
I FYSIOTERAPEUTENs bransjeregister kan firmaer re-
gistrere seg md kontaktinformasjon, opplysninger om
hva slags produkter som føres og eventuell logo.
Ved å registrere ditt firma i FYSIOTERAPEUTEN sikrer
du deg at norske fysioterapeuter blir oppmerksom på ditt
firma og dets produkter!

Hjemme-/instituttslynge
Dokumentert effekt på skulder.
God effekt på hofte- og ryggpasienter.
Svært enkel montering/demontering.
Fra 219 kr inkl. porto og mva. Uts.  399 kr
Bestilling/info: Tlf: 92 66 88 98
Nett: www.sling.no

Dorcas as, 3512 Hønefoss

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

BENKESPESIALISTEN
Anné Import

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

Benker, krakker, matter osv.

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

BAMSE PRODUKTER

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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



 

På jakt etter en fysioterapeut?
Annonsér her! Priser og tidsfrister
finner du på nest siste side i bladet.

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

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

 2 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 3 Vest-Norge

 4 Øst-Norge

17 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 1 Utlandet

Møter og kurs, side 41-48

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

fysioterapeuten



ARBEIDSMARKEDET
Det er viktig at man forhandler om lønn før man aksepterer en stilling. Aktuelle
momenter kan blant annet være kompetanse, erfaring, personlig egnethet og
markedssituasjonen. Medlemmer i NFF bør kontakte NFFs tillitsvalgte på arbeids-
plassen eller NFFs lokalavdeling for å forhøre seg om lønnsnivå eller andre forhold.
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Antall annonser i dette nummeret: 29
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.

PUERTO RICO
GRAN CANARIA

Vi søker fysioterapeuter til Det Skandinaviske Fysikalske Institutt for
sesongen 20.10.2002 til 20.4.2003.
En av terapeutene bør kunne lymfødembehandling.
Instituttet behandler alle typer pasienter med overvekt av revmatikere.

Nærmere opplysninger / søknad med attester bes sendt Brit Torp,
Plahteskogen 29, 1363 Høvik innen 10. juni 2002.

SANDEFJORD REHABILITERINGSSENTER

Kommunefysioterapeut
Still.kode 7066 l.tr 35

Sandefjord kommune har mange interessante utfordringer for deg som fy-
sioterapeut og vi har nå ledig en fast 100% stilling fra 01.09.02.
Fysio- og ergoterapitjenesten er begge organisert under Sandefjord
rehab.senter hvor vi har kontorer i et trivelig miljø.
Vi kan tilby mange spennende faglige utfordringer i et nært tverrfaglig
samarbeid med andre faggrupper. Vi har et sterkt faglig miljø hvor fag-
utvikling prioriteres høyt.

Arbeidsoppgavene er knyttet opp mot rehabilitering, kurative og forebyg-
gende oppgaver innen området voksne (18 år +).
Vi søker en utadvendt selvstendig medarbeider med erfaring og interesse
innenfor rehabilitering. Personlig egnethet vil vektlegges. Søker må dispo-
nere bil.

Ytterlige opplysninger om stillingen kan gis av leder for terapiavdelingen
Line Syre-Percy tlf. 33 41 53 00. For stillingen gjelder 2% trekk til komm.
pensj. ordninger ellers kommunale vilkår.
Søknad med 2 referanser, vitnemål og attester, sendes Sandefjord rehabili-
teringssenter, Bergvn.6, 3212 Sandefjord innen: 10 juni 2002.

Interesse for rehabilitering? Er du selvstendig, engasjert og liker tverrfaglig samarbeid i et humør-
fylt miljø? Kunne du tenke deg å bruke dine evner til å være med å utvikle en god rehabiliterings-
tjeneste? - da er du hjertelig velkommen til Kirkenes!

Rehabiliteringstjenesten i Finnmark består av avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering og
Ambulant Rehabiliterings Team. Avd. har 6 senger og er en del av spesialisthelsetjenesten på
2. linjenivå. Avdelingen jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag og sequele etter
rygg- og hodeskader. Vi tar imot pasienter fra hele fylket. Tilbudet bygger på en tverrfaglig
tilnærming. Vi har tilgang til varmtvannsbasseng på sykehuset.

Fysioterapeut
Rehabiliteringstjenesten

• Ledig vikariat fra snarest og ca. 1 år fremover. St. kode 7066, ltr. 33.
Stillingen er 75%, men kan ev. suppleres med 25% dersom det er ønskelig
med full stilling. 25% av stillingen vil være arbeid med et lunge-
rehabiliteringsprosjekt knyttet opp mot astma og kols-pas. i nært
samarbeid med lungespl. og lege.

Vi kan tilby deg:
• Utfordrende oppgaver.
• Frihet/mulighet til å påvirke og utforme egen arbeidssituasjon.
• Veiledning i rehabiliteringsarbeidet.
• Opplæring i EDB.
• Et godt tverrfaglig miljø og positive medarbeidere.
• F.t. dagarbeid, kan flekses.
• Kontorfellesskap med andre fysioterapeuter.

Kvalifikasjoner:
• Du må ha offentlig godkjenning.
• Interesse for rehabilitering er en forutsetning og kjennskap til fagfeltet

er en fordel.
• Personlig egnethet vektlegges.

Interessert, men fremdeles litt usikker? - ring fysioterapeut Hege Bestum,
tlf. 78 97 31 55 eller oversykepleier Inger W. Moberg, tlf. 78 97 31 52.
Vi kan fortelle mer!

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. Tilflytningsutgifter dekkes etter
gjeldende regler. Fra bruttolønn trekkes 2% pensjonsinnskudd. For øvrig
tilsettes arbeidstakere på de vilkår som går fram av gjeldende lover,
reglement og tariffavtaler.

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester, samt 2 referanser sendes til
Kirkenes sykehus, Personalkontoret, 9915 Kirkenes. Søknadsfrist: 11. juni 2002.

Helse Finnmarks stillinger ligger også på www.jobbnord.no

Helse Finnmark, Kirkenes sykehus
har ledig følgende stilling
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Fauske kommune

FYSIOTERAPEUT
Fauske kommune har ledig 50% fysioterapeutstilling med driftstil-
skudd, arbeidssted Sulitjelma. Stillingen er ledig fra 01.08.02.

BARNEFYSIOTERAPEUT
100% stilling med 70% drifstilskudd og 30% kommunefysioterapi.
Stillingen er ledig fra 01.07.02.
Vi ønsker en fysioterapeut som har erfaring, interesse og helst
videreutdanning innen barnefysioterapi.
For begge stillingene legges det vekt på personlig egnethet og gode
samarbeidsegenskaper. Søkere må være innstilt på intervju.
Fauske kommune har 9 fysioterapeuter med driftstilskudd.
Av disse er 3 drifstilskudd knyttet til ansvarsområde barn,
rehabilitering, helsefremmende og forebyggende arbeid/Fysak.
Spørsmål om stillingene kan rettes til Ergo-/Fysioterapiavd. ved
avd. leder Mari Ann Lauritzen eller Sigrid Furebotten,
tlf. 75 64 15 52 eller 75 64 15 95.
Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester sendes Fauske
kommune, postboks 93, 8201 Fauske. Søknadsfrist: 01.06.02.

Kommunens stillinger ligger på www.jobbnord.no

Fauske kommune har ca. 10 000 innbyggere og er en av  de største kommuner
i Nordland fylke. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil fra Bodø, og er sentralt
plassert ved jernbane og E6. Fauske er regionsenter for Indre Salten med et
godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud. Viktigste næringsveier er offentlig
og privat tjenesteyting. Det er ca. 750 ansatte i kommunen.
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NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR
HJEMMERESPIRATORBEHANDLING,
Haukeland sykehus, har ledig engasjementstillinger
som prosjektmedarbeidere.

Senterets overordnete målsetting er å ivareta, bygge opp samt formidle
kompetanse innefor diagnostikk og behandling av barn og voksne som
er avhengig av respiratorbehandling i hjemmet.

Bakgrunn: Senterets virksomhet skal sikre en nasjonal kompetanse-
oppbygging og spredning som gir pasientgruppen et likeverdig og kvali-
tativt godt tilbud.
Primært er virksomheten rettet mot helsepersonell på alle ulike nivåer og
omfatter så vel grunn-, videre- og etterutdanning. Kurs, konferanse, se-
minar og hospiteringsvirksomhet er under etablering. En pasientdatabase
er under utvikling. Senteret vil drive forsknings- og utviklingsarbeid
innen fagfeltet, samt gi bidrag og støtte til slik virksomhet ved andre sy-
kehus eller kliniske institusjoner. I tillegg er rådgivning og faglig støtte/
veiledning viktige arbeidsoppgaver. Det er opprettet en uavhengig
referansegruppe som vil evaluere og være rådgivende i det videre ar-
beide.

Prosjektmedarbeiderstillinger
Vi ønsker å knytte prosjektmedarbeidere i engasjementstillinger til
kompetansesenteret på åremålsbasis. På landsbasis planlegger vi å an-
sette mellom 20 – 25 personer i 20% stillinger og vil tilstrebe en forde-
ling som ivaretar så vel faglige som geografiske hensyn. Det er en forut-
setning at  søker allerede har en viss erfaring i arbeid med hjemme-
respiratorbehandling hos barn eller voksne, men samarbeid med
kompetansesenteret og nettverket for øvrig vil også gi betydelig rom for
utvikling av egen kompetanse

Aktuelle faggrupper er leger, sykepleiere eller fysioterapeuter.
I praksis vil senteret frikjøpe prosjektmedarbeider fra stilling hos
hovedarbeidsgiver med 20%. Avlønning blir i samme lønnstrinn som
for gjeldende hovedarbeidsgiver.

Søker må formulere en prosjektbeskrivelse med forslag til hvordan en
gjennom undervisning og informasjonsarbeid, evt. forskning eller utvi-
klingsarbeid kan bidra til å bygge opp kompetansen til medarbeidere el-
ler annet helsepersonell innenfor region/ lokalområde.
Eksempel på aktuelle arbeidsoppgaver kan være:
● Kurs/seminarvirksomhet rettet mot helsepersonell på sykehus/

institusjoner eller i faglige fora.
● Informasjon/undervisning lokalt/ regionalt med ulike brukergrupper

eller behandlingsteam
● Fremstilling av informasjonsmateriell
● Tilretteleggelse og gjennomføring av hospiteringsvirksomhet og

rådgivning
● Forskning/ utviklingsarbeid

Prosjektmedarbeider må registrere antall og omfang av aktiviteter samt
avlegge årsrapport. Det forventes også at prosjektmedarbeider kan være
en pådriver når det gjelder innsamling av informasjon til pasientregister
som skal etableres. Årsrapport og plan for videre fremdrift vil danne
grunnlag for evaluering og forlengelse av prosjektarbeidet.
Kompetansesenteret vil bidra økonomisk og personell/ utstyrsmessig i
forhold til gjennomføring av kurs og produksjon av undervisningsmate-
riell. Vi vil legge til rette for et nært samarbeid med kompetansesenteret
inkludert rådgivning og faglig støtte. Det vil bli arrangert samlinger for
prosjektmedarbeidere sentralt 2 ganger årlig og i tillegg vil kompetanse-
senteret opprettholde regelmessig kontakt.

Ønsker du å delta i den spennende etableringen av et nettverk for
hjemmerespirator-kompetanse ber vi om at du formulerer en prosjektbe-
skrivelse og vedlegger din CV. Søknadsfrist innen 4 uker etter utlysning.
Supplerende informasjon kan fås ved telefonisk henvendelse v/ leder
Ove Fondenes.
Søknad sendes: Nasjonalt Kompetansesenter for Hjemmerespirator-
behandling, Lungeavdelingen, Haukeland Sykehus, 5021 Bergen v/
senterkoordinator Torhild Håland. Tlf.55 97 84 80 eller e-mail:
torhild.haland@haukeland.no

Griniklinikken i Bærum arbeider etter metodikk utviklet hos oss gjennom mange år,
hvor kroppstemperatur avdekker grunnlag for behandling med dypvevsmassasje
(kopping) og tradisjonell fysioterapi.

Vi søker

FYSIOTERAPEUT
som kan være med å videreutvikle klinikken og som er interessert i å bli
opplært i våre spesialiserte teknikker. Vi tenker oss en deltidstilknytning,
men er åpen for ulike løsninger. Ta gjerne kontakt med fysioterapeut
Dorthe Koustrup på tlf. 67 15 60 50 hvis du vil vite mer om stillingen
og oss.
Skriftlig søknad med attestkopier sendes innen 5/6 til :
GRINIKLINIKKEN, SURFACE SCIENCE AS
Postboks 38, 1332 Østerås. www.griniklinikken.no
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VÅGAN GAN kommune

Fysioterapeut
100% driftsavtale er ledig

I Vågan kommune blir det ledig 100% driftsavtale fra 01.07.02.
Driftstilskuddet er pt. knyttet til Svolvær Fysikalske Institutt.
Vi søker etter offentlig godkjent fysioterapeut. Det vil bli lagt vekt
på relevant erfaring og personlig egnethet.
Nærmere opplysninger fås hos leder for rehabiliteringstjenesten
Sissel A. Ørnes, tlf. 75 42 02 91.
Søknad vedlagt CV og kopier av attester og vitnemål sendes Vågan
kommune, helse- og omsorgssjefen, 8305 Svolvær innen 11.06.02.

Akershus
Universitetssyke-
hus HF (tidl.
Sentralsykehuset
i Akershus) skal
bygges ut og vil i
løpet av noen år
bli et av landets
største sykehus.
Sykehuset ligger i
Lørenskog 
kommune, 2 mil
øst for Oslo 
sentrum.Vi kan
tilby deg et godt
arbeidsmiljø og
gode muligheter
for faglig 
utvikling sammen
med dyktige og
engasjerte 
kolleger.Vi tilbyr
våre ansatte en
rekke fine 
velferdstilbud
som bolig og 
barnehage,
bedriftsidrettslag,
flott kantine og
hytter i Trysil og
på Tjøme.

Ledende fysioterapeut er koordinator for den daglige drift
innen sektoren.
Arbeid hver 9. helg og 7 hjemmevakter fordelt på 18 uker.
Vi tilbyr utviklingsmuligheter i et aktivt og engasjert fag-
miljø, frihet under ansvar og moderne og godt utstyrt
fysioterapiavdeling.

Vi søker medarbeider med evne til samarbeid, fleksibilitet
og nytenkning i tillegg til erfaring innen fagfeltet. Personlig
egnethet vektlegges. Stillingen er ledig fra 01.08.2002.

Stillingen lønnes i lr. 26-34
For nærmere opplysninger kontakt sjeffysioterapeuten, tlf.
67 92 83 41.

Søknadsfrist: 4. juni 2002.

PSYKIATRISK GRUPPE,
AVDELING FOR AKUTTPSYKIATRI

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

Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd. Søknad (merket
med saksnr.) med CV, kopier av attester og vitnemål (som
ikke returneres) sendes Akershus Universitetssykehus HF,
personalavdelingen, 1474 Nordbyhagen.

Se fullstendig utlysningstekst på 
www.ahus.no og www.aetat.no

Ledende fysioterapeut saksnr. 243
Fysioterapiavdelingen, sektor  for barn/barsel/føde/gyn
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ÅMLI KOMMUNE
ÅRETS IDRETTSKOMMUNE I AUST-AGDER 2001!

Åmli kommune er ein vidstrakt innlandskommune i Aust-Agder med ca. 1.900
innbyggarar. Kommunesenteret ligg ca. 6 mil frå Arendal.  Vi har gode
kommunikasjonstilbod via veg og jernbane. Åmli har eit godt utbygd skule- og
barnehagetilbod. Vi har óg vidaregåande skule. Fritidstilbodet er godt og variert
med bla. idrettshall, svømmehall, kunstgalleri, lokalhistorisk museum og musikk-
og kulturskule. Store hei- og fjellområde, samt vassdraga Nidelva, Tovdalselva og
Gjøv, gir gode høve til eit aktivt friluftsliv.

Kommunefysioterapeut
Frå 01.08.2002 har vi ledig 100 % fast stilling  som kommune-
fysioterapeut i Åmli.

Følgjande ansvars- og arbeidsområde er f.t. lagt til stillinga:
– Kurativt og førebyggjande arbeid på institutt, helsestasjon, skular og

barnehagar.
– Formidling av tekniske hjelpemidlar.
– Heimebehandling.
– Pleie- og omsorgssenteret (sjukeheim).
– Undervisning.
– Gruppebehandling/trening basseng.
– Medlem av inntaksteamet på pleie- og omsorgssenteret.

Du vil dele kontor med privatpraktiserande fysioterapeut i moderne lo-
kale i helse- og sosialsenteret der óg helsesøster, tannlege, legekontor,
sosialkontor og trygdekontor held til. Det tverrfaglege arbeidsmiljøet er
godt. Løn etter avtale.
Om ønskeleg kan kommunen hjelpe til med å skaffe bustad og barneha-
geplass.
Nærare opplysningar om stillinga får du ved å kontakte helse- og sosial-
sjef Ester Hassel, tlf. 37 18 52 33.

Søknad må skrivast på standard søknadsskjema. Dette kan du få ved å
vende deg til sosialkontoret, tlf. 37 18 52 30, eller hente det frå vår
heimeside www.amli.kommune.no.
Du treng ikkje leggje ved kopiar av attestar og vitnemål. Dette vil vi evt.
kunne be om seinare.

Søknadsfrist: 12.06.02.
Søknad sendast: Åmli kommune, Helse- og sosialsektoren, 4865 Åmli.

Velkomen som søkar til stilling i Åmli kommune!

HURUM KOMMUNE

Hurum kommune med sine ca. 8.300 innbyggere ligger i landlige omgivelser på
halvøya mellom Drammens- og Oslofjorden med kort avstand til byene. Uansett
hvor man befinner seg i Hurum er man aldri langt fra sjøen og et maritimt miljø.
Hurummarka med sin fantastiske natur er det andre hovedtrekket befolkningen set-
ter stor pris på. Hurum har også Norges høyeste årlige gjennomsnittstemperatur.
Med den nye Oslofjordforbindelsen som åpnet 29. juli 2000 er veistandarden i om-
rådet forbedret og reisetiden til byene ytterligere forkortet.

Helse og omsorgssektoren
Seksjon for rehabilitering har ledig 100% vikariat fra dags dato og
frem til 31.12.02 med mulighet for forlengelse som:

Kommunefysioterapeut – ID 2001

Rehabiliteringstjenesten er hjørnesteinen i vår organisasjon, og tjenesten
bemannes med hjelpepleiere, sykepleiere, ergoterapeuter, psykiatriske
sykepleiere, lege og 2 fysioterapeuter.

Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og aktiv brukermedvirkning.
Oppfølging av brukere i eget hjem, tilpasning av tekniske hjelpemidler
og veiledning av øvrig personell er sentrale oppgaver for fysioterapeuten
foruten behandling og trening av brukere innlagt i rehabiliterings-
avdelingen/dagtilbud.

Kontaktperson: Seksjonsleder Kari B. Smith, tlf. 32 79 23 89 eller fysio-
terapeut Ingunn Stenberg, tlf. 32 79 23 83.

Lønn og tilsettingsbetingelser i hht lov, reglement og tariffavtale.

Søknad vedlagt CV samt kopier av attester og vitnemål sendes Hurum
kommune, Tilsettingsutvalget, Postboks 23, 3491 Klokkarstua påført
ID-nummer 2001 innen 11. juni 2002. Attester og vitnemål returneres
ikke.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Bærum sykehus HF er et effektivt sykehus på høyt
nasjonalt nivå,  beliggende i  naturskjønne omgivelser
ca 20 minutter fra Oslo.  Sykehuset har 258 senger og
1500 ansatte. Fysioterapiavdelingen har 10,75 fysiote-
rapistillinger, praksisveileder og turnuskandidater 

Praksisveileder for fysioterapeut-
studenter
Ved fysioterapiavdelingen har vi ledig fast 100% stilling som prak-
sisveileder for fysioterapeutstudenter fra Høgskolen i Oslo.
Praksis for studentene foregår på sykehuset og krever nært sam-
arbeid med fysioterapeututdanningen.  Høgskolen har i perioder
der situasjonen tilsier det, rett til å disponere praksiveileders tid.
Vi ønsker søkere med følgende kvalifikasjoner:
• utdanning på universitets- eller høgskolenivå
• off. godkjenning som fysioterapeut
• pedagogisk utdanning og/eller erfaring
• oppdatert og relevant kompetanse og arbeidserfaring
• gode samarbeids- formidlingsevner, kunne arbeide mål-

rettet og selvstendig, være fleksibel og initiativrik samt 
kunne mestre stort arbeidspress i perioder.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt sjeffysioterapeut
Cecilia Valen tlf. 67 80 95 30 eller studieveileder Nina Bugge
Rigault tlf. 22 45 25 01.
Avlønning i ltr. 38-50, avhengig av kvalifikasjoner. Ansettelse skjer
i henhold til gjeldende avtaleverk.  
Søknad merket ”105”, vedlagt CV samt kopier av attester og vit-
nemål sendes Bærum sykehus HF, postboks 34, 1306 Bærum
postterminal  innen 03.06.2002.
Merk; Attester og vitnemål returneres ikke.

Asker
M U L I G H E T E N E S  K O M M U N E
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Avdeling for habilitering og rehabilitering søker

Kommunefysioterapeut for inte-
grerte barn med spesielle behov i barnehager 1-5 år,
vikariat i 50% stilling med mulighet for fast ansettelse.

Kommunefysioterapeut for barn
i spesialskoleavdelinger 6-13 år, 50% fast stilling.
Stillingene er ledig fra ca. 01.08.02

Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til avdelings-
leder Rigmor Rytter Axelsen tlf.: 66.76.84.62 eller koordi-
nator for barnefysio-/ergoterapitjenesten Hella Schwab-Skau
tlf.: 66.76.83.42.
Søknadsfrist: 10. juni 2002.
Fullstendig utlysningstekst finner du på internett
www.asker. kommune.no /stilling ledig, eller ved å ringe
servicetorget tlf. 66.90.90.90.

Søknad sendes:

AVDELING FOR HABILITERING OG REHABILITERING
Erteløkka 3
1384 ASKER
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DNV er en selveiende, uavhengig stiftelse 
som arbeider for sikring av liv, verdier og
miljø. DNV har 300 kontorer i 100 land, 
med totalt 5500 ansatte.

bedriftsfysioterapeut

www.dnv.com

Ny jobb i sikte?

Det Norske Veritas (DNV) søker bedriftsfysioterapeut

Bedriftshelsetjenesten (BHT) i Det Norske Veritas arbeider etter Arbeidsmiljøloven og skal bistå i
arbeidet med å fremme et sunt og trygt arbeidsmiljø og forebygge arbeidsrelaterte helseplager.
BHT består for tiden av lege, tre sykepleiere, fysioterapeut og sekretær.

Arbeidet omfatter 
• ergonomiske vurderinger 
• bistand ved planlegging og utforming av arbeidsplasser 
• typegodkjenning/vurdering av møbler og utstyr 
• individuell tilrettelegging av arbeidsplasser
• bistand med tilbakeføring av sykmeldte 
• veiledning/bevisstgjøring på bruk av kroppen/treningsinstruksjon 
• prosjektdeltakelse og undervisning. 
• andre arbeidsoppgaver innen avdelingens arbeidsområde kan bli pålagt.

Vi søker fysioterapeut/mensendiecksykegymnast som er serviceinnstilt, kundeorientert og har
evne til å etablere gode relasjoner til alle samarbeidspartnere. 

Det kreves god arbeidskapasitet, god skriftlig og muntlig formuleringsevne, god vurderingsevne
og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og løsningsorientert. Undervisningserfaring og gode
datakunnskaper er ønskelig. Tidligere arbeidserfaring fra BHT, fleksibilitet og personlig egnethet
vil bli vektlagt. 

Kontaktperson: Bedriftslege Liv Urdal, liv.urdal@dnv.com, tlf 67 57 99 17. Søknaden merkes
«Fysioterapeut 0204-33». Søknadsfrist 31. mai. 

Les mer om DNV på www.dnv.no.
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Odda sjukehus er et somatisk lokalsykehus for Indre Hardanger.  Sykehuset er godt
opprustet og har en 5-døgnspost og en 7-døgnspost – med både medisinske og ki-
rurgiske pasienter, Fødeavd., Intensiv avd. og AMK-sentral.  I tillegg kommer øv-
rige service-/spesial-avdelinger, dvs Operasjon, Anestesi, Røntgen, Laboratorie,
Fysioterapi, Rehabilitering, Med./ Kir. poliklinikk, og Psykiatrisk senter.
Fra 1.1.2002 er sykehuset statlig og innlemmet i det regionale helseforetaket Helse
Vest RHF.  Sykehuset er videre en del av  helseforetaket Helse Fonna HF, som  be-
står av sykehusene i Haugesund, Odda, Stord, Valen. Fra 1.1.2002 har sykehuset
også etablert ambulanse-tjeneste i egen regi, som dekker hele lokalsykehus-
området.
Avstand til Oslo er ca 36 mil, med daglige bussfor-bindelser.
Avstand til Bergen er ca 16 mil, med daglige buss/båt-forbindelser.
Odda kommune har godt utbygde service- og skoletilbud, og full barnehage-
dekning. Hardanger er et naturskjønt område, med både fjord, fjell og vidde i nær-
miljøet.  Fine muligheter for aktiviteter både sommer og vinter - til fots, på ski,
innen idrett og kultur mm.

Odda sjukehus søker

SJEFFYSIOTERAPEUT
● Fast, 100%, fra 21.5.2002.
● Avdelingen har 1 stilling som sjeffysioterapeut, 1 fysioterapeut I

og 1 turnuskandidat.

Arbeidsoppgaver:
– Administrativt -, personal- og budsjettansvar for avdelingen.
– Fysioterapi til pasienter i alle sykehusets avdelinger.
– Veiledning av turnuskandidat.
– Avdelingen er godt utstyrt og har trivelige arbeidsforhold.

Vi vektlegger:
– Lederkompetanse, samarbeidsevne, selvstendig.
– Interesse for/evne til å stimulere til fagutvikling.
– Erfaring fra sykehusarbeid, gjerne innen ortopedi, nevrologi -

bl.a. hjerneslag, hjerte-/lungesykdommer.

Lønns-/arbeidsvilkår etter gjeldende regler/lover i Helse Fonna HF.
Sykehuset har boliger til disposisjon.
● Dersom internt opprykk blir det ledig en fast stilling som

FYSIOTERAPEUT I, 100 %.

Ta kontakt og hør hva vi kan tilby deg!
● Fysioterapeut I Lene R. Clausen kan gi deg flere opplysninger,

tlf. 53 65 12 28 (mel. kl 08.00 – 09.00 ma – fre).
● Sykehusets telefonnummer er: 53 65 10 00.
● Søknad, m/kopi av attester/vitnemål, kan sendes :

Direktøren, Odda sjukehus, 5751 ODDA
SØKNADSFRIST: 3.6.2002.

Odda sjukehus
Helse Fonna

Sigdal kommune, med ca. 3.600 innbyggere, ligger midt i Buskerud,

med 6 mil i ulike retninger til Drammen, Kongsberg og Hønefoss. 

 Kommunefysioterapeut 
Vi søker:

Sigdal kommune tilbyr 100 % fast stilling som kommune-
fysioterapeut i et spennende tverrfaglig miljø, rettet mot 
rehabilitering av voksne og eldre. Tiltredelse 1. august. 

For mer informasjon om stillingen se

www.jobbnett.no/ad/sigdal

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til 
avd.leder for fysioterapi Elsa Kari Tveiten, tlf. 32 71 06 70, 
eller helse- og sosialsjef Tove Kristin Jevne, tlf. 32 71 22 00. 

LINDEBERG FYSIOTERAPI AS
En av våre kolleger går i ett års permisjon fra 1. august d.å. Vi søker vikar
i 100% stilling. Skriftlig søknad sendes Tor Bjørnstad, Lindeberg Fysiote-
rapi as, P.b. 33, Lind. Gård, 1007 Oslo

AktiFys as
Klinikk for fysioterapi

AktiFys as er et moderne institutt med 8 fysioterapeuter, på Hauketo,
Oslo Syd.

AktiFys as søker 2 fysioterapeuter. Personer med erfaring innen ulike
former for gruppebehandling vil bli foretrukket. AktiFys as har 2 ledige
insituttbundne driftstilskudd, på henholdsvis 40% hver. Det vil bli lagt
vekt på personlig egnethet. Tiltredelse snarest etter nærmere avtale.

For ytterligere informasjon kontakt Mats Wiheden,
tlf. 22 76 38 50/924 28 399.
Søknad med attester og vitnemål sendes til AktiFys as,
Hauketovn. 8, 1266 Oslo.

Lillestrømklinikken

Lillestrømklinikken er en allklinikk som ivaretar spesialisttjenesten
på nedre Romerike utenfor sentralsykehusnivå, og omfatter 7
kommuner med til sammen 135 000 innbyggere. I tillegg finnes
også fylkesdekkende tilbud. Dette omfatter spesialisttjenesten
innenfor rus,  familievern, barne- og ungdomspsykiatri og voksen-
psykiatri med en felles administrativ enhet. Lillestrømklinikken er
organisert i faglige, sidestilte avdelinger med direktør som øverste
leder. Allklinikkens virksomheter har flyttet til nye lokaler på Åråsen
stadion.

DISTRIKTSPSYKIATRISK SENTER (DPS)
Voksenpsykiatrien er organisert i egen avdeling: DPS, bestående
av Psykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk dagavdeling, Psykiatrisk ung-
domsteam, Psykoseteamet, samt døgnenhetene Moenga og
Fjerdingby omsorgssenter, psykiatrisk avdeling med i alt 44 senge-
plasser. 

PSYKIATRISK DAGAVDELING
Målgruppen er pasienter med angst– og depresjonslidelser, evt. i
kombinasjon med personlighetsforstyrrelse. Dagavdelingen drives
etter en gruppeterapeutisk/gruppeanalytisk modell. 24 pasienter
møter daglig i et sammensatt behandlingsprogram. Det tilbys lang-
varig viderebehandling i polikliniske grupper. Dagavdelingen er en
aktiv, spennende og faglig stimulerende avdeling. Prosessmøte,
veiledning og internundervisning er viktige deler av ukeplanen for
fagteamet. Dagavdelingen deltar i et forskningssamarbeid med
andre dagavdelinger i Norge (”Dagavdelingsnettverk”). Fagteamet
består av overlege, assistentlege, sosionomer, ergoterapeut, fysio-
terapeut, psykologer og spesialsykepleiere.

LEDENDE FYSIOTERAPEUT   
fortr.vis 100% fast stilling  Saksnr. 02/216

SKO 7114 – LR 1404 -1407 - LTR 39/42 - Stillingshjemmel 1167019
Fysioterapeuten vil være en del av det miljøterapeutiske team
rundt pasientene.
Den som ansettes skal ha et hovedansvar for kroppsperspektivet i
vår psykiatriske behandling.
Sentralt her står elementer som kroppsbevissthet og fysisk trening.
Individuell vurdering av pasienter kan også være aktuelt. 
Vi ønsker primært en fysioterapeut med videreutdanning innen for
psykiatrisk fysioterapi/psykomotorisk fysioterapi. Videre er det
ønskelig med erfaring og formell kompetanse innenfor gruppetera-
pi. Vedkommende som ansettes fortrinnsvis i 100% stilling, vil gå
inn i gruppepsykoterapeutiske funksjoner ved siden av de mer spe-
sifikke fysioterapeut funksjoner. 
Det legges vekt på personlig egnethet og samarbeidsevne.
Nærmere opplysninger ved seksjonsoverlege Helene C.
Hedemark, tlf 63 89 40 00. Søknad med minst 2 referanser og
CV i kronologisk rekkefølge merket saksnr. med kopier av vit-
nemål og attester, som ikke returneres, sendes
Lillestrømklinikken, Administrasjonen, Postboks 80, 
2027 Kjeller innen 04.06.02.
Generelle vilkår: For stillingen gjelder vanlige vilkår i Akershus
Universitetssykehus  med rettigheter og plikter fastsatt i gjeldende lover, per-
sonalreglement, tariffavtaler, pensjonsvedtekter og instrukser. Fra lønnen
trekkes 2% til Akershus fylkeskommunale pensjonskasse.
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Nordre Aasen Habiliteringssenter er en del av barnehabiliteringstjenesten i
Oslo. Vi er en spesialtjeneste for barn og unge med nevrologisk betingede
multifunksjonshemminger og progredierende tilstander. Senteret er admi-
nistrativt og faglig tilknyttet Ullevål universitetssykehus, seksjon for
barnenevrologi/habilitering. Senteret har døgnavdeling, dagavdeling med i
alt 10 plasser, og avdeling/seksjon for utredning og veiledning.

I seksjon for utredning og veiledning har vi ledig stilling fra 1. august for

FYSIOTERAPEUT 1, ltr. 41.

Organisering: Fysioterapeuten inngår som konsulent i seksjon for utred-
ning og veiledning. Fysioterapeuten gir behandling til innlagte barn og er
med i utredninger av henviste barn fra 1. linjen. Fysioterapeuten har an-
svar for veiledning/undervisning og holder kurs internt og til 1. linjen.

Kvalifikasjonskrav:
– Off. godkjent fysioterapeututdanning.
– Erfaring fra arbeid med barn.
– Erfaring fra habiliteringsarbeid.
– Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.
– Evne til å arbeide i tverrfaglig team.

Vi kan tilby:
– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
– Fleksibel arbeidstid.
– Tilbud om leilighet.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med multifunksjonshemmede
barn. Det er ønskelig med spesialisering i barnefysioterapi.
Lønn etter overenskomst mellom HSH og arbeidstakerorganisasjonene.
Pensjonsordning i KLP.

Spørsmål kan rettes til fysioterapeut Alie Holden eller seksjonsleder Elsa
Hanvold, tlf. 23 05 96 00.

Skriftlig søknad med CV sendes Nordre Aasen Habiliteringssenter, Kyrre
Greppsgt. 11, 0481 Oslo innen 3. juni 2002.

Løten kommune

Løten kommune har ca. 7.250 innbyggere og ligger midt imellom byene Hamar og
Elverum. Her er det et godt utbygget kultur- og fritidstilbud med enestående tilgang
til fritidsaktiviteter i skog og mark.
Etter omfattende omstilling de siste årene, fremstår Løten kommune i dag som en
moderne og veldrevet organisasjon. Det arbeides for økt brukermedvirkning i de
kommunale prosesser og med tydelig brukertilpasset tjenesteproduksjon.

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Vikariat i 100% stilling – st. kode 7303.

Vikariat ledig fra 01.08.02 til medio september 2003.
Fysioterapeutstillingen er en del av Rehab./hab. avdelingen, underlagt
Virksomhetsområdet Pleie, omsorg og aktivisering. Avdelingen består av
avdelingsleder, fysioterapeut, ergoterapeuter, konsulent for funksjons-
hemmede, psykiatriske sjukepleiere og aktivitør.

Arbeidsoppgavene for fysioterapeuten er rehabilitering og tiltak ovenfor
voksne og eldre funksjonshemmede på institusjon og hjemme. Fysiotera-
peuten har kontor og behandlingsrom på Løten Helsetun. Løten kommune
har til sammen 2 kommunefysioterapeuter og 4,6 driftstilskudd. Søker må
ha sertifikat og disponere bil. Lønn etter avtale.

Interesserte kan få nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse
til fysioterapeut Berit Jakobsen eller leder Inger Ruud Veflingstad,
tlf. 62 50 80 00.
Søknad med kopi av vitnemål, godkjenning og attester sendes:
Løten kommune, Pleie omsorg og aktivisering, postboks 34,
2340 Løten, innen 7. juni 2002.

Crossoverfysio/Nesbru
2 spesialister med lang fartstid innen MT og idrettsfysioterapi ønsker å
satse nytt på Nesbru m/60 timer DT i nye lokaler til høsten (forutsetter
grønt lys fra kommunen).
Vi vurderer å ta inn en medeier og 2 vikarer som på sikt vil kunne gis
mulighet til å gå inn på eiersiden.
MT, MTT, SET, PC, Mac og network erfaring foretrekkes.
Send CV/attestkopier til: pb. 305, 1379 Nesbru i Asker.

Stange kommune

Stange kommune ligger på østsiden av Mjøsa rett syd for Hamar. Det er ca 1 times
kjøring til Gardermoen, 1 1/2 times kjøring til Oslo. Kommunen har vel 18000 inn-
byggere. Kommunen har 5 fastlønnsstillinger for fysioterapeuter, og 11.5 drifts-
avtalehjemler, hvorav 3 er besatt av manuell terapeut og 1 av psykomotorisk fysio-
terapeut.

Ledig 50% hjemmel for driftsavtale
– psykiatrisk/ psykosomatisk fysioterapi

Hjemmelen er tilknyttet Sentrum Fysikalske Institutt, der det er ytterli-
gere 3.5 avtalehjemler. Det forutsettes at den som tildeles hjemmelen,
inngår leieavtale med instituttet.

Hjemmelen ønskes besatt av fysioterapeut med godkjent videreutdanning
i psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi.

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder for fysioterapitjenesten,
Bente Mostuen, tlf 62 58 52 09/416 798 75,
eller eier av Sentrum Fysikalske institutt, Odd Engstad, tlf 62 57 12 62.

Søknad sendes Stange kommune ved Eva Haagenrud, Stange helsesenter,
2335 Stange. Søknadsfrist: 10. juni 2002.

Bekkenløsning
Hvem har interesse for og lyst til å arbeide med treningsgrupper for
gravide og barselkvinner?
Trenger vikar snarest til min praksis grunnet sykemelding.
Mulighet for fast stilling senere.
GruppeFysio, Christine Harvold, Solheimveien 28, 1473 Lørenskog.
Tel. 67 97 60 38, fax 67 90 64 16. Henvendelse tel. privat 67 90 45 71.

Nordre Aasen Habiliteringssenter
Senter for barn og ungdom med nevrologisk betingede multi-
funksjonshemminger og progredierende tilstander samt deres fami-
lier. Center for competance in child neurology and rehabilitation.

Oslo kommune
Bydel Helsfyr-Sinsen

Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune
Bydel Grorud

Fysioterapiteamet

Fysioterapeut 1
KPO nr. 113507, Ltr. 40.

Fysioterapeut 1stilling i Bydel Grorud er ledig fra 15.08.2002.
Søknadsfrist 07.06.2002. 

For nærmere info. se: www.jobbnett.no/ad/grorud

Kontaktperson: Eva Sundsby, tlf. 23 42 19 09 eller 
Lisa Torgersen, tlf. 23 42 19 51/41

Søknad sendes: Bydel Grorud, Støtte og habiliteringsenheten,
Ammerudveien 22, 0958 Oslo innen 07.06.2002.

Bydel Grorud
Ammerudveien 22 , 0958 Oslo
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BÆRUM
BEKKESTUA FYSIOTERAPI OG MENSENDIECK
Ringveien 3, 1368, Stabekk.

Vikariat m/driftstilskudd ledig ut året (ev. lenger).
Henvendelse: Kjersti Aamdal, tlf. 67 12 11 54. Mob. 951 46 870.

VIKARIAT MED 50% DRIFTSTILSKUDD
ledig i lite men velutstyrt institutt, Oslo Øst. Salg av instituttet aktuelt om
et år. Skriftlig søknad sendes instituttet. Telefonhenvendelse etter kl. 18.00
på telefon 22 32 34 66.
Skøyenåsen Fysikalske Institutt, Haakon Tveters vei 8, 0682 Oslo.

MARTINA HANSENS HOSPITAL
Martina Hansens Hospital er et spesialsykehus i ortopedisk kirurgi, revma-kirurgi
og revmatologi. Sykehuset har 100 senger og driver omfattende poliklinisk virksom-
het. Fysioterapiavdelingen har 12 fysioterapeuter som i tillegg til å behandle inne-
liggende pasienter driver noe poliklinisk aktivitet og gir et omfattende basseng-
tilbud. Fysioterapeutene instruerer 30-35 bassenggrupper i uken.

Vikariat for praksisveileder

Vi har ledig vikariat for praksisveileder for å ivareta praksisundervisning
i ortopedi for studenter fra Høgskolen i Oslo, Mensendieck-utdanningen.
Søkere med undervisningserfaring og/eller pedagogisk utdannelse vil bli
foretrukket.

Stillingen er plassert tilsvarende stillingskode 0835, lønnsramme 38-50 i
Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes over skolens budsjett ved refu-
sjonsordning til sykehuset. Det trekkes 2% av lønnen til KLP.

Stillingen er ledig for perioden 01.09.02-01.09.03.
Søknadsfrist 10.06.02.
Ved internt opprykk blir grunnstilling ledig for samme tidsrom.

Ytterligere opplysninger ved sjeffysioterapeut Gerty Lund, Martina Han-
sens Hospital, tlf. 67 52 18 00 eller undervisningsleder Nina Bugge Riga-
ult, tlf. 22 45 25 01.

Søknad sendes til Martina Hansens Hospital, postboks 23, 1306 Bærum
postterminal.

Hitra kommune
Hitra kommune er en øykommune med ca 4 100 innb., beliggende midtveis mellom
Kr.sund N. og Trondheim. Kommunen har daglig flere forbindelser med hurtigbåt
til begge byene og er knyttet til fastlandet med undersjøisk tunnel. Et variert næ-
ringsliv hvor kystkultur, havbruk og reiseliv er sentrale satsingsområder. Kommu-
nen har videregående skole, idrettshall, variert kulturtilbud og gode muligheter for
fritidsaktiviteter, friluftsliv, jakt og fiske.  Bygging av nytt helsetun starter i mai og
beregnes og  tas i bruk høsten 2003.

LEDIG DRIFTSTILSKUDD FOR FYSIOTERAPEUT
Hitra kommune har fysioterapeuter i kommunale stillinger og fysiotera-
peuter med driftsavtale. Kommunen har ledig nyopprettet 50% drifts-
hjemmel for fysioterapeut.

Krav til søker:
– Off. godkjenning som fysioterapeut.
– Gjerne erfaring fra institutt eller kommunal fysioterapitjeneste.
– Faglig engasjert og evne til samarbeid.
For avtalen gjelder overenskomst mellom KS og NFF om drift av privat
praksis.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henv. til enhetsleder
Arve Granum, tlf. 72 44 18 70.
Søknad med CV, (brukes som utvidet søkerliste) bekreftede kopier av
vitnemål og attester, helst på kommunens søknadsskjema som fås ved
henvendelse til Servicetorget, tlf.: 72 44 17 00, sendes innen 14.06.02
til Hitra kommune, 7240 Hitra.
Det er viktig at originalpapirer ikke sendes, da søknadspapirene ikke blir
returnert.

Kjøp/salg/leie

Institutt selges
Vektergården Fys. Inst. i Horten har vært drevet siden 1975, og med nåvæ-
rende eier fra 1978. Pr. i dag har instituttet 2 årsverk, fordelt på eier/leier.
Instituttets eier skal selge instituttet, enten som en enhet med 1 driftstilskudd,
eller som en enhet med leietaker fortsatt tilknyttet instituttet.

Vi har i alle år hatt meget god pasienttilgang, og regnskaper kan fremlegges.
Kontakt Reidar Lohne, tlf. 33 39 96 22, mob. 90 03 05 00.

Praksis i psykomotorisk fysioterapi, driftstilskudd 35 t/uke,
vurderes solgt. Instituttet ligger sentralt i Sandefjord, og er organisert i
kontorfellesskap med 4 spesialister i psykomotorisk fysioterapi.

Nærmere opplysninger: Institutt for psykomotorisk fysioterapi
v/ Karin Heyerdahl, Storgt. 17, 3210 Sandefjord. Tlf /Fax : 33 46 18 40.

Fysioterapeut m. driftstilskudd
i Bærum kommune søkes til tverrfaglig klinikk sentralt i Bærum. Flotte lo-
kaler. Samarbeid med leger, kiropraktor, akupunktør, massør, fotterapeut.
Tlf. 99 63 15 58 for næmere informasjon.

Nr. Frist kursann./ Frist Stilling ledig Utgivelsesdato
debattinnlegg

6 13. mai 16. mai 7. juni
7 3. juni 7. juni 28. juni
8 15. juli 19. juli 9. august

FYSIOTERAPEUTEN
Stensberggt. 27, P.b. 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

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

E-post: fysioterapeuten@fysio.no

www.fysioterapeuten.no
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NFFs KURS OG MØTER
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Midlene dekker kostnader til utvik-
ling av kurs, kurslederopplæring både nasjonalt og internasjonalt, samt kursle-
derseminar, rekruttering av nye kursledere, NFFs kollegaveiledning, spesialist-
ordningen, og drift av NFFs Fagseksjon.

Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no, eller i Fysioterapeuten. Når påmeldingsblanketten ikke brukes,
skal følgende opplysninger 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 bindede
- 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 akspeteres frem til
kursstart. Bekreftelse på tildelt kursplass sendes ut ca 14 dager etter
påmldingsfristens 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

Kursnr. 50312002M

Fysioterapi ved kroniske smertetilstander
Kurset legger til rette for at deltakerne skal tilegne seg kjennskap til smerte-
mekanismer og utvikling av kroniske smertetilstander.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Etter endt kurs skal deltakerne ha:
• kjennskap til smertemekanismer og utvikling av kroniske smertetilstander.
• tilegnet seg kunnskaper om psykososiale og kulturelle aspekter ved

kroniske smertetilstander.
• tilegnet seg kunnskaper om smertefysiologi, smertemodeller/medikamen-

ter innen smertebehandling.
• kjennskap til vurdering/undersøkelse og behandling av pasienter med

kroniske smertetilstander.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Sara Marie Allen og Anne Grethe Paulsberg
Tid: 9. – 13. september (uke 37)
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 11. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr.16012002

Terapiridning – trinn 1
 Terapiridning er foregyggende og behandlende tiltak for barn og voksne med
kroniske lidelser og funksjonshemninger. Terapiridning trinn I og II er fordel-
aktig å ha for å drive terapiridning.
Målgruppe: fysioterapeuter.
Opptakskrav: grunnutdanning og hestekunnskaps eksamen fra Norsk Helse-
senter, samt rideferdigheter tilsvarende B-dressur.
Etter gjennomført kurs 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: 23. – 27. september (uke 39)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 31. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Helse- og miljøarbeid

 20412002M

Helse- og miljøarbeid for
bedriftsfysioterapeuter del I
Fysioterapeuter som jobber med forebyggende arbeid i bedrifter har behov for
fagspesifikke tilbud i tillegg til tverrfaglige tilbud. Størsteparten av de
arbeidsrelaterte sykdommene er belastningslidelser. Dersom fysioterapeuter i
større grad går inn i forebyggende arbeid med ergonomisk rådgivning, vil en
ved forebygging og tidlig intervensjon kunne redusere arbeidsrelaterte
belastningslidelser. Deltakerne skal tilegne seg et grunnlag i ergonomisk råd-
givning i virksomheter og forholdene skal legges til rette for en videre fag-
utvikling på området.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjon
Kursledere: Hilde Heber og Hasse Storbakken
Tid: 23. – 27. september
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.270,- for medlemmer, kr. 5.670,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 25. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

NFFs kurskatalog ligger på nettet:
www.fysio.no
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Manuell terapi

Kursnr. 30632002M

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

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

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

rehabiliteringsopplegg.
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskeltest,

spesifikk leddtest og funksjonstest.
• kunne revurdere treningsprogrammet.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Rogaland
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 29. august – 2. september
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 18
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 1. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kurs 85412002M

Brystkreft
I de fleste deler av helsetjenesten er brystkreftopererte kvinner den største
gruppen kreftpasienter fysioterapeuter kommer i kontakt med. Gjennom de
siste ti årene er det utviklet gode fysioterapimetoder som kan bidra til å bedre
dagliglivet for disse kvinnene.

Målgruppe:Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning og noe erfaring med kreftpasienter.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper, ferdig-
heter og holdninger slik at de kan:
• vise forståelse og respekt for den enkelte kvinnes livssituasjon.
• utøve forsvarlig fysioterapi som stimulerer den enkeltes livsmot og

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursleder: Mona Bøhn
Tid: 30. september – 4. oktober (uke 40)
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 40
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 17. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 90722002M

Basal Kroppskjennskap I - Internatkurs
Basal Kroppskjennskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode. Selv-
opplevelse av egne bevegelsesvaner stimuleres individuelt og i samhandling
med andre mennesker. Øvelsene er hentet fra og knyttet til dagliglivets beve-
gelser: ligge, sitte, stå, gå og stemmebruk. Arbeidsformen er spesielt egnet for
gruppeterapi, men nyttes også i individualterapi.

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdi ut-
dannede fysioterapeuter. Egner seg som fordypningskurs. På trinn I kan annet
helsepersonell som leger, psykologer, kuratorer, sykepleiere, lærere delta.
Opptaksvilkår: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg innsikt både praktisk
og teoretisk i Basal Kroppskjennskap. Hovedvekt skal ligge på personlig erfa-
ring av øvelsene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Mary-Anne Sundal og Anne Christensen Backe
Tid: 25. – 30. august (uke 35)
Sted: Langvin Gjestegard, Stryn. Det går ekspress busser til Stryn fra Åle-
sund, Førde, Bergen, Trondheim og Oslo.
Deltakerantall: Max. 14
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer. Fullpen-
sjon: kr. 530 per døgn.
Påmeldingsfrist: 15. juni .
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30232002M

Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og
behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere mellom

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

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

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: ikke bestemt
Tid: 21.  - 25. september
Sted: Stavanger
Deltakerantall: maximum 24 delt.
Kursavgift: kr. 3.270 for medlemmer, kr. 5.670 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 25. juli
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Onkologisk fysioterapi

Kursnr. 30712002M

Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av
cervical columna i relasjon til overekstremitet
Dette er et fordypningskurs som skal bygge på kunnskap fra NFFs modul
kurs  ”Manuell terapi, basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical,
kjeve og thoracal” eller tilsvarende. Kurset er praktisk klinisk behandlings-
rettet med mye utfordringer til deltagerne.
Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er forsvar-
lige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell terapi.
Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget
på området manuell terapi.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Dette er et fordypningskurs som skal bygge
på kunnskap fra modul kurset til NFF ”Manuell terapi, basiskurs i undersø-
kelse og behandling av cervical, kjeve og thoracal” eller tilsvarende.

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

teknikker ad modum manuell terapi.

• Fysioterapeuten skal ha videreutviklet kunnskap og ferdigheter, for bedre
å kunne løse pasientens sammensatte problemer.

.
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ Fagseksjon
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 18. – 19. september
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: Maksimalt 15 deltakere
Kursavgift: kr 1.500 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 1. august.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesiderwww.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
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Rehabilitering
Kursnr. 60412002

Fordypningskurs i ortopedi- tema skulder
Fordypningskurs i elektiv ortopedi – tema Skulder legger til rette for at delta-
kerne kan oppdatere og fordype seg, i sine kunnskaper innenfor ulike aspekter
av skulderleddsproblematikk.  Deltakerne skal tilegne seg den nyeste kunn-
skap om ortopediske skulderlidelser, operative inngrep og valg av
fysioterapeutiske tiltak.  Kurset er bygget opp med 4 samlinger á 5 timer.  I
perioden mellom samlingene legges det opp til at deltakerne skal jobbe med
tema Skulder.  Deltakerne skal jobbe sammen i grupper på 3-4, og bruker
internett aktivt i veiledning av hverandre i forhold til oppgaver som er gitt av
kurslederne.  Kurset vektlegger mye praktisk arbeid.

Målgruppe: Fysioterapeuter i ortopediske avdelinger, rehabiliterings-
institusjoner, privatpraksis og kommune som tilfrestiller opptakskravene
Opptakrav: Grunnutdanning og fullført kurs i elektiv ortopedi eller bred er-
faring med ortopediske pasienter.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Gerty Lund og Unni Siri Seljom m.flere
Tid: 11.09, 09.10, 30.10 og 20.11 (Totalt 4 kveldssamlinger à 5 timer)
Sted: Martina Hansens Hospital, Bærum
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2.100 for medlemmer, kr 3.490 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 29. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kurnr. 50112002M

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

Målgruppe: Fysioterapeuter som i sin praksis møter mennesker med
funksjonssvikt som skyldes nevrologiske sykdommer. Kurset er  ikke rettet
mot fysioterapeuter som allerede har tilegnet seg bred erfaring og kunnskap i
behandling av denne pasientgruppen.
Opptakskrav: Grunnutdanning
Etter endt kurs skal deltakerene ha:
• Innsikt i nevrofysiologisk forskning i forhold til motorisk kontroll og

læring.
• Oppdatering i forhold til patologi ved de vanligste nevrologiske lidelser.
• Gjennomgang av funksjonsundersøkelse, og forslag til fysioterapitiltak

ved de vanligste nevrologiske lidelser.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF
Kursledere: Birgitta Langhammer og Mette Lein
Tid: 23. – 26 september
Sted: Oslo / Akershus
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 25. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

INFO fra NFF avdeling Buskerud:

Sommermøte 5.juni
på Fossesholm Herregård

Forebygging av korsbåndskade i praksis med Håvard Engel.
Oppfølging av Høstseminaret 2000.
Spekemat og salat serveres.
Pris for medlemmer:  kr.100,- .
Pris for ikke medlemmer:  kr. 200,-.

UFF trenger DEG, DU trenger UFF
(Unge Fysioterapeuters Fellesskap)

UFF ble dannet på initiativ av en arbeidsgruppe som har bestått av
Berit Brurok, Tone Ness og Snorre Vikdal. For å bli en økonomisk in-
teressegruppe i NFF trenger vi at 100 NFF-medlemmer støtter vår opp-
rettelse. Det er viktig å presisere at UFF er i støpeskjeen.Vi har satt opp
saker som vi mener er essensielle for UFF, men du har som enkelt-
medlem store påvirkningsmuligheter.Vi satser på å få til et konstitu-
erende møte i september 2002 hvor blant annet forslag til handlings-
plan og prioriteringer blir lagt fram.

Våre foreløpige kampsaker:
• I dag er det økende arbeidsledighet som særlig rammer unge

fysioterapeuter.
Samtidig opplever fysioterapeuter å bli tilbudt uakseptable lønns- og
arbeidsvilkår. Eksempler på dette er dårlige tariffavtaler samt over-
priser ved salg og leie av driftstilskudd. Sistnevnte mener UFF er
under enhver kritikk, og vi vil jobbe for å motvirke denne utviklin-
gen.

• UFF mener at alle fysioterapeuter skal ha rett til trygderefusjon når
de behandler pasienter med rekvisisjon.

• I offentlig sektor ser vi flere tilfeller av at begynnerlønnen settes ned
mot at lønnen heves for de som har vært lenge på arbeidsplassen.
UFF vil jobbe for lik lønn for likt arbeid, og at man lønnes for kom-
petanse foran ansiennitet.

• UFF kommer til å jobbe for å bedre lønns- og studielånsvilkår for
turnuskandidater.

• UFF ser at overgang til fireårig skole er et svært viktig tiltak for å
bedre våre lønnsvilkår.

• UFF vil i større grad forsøke å markedsføre fysioterapi, og heve
dens kvalitetsstempel.

Innmelding: Man må være medlem av NFF for å bli medlem i UFF.
Det er ingen øvre aldersgrense for medlemsskap.

Kontingent: Fysioterapeuter i arbeid: 200 kr. Arbeidsledige/turnus/stu-
denter: 100 kr.Kontingenten kreves inn årlig.

For flere opplysninger ta kontakt via e-post (se under) eller ring
 92 66 88 98 etter kl. 17. Man melder seg inn ved å sende inn kupon-
gen under (ta gjerne kopi), eller ved å sende en e-post til:
snorre99@spray.no med de samme opplysningene.

JA, jeg vil bli medlem av UFF !

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

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

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

E-post: ...................................................................................................

I arbeid: ................................................................................................

Arbeidsledig: ........................................................................................

Student: .................................................................................................

Turnus: ..................................................................................................

Sendes: UFF c/o Snorre Vikdal, N. Flatåsv. 54, 7099 Flatåsen

FYSIOTERAPEUTENs stillingsannonser
ligger på Internett:

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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Friday, 11 October
0830-0900 Registration for the Sykegrep Symposium
0900-1200 Pre-course  -  Sykegrep Symposium
1200-1230 Lunch

1100-1215 Registration
You can buy lunch on your own expence.

1230-1300 Opening program
Saskia Simon Themans, Netherlands, chairman of the
IAMTTE.
Artistic element by former students

1300-1345 World Health Organization; Goals and Priorities
by special advicer Jonas G. Støre.

1345-1415 Norwegian Directorate for Health and Social Welfare
Department of Physical Activity
by prof. dr. med. Roald Bahr, Norwegian University
College of Athletic Education.

1415-1430 Break
1430-1530 Exercise Therapy and behavioural change

Mensendieck-therapist Drs. Marcel Balm, Netherlands,
Department of movement sciences, Vrije Universiteit -
Amsterdam.

1530-1600 Break, coffee and fruit
1600-1700 Mensendieck physioterapy method

Slawomir Wojniusz, Mensendieckphysiotherapist/lecturer,
Oslo University College, Faculty of Health Sciences,
Mensendieck Physiotherapy Programme/The Norwegian
State Hospital.

1700-1800 Mensendieck exercises
1815 Change for dinner
1930 Official dinner - 75th anniversary of the Norwegian

Mensendieck Education

International Mensendieck Congress, Move for Health
11. - 13. oktober 2002

Høyskolen i Oslo - Frydenlund

Saturday, 12 October
0900-1000 New facts in research on co-ordination

Dr. Onno G. Meijer, Netherlands, Department of
movement sciences, Vrije Universiteit - Amsterdam.

1000-1015 Break
1015-1115 Mensendieck exercises related to co-ordination
1115-1230 Break and lunch
1230-1315 Movement dysfunction and the Mensendieck system

Håvard Engel, Norway, Movement Advicer, National
Olympic Sport Center
Chris Drummond, Norway, Mensendieckphysiotherapist,
Mensendieck Klinikken
Kristian Heflo, Norway, Mensendieckphysiotherapist,
Bydel Furuset, Oslo.

1315-1330 Break
1330-1415 Movement dysfunction and the Mensendieck system,

continued
1415-1515 Workshop related to movement dysfunction

Coffee and fruit
1515-1615 Shoulder & neckpain

Gerty Lund, Norway, Mensendieckphysiotherapist, Head
of Department, Martina Hansens Hospital, Oslo.
Dr. Arne Kristian Aune, Norway, Volvat Medical Centre.

1615-1630 Break
1630-1745 Shoulder & neckpain, continued
1745-1800 Closing program

Dinner in separate arrangement

Sunday, 13 October
0900-1500 Sykegrep Symposium
1500- Sightseeing or departure

Kongressmiddag på Radison SAS Scandinavia Hotel, fredag 11. oktober 2002.
Middagen er viet Mensendieckutdanningens 75-års jubileum.

Kongressavgift:
Medlemmer av faggruppen for Mensendieckfysioterapi: 2 000,-

Ikke medlemmer: 2 400,-
Studenter: 400,-

Sykegrep Symposium: 800,-
Åpningssekvensen fredag, 12-1530: 500,-

NFFs spesialistordning
Kongressen og sykegrep-symposiet er godkjent med henholdsvis 12 og 9 timer

til en rekke av NFFs spesialiteter.

Påmelding innen 15. juni 2002.
For ytterligere informasjon, fullstendig program og påmeldingsskjema, ta kontakt med:

Ole Øien Rusletvedt, Dønskitoppen 16 S, 1346  GJETTUM. Tlf. 922 41 254, e-mail: oleor@online.no
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Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har tidligere utlyst
forsknings-/arbeidsstipend. Større forskningsprosjekt finansieres nå gjen-
nom miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi knyttet til
universitetene. Det lyses derfor ut midler spesielt øremerket fagutvikling.
Disse stipendiene gis primært til kortere, avgrensede fagutviklingsprosjekt
med arbeidsvolum inntil ett årsverk, eventuelt fordelt over noe tid.
Søkeren må ha norsk autorisasjon og daglig virke i Norge.

Stipend til fagutviklingsprosjekt blir tildelt etter følgende kriterier:
• Prosjektet skal være av betydning for den fysioterapifaglige utviklingen

ved den avdelingen, det instituttet eller den institusjonen søkeren er
tilknyttet.

• Prosjektet skal være klinisk relevant og ha til hensikt å styrke praksis-
utøvelsen.

• Prosjektet skal kunne styrke praksisfeltet, etter- og/eller videre-
utdanningen, og formidling av resultater fra prosjektet vil bli tillagt
betydelig vekt.

• Kvalitetssikring av prosjektene kan styrkes gjennom samarbeid med
miljøene for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, høgskolene
og andre miljøer med veiledningskompetanse.

• Prosjektet har oppstart i 2003.

Stipend vil kunne bli gitt til prosjekt som styrker fagutvikling
gjennom å:
• Utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-, behandlings-

og forebyggingsprosedyrer og metoder.
• Utvikle/bedre teorigrunnlaget for praksisutøvelsen.
• Evaluere gyldighet og nytte av undersøkelses-, behandlings- og

forebyggingsmetoder, tiltak og tilnærminger.

I vurderingene vil det bli lagt vekt på:
• Prosjektets kvalitet både hva gjelder innhold og gjennomføring.

Uttalelse om prosjektets problemområde og problemstilling, design og
metodevalg innhentes av Fondet fra kompetent hold. Dette er grunnlag
for styrets vurdering av prosjektets kvalitet.

• Søkerens faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet.

Innsending av søknad
Søknaden sendes i ett eksemplar med nødvendige vedlegg med trykk bare på en side av arket. Dersom ferdige

trykksaker er del av vedleggene må disse vedlegges i 9 eksemplarer.

Søknaden må være poststemplet senest 1. oktober 2002.

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)

Stipend til fagutviklingsprosjekt
Søknadsfrist 1. oktober 2002

• Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
• Avtale om kvalifisert veiledning.
• Fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i.
• Prosjektets relevans i forhold til helsepolitiske målsettinger og faglige

utviklingsbehov innen fysioterapitjenesten.

For prosjekter som ønskes gjennomført i praksisfeltet skal det legges ved
en begrunnelse og godkjenning fra ledelsen ved avdelingen/institusjonen
eller instituttet.

Prosjekter som vil falle utenfor kriteriene for fagutviklingsprosjekt er:
• Prosjekter rettet mot organisering av fysioterapitjenester.
• Prosjekter for markedsføring av fysioterapitjenester.
• Prosjekter rettet mot befolkningen eller befolkningsgrupper generelt,

f.eks. helseopplysning.
• Prosjekter rettet mot fysioterapitjenester i utlandet.
• Prosjekter som bør være en del av ordinært arbeid.

Som hovedregel blir det ikke gitt stipend til fagutviklingsprosjekt samti-
dig med utdanningsstipend.

Prosjekter som kommer fra samme arbeidssted/geografisk sted eller om-
fatter samme fagområde, samme type tiltak og/eller tema kan prioriteres
lavere/avslås når tilsvarende prosjekter synes å være godt ivaretatt gjen-
nom tidligere tildelinger.
Økonomiske rammer utfra forventede inntekter og øvrige disposisjoner
kan gi grunnlag for avslag, ut fra en totalvurdering av midler som står til
rådighet.

Andre opplysninger:
Fondsstyret oppfordrer søkere til å arbeide for samfinansiering av pro-
sjektene.
Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Søknadsskjema
kan fås på diskett eller papir og er tilgjengelig på Internett: www.fysio.no/
fondet. Utfylt søknadsskjema med vedlegg må sendes inn på papir.
Søknader på telefaks, diskett eller e-post godtas ikke.

Følg lønns- og inntektsforhandlingene
på www.fysio.no
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Andre kurs og møter

FORFLYTNINGSKUNNSKAP
Utdanning av forflytningsveiledere

Seminar 1: Forflytningsteknikk 19.-21. august 2002 kr 3.200,- .
Seminar 2: Pedagogikk og organisering 22.-23. august, kr 2.300,- .

Sted: Oslo
Påmelding: Forflytningsteknikk v/ Per Halvor Lunde.
Tlf 22 14 57 36, faks 22145377, e-post: forflytningsteknikk@chello.no
Mer info: www.forflytningsteknikk.no

annonse@fysio.no

Ergo. og fysio. i Drammen arrangerer
i samarbeid med NETF kurs i

Millers Assessment for Preschoolers – MAP

Arrangeres: 5. – 6. september, med en oppfølgingsdag 16. oktober 2002

KURSET VIL OMFATTE FØLGENDE
• screeningtestens utviklingshistorie  • tolkning av testresultat
• opplæring i praktisk bruk av testen • drøfting av tiltak
• ulike utviklingsområder i testen

Kurset inkl. hjemmearbeid er godkjent med 31 timer spesialistspesifikt
kurs meriterende til ergoterapispesialist i barns helse.
Foreleser Einhild Rørmark Lohne, ergoterapispesialist i barns helse,
Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Fagpersoner  som jobber med barn vil bli prioritert.
Det forutsettes at kursdeltagerne tester fem barn etter gjennomført kurs.
Kursdeltagere vil motta kursbevis etter gjennomført kurs og godkjenning
av tester.

Kursavgift: NETF og NFF medlemer kr.   1.900,-
ikke medlemer kr.   3.800,-
(inklusive lunsj, frukt og kaffe/te alle dager)

Kursdeltagerne må selv sørge for innkvartering.

Praktiske spørsmål vedrørende kurset rettes til:
fysioterapeut Solveig Helene Midtvedt 32 20 87 88,
e-post solveig-helene.midtvedt@drammen.kommune.no.

PÅMELDINGSFRIST fredag 7. juni 2002.

Påmeldingsslipp til MAP-Kurs 5.-6. sept. og 16. okt. 2002

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

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

Poststed: ....................................................................................................

Stilling: .....................................................................................................

Erfaring med barn: ....................................................................................

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

E-postadresse: ...........................................................................................

Svarslippen sendes NETF innen fredag 7. juni 2002.
NETF, v/Marit Fugleberg Flåto, Lakkergata 21, 0187 Oslo
(merk konv. MAP – kurs),
Fax: 22 05 99 01, e-mail: marit.fugleberg.flato@netf.no

Nå kan du bestille
«beveg-DEG»-kampanjens
profileringsartikler.

Utdannelsesstipend til fordeling i 2002

Stipendet gis til fysioterapeuter i Oslo og Akershus som tar etterutdan-
ning i komplett lymfødembehandling, og som ikke er tilsatt på syke-
hus.
Søknad med oppl. om hvor og når etterutdanningen skal tas sendes
Tone Guettler, leder i avd. Oslo/Akershus, Gjøkbakken 7, 0789 Oslo
innen 1. november 2002. tone.guettler@ub.uio.no

Norsk Lymfødemforening
avdeling Oslo/Akershus

Erik Allums legat
for Duchennes muskeldystrofi

Legatet har til formål å yte økonomisk bistand til:
- støtte for utvikling av ny viten om Duchennes muskeldystrofi
- spesielle tiltak og utvikling av hjelpemidler som får en direkte ef-
fekt på hverdagssituasjonen og livskvaliteten til personer med
Duchennes muskeldystrofi og deres familier.
Det gis ikke tilskudd til tiltak for enkeltpersoner, men sosiale tiltak
rettet mot grupper kan vurderes.
Det skal i 2002 gis tilskudd på til sammen kr. 150.000 fra legatet.

Skriftlig søknad sendes innen 15.06.2002 til:
Erik Allums legat for Duchennes muskeldystrofi v/ styreleder
Kjell A. Wahl, Sponstugrenda 32, 1263 Oslo

Søknaden må inneholde en beskrivelse av tiltaket det søkes tilskudd
til, med budsjett og tidsplan for gjennomføring av tiltaket.
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Andre kurs og møter

LIVSSTYRKETRENING
10 - vekttall - videreutdanning

for helsepersonell
• FAGOMRÅDER:

- Kommunikasjon, - Bruke av meg selv som 
instrument, - Sammenhenger, tanker, følelser og 
kropp - Oppmerksomhetstrening, - Gruppe og 
gruppeprosesser.

• MÅLGRUPPE:
Fagpersoner som ønsker spesialtrening i forhold 
til pasienter med kroniske sammensatte plager.

• OPPSTART:
12. - 14. september 2002.

• SØKNADSFRIST:
15. august 2002.

• HENVENDELSE:
http://www-sa.hive.no/henar/
Avdeling for samfunnsfag, 
tlf. 33 03 12 20.
E-mail: Marit.Eide@hive.no

HELSE- OG SOSIAL-
INFORMATIKK 
20  vvekttall
Påbyggingsstudium  ii  iinformasjons-  
og  kkommunikasjonsteknologi  ((IKT)  
for  hhelse-  oog  ssosialsektoren,  nnettbasert  
deltidsstudium  oover  tto  åår.
Studiested: Høgskolen i Agder.
Målgruppen for studiet er personer som
ønsker å styrke og videreutvikle sin kompe-
tanse innen bruk av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi.
Studiet bygger på 3-årig høgskoleutdanning i
helse- og sosialfag eller tilsvarende og minst
ett års relevant praksis etter fullført 
utdanning. Vanlig semesteravgift.
Vi har samarbeid med Universitetet 
i Aalborg slik at de som ønsker det kan
fortsette der og ta 
«Mastergrad i Sundhedsinformatik».
Søknadsfrist:  33.  jjuni  22002
Studiestart:  99.  sseptember  22002
Søknadspapirer o.a. informasjon fås 
ved henvendelse til:
Høgskolen  ii  AAgder,  AAvdeling  ffor  tteknologi,
Grooseveien 36, 4876 Grimstad
Tlf. 37 25 30 00 – Fax 37 25 30 01
E-post: infosenteret@hia.no
http://www.hia.no/helid/hs-informatikk/

HØGSKOLEN I AGDER
Avdeling for informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi (IKT)

HØGSKOLEN
I AGDER
er med sine
over 100 ulike
studietilbud og
6700 studenter
en av de største 
høgskolene 
i Norge.
Velferdstilbudet
er stort, og
studentene er 
aktive både
på og utenfor 
høgskolen.

Norsk Høgskole i Osteopati
tilbyr i samarbeid med

- European School of Osteopathy (UK)
- College Internat. dOsteopathie (F)
- College Francais dOsteopathie (F)
- Dollege Belge dOsteopathie (B)

en utdannelse i Osteopati over 5 år på deltid
med start i Oslo

21. november 2002.
Søknadsfrist: 1. oktober 2002.

For mer informasjon kontakt:
Norsk Høgskole i Osteopati

Postboks 1081 Flattum
3503 Hønefoss, tlf. 32 12 96 00

e-post: nof@ringnett.no

Tidsskriftbokser bestiller du hos
FYSIOTERAPEUTEN,

postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Tlf. 22 93 30 50. Faks 22 46 35 65
E-post: fysioterapeuten@fysio.no

Klar for en
ny årgang av

FYSIOTERAPEUTEN?
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Velkommen til 
Nordic Walking-seminar!

De fleste av oss oppholder seg mesteparten av 
tiden innendørs. 
Fysioterapeuter har også mange behandlings-
former innendørs. Nordic Walking er en ny og
spennende mosjons og rehbliteringsformform
utendørs. 

I forhold til vanlig gange gir Nordic Walking:
• økt forbrenning
• bedre kondisjon for hjerte og lunger
• redusert belastning på vektbærende ledd
• høyere puls, men mindre opplevd

anstrengelsesgrad 
• økt sirkulasjon i nakke, skulder og arm

Nordic Walking er en effektiv og naturlig 
bevegelsesform. 
For å få optimale helsegevinster bør du vite litt om
teknikk, trening og bevegelsesmønster. 

Lørdag 15. juni arrangerer vi Nordic Walking-
seminar. Seminaret gir deg innføring i hvordan du
kan bruke Nordic Walking som helsfremmende og 
forebyggende aktivitet for ulike målgrupper i 
kommune eller bedrift eller som aktiv rehabilite-
ringsform for dine pasienter. 

Program: 
08.30 – 09.15: • Nordic Walking instruksjonsvideo

• Nordic Walking i et historisk 
perspektiv

• Nordic Walking i et helse-
perspektiv

09.30 – 10.15: • Helse- og treningsgevinster
• Skaderisiko?
• Utstyr og teknikk
• Oppbygning av en Nordic Walking 
time

10.30 – 12.00:• Nordic Walking teknikk-trening ute
i det fri!

12.15 -13.00: • Lunsj
13.00 – 13.45: • Instruksjonsmetodikk

• Valg av intensitet og terreng
14.00 – 14.45: • Målgrupper – gevinst og 

treningsprogram
• Oppsummering og evaluering

Velkommen til et aktivt seminar!

Dato: Lørdag 15. juni 2002
Kurssted: Toppidrettssenteret, Oslo
Pris: Kr. 750,- inkl. kompendium og 

instruksjonsvideo, samt enkel 
lunsj, kaffe/te og frukt-pauser

Påmelding: Innen 1. juni til:
SWIX SPORT AS 
Serviceboks, 2626 Lillehammer
tlf.: 61 22 21 00, firmapost@swix.no

Kursleder: Fysioterapeut Ane Bjørnsgaard
tlf.:93030495 

ann-AneNW.eps  06.05.02  18:48  Side 1



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

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer
offentlig godkjente fysioterapeuter og studenter.

Både privatpraktiserende og offentlig ansatte
fysioterapeuter er medlemmer.

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 84 75 a, 66 99 30 65 p

64 87 86 70 faks, bemjec@frisurf.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
Stig B. Salberg

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

Beate Ytreberg
Olsgårdlia 9, 9016 Tromsø

Tlf. 77 66 06 89 a, beate.ytreberg@hitos.no
Siri Bjørnnes

Haugane 26 B, 3408 Tranby
Tlf. 32 85 48 70 a, 32 85 17 05 p, sieli@online.no

Guri Tokle
Havsteinflata 2 d, 7021 Trondheim

Tlf.: 73 86 90 86 a, 73 86 79 87 faks,
72 55 22 26 p

Studentobservatør:
Dan Morten Kleppe, Jordalsgt. 6, 0657 Oslo.

danmorten@hotmail.com Tlf. 90 20 78 85

Sekretariatet
Generalsekretær: Lene Rønning-Arnesen, 22 93 30 52
Informasjonsleder: Johan Dahlstrøm, 22 93 30 53

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
Kst. seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72
Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Jorunn Lunde, 22 93 30 75

Fagkonsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Fagkonsulent spes.ordn.: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

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

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

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

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Elin Engeseth
nestleder

Struktur og kultur

NFF har nylig gjennomført Representantskapsmøte og Ledermøte, de to første viktige mø-
tene i denne landsmøteperioden.

Landsmøtet i november vedtok endringer i organisasjonsstrukturen som innebærer en-
dret representasjon i besluttende organer og antall møter i perioden. Representantskapets
funksjon er forenklet. Sentralstyret har vedtatt resultatmålene ved årets begynnelse, og skal
dermed ikke behandles på Representantskapsmøtet. Dette møtet behandler nå kun beretning
og regnskap fra foregående år samt budsjett for inneværende.

Ledermøtene, nå to i året, vil supplere Representantskapsmøtet. Ledermøte skal være
ide- og inspirasjonsarena i  NFF. Her er alle like viktige deltakere og bidragsytere; fra
faggupper, Råd og utvalg, avdelinger og Sentralstyret.

Den første av periodens Lederkonferanser hadde «verdigrunnlag» på dagsorden. Her
fikk vi en spennende introduksjon til å tenke nytt. Kan vi lykkes med å finne fram til et ver-
digrunnlag som hver og en i NFF kjenner seg igjen i og som kan hentes frem fra hjertet,
ikke bare fra kontorskuffen?

Når vi nå er i rute med den nye møtestrukturen, håper vi på bred deltakelse i debatter om
verdier, mål og aktiviteter. Diskusjonene i fremtidige møter må i større grad dreie seg om
det videre arbeidet i NFF. Dersom møtene skal gi mening, må vi alle bidra gjennom frie
åpne dialoger i en åpen organisasjonskultur. Det er viktig at ideer og meningsutvekslinger
finner sted på møtene, mangfoldet i NFF skal komme oss til gode! Det er nettopp fordi vi er
mange forskjellige personer, fordi vi representerer mange fagmiljøer og arbeidsarenaer, og
representert i alle sektorene i arbeidslivet at vi har kraft og kan vise muskler. Vi kan vise pa-
sienter og brukere, oss selv, våre samarbeidspartnere og motparter at vi er trenet i å koordi-
nere hensyn og interesser.

Interessen for faget er sentralt i alt NFF-arbeid. Et av de andre temaene på Leder-
konferansen var videre satsning  på «beveg-DEG»-kampanjen. Vi skal samle interesser for å
sette mål og retning for kampanjen. Spisskompetanse og generell kompetanse skal supplere
hverandre, ikke skjule hverandre. Vi trenger spesialkompetansen fra idrettsfysioterapeutene,
vi trenger kommunefysioterapeutenes og allmennfysioterapeutenes kontaktnett og kjenn-
skap til hvor skoen trykker. Vi trenger også dem som arbeider innenfor spesielle områder,
for eksempel psykisk helsevern. Vi skal satse spesielt på denne kanskje mest forsømte grup-
pen i befolkningen når det gjelder «kroppen som ressurs». Det er bredden i fysioterapi som
skal synliggjøres i kampanjen – til beste for definerte brukergrupper.

Vi vil alltid diskutere ivrig i NFF hvor makten er og hvor den bør og skal være. Maktfor-
deling er vel den viktigste beveggrunnen til enhver organisasjonsgjennomgang. Når vi nylig
har vedtatt strukturendring, har vi forventninger om at makten er fordelt til beste for en
«åpen og fremtidsrettet organisasjon».  Det ligger imidlertid også mye makt i organisasjons-
kultur. Her bidrar vi til hver og en, hver gang vi møtes. Møtene er fastsatt, saksinnholdet
planlegges, gjennomføringen er opp til oss alle.  Tar vi utfordringen – å basere struktur og
kultur på et tydelig og samlende verdigrunnlag?
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Usignerte artikler på nyttsidene er skrevet
av  informasjonsleder Johan Dahlstrøm.
Ta gjerne kontakt dersom du har stoff
til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 53.
E-post: johan.dahlstrom@fysio.no

Bevegelse for å bli synlig
Vervekampanjen er i gang i NFF. Alle er vi invitert til å
yte en innsats. Hva skal til for å verve nye medlem-
mer, hva skal til for å beholde dem som allerede er
medlem og hva skal til for å beholde studentene som
er ferdig med turnustjenesten? Dette er vi opptatte
av sentralt, i avdelingene, og nå håper vi at du som
medlem også vil delta aktivt. Vi må stå sammen om
denne jobben om den skal bli vellykket.

Vi som var på lederseminar i Lillehammer 9.april
fikk en motivasjonsfaktor, en inspirasjon av Ottar
Samuelsen fra Dinamo. Han snakket om hvor viktig
det er å ha en felles historie, et felles fyrtårn, noe vi
alle brenner for, noe vi føler fellesskap for som kan
bygge opp en felles identitet. Vi jobbet i grupper og
kom med mange gode kreative ideer på forslag til
hvordan verve flere. Styringsgruppen til dette pro-
sjektet fikk med seg besvarelsene. Håper det kom-
mer mange gode tiltak ut av det.

Jeg var selv litt lunken til dette arbeidet i starten,
med bakgrunn i at det er ikke lett å fenge oss fysio-
terapeuter. Men med et motiverende foredrag har jeg
fått tilbake troen på at det faktisk er litt OK å være
fysioterapeut.

Tenk om vi alle ble organisert og da i ett forbund?
Du verden hva vi skulle få til. Jeg tror vi ville fått mer
til da, flere hjerner og flere forkjempere. Kjære med-
lem, du er faktisk en viktig person i hva og hvordan
vi kan påvirke samfunnet.

Alle vil vi ha høyere lønn, vi vil bli synlig, vi vil
ikke bare høre om sykepleierne i massemedia. Det
hjelper ikke at vår forbundsleder informerer de som
sitter med informasjonsplikt i UHO om at de må for-
telle massemedia at fysioterapeuten også er med,
når media ikke gidder å nevne oss! Jeg tror det er
fordi vi ikke er interessante nok, vi har ikke markert
oss godt nok, og vi er usynlige på hva vi kan!

Dette er en felles oppgave kjære medlemmer, vi
kan ikke skylde på at sentralstyret ikke gjør jobben
sin. Det gjør de faktisk. De står virkelig på for å gjøre
fysioterapeuten synlig, de er ildsjeler, men de har
ikke gode nok vilkår for å bli hørt. Og hvorfor ikke
det, kan vi ha en del av skylda?

La oss nå stå samlet om å finne ut hvem vi vil bli
identifisert som; hva er det vi er gode på, hva er det
vi kan som er unikt og som er OSS? Hva om vi med
én setning kunne si hva fysioterapi er. Finne en set-
ning som sier hvem vi er og som alle fysioterapeuter
uansett hvilken retning vi jobber etter, kan trykke til
brystet og si: Ja, det står jeg for! Får vi dette til, tror
jeg det vil bringe tilbake yrkesstoltheten vår.

La oss bli synlig, la oss markere oss, la drøm-
men vår bli virkelighet.

Beathe Halland,
NFF avdeling Buskerud

Ny leder av Fag- og spesia-
listrådet/medlem av sentral-
styret
På NFFs representant-
skapsmøte på Lilleham-
mer 8. april ble Maya
Ringvold enstemmig valgt
som leder av Fag- og
spesialistrådet og medlem
av NFFs sentralstyre. Maya
arbeider som høgskolelek-
tor ved Høgskolen i Oslo,
Fysioterapeutdanningen.
Hun har i mange år vært
engasjert i den faglige utviklingen av fysioterapi og
kjenner organisasjonen godt. Hun satt som leder av
NFFs fagseksjon fra 1997-2000 og var prosjektleder
for «Prosjekt retningslinjer» samt NFFs utredning av
spesialistordningen. Med sin historiske og faglige
ballast, kombinert med klare tanker om fremtidig
kvalitetsutvikling av faget, er Maya et svært velkom-
ment tilskudd til NFFs organisasjon.

Bruk avtalegiro
NFF-medlemmer som per i dag ikke benytter avtale-
giro for betaling av kontingent og forsikring, men som
ønsker å gå inn på denne ordningen, kan ta kontakt
med Rune Tørrlenn (telefon 22 93 30 65) for å få
tildelt KID-nummer. Deretter kontakter der banken,
som ordner resten. Avtalegiro innebærer et automatisk månedlig
trekk fra den kontoen man oppgir. Hvert månedlig trekk varsles på kontoutskriften,
slik at man kan velge om man vil holde trekket tilbake.

Avtalen kan når som helst sies opp med banken.
For å komme med på denne ordningen fra 1.7 bør dere ta kontakt så raskt som mulig.

Sjekk deg selv på NFFs
hjemmeside

Det er svært viktig at NFFs medlemsregister til
enhver tid er oppdatert og korrekt. Fra NFFs

startside, www.fysio.no, kan du nå klikke deg
direkte inn på registeret, følge instruksjonene
og sjekke de data som du er registrert med.

Skulle det være behov for endringer, adresse,
arbeidssted, telefonnummer, e-postadresse
osv., kan du gjøre disse direkte på nettet og
dernest sende melding om forandringene via

den opplagte e-postkoblingen.

Maya T. Ringvold.
Foto: Espen
Mathisen

www.fysio.no

Inntektsundersøkelse blant medlemmer i
faggruppe for ergonomi
Svarprosenten i denne undersøkelsen var på kun 40 prosent, noe som er drøyt 10 prosent lavere
enn i fjor. Grunnlaget for undersøkelsen er svar fra 139 fysioterapeuter. Det er verdt å merke seg at
såpass små tall kan gi stor feilmargin. Svarene er delt i forhold til arbeidsforhold i full stilling enten
man er privat eller offentlig ansatt.

Privat ansatt – gjennomsnittlig inntekt 313.538 kroner - 32 stk.
Offentlig ansatt - gjennomsnittlig inntekt 295.552 kroner - 32 stk.

I forhold til kompetanse er det regnet ut inntekt for full stilling for de som er spesialister.
Spesialist privat ansatt – gjennomsnittlig inntekt 319.200 kroner
Spesialist offentlig ansatt - gjennomsnittlig inntekt 314.416 kroner
Tallene viser at spesialistkompetanse gir lønnsmessig uttelling.
Engangsforedrag – gjennomsnitt kr 710,-/time (i 2000, kr 666,-/time)
Fast undervisning – gjennomsnitt kr 610,-/time (i år 2000, kr 525,-/time)
Midlertidige oppdrag – gjennomsnitt kr 590,-/time (i år 2000, kr 595,-/time)
Faste oppdrag – gjennomsnitt kr 525,-/time (i år 2000, kr 464,-/time)

Vedr. tjenestepensjon har alle offentlig ansatte som arbeider mer enn 14t/uke dette godet. Av de
privat ansatte oppgir cirka 85 prosent at de har denne typen pensjon.
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Beveg deg – for helsens skyld
Siste nummer av Sosial- og helsedirektoratets blad Forebyggings-
Forum viet fysisk aktivitet stor spalteplass og beskriver flere inter-
essante prosjekter. Innholdet i mange av disse prosjektene er me-
get aktuelle for fysioterapeuter. Som en informasjon og inspira-
sjon gjengir vi noen bruddstykker fra bladet. Redaksjonen for
Forebyggings-Forum uttrykker også et klart ønske om å få til-
sendt stoff til dette bladet, en utfordring til fysioterapeuter i det
ganske land.

Bladet ligger for øvrig i sin helhet på www.sef.no – klikk på
Forebyggingsforum.

WHO betegner inaktivitetsutviklingen som en global epidemi,
og FN har utropt 2002 til Fjellenes år.

Regjeringen vil i løpet av inneværende år legge frem en ny strategi for
bedre folkehelse. Det skal satses forebyggende i alle ledd, og mer fysisk aktivitet er et av flere
hovedelementer. Oslo Idrettskrets driver prosjektet «Aktiv på Dagtid». Dette er et tilbud om fysisk
aktivitet til personer som er på attføring, er uføretrygdet, arbeidsledig, sykmeldt eller av annen årsak
har behov for sosial hjelp. Aktiv på Dagtid får 1,5 millioner kroner i driftsstøtte fra Oslo kommune, og
medlemmene betaler kun 200 kroner per år for å dra nytte av dette tilbudet.

Roald Bahr, som er leder av aktivitetsrådet i Sosial- og helsedirektoratet, intervjues om de nega-
tive konsekvensene av økende vekt i befolkningen. Blant annet beskriver han diabetes som en «tikk-
ende helsebombe». Han viser også til undersøkelse som viser at fysisk aktivitet og sunnere kosthold
er dobbelt så effektivt som medikamentell behandling for å redusere risikoen for utviklingen av diabe-
tes type 2. Roald Bahr sier videre at dette er et godt eksempel på at regelmessig fysisk aktivitet kan
erstatte livslang medikamentell behandling – til beste for pasienten og til store besparelser for sam-
funnet.

«Økt kroppsbevissthet styrker elevenes selvbilde». Et godt selvbilde er grunnlaget for all læring
og for å ta egne verdivalg. Slike verdivalg kan knytte seg til røyking, kostvaner og fysisk aktivitet.
Spenningsplager, søvnproblemer, spiseforstyrrelser og rusmisbruk kan reduseres dersom ungdom-
men blir bevisst sin egen kropp og lærer å bli glad i seg selv, sier fysioterapeut Elizabeth Spidsøe.
Med midler fra Norsk kreftplan og i samarbeid med fylkeslegen, fylkeskommunen og Trondheim
kommune gjennomfører hun nå et prosjekt ved to videregående skoler i Trondheim. Kommunen har
stor tro på prosjektet og er innstilt på at det skal sementeres inn i systemet. Elizabeth Spidsøes visjon
er at det vil være to fysioterapeuter ved hver videregående skole når prosjektperioden er over, en som
behandler og en som driver holdningsskapende arbeid.

Ansvarlige fra NFF sentralt under årets tariffoppgjør
Område Navn Dir. tlf. Mob.tlf. e-post
KS Sonja Billington, 22 93 30 61 90 06 91 99 sonja.billington@fysio.no
KS Bente Moe 66 99 35 97 bemjec@frisurf.no
NAVO Anne Lexow 22 93 30 63 90 84 39 50 anne.lexow@fysio.no
NAVO Guri Tokle 73 86 80 00 guri.tokle@rit.no
Oslo kommune Bente Eide 22 93 30 73 90 73 09 01 bente.eide@fysio.no
Oslo kommune Terje Døvik 22 93 30 54 terje.doevik@fysio.no
Staten Lene Rønning Arnesen 22 93 30 52 91 32 27 53 lene.roenning-arnesen@fysio.no
Forhandlingsinfo/
konfliktberedskap Anne Sofie Andersen 22 93 30 55 90 07 35 54 anne.sofie.andersen@fysio.no
Forhandlingsinfo Kirsti Glad 22 93 30 82 90 77 28 34 kirsti.glad@fysio.no
Forhandlingsinfo Kjersti Hatlestad 22 93 30 56 kjersti.hatlestad@fysio.no

Bevegelse eller Omega-3?
Her en kveld, lettere henslengt i sofaen, TV’n  står på
og jeg følger halvveis med. Så plutselig våkner san-
sene og det midt i reklamen. For hva har jeg nettopp
fått presentert, jo en reklame for et kjent Omega-3
produkt. Ikke noe galt å si om det produktet, snarere
tvert imot. Men det som blir helt galt er at fysisk ak-
tivitet blir satt opp mot Omega-3.

Handlingen er som følger:
En pen, avslappet dame sitter og nyter livet på en

uterestaurant. Så kommer en ung, slank dame jog-
gende i treningstøy, tydelig sliten og med en aura av
stress og utilfredshet rundt seg. Hun setter seg også
ned på den samme uterestauranten, kikker misfor-
nøyd ned på tallerkenen, to gulrøtter i kryss. Kame-
raet tilbake til dame nummer en som med et fornøyd
uttrykk i ansiktet heller et par kapsler med Omega-3
i hånden. Her får vi i løpet av få minutter servert noe
som jeg opplever som antireklame både for fysisk
aktivitet og for sunn kost. Og av alle ting for å profi-
lere et produkt som av helsepersonell oppfattes som
bra.

Det er  spesielt den negative fokuseringen på fy-
sisk aktivitet som får meg som fysioterapeut og som
leder av NFFs faggruppen for hjerte- og lunge-
fysioterapi til å reagere. Det dokumenteres stadig for
flere og flere helsefremmende og sykdoms-
forebyggende effekter av fysisk aktivitet.  NFF øn-
sker å profilere dette i sin «Beveg deg»-kampanje. Vi
som til daglig har vårt virke overfor pasienter med
hjerte- og lungelidelser vet hvor viktig fysisk trening
er så vel i forebyggings- som i behandlingsøyemed.
Vi fysioterapeuter ønsker å nå ut med dette budska-
pet, men vi  vet også hvor vanskelig det kan være.
Det finnes utallige gode og mindre gode unnskyld-
ninger for å la være å bevege seg. Nå har industrien
servert folket nok en grunn til å ta livet med ro. Spis
Omega-3, du blir mindre svett og mer mett!

Den slags reklame ønsker vi ikke, og  Faggruppen
for hjerte- og lungefysioterapi ønsker å få den fjernet
fra TV skjermen.

Ingunn Midgaard Orø, leder av Faggruppen
for hjerte- og lungefysioterapi
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NFFs utvalg

ETISK UTVALG
Trond Wiesener (leder), 9017 Tromsø
Anders Aasheim, 9100 Kvaløysletta
Sissel Godal, 7100 Rissa
Solvor Kolsrud Segtnan, 7054 Ranheim
Merete Brandt, 0861 Oslo
Randi Sørsdal (vara), 5011 Bergen
Hervor Braathen (vara), 2760 Brandbu

DESISJONSUTVALGET
Olaf  Strandvoll, (leder) 2380 Brumunddal
Jan H. Gulbrandsen, 2080 Eidsvoll
Unni Bilden, 9151 Storslett
Petter Elvestad (vara), 3145 Tjøme

APPELLUTVALGET
Heather Nicol, 0373 Oslo
Torstein Berglund, 1900 Fetsund
Aina Berg, 3741 Skien
Pekka Mykkeltvedt, 5162 Laksevåg
Magnhild Bådstøløkken, 3530 Røyse

ANKEUTVALG FOR
SPESIALISTGODKJENNING
May Kojan (leder), 7670 Inderøy
Erik Aarum, 1256 Oslo
Kjersti Strand, 9011 Tromsø
Bibba Benum (vara), 7024 Trondheim

LOVUTVALGET
Inga Bilberg (leder) , 3292 Stavern
Marit Bakken Ulsberg, 0576 Oslo
Jan H. Gulbrandsen, 2080 Eidsvoll
Anne-Brit Dræge, 4841 Arendal
Terje Løberg, 2315 Hamar

VALGKOMITEEN
Tine Møller (leder), 3275 Svarstad
Anne Ervik, 1453 Bjørnemyr
Astrid Brockhus, 3800 Bø
Lars Kirkerud, 1344 Haslum
Øivind Heyn,3269 Larvik

STYRET FOR FOND TIL ETTER-
OG VIDEREUTDANNING AV
FYSIOTERAPEUTER
May Arna Risberg (leder), 1358 Jar
Gunn Tove Hansen, 9610 Rypefjord
Tom Nyland, 0487 Oslo
Siv Mørkved, 7224 Melhus
Magnar Jørpeland (1. vara), 4023 Stavanger
Bente Kristin Smedbråten (2. vara), 2072 Dal

REDAKSJONSUTVALGET
2002-2004
Helga Kaale, 5063 Bergen
Nanna Hauksdottir, 9006 Tromsø
Jorunn Helbostad, 7038 Trondheim
Mai Bente Myrvold, 3044 Drammen

Idé-bank:

Du vet sikkert noe!
Som del av «Beveg-deg»-prosjektet ønsker styringsgruppen å

opprette en «Ide-bank» på NFFs hjemmesider. Mange fysiotera-

peuter i vårt langstrakte land er engasjert i  spennende aktivite-

ter og prosjekter som har det til felles med «Beveg-deg» pro-

sjektet at siktemålet er bedre folkehelse.

En kort presentasjon av disse prosjektene i en slik «Ide-bank», vil være en stimulans og motiva-
sjon for andre kolleger.

For å gjøre en «Ide-bank» sprudlende av liv, er vi avhengig av at du gir oss tips om prosjekter/
aktiviteter du kjenner til og mener har relevans til temaet. Mye av denne aktiviteten drives selvføl-
gelig også av andre yrkesgrupper enn fysioterapeuter, men bedring av folkehelse krever tverrfaglig
samarbeid, utveksling av erfaringer og felles innsats, så i vår «Ide-bank» er alt av interesse.

Vi vet at noen er beskjedne på egne vegne, så i denne sammenheng kan vil vel med positivt
fortegn oppmuntre til «angiveri», om både stort og smått.

Send en kort beskrivelse til grete.treider@fysio.no
På forhånd takk!

Eksempel på en «Beveg-deg-ide»:
«Hei !
To kvelder i uken har jeg til sammen fire timer trim/tre-
ning med kommunalt ansatte. Hver kveld blir det ved
loddtrekning delt ut en T-skjorte BEVEG DEG til dem som
deltar. Dette er blitt en stor suksess. Nå må jeg ha noen
flere skjorter på grunn av stor etterspørsel!

Hilsen Aksel H. Skjelbred, Aurland Fysioterapi»
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AKERSHUS
Gerty Lund, Mellomskarva 16, 1350 Lommedalen,
67 80 19 77 hj.kontor (man. 12.00 – 16.00)
67 52 18 01 a, 67 56 28 67 p /mobil: 95 83 03 73
67 80 19 78 faks a, gerty@online.no

AUST-AGDER
Bjørn Pettersen, Borås 37, 4900 Tvedestrand,
03 17 77/37 06 21 33 a, 90 20 93 76 mobil,
37 03 42 68 p, bj-pett3@online.no

BUSKERUD
Beathe Lind Halland, Lerkevn. 6, 3370 Vikersund,
32 24 57 35/70 a, 32 24 57 10 faks
32 78 82 84 p, nff-buskerud@Drammen.online.no

FINNMARK
Audun Bjerke, Blåbærlia 2 j, leil. 7, 9600 Hammer-
fest, 78 42 10 00/ 12 61 a, 92 28 53 31 p,
78 42 11 07 faks a, audunbjerke@hotmail.com

HEDMARK
Olai Myklebust, Kirkeveien 66, 2380 Brumunddal,
62 34 04 43 a, 62 34 27 96 faks,
62 34 04 43 p, ol-myk@online.no

HORDALAND
Janiche Helen Pedersen, Skoglien 18, 5057 Bergen,
55 56 79 50 a, 55 29 52 99 p, skoglien@c2i.net

NORDLAND
Kjell Anders Ness, Fenesveien 8
8550 Lødingen, 76 93 34 90/91 a
76 93 34 99 faks, 76 93 13 25 p
kjell.ness@lodingen-arbeidssenter.no

NORDMØRE OG ROMSDAL
Britt Rakvåg Roald, Hjellmyrnakken 19, 6429 Molde
71 21 74 60 a, 71 25 34 07 p, broald@online.no

NORD-ROGALAND
Geir Waaktaar, 5550 Sveio
53 74 00 68 a, 53 74 04 79 faks, 53 74 07 17 p,
mobil:  91 53 25 56, waaktaa@online.no

NORD-TRØNDELAG
Tove Vannes Sundby, Bregnev. 12, 7600 Levanger,
74 09 80 00/8139 a, 74 09 60 17 p,
mobil: 41 40 67 58, 74 09 85 00 faks
tovev@operamail.com

OPPLAND
Bodil Ulimoen, Risevegen, 2608 Lillehammer,
961 24 68 60/64 a/48 04 31 03, 61 26 96 12 p,
61 24 68 65 faks, bodiu@online.no

OSLO
Henrietta Richter U, Bregneveien 2 A, 1825 Tomter,
69 92 35 37 p, 23 49 68 07 a
22 93 30 81 NFF/22 56 58 25 faks NFF
nff.oslo@fysio.no

SOGN OG FJORDANE
Grytsje Kooistra, Seimsdalen, 6885 Årdalstangen,
57 66 52 46 a, 57 66 12 75 p, kooistra@online.no

SUNNMØRE
Alf Kåre Parr, Hatlevika 64
6016 Ålesund, 70 10 51 61 a
70 14 64 40 p, parr@c2i.net

SØR-ROGALAND
Ketil Simonsen, Grovene 38
4318 Sandnes, 51 59 92 89 a/51 59 92 99 faks
51 62 24 04 p, 95 14 71 37,
ketilsim@frisurf.no

SØR-TRØNDELAG
Jan Harry Størksen Elvegata 1 A
7012 Trondheim, 73 55 92 75 a 73 53 34 13 p
harry.storksen@ahs.hist.no

TELEMARK
Kjetil Loen, Hoppestad 52
3721 Skien, 35 00 37 46 a
35 59 33 19 p / 91 86 14 41 mobil
kjetil.loen@tss.telemax.no

TROMS
Anders Aasheim, Kantarellvn. 62
9100 Kvaløysletta, 77 64 24 78 a,
77 64 24 61 faks, 77 65 11 63 p,
anders61@online.no

VEST-AGDER
Ann Kristin Birkeland Aune, Fagerdalsveien 8 B
4617 Kristiansand, 38 07 58 01/09 a
38 07 58 21 faks a, 38 01 61 22 p
jv.aune@frisurf.no

VESTFOLD
Morten de Lange, Skolegata 15
3182 Horten, 33 08 54 55 a mobil: 97 55 01 60
33 04 08 40 p, morte-dl@online.no

ØSTFOLD
Tommy Aasli, Fabelfaret 6
1718 Greåker, 69 14 48 40 a
69 14 47 97 faks, 69 14 04 66 p
to-aasli@frisurf.no

NFFs faggrupper
NFFs faggr. for barne- og ungdomsfysioterapi
Ellen Braarud, HMS-SørTrøndelag. 73 84 87 62 a,
73 52 24 67 p, ellen.braarud@hotmail.com
Karin Størseth, Ørland Medisinske Senter.
72 51 41 46 a, 72 52 48 31 p,
karin.storseth@orlandkommune.no

NFFs faggr. for ergonomi
Leder Hein Dag Torgersen, Vidjeveien 61,
3151 Tolvsrød, 33 46 23 75 a, 33 46 46 31 fax,
33 32 80 32 p, 41 30 63 62 mobil, hmst@hms.vf.no
hein.dag.torgersen@hms.vf.no

NFFs faggr. for geronto- og geriatrisk fysioterapi
Kristin Sandvik Persson, Kipeåsen 12
5114 Tertnes, 55 53 18 25 a, 55 24 41 06 p

kristin.persson@bergen.kommune.no

NFFs faggr. for manuell terapi
Peter Christian Lehne, Postboks 797,
8510 Narvik, 76 96 79 99 a, 76 96 79 90 fax
76 94 74 21 p, imt@narviknett.no

NFFs faggr. for mensendieckfysioterapi
Ole Øien Rusletvedt, Dønskitoppen 16 S,
1346 Gjettum, 92 24 12 54 mobil oleor@online.no
sekretær Marit Krogstad:  markro@online.no

NFFs faggr. NOR
Grete Mellingen Homstøl, Hans Houensgt. 6,
3715 Skien, 97 53 62 11 mobil
35 53 53 62 faks, gretebms@frisurf.no

NFFs faggr. for kvinnehelse
Kjersti Hatlebrekke, Birkelundsbakken 1 b (3)
5231 Paradis, 55 55 34 80/81 a, 55 91 31 32 p,
55 13 62 71 faks, kje-hat@online.no

NFFs faggr. for psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi
Berit Ianssen, Ringvn. 26, 7600 Levanger,
74 08 99 77 a, 74 08 88 30 p, 74 08 91 26 faks
henlun@online.no

NFFs faggr. for idrettsfysioterapi
Knut Jæger Hansen, Tysleveien 13, 1163 Oslo,
23 26 56 03 a (NIMI), 22 29 53 58 p, knujh@online.no

NFFs faggr. for hjerte- og lungefysioterapi
Ingunn Midgaard Orø, Kjempeveien 1 c,
4631 Kristiansand, 38 07 30 34 arb/30 30
38 07 30 31 faks, 38 09 02 40 p
ingunn.oro@vas.no

NFFs faggruppe for onkologisk fysioterapi
og lymfødembehandling
Anne Claudi Stenseth, Haukelivn. 4, 1415 Oppegård,
66 80 25 23/24 a, 66 99 37 85 p,
anne.stenseth@c2i.net

NFFs fagforum
NFFs fagforum for terapiridning - FTR
Leder Trille Staubo, Hospitsvn. 25, 0789 Oslo,
22 49 11 76 fax, 22 49 09 94 p, kestaubo@online.no
Kontaktperson/sekretær:Trine Boysen, 67 13 96 32 p

NFFs fagforum for akupunktur
Gaute Mehl, Sømv. 31 C, 0493 Oslo,
22 11 50 02 a, 22 15 91 94 p.

NFFs avdelinger, faggrupper og fagforum

Privatpraktiserende
fysioterapeuters gruppe, PFG
Trond Hannestad, Søndre Øyjordet 32,
5038 Bergen, 55 53 91 20 a, 55 53 91
21 faks a, 55 25 73 72 p   mobil 41 20
17 94, hannman@online.no
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ÅRSABONNEMENT - LØSSALG
Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 800 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
6 13/5 16/5   7/6
7   3/6   7/6 28/6

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.

Mai
23.-24. Oslo. Kontinuerlig kvalitetsforbedring i
helsetjenesten – «State of the art».  Arr.: Norsk
sykehus- og helsetjenesteforening NSH. Info:
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening,
tlf: 22 40 25 50, e-post: nsh@nsh.no

25.-28. Århus, Danmark. Nordisk kongress i ge-
rontologi. Arr: Nordisk Gerontologisk Forening
med flere. Info: www.gerodan.dk/nkg

29.-1. juni. Trondheim. Den 15. nordiske konfe-
ranse for psykoterapeuter som arbeider med
traumatiserte flyktninger - «Menneskeverd,
flyktningepolitikk og helse».
Info: Marianne F. Fasting, tlf. 72 54 61 83, faks
73 53 51 41, e-post: psykosos.team@everyday.no
Nett: www.menneskeverd.no

Juni
5. Fossesholm Herregård, Buskerud. Sommer-
møte for avdeling Buskerud. Tema: Forebygging
av korsbåndskade i praksis med Håvard Engel.
Info:  Beathe-Lind.Halland@mhi.helse.buskerud-
f.telemax.no

6.-7. Oslo. Rus – psykiatri – dobbeldiagnose.
Forebygging og behandling av ungdom
Arr.: Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
NSH. Info: Norsk sykehus- og helsetjeneste-
forening, tlf: 22 40 25 50, e-post: nsh@nsh.no

14.-16. Reykjavik, Island. VI Nordic Conference
on Cardiac Rehabilitation.
Arr.: Icelandic Association of Cardiopulmonary
Rehabilitation Professionals. Info: Ferdaskrifstofa
Íslands/Icelandic Tourist Bureau Congrex Iceland.
Faks: + 354 562 3345. E-post: congrex@itb.is
Nett: www.tv.is/mbe

17.-18. Hamar. Årskonferanse for Forum for miljø
og helse. Tema: Fysisk aktivitet og friluftsliv.
Info: tlf.: 22 05 08 00, fmh@fmh.no

August
30.-31. Bergen. Ageing and Diversity. Konfe-
ranse om aldring. Arr: European Behavioural and
Social Science Research Section of the Internatio-
nal Association of Gerontology. Info:
www.nova.no/nyheter/kalender/ebssrssymp.htm

September
12.-14. Oslo. Nordisk kongress i
lymfødembehandling for fysioterapeuter. Arr.:
Skandinavisk forum for lymfologi. Info: Kristin
Ruder, epost: ruder@online.no

14.-18. Stockholm. European Respiratory
Society’s årlige kongress. Info: www.ersnet.org

Oktober
10.-11. Göteborg, Sverige. Den 3:e nordiska
konferensen i psykiatrisk och psykosomatisk
Sjukgymnastik/Fysioterapi. Tema: Møtet. Arr.:
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund i sam-
arbeid med det danske og norske fysioterapeut-
forbundene. Info: birgitta.bergmann@lsr.se.

11.-13. Oslo. Internasjonal Mensendieck-
kongress. 75 års jubileum Mensendieck
11. oktober. Info: markro@online.no

17.-19. San Carlos, Costa Rica. Internasjonal
fysioterapikonferanse. Tema: Fysioterapi i det
nye årtusenet. Arr.: Santa Paula Universitetet.
Info: www.terapia.or.cr/Events.html

24.-26. Piza, Italia. 14th annual meeting for euro-
pean academy of childhood disability.
Tema: Treatment of childhood disabilities.
Info: www.inpe.unipi.it/eacd2002 

November
27.-30. Wien, Østerrike. European congress on
prevention of diseases through physiotherapy.
Info: Procon Conference, Incentive & Event Ma-
nagement GmbH, Ms Carina Satke, Odoakergasse
34-36/3, 1160 Wien. Tlf.: +43/1/486 40 40-45,
faks: +43/1/486 40 40-46.

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre. Tips oss om konfe-
ranser og seminarer som kan være av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan
planlegge 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.

2003
Januar
20.- 21. Oslo. Den 4. nasjonale lungere-
habiliteringskonferansen. NFFs kontaktperson:
Liv Circhirillo tlf.: 67 92 94 47,
e-post: livcirchi@hotmail.com
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T-skjorter/antall: M L XL XXL
❏ ❏ ❏ ❏

Leveringsadresse:

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

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

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

Telefon dagtid: ........................................................................................................

Fakturaadresse:

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

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

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

Du kan bestille artiklene ved å sende inn bestillingsslippen til NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo, eller sende din bestilling til francoise.thorkildson@fysio.no

 med hverdagsråd om
hvordan vi kan ta vare på helsa
Sjekkheftene er gratis.

JEG BESTILLLER:
Sjekkhefter/antall: ❏

 i god kvalitet med
kampanjelogo og web-adresse
T-skjorten finnes i størrelse M, L, XL og XXL
og koster kr.  90,-  per skjorte.

T-skjorte

«Sjekkhefte»

Det seneste innen digital teknologi gjør 
det mulig på en enkel og smidig måte å
presentere skinnen som har erobret verden.
Her kan du se ulike pasienter, høre deres
egne kommentarer, se gåanalyse og ta del 
i tilpassing og utprøving som er en viktig
del for skinnens funksjon. Dessuten finnes
dokumentasjon, brosjyre og manual med
CD-rom’en.

Torvald, 65 år,
slagpasient:
”Nå kan jeg klare meg selv.
Tidligere var jeg avhengig av
rullestolen min. Dette betyr
frihet både for meg selv og

min kone - hun behøver ikke uroe seg når jeg
er alene hjemme.”

Se, hør og ta del i

ToeOFF

Bestill ditt gratiseksemplar
av ToeOFF ® CD-ROM på www.campscandinavia.se/toeoff.htm,
fax til 22 37 46 00 eller via mail toeoff@campscandinavia.se

Den nye generasjonens dorsalskinne Se mer på CD-rom

R

Kerstin, 49 år,
post-polio:
Gåanalyse med animering 
av Kerstins gåmønster. 
”Etter 45 år med halting 
kan jeg nå gå normalt.”

NYHET
Dennis, 44 år,
med skivebrokk:
”Den betyr alt for meg. Uten 
skinnen kan jeg ikke gå spe-
sielt langt uten at det gjør 
vondt i fot og ben. Jeg kan helt 
enkelt ikke tenke meg å være uten skinnen min.”
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Ibux Gel
er et nytt, reseptfritt smertestillende middel på
tube.

Ibux Gel
Brukes på muskelsmerter ved forstuinger og 
forstrekninger. 

Ibux Gel
Smøres direkte på huden.  
All effekt der smerten er.

Ibux Gel
Ingen begrensning i behandlingstidens lengde.
Ingen rapporter om fototoksitet. Pasienten 
tåler sol.

All effekt 
der smerten er

Best for dine pasienter.....

10 cm
der det gjør
vondt

Brukes ved milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Brukes ikke på slimhinner, i øynene eller på skadet hud. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes. Skal ikke brukes av personer som ikke tåler 
acetylsalicylsyre, ibuprofen eller andre betennelsesdempende legemidler. Skal ikke brukes av gravide de 3 siste måneder før fødselen. Les nøye pakningsvedlegget på innsiden av esken.
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