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Ode til forskningsbasert trening
(og svar på utallige provokasjoner) skrevet i anledning
Hanna B. Finckenhagen, Jan Helgerud og Jan Hoff sitt kurs
i trening på «Pirbadet», Trondheim 10.-14. juni 2002.

Jeg ble så gla’ da Jan’ene sa
at alder var ingen hindring!
Det var mangel på action som var en fatal attraction
og det følte jeg som en lindring.

Så bare jeg trente, så kunne jeg forvente
en kropp lik en som var tjue.
Som inspirasjons-spire, nevnt’n 4-4
resten sku’ ordnes i hue.

Slik vi sku’ ha det, sku’ testes i «badet»
vi løftet, dyttet og sparket.
Jeg var litt forkjøle’, men uten å nøle
jeg satset – og hostet og harket!

Jeg skjønte jo straks at O2-max
bare sku’ være rundt hjørnet.
Og Hoffer’n – den styggen – med vektstang på ryggen,
fikk ekstensoren min til å tørne!

Og jeg, da, min tåpe, sto der og måpe’
som om jeg sku’ falt ned fra sola
For meg er Max nå til dags
min favoritt-type Cola.

Jeg kunne jo ikke banne i nærhet av Hanne
dessuten fant je’kke pusten
som skulle til for å si det man vil;
jeg var anaerob, klønet og rusten!

Jan «He» sa til meg, han var kos’lig og grei:
– Det her får du ei gjort i vannet!
Jeg slet for følge min tredemølle
og nikket, jeg orka’kke annet!

Med skam må jeg melde, det ideelle
for meg etter denne seanse.
var at energien skulle flomme som vin,
og kanskje begunstige en romanse?!

Enhver Tove eller Bitten på atten eller nitten
ville lovprise min virilitet!
Et problem ville blitt, en sjalu Bradd Pitt
jeg ble slank der jeg før var fet!

Så det er klart at jeg jobba, om jeg ble robba
for fosfater, sukker og fett!
Jeg sleit og svetta, og holdt på å detta
av mølla, å væra ung er’kke lett!

Da slo det meg brått, det hadde jeg fått
og som var årsak til Jan’enes pop-kåring
var en ny kropp, men det jeg ei plukka opp,
var at det var kroppen til en dødssliten tjueåring!

I Dagblad-avisen nevnte de prisen
på det å være ung i dag:
De bruker Viagra for å få penis-podagra;
(ikke alle er konstant i slag!)

Så moralen i denne talen
blir, som en konklusjon:
Man blir fort trøtt av å være tjue støtt,
kanskje er det en slags stagnasjon?

Som en siste bemerkning, og enda en forsterkning
Nå som jeg først er på gli’
Jeg har nettopp pønske’ ut et nytt mål og ønske:
jeg vil heller blir ....... 49!

Odd Magne Lundby, 54 år

REISER 
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Elever som driver med regelmessig fysisk
aktivitet over et visst nivå, skårer høyere enn
andre når de testes på forståelse av rota-
sjon. Anne Birgitte Fyhn har undersøkt om
kroppslige erfaringer har betydning for
mattematikkforståelsen.

I den nye spalten «Blikk på forskning» presenteres og
kommenteres ny fysioterapiforskning. Spalten blir til i
samarbeid med det australske fysioterapitidsskriftet
og Sosial- og Helsedirektoratet (bildet). – «Blikk på
forskning» formidler ny forskning på en kortfattet,
moderne og effektiv måte. Særlig positivt er det at
kommentarene knytter forskningen til praksisfeltet,
sier fagredaktør Vigdis Underland.

Trond Wiesener mener at retningslinjene for be-
handling av akutte korsryggsmerter, som kom i
vår,  representerer en gammeldags tenkemåte. I en
kronikk skriver han at ryggproblematikk er så vidt
omfattende at det er vanskelig å lage ensartede
retningslinjer som skal gjelde på en så spredt
pasientgruppe.

Beitostølen Helsesportsenter sliter i likhet med
opptreningsinstitusjonene med økonomien. Men
tross nedskjæringer kan de vise fram et spennende
tilbud. Senteret satser på aktiviteter som oppleves
som attraktive og populære både hos unge og
gamle.
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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.

En fjær i hatten

Det fins om lag 100 alternative behandlingsmetoder på markedet (NOU 1998:21). En del

av metodene – som flyt-terapi, edelstens essensterapi, didgeridoo lydmassasje og

primalterapi – er av det eksotiske slaget og er ubetydelig etterspurt. Andre metoder, for

eksempel akupunktur, homøopati, naprapati og osteopati, er mer aksepterte og etter-

spørres av stadig flere som ønsker hjelp for sine helseplager. Utøverne av disse metodene

konkurrerer med fysioterapeuter om pasientene, og de arbeider hardt for offentlig aner-

kjennelse. Da en arbeidsgruppe i Helsedepartementet skulle gjennomgå hvilke

behandlingsmetoder som skulle inngå i «egenandelstak 2» (se nærmere omtale på side

48), var det derfor spennende å se hvordan myndighetene vurderer de ulike behandlings-

metodene. Arbeidsgruppens rapport er nå lagt fram. Gruppen setter opp kriterier for

hvilke helsetjenester som er aktuelle for en ny takordning. Kriteriene er blant annet at:

● Tjenesten skal ha dokumentert medisinsk effekt.

● Det må foreligge en faglig og/eller administrativ vurdering av behov og kontroll/

godkjenning av forbruket.

● Staten bestemmer eller medvirker til fastsetting av priser/egenandeler/refusjoner.

Alternativ behandling/naturprodukter bryter ifølge arbeidsgruppen alle de oppstilte

kriteriene. Selv om funksjonshemmede og kronikere har «ikke ubetydelige utgifter» på

alternativ medisin, er det uaktuelt å ta med slike utgifter i takordningen. Også

kiropraktorbehandling foreslås holdt utenom.

Fysioterapi beskrives derimot som «et anerkjent behandlingstilbud» med dokumentert

medisinsk effekt på en rekke sykdommer og funksjonshemninger. Systemet med legere-

kvisisjoner før stønad gis, sikrer en kontroll av bruken. Forhandlingsordningen mellom

staten/KS og NFF sikrer ryddighet i fastsettingen av prisene. Alt dette gjør, skriver ar-

beidsgruppen, at fysioterapi bør innlemmes i den nye takordningen.  Gruppen anbefaler

samtidig at diagnoselisten som gir rett til gratis fysioterapi, opprettholdes. Det betyr at de

som har store utgifter til fysioterapi, men som ikke omfattes av diagnoselisten, kan oppnå

full skjerming når taket nås. Dette er bra både for pasienter og fysioterapeuter.

Arbeidsgruppens anbefalinger er en viktig anerkjennelse av fysioterapi som et seriøst

helsetilbud. De er også en fjær i hatten for alle de i NFF som har arbeidet iherdig for do-

kumentasjon av medisinsk effekt og for et ryddig system i prisfastsettingen av tjenesten.



5Fysioterapeuten nr. 8    august  2002

 AktueltOMI

I desember vedtok NFFs sentral-

styre med fem mot fire stemmer å

ikke godkjenne OMI-kurs som et-

terutdanning i oppbygging av en

spesialistgodkjenning. Nå har sen-

tralstyret endret vedtaket.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Etter fjorårets vedtak var det mange som
reagerte på at ingen fra Cyriax-miljøet var
representert på sentralstyremøtet, mens
manuellterapeutene stilte med to represen-
tanter. I tillegg ble saken betegnet som van-
skelig av mange av sentralstyrets medlem-
mer. Det knappe flertallet for ikke godkjen-
ning, bidro også til reaksjonene.

Are Ingemann i OMI-gruppen gikk hardt
ut og påsto seg motarbeidet av MT-gruppen.
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe

Nytt OMI-vedtak
i NFF ba sentralstyret se på saken på nytt.

Saken har vært på sentralstyrets saksliste
flere ganger i løpet av vinteren og våren. På
siste møte før sommerferien gjorde sentral-
styret følgende enstemmige vedtak:

«Medlemmer som har gjennomført OMI-
kurs før august 2002, kan få godkjent deler
av kurstimene som tellende fysioterapi-
spesifikk etterutdanning i oppbygging i noen
av NFFs spesialiteter. Medlemmer som tar
OMI-kurs etter dagens fagplan etter august,
vil ikke få godkjent kurstimer som tellende i
oppbygging av spesialitet. Endringer av
OMI-kursenes fagplan kan føre til ny be-
handling i NFFs organer.»

Imøtekommet
Anne Lexow, leder i NFF, sier til FYSIOTE-
RAPEUTEN at saken ble tatt opp igjen etter
en henvendelsen fra PFG.

– Bakgrunnen er at NFF ikke har noe å
utsette på OMIs fagplan utover manipulasjo-
nen, som OMI-gruppen starter opp med fra
første dag. De har imøtekommet vår skepsis
og ønsker å endre fagplanen slik det er gjort
i Sverige, og starte manipulasjon på et se-
nere tidspunkt, sier Lexow.

Hun bekrefter også at sentralstyret vil
vurdere fagplanen på nytt dersom OMI-
gruppen kommer med et nytt forslag.

Trond Hannestad, leder i PFG, er fornøyd
med resultatet av PFGs initiativ til en om-
kamp på vedtaket og i forhold til å ivareta
de medlemmene som ble berørt av det første
vedtaket.

– Nå er det opp til OMI-gruppen selv å
jobbe videre med denne saken, sier han.

Vil endre
Astrid Olafsdottir, leder i Norsk forening for
klinisk ortopedisk medisin, sier at forenin-
gen vil gjøre endringer i fagplanen i tråd
med den svenske modellen.

– På det første styremøtet til høsten vil
dette bli diskutert. Vi kommer til å forandre
på rekkefølgen i kursopplegget, slik at mani-
pulasjon kommer til slutt, sier Olafsdottir.

Et endelig forslag regner hun med vil bli
presentert for NFF i løpet av høsten. ■

Kajakk og korsang på resept
Leger og fysioterapeuter i Oppgård kommune skriver ut padling og konsertbesøk

istedenfor valium og hjertemedisin, skriver Aftenposten.

Praksisen er en del av prosjektet «Grønn resept». Alle legene og fysioterapeu-

tene har ved siden av reseptblokken fått en perm som inneholder et hefte med

oversikt over alle sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter i kommunen. Målet er

å tilby trim og trivsel, forklarer prosjektleder Mona Stensrud.

Fysioterapeut Randi Grefslie sier permen «Grønn resept» er et godt verktøy til

å finne eksakte opplysninger om ulike aktiviteter i kommunen.

– Vi er opptatt av at pasienten selv finner noe lystbetont de vil starte med.

Å gjøre noe en selv finner som meningsfullt, er det svært mye helsegevinst i, sier

Grefslie.

Stor søkning til utdanningene
Tall fra Samordna opptak viser at 2.352 søkere har fysioterapeututdanning som

førstevalg ved årets opptak til høyere utdanning. Det er 52 flere enn i fjor.

Det er fire høgskoler som har fysioterapeututdanning. Høgskolen i Osl(HiO)/

fysioterapeututdanninga har 833 søkere, Høgskolen i Sør-Trøndelag 588, Høgskolen i

Bergen 575, Høgskolen i Tromsø 211 og HiO/mensendieckutdanningen 145.

De fire høgskolene har til sammen snaut 300 studieplasser. De mange søkerne gjør

at det er hard konkurranse for å komme inn. For å komme inn på fysioterapeut-

utdanningen må man ha 59-62 poeng.

I behandlingen av en pasient må man 
ofte ha hjelp av “en tredje og fjerde 
hånd” for å få best mulig effekt. Fra 
Vital Base får du de best utformede 
pøller, ringputer, kuber, 3-kant pøller, 
linseformer - alle mulige former og 
kvaliteter, til alle mulige formål. 
Materialvalg er alltid tilpasset form og 
bruksområde, og det faktum at putene 
brukes i klinikker til mange pasienter. 
Alle puter og trekk er vaskbare.

De beste og mest funksjonelle 
hjelpe- og støtteputer kommer 
fra Vital Base AS.

VITAL BASE AS 
Myravegen 2, N-6060 Hareid. Tel. +47 70 09 59 50. 
Fax +47 70 09 59 51. E-mail: fi rmapost@vitalbase.no 
Internet: www.vitalbase.no

Kliniske hjelpe- og støtteputer
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Aktuelt Blikk på forskning

Tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN

starter fra og med dette numme-

ret en ny faglig spalte: «Blikk på

forskning».

Av Espen Mathisen

«Blikk på forskning» lages i samarbeid med
Australian Journal of Physiotherapy (tids-
skriftet til det australske fysioterapeut-
forbundet) og Sosial- og helsedirektoratet.
I spalten finner du sammendrag av aktuelle
vitenskapelige artikler om fysioterapi som
har stått i andre tidsskrifter. I tillegg til sam-
mendragene, blir artiklene også kommen-
tert. Dersom studiene artiklene bygger på,
har sterke eller svake sider, kan det for ek-
sempel bli bemerket. Kommentarene kan
også handle om hvordan studien stiller seg i
forhold til andre studier som er gjort på om-
rådet, relevans og eventuelle konsekvenser
for praksisfeltet.

Det australske tidsskriftet kaller disse
presentasjonene/kommentarene Critically
Appraised Papers, CAPs. De har vært faste
innslag i bladet der nede i flere år.

Direktoratshjelp
Det var på et møte i verdensorganisasjonen
for fysioterapeuter i London i fjor høst at
samarbeidet ble etablert. Her traff de to nor-
ske fysioterapeutene Gro Jamtvedt og Kåre
Birger Hagen den australske fagredaktøren
Robert Herbert. Jamtvedt og Hagen, som
begge jobber i Sosial- og Helsedirektoratet,
ble engasjert av Australian Journal of
Physiotherapy til å skrive Critically
Appraised Papers. Samtidig ble det avtalt at
CAPsene skulle kunne oversettes til norsk
og trykkes i det norske tidsskriftet.

– Vi syntes dette var en fin deal. På
denne måten får norske fysioterapeuter til-
gang på og innblikk i internasjonal fors-
kning på fysioterapi på en enkel på måte.
Ved å bruke FYSIOTERAPEUTEN som
formidlingskanal, når vi så å si rubbel og bit
av norske fysioterapeuter – både de som be-
finner seg i praksisfeltet og de som arbeider

Ny spalte
med forskningsstoff

med faget på akademisk nivå, sier de to.
Hagen legger til at de er på jakt etter kom-

petente kolleger som kan skrive CAPs-er.
– Det er en spennende oppgave. Å skrive

en kommentar til aktuell forskning er en god
mulighet for faginteresserte til å bli med i en
internasjonal fagdebatt, reklamerer han.

Det er et mål for Sosial- og Helsedirekto-
ratet å bidra til at beslutninger i kommune-
helsetjenesten er basert på pålitelig kunn-
skap. Produksjon av «Blikk på forskning»
for FYSIOTERAPEUTEN er et ledd i arbei-
det med å oppnå dette målet, forteller
Jamtvedt og Hagen. Oversettelsene av
CAPsene fra engelsk til norsk er det fysiote-
rapeut Lillebeth Larun, også hun ansatt i di-
rektoratet, som står for.

Kvalitet
Fagredaktør Vigdis Underland er glad for å
kunne presentere mer forskningsstoff i
tidsskriftets spalter.

– «Blikk på forskning» formidler ny fors-

Samarbeidspartnere. Lillebeth Larun (t.v.), Kåre Birger Hagen og Gro Jamtvedt i Sosial- og
helsedirektoratet forsyner sammen med Australian Journal of Physiotherapy FYSIOTERA-
PEUTEN med ny forskning. Foto: Espen Mathisen

kning på en kortfattet, moderne og effektiv
måte. Særlig positivt er det at kommentarene
knytter forskningen til praksisfeltet, sier hun.

Underland er ikke redd for at presentasjo-
nene blir for «tabloide».

– Vår samarbeidspartner Australian Jour-
nal of Physiotherapy er et meritterende tids-
skrift som er registrert i Medline og en rekke
andre databaser. De har strenge kriterier for
det som publiseres. Det borger for at stoffet
vi får tilgang på, holder høy kvalitet, sier
hun. ■

blikkpå forskning
- finner du på side 14
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Fra 1. juli fikk leger lovpålagt plikt til å vurdere om sykmeldte
kan være i delvis arbeid gjennom en såkalt forenklet funksjons-
vurdering. Fra samme dato blir det billigere for arbeidsgiver å
holde på og rekruttere eldre arbeidstakere. Samtidig kan inkluder-
ende arbeidslivsvirksomheter få ny refusjon fra folketrygden for
utgifter knyttet til å tilbakeføre langtidssykmeldte. Alt er ledd i re-
gjeringens oppfølging av Intensjonsavtalen om et mer inkluder-
ende arbeidsliv.

– Nå er virkemidlene fra myndighetenes side på plass i arbei-
det med å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Det er derfor in-
gen grunn til å nøle med å tegne avtale om å bli en inkluderende
arbeidslivsvirksomhet, sier arbeids- og administrasjonsminister
Victor D. Norman.

– De nye tiltakene skal bidra til å hindre at folk med redusert
arbeidsevne blir tvunget ut av arbeidslivet, sier sosialminister
Ingjerd Schou.

Bedriftshelsetjenesten i inkluderende arbeidslivsvirksomheter får
en egen refusjonstakst i folketrygden for arbeid med å tilbakeføre
langtidssykemeldte og uførepensjonister til arbeid.  For arbeidsta-
kere over 62 år blir arbeidsgiveravgiften redusert med fire pro-
sentpoeng fra 1. juli. Det blir dermed billigere for arbeidsgiveren
å holde på og rekruttere personer over 62 år.

Ett av hovedprinsippene som legges til grunn i Intensjons-
avtalen for et mer inkluderende arbeidsliv, er større vekt på funk-
sjonsevne. Etter en presisering i folketrygdloven heter det «Vur-
deringen av arbeidsuførheten skal ta utgangspunkt i en funksjons-
vurdering».

De aller fleste legene i landet har praktisert såkalt forenklet
funksjonsvurdering fra 1. mai. Fra 1. juli er dette en lovpålagt
plikt. Når legen sykemelder en pasient, legges det opp til at legen
foretar en avveining  om den sykmeldte pasienten må holde seg i
ro uten å kunne være til stede på arbeidsplassen eller kan være i
aktivitet på arbeidsplassen. Pasienten kan være i aktivitet enten
gjennom aktiv sykmelding eller med reisetilskudd som alternativ
til sykepenger. Legen skal også besvare spørsmål som er av be-
tydning for en dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på den
enkelte arbeidsplass.

Fra  1. juli får arbeidsplasser som har blitt inkluderende
arbeidslivsvirksomheter en egen refusjonstakst i folketrygden for
arbeid med å tilbakeføre langtidssykmeldte og uførepensjonister
til arbeid. For disse virksomhetene  blir det dermed billigere å få
langtidssykmeldte og uførepensjonister tilbake i arbeid. Taksten
skal kunne benyttes ved bedriftsinterne tilretteleggingstiltak for å
få sykmeldte tilbake i arbeid. Den skal også kunne benyttes når
bedriftshelsetjenesten støtter opp under Aetats arbeid med å
tilbakeføre uførepensjonister til arbeid.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inn-
gått mellom partene i arbeidslivet og myndighetene 3. oktober
2001. Avtalen har som mål å redusere sykefraværet og bruk av
uførepensjon,  få flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne i
arbeid og øke den reelle pensjoneringsalderen. ■

Nye tiltak for å beholde
eldre, syke og uføre
i arbeid
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Aktuelt Helsesportsenter reduserer driften

Det er ikke bare private opptre-

ningsinstitusjoner som sliter med

økonomien. Beitostølen Helse-

sportsenter har de siste årene hatt

problemer med å få driftsutgiftene

til å passe inn i den økonomiske

rammen og dermed gitt røde tall i

driftsbudsjettet.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Direktør Rolf Helge Grønås forklarer dette
med at budsjettrammene for de tre siste
årene er blitt bestemt ut fra fjorårets budsjett,
påplusset tre prosent. Dette deles på antall
kurdøgn, 19.500 per år. I år er kurdøgns-
prisen 1.903 kroner og er eneste
finansieringskilde.

– En viktig årsak til våre røde tall er at
kostnadsøkningen har fulgt en helt annen
kurve enn inntektene. I våre rammer er det
ikke tatt høyde for økte pensjonskostnader
og blant annet den store økningen i energi-
priser, som totalt gir store utslag for vårt
driftsbudsjett. Vi gikk ut av 2001 med 1,5
millioner i underskudd. Av dette var en mil-
lion økte pensjonskostnader. I inneværende
år vil vi få et underskudd på minimum en
million. Da er ikke lønnsøkningen, som er
tre prosent høyere enn Helsedepartementets
beregninger, medregnet, sier Grønås.

Vedlikehold
Direktøren har regnet og finkjemmet
budsjettallene for å finne fram til poster hvor
det er mulig å spare inn. Mens sentralt belig-
gende institusjoner kan sette ut tjenester,
gjør BHSS sin beliggenhet det umulig å eks-
empelvis sette kjøkkentjeneste ut på anbud.

– Vi har en bygningsmasse som har pas-
sert 30 år, som trenger vedlikehold. På et
tidspunkt vil vi få en eksplosjon i behovet
for fornyelse. Dette må vi selv finne «rom»
for i driftsbudsjettet, sier Grønås.

Før sommerferien  presenterte direktøren
en tiltaksplan for styret hvor målet er å spare
inn i overkant av to millioner kroner i løpet
av halvannet år, i hovedsak basert på
stillingsbesparelser.

Røde tall gir færre ansatte
– Vi søker så langt som

mulig å unngå oppsigelser,
og unnlater heller å lyse ut/
besette ledige stillinger.
Blant stillinger som ikke blir
besatt er en vakanse på
idrettsinstruktørassistent. En
ledig sykepleierstilling blir
ikke utlyst. Vi har fått hjem-
mel, men ikke penger fra
departementet på en
overlegestilling i fysikalsk
medisin og rehabilitering.
Dette er kompetanse vi vir-
kelig trenger, understreker
han.

Posisjonerer seg
Grønås mener helsesports-
senteret har en unik kompe-
tanse og store utviklings-
muligheter.

– Vi jobber med videre-
utvikling av bedriften og vi
mener det er behov for vårt
produkt. Dette får vi be-
kreftet ved at stadig nye
aktører melder seg som in-
teresserte samarbeidspart-
nere, for eksempel Sunnaas
sykehus og habiliterings-
team i kommuner og fyl-
ker. Vi posisjonerer oss
også i forhold til Helse
Øst-Norge og de tre andre Regionale helse-
foretakene i Sør-Norge, sier direktøren.
Han mener bedriften har en unik kompe-
tanse og store utviklingsmuligheter. Blant
annet ses det på mulighetene til i større grad
å bruke tilpasset fysisk aktivitet som et vir-
kemiddel mot sykemelding og uføretrygd,
som myndighetene har satt på dagsorden.

Unikt tilbud. Direktør Rolf Helge Grønås jobber for
å videreutvikle Beitostølen Helsesportsenter.
Foto: Heidi Johnsen

En høy andel av våre brukere er yrkesaktive
som er avhengig av opphold hos oss for å
kunne stå i arbeid. Økt fokus på barn og
ungdom og bruk av vårt virkemiddelapparat
er også svært aktuelt, sier Grønås.

Reportasje som viser noe av tilbudet
på Beitostølen, side 23-27.

En sjelden guide
«En sjelden guide» foreligger nå  med informasjon om cirka 200 sykdommer, tilstander og

funksjonshemminger med færre enn 100 individer pr million innbyggere. For hver medisinske

tilstand finnes det en henvisning til et av landets kompetansesentra som kan bidra med informa-

sjon og  kontakter. I oversikten finner du også en oversikt over kompetansesentraene, hvor de er

og hvordan du kan få kontakt med dem.

«En sjelden guide» kan bestilles fra Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for sjeldne

funksjonshemminger på grønn linje 800 41 710. På denne telefonen gis det også informasjon om

sjeldne tilstander og hvordan man finner frem i hjelpeapparatet.

PS
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Har jenters og gutters fysiske aktivitetsnivå
sammenheng med deres romforståelse?

Gjennom å danse blir man finkere til å forstå samspillet mellom rom og rotasjon.

Hvorfor kan ikke skolejenter kombinere danseundervisning med matematikk-

undervisning? Kroppslige erfaringer ser ut til å ha større betydning for

matematikkforståelse enn man tidligere har antatt.

Av Anne Birgitte Fyhn, lektor i matematikk,
Høgskolen i Tromsø

Artikkelen er tidligere publisert i Kvinne-
forskning 2002, 26(1), 112-21. Den trykkes
med tillatelse av Kvinneforskning og
forfatteren.

Min hovedfagsoppgave i realfagsdidaktikk
(Fyhn 2000) handler om sammenhenger
mellom elevers deltakelse i ulike fritidsakti-
viteter og deres skåre på matematikk-
oppgaver. Da jeg begynte på hovedfags-
studiet, hadde jeg mer enn ti års erfaring
som matematikklærer i grunnskolen. Jeg
trodde at elever som drev med tegning eller
formingsaktiviteter, ville lykkes bedre enn
andre elever med oppgaver i geometri. Dette
på bakgrunn av at disse elevene hadde erfa-
ring fra å jobbe i rommet og med ulike
former.

Så vidt jeg kunne se, var tegne- og for-
mingsaktiviteter betydelig mer utbredt blant
jenter enn blant gutter. Ved videregående
skole i min hjemkommune, linja for tegning,
form og farge, var mer enn 90 prosent av
elevene jenter. Kombinert med min anta-
gelse om at formingsaktiviteter fremmet
romforståelsen, hadde jeg vanskelig for å
forsone meg med påstanden om at jenter an-
givelig skulle ha dårligere romforståelse enn
gutter. Jeg søkte å belyse følgende spørsmål:

– Har elever som driver med formingsak-
tiviteter, bedre romforståelse enn elever
som ikke driver med slike aktiviteter?
– Har jenter og gutter like god rom-
forståelse?

Jeg valgte matematikkoppgaver fra
TIMSS-undersøkelsen (Third International
Mathematics and Science Study) og fra opp-
følgeren TIMSS-Repeat. Norske tiende-
klassinger ble testet på matematikkoppgaver
innen geometri og andre emner. Til min for-
undring fant jeg ikke noe som tydet på at
elever som drev med tegning- eller for-
mingsaktiviteter på fritiden hadde bedre
romforståelse enn andre. Jeg undersøkte om
utøvelse av andre fritidsaktiviteter kunne
samsvare med riktig løsning av disse oppga-
vene. Dette ledet meg til spørsmålet: Har
elever som driver på med fysiske aktiviteter,
bedre forståelse av rotasjon enn øvrige
elever? Rotasjon er et element i rom-
forståelse. Jeg fant ingen indikasjon på at
god romforståelse skyldtes kjønn. Jeg endte
med spørsmålet: Lykkes jenter og gutter best
innen ulike elementer av romforståelse?

Romforståelse og geometri
Geometri er å begripe rommet… det rom-
met som barnet lever, puster og beveger
seg i. Det rommet som barnet må lære å
kjenne, undersøke og erobre for å bli i

Ordforklaringer
The Third International Mathematics Study,

TIMSS, er et internasjonalt prosjekt som

analyserer læreplan, undervisning og

elevenes kunnskaper innen matematikk og

naturfag. TIMSS ble gjennomført i 1994-95

og fulgt opp ved TIMSS-Repeat i 1998-99. I

den nye TIMSS 2003 er grunnlaget for og

utformingen av testene revidert, og

akronymet står nå for Trends in Internatio-

nal Mathematics and Science Study.

Programme for International Student

Assessment, PISA, er et internasjonalt

prosjekt i regi av Organisation for economic

cooperation and development, OECD, som

har til oppgave å måle skoleelevers

kunnskaper og ferdigheter innen lesing,

matematikk og naturfag.

L-97, nasjonal læreplan for den 10-årige

grunnskolen, er et forpliktende styrings-

dokument med mål og prinsipper for

opplæring i grunnskolen.

(Red.)
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stand til å leve, puste og bevege seg bedre
i det. (Freudenthal, gjengitt i Clements &
Battista 1992, side 420, min oversettelse,
min utheving)

Her i Norge er det vanlig at små jenter le-
ker med dukker. De kler av og på dem, put-
ter dem i dukkevogna og kjører tur med
dukkevogna. De lærer å kjenne hvordan det
er å skyve dukkevogna opp bratte bakker. De
undersøker hvordan det er å kjøre dukke-
vogn på gress og på grus og på asfalt, de un-
dersøker hvordan det er å kjøre dukkevogn
med mye og lite last, hele veien til butikken.
De erobrer erfaring nok til å vurdere om et
nytt klesplagg passer i størrelse til de ulike
dukkene, de erobrer erfaring nok til å vite
hvor langt opp de må ha kalesjen for at det
ikke skal regne på dukka. Vi voksne tenker
ikke alltid over at all denne virksomheten
kan være med på å utvikle jentenes rom-
forståelse.

Hva slags ord bruker vi? Dersom vi snak-
ker om romsans, snakker vi indirekte om noe
medfødt, noe som vanskelig kan utvikles og
forbedres. Snakker vi derimot om rom-
forståelse, har vi langt på vei åpnet for mu-
ligheten for påvirkning og utvikling. Jeg har
valgt å benytte begrepet romforståelse, da
jeg ikke har funnet seriøse forskningsresulta-
ter som har dokumentert noen medfødt
romsans.

Romforståelse er en del av matematik-
ken. Etnomatematikeren Bill Barton beskri-
ver matematikk som et system satt sammen
av tre hovedelementer, gitt ved symbolene
Q, R og S:

Et QRS-system er et meningsfullt system
som for en gruppe mennesker gir mening
til mengde/antall (Quantity, Q), sammen-
henger/relasjoner (Relationships, R) og
rom (Space, S). (Barton 1999, min over-
settelse, min utheving)

Spør jeg tilfeldige mennesker hva mate-
matikk er, får jeg ofte svar som dette: Mate-
matikk er sånt som handler om tall, utregnin-
ger, formler og geometriske konstruksjoner.
Vurderer jeg dette i lys av QRS-systemet, vil
tall og utregninger hovedsakelig passe inn
under Q, formler passe inn under R og geo-
metri passe inn under S.

Frisører kan defineres som en gruppe
mennesker. Frisørens matematikk handler
blant annet om følgende:

Q: Vurdering av hårets lengde, hvor mye
må klippes, hvor kort blir håret etterpå,
hvor mye fargestoff trengs til ulike hår-
tykkelser, hva blir prisen på klipp og
striping med rabatt, hvor lang tid behøver
jeg til den og den kunden…
R: Hvordan lage fletter, forholdet mellom

ulike fargestoffer for å blande den ene el-
ler den andre fargen, regelmessig behov
for klipping hvor ofte, sammenhengen
mellom anvendt shampomengde og
hårlengde…
S: Hvilke frisyrer passer til ulike hode-
fasonger, se for seg ulike frisyrer til folk
med kort eller lang hals, hvordan klippe
for å få en luftig frisyre…

Erfaring og læring
Nowood Russel Hanson (Hanson 1958) var
inspirert av den sene Wittgenstein, og han
valgte sine ord med omhu. Russel Hanson
tenkte seg følgende historiske eksempel: De
to vitenskapsmennene Tycho Brahe og Jo-
hannes Kepler sitter sammen og ser på sol-
oppgangen. Brahe var overbevist om at sola
kretset rundt jorda, og at de øvrige planetene
kretset rundt sola. Han var overbevist på
grunn av sine utallige observasjoner. Kepler
hadde jobbet videre med Brahes innsamlete
materiale, og han var overbevist om at jorda
gikk rundt sola.

Russel Hanson reiste spørsmålet: «Ser de
det samme ved soloppgang?» De observerer
den samme soloppgangen, men de tolker den
ulikt. «Å tolke er å tenke, å gjøre noe» (Han-
son 1958, s. 11, min oversettelse).

Russel Hanson skiller mellom de to ut-
trykkene se som og se at. Først registreres
observasjonene våre, deretter finner hjernen
ut hva slags kunnskaper vi har om dem. På
dette viset samarbeider hjernen og øyet.
Spor fra nakne barneføtter på ei strand kan
vi se som fotspor, selv om vi ikke får øye på
et eneste menneske. Vi kan se fotspor på
stranda som et vakkert mønster, som mørke
felter i sanda eller som en mengde sand i va-
rierende farge. Et barn som aldri har vært på
ei strand, vil trolig ikke ha nødvendige kunn-
skaper til å se slike merker i sanda som fot-
spor. Å se handler om tolking og erfaring.

Å se at sparer oss for å re-identifisere alt
vi ser. Jeg ser at det er lyst ute når sola skin-
ner, uten at jeg må tolke situasjonen først.
Kun ved å vise hvordan ord og bilder er
ulike, kan man foreslå se at som brobygger
mellom dem. En tegning ligner mindre på
originalen enn et fotografi vil gjøre, men
selv den beste verbale beskrivelse vil ligne
enda mindre. En setning kan ikke vise at
sola står opp, men setninger kan slå fast at
sola står opp ved først å referere til sola og
deretter beskrive hvordan den står opp på
himmelen.

Mikro-, meso- og makrorommet
Berthelot & Salin (1998) deler inn områdene
for elevenes dagligliv i tre ulike rom:

Mikrorommet – der eleven vanligvis læ-
rer seg skolegeometri (figurer i boka,
m.m).

Mesorommet – der de fleste av elevens
nære rom-interaksjoner foregår.
Makrorommet – den ukjente byen m.m.

Den rom-representasjonen som elevene
lærer seg utenom skoletid, samsvarer ikke
med elementær geometri. I grunnskolen teg-
ner elevene geometriske figurer, de benytter
mikrorom-representasjonen. Når lærere og
elever samsnakker om tegninger på papiret,
snakker læreren ofte om geometriske repre-
sentasjoner av figurer, mens elevene snakker
om konkrete objekter. Fordi skole-
geometrien finner sted i mikrorommet, mis-
ter læreren mulighetene til å se hvilke pro-
blemer elevene har, når de lærer grunnleg-
gende geometriske begreper. Berthelot &
Salin (1998) hevdet de hadde god grunn til å
anta at en viktig årsak til lærevansker i geo-
metri ligger i grunnskolens behandling av
geometriske figurer på papiret.

Aerobic, fotball, skiaktiviteter, hoppe
tau, turning og friidrett, alt dette finner ho-
vedsakelig sted i mesorommet. Når elevene
arbeider med geometriske problemer på
skolen, bruker de mikrorom-repsentasjoner i
stedet for geometriske kunnskaper fra deres
egne mesorom-erfaringer.

Ifølge OECD/PISA (OECD 1999) må læ-
ringen av begrepet form sees i nær sammen-
heng med det Freudenthal betegner «å be-
gripe rommet», som jeg har omtalt tidligere
i denne teksten. OECD/PISA hevder videre
at for å oppnå dette må vi bli bevisste på
både hvordan vi ser ting og hvorfor vi ser
dem slik vi gjør. Dette kan vi oppnå ved å
lære oss å finne frem i rommet og gjennom
ulike konstruksjoner og former. Jeg vil
hevde at OECD/PISA og Russel Hanson ut-
trykker mye av det samme.

Romforståelse
L-97 bruker konsekvent betegnelsen rom og
form i stedet for geometri på barnetrinnet.
Piaget sier følgende om romforståelse:
Barnets romforståelse konstrueres gjennom
økende organisering av barnets motoriske
og indre handlinger. Dette resulterer i
operasjonelle systemer. Derfor er ikke repre-
sentasjonen av rommet en persepsjonell av-
lesning av de romlige omgivelsene, men er
bygget opp av tidligere aktiv manipulering
av omgivelsene. (Clements & Battista, 1992
s 426, min oversettelse).

Blant geometrioppgavene som jeg hadde
til rådighet, var der flere som testet på rom-
forståelse. Lindsay A. Tartre beskriver rom-
forståelse ved hjelp av et klassifikasjons-
skjema (Tartre 1990), mesteparten av dette
skjemaet har jeg gjengitt i figur 1. Skjemaet
egner seg godt til klassifisering av oppga-
vene om romforståelse i min test. Piaget be-
skriver hvordan barnet bygger opp sin rom-
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forståelse – ved hjelp av aktiv manipulering
av omgivelsene, mens Tartre beskriver
hvilke elementer romforståelse består av.

Tartre skiller i første omgang mellom
romlig visualisering og romlig orientering.
Romlig visualisering innebærer at betrakte-
ren er i ro mens synsobjektet enten er snudd
(rotasjon) eller omorganisert (transforma-
sjon). Romlig orientering innebærer at
betrakterens perspektiv er endret. Når jeg i
denne teksten snakker om romforståelse,
mener jeg forståelse av både romlig visuali-
sering og romlig orientering.

Romlig visualisering
Her forholder betrakteren seg i ro, mens det
visuelle objektet manipuleres. Vi ser av figur
1 at rotasjon kun utgjør én del av den
romlige visualiseringen. Rotasjon kan være
tredimensjonal, rundt en akse: En ballettdan-
ser som gjør en piruett, roterer rundt sin
egen akse, ryggraden. Rotasjon kan også
være todimensjonal, rundt et punkt: Lykke-
hjulet snurrer rundt sitt midtpunkt.

Den andre delen av romlig visualisering,
transformasjon, kan deles i fire grupper, alt
etter om objektet er to- eller tredimensjonalt,
og hvorvidt det endrer dimensjon eller ikke.
Det å gjenkjenne et fotspor i sanden handler
om forståelse av mental transformasjon: En
tredimensjonal fot kan lage et tredimensjo-
nalt fotspor i sanda. Ei tredimensjonal hand
kan lage en todimensjonal skygge på veg-
gen. Hvis handa flyttes nærmere lyskilden,
blir den todimensjonale skyggen fortsatt to-
dimensjonal, men den beholder sin form og
blir større. Forståelse av mentale trans-
formasjoner bygger blant annet på erfarin-
ger.

Romlig orientering
Jeg har valgt å skrive lite om romlig oriente-

ring fordi jeg hadde kun to oppgaver som
omhandlet dette. Gjennomsnittlig elevskåre
på de to oppgavene var svært forskjellig selv
om oppgavene var svært like. Romlig orien-
tering handler blant annet om å kjenne igjen
treet ved siden av stien når man går tilbake
dit man kom fra, når man ser treet fra en an-
nen synsvinkel. Romlig orientering er viktig
kompetanse for sjakkspillere.

Min test
Testen foregikk høsten 1998. Mer enn 600
norske tiendeklassinger fra Nord- og Sør
Norge utførte en matematikktest som varte
en skoletime (Fyhn 2000). Elevene oppga
hvilket kjønn de var og hvor ofte de drev på
med ulike fritidsaktiviteter. Jeg hadde en
liste over elevenes standpunktkarakterer
knyttet til kandidatnummer på testen. Blant
de oppgavene jeg hadde til rådighet var der
seks oppgaver som testet elevene på forstå-
else av romlig visualisering og to oppgaver
som testet elevene på forståelse av romlig
orientering. Selv om de to oppgavene i
romlig orientering var svært like, var det stor
forskjell i elevskåre på de to oppgavene. Jeg
har derfor valgt å fokusere på forståelse av
romlig visualisering.

To av oppgavene testet elevene i forstå-
else av tredimensjonal rotasjon. Oppgavene
gikk ut på at elevene skulle gjenkjenne en
asymmetrisk stabel med terningformete
klosser etter at stabelen var snudd på. Jenter
og gutter skåret likt på disse to oppgavene,
77 prosent av elevene hadde riktig løsning.

To andre oppgaver testet elevene i forstå-
else av todimensjonal rotasjon, og disse opp-
gavene viste seg å være vanskeligere. Begge
oppgavene gikk ut på at en todimensjonal fi-
gur skulle roteres en halv omdreining rundt
et punkt. De to figurene som skulle roteres,
er vist i figur 2 og i figur 3. På hver av opp-

gavene skulle elevene velge riktig løsning
blant fem alternative løsninger. Det viste seg
at 58 prosent hadde riktig løsning på oppga-
ven som omhandlet figur 2, mens kun 42
prosent hadde riktig løsning på den andre
oppgaven.

Dette kan forklares ved at figur 2 har et
lett gjenkjennelig hjørne. Sagt med Russel
Hansons terminologi vil elevene lettere se at
den riktige figuren må være løsningen. Tre-
kanten i figur 3 er det vanskeligere å se at
må være slik eller så etter å ha blitt rotert en
halv omdreining. Elever med mindre erfa-
ring knyttet til rotasjon, vil kunne se flere av
løsningsalternativene som en lang og smal
figur, og mulighetene for feiltolkinger er til
stede. Elever med mer erfaring med rotasjon
vil kunne se den riktige løsningen som en ro-
tert trekant, mens de vil kunne se alternative
løsninger som feil svar. Guttene lyktes bedre
enn jentene med disse to oppgavene. Dette
undersøkte jeg nærmere.

Fysisk aktive elever
Jeg anvender betegnelsen «de fysisk aktive
elevene» om de elevene som driver med fy-
sisk aktivitet ukentlig eller oftere på fritiden.

To av elevene som deltok i testen, hadde
Lg i standpunktkarakter. Begge var fysisk
aktive, og begge hadde riktig løsning på
oppgavene som testet på tredimensjonal ro-
tasjon. Blant de fysisk aktive elevene med
Ng i standpunktkarakter fant jeg følgende:
Hele 63 prosent av jentene og 65 prosent av
guttene hadde riktig løsning på disse oppga-
vene. Dette er et enkeltresultat og må av den
grunn tillegges mindre vekt. Resultatet kan
også skyldes at disse elevene har lært noe fra
sin deltakelse i fysiske aktiviteter som de
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Romforståelse

ikke har lært i matematikktimene.
De fysisk aktive elevene av begge kjønn

skåret høyere enn de ikke aktive på begge
oppgavene som testet på todimensjonal rota-
sjon. Forskjellen var størst på den vanskelig-
ste oppgaven. På den vanskeligste oppgaven
fant jeg også at de fysisk aktive jentene skå-
ret betydelig høyere enn de ikke fysisk ak-
tive guttene. Her bør nevnes at de fysisk ak-
tive elevene av begge kjønn skåret høyere
enn de ikke aktive på testen i sin helhet, og
de hadde også bedre standpunktkarakterer.
Konklusjonen her blir derfor at de flinkeste
elevene lyktes best på noen enkeltoppgaver i
testen.

De elevene som drev aktivt med
snowboard og/eller skateboard, viet jeg eks-
tra oppmerksomhet. Denne gruppen elever
hadde betydelig dårligere standpunkt-
karakterer enn øvrige elever. Til tross for
dette skåret de langt over gjennomsnittet på
den vanskeligste oppgaven som omhandlet
todimensjonal rotasjon, oppgaven med ut-
gangspunkt i figur 3. Dette var et enkelt funn
på en enkelt oppgave og kan selvsagt skyl-
des tilfeldigheter. Jeg kan imidlertid ikke
utelukke at disse elevenes høye skåre på
denne oppgaven hadde sammenheng med
deres erfaringer fra snowboard- og
skateboard-aktiviteter.

Andre kilder
Forskere i USA har påvist sammenheng mel-
lom forståelsen av rotasjon og fysisk trening.
(Linn & Hyde 1993). Elever som driver med
regelmessig fysisk aktivitet over et visst
nivå, skårer høyere enn andre når de testes
på forståelse av rotasjon. Forståelse av rota-
sjon kan også trenes. Studenter fra Harvard
ble testet på forståelse av rotasjon. Guttene
skåret høyere enn jentene. Deretter fikk
halvparten av jentene en intensivøkt i bilkjø-
ring av typen playstation. En ny test viste at
jentene som hadde trent på playstation skåret
mye høyere enn øvrige jenter.

Wold med flere (2000) dokumenterer at i
Norge er det om lag 10 prosent flere gutter
enn jenter som driver med fysisk aktivitet på
fritiden. På den bakgrunn mener jeg det er
rimelig å forvente at gutter skårer høyere
enn jenter på oppgaver som tester elevene i
mental rotasjon.

Formlikhet
To av oppgavene i testen gikk ut på at elev-
ene skulle plukke ut to av fire trekanter som
var formlike. Disse oppgavene testet elevene
i mental transformasjon. Jentene lyktes klart
bedre enn guttene. Mental transformasjon er
et element i romforståelse på linje med men-
tal rotasjon. Mange ungdomsskolejenter li-
ker å gå i klesbutikker. Ferdigheter innen
mental transformasjon er nødvendig for å

kunne se om et plagg på en kleshenger pas-
ser til en tredimensjonal person, eller hvor-
vidt et plagg som er passe stort til en person,
også vil passe til en annen. Av den grunn ble
jeg ikke overrasket over at jentene skåret
høyere enn guttene på disse oppgavene i
mental transformasjon.

En kommentar
Da jeg valgte ut oppgaver til min test, kunne
jeg velge fritt blant oppgavene fra TIMSS-
undersøkelsen og fra oppfølgeren TIMSS-
Repeat. Totalt tok jeg med seks oppgaver
som primært testet elevene på romlig visua-
lisering. Fire av dem var fra emnet mental
rotasjon, dette emnet lyktes guttene best i.
De to andre oppgavene var fra emnet mental
transformasjon, som var et emne jentene
lyktes best i.

Kan flere jenter bli fysisk aktive?
Fordi større andel gutter enn jenter er fysisk
aktive på fritiden, kunne jeg forvente at flere
gutter enn jenter hadde riktig løsning på
oppgavene om rotasjon. Hva kan gjøres for
at en større andel av jentene skal bli fysisk
aktive på fritiden?

Jeg vil hevde at sport og idrett her til
lands hovedsakelig er fritidsaktiviteter som
foregår på menns og gutters premisser. I land
som for eksempel Russland, har både ballett
og kunstløp på skøyter høy status. De fleste
steder her i Norge har skøyteinteresserte
barn og unge valget mellom hurtigløp og
hurtigløp hvis de vil melde seg inn i en
klubb og begynne på trening. Kunstløps-
skøyter er en jentegreie som ikke blir tatt
helt på alvor. Dans er en populær fritidsakti-
vitet blant mange jenter, men norske TV-se-
ere blir tilbudt atskillig mere skihopp enn
dans. Min erfaring tilsier at norske
gymlærere har bedre skolering i å dømme
ballspill enn i å instruere i dans.

I årene rundt 1990 jobbet jeg på Bille-
fjord skole i Porsanger, dette er en kombi-
nert barne- og ungdomsskole. Skolen hadde
midttime hver dag, og elevene hadde tilbud
om ulike aktiviteter. Vi hadde skiløype, data-
rom, svømming, sløyd, bibliotek og så vi-
dere. Elevrådet var aktivt med på å be-
stemme hvilke aktiviteter elevene skulle få
velge mellom. Det viste seg at når jentene
nådde ungdomsskolealder, så ble de sittende
på elevrommet og prate i midttimen. Den
eneste aktiviteten de ønsket, var dans. Fordi
ingen av oss lærere kunne lede denne aktivi-
teten, fikk de ikke noe tilbud. Dessverre tror
jeg det fortsatt er mange skoler som mangler
lærere som kan undervise i dans, selv om
dans er blitt en del av kroppsøvingsfaget et-
ter L-97.

Visuell erfaring alene ser ikke ut til å
være nok for å forstå rotasjon. Forståelsen av

rotasjon øker ved kroppslig erfaring, ved ak-
tiv bruk av egen kropp. Dersom eleven man-
gler denne innenfraforståelsen, faller det
vanskeligere for eleven å forestille seg hvor-
dan en modell av et rotert objekt vil bli se-
ende ut. Det lille barnets læring av begrepet
under foregår tilsvarende ved at ved at bar-
net selv aktivt kryper under sengen. Barnet
lærer ikke ordentlig hva under betyr, hvis
det kun skal betrakte diverse leker under sto-
len. Via leken forflytter barnet også seg selv
dit og bygger opp innenfraforståelse av be-
grepet under.

Forståelse av rotasjon kan trenes opp, og
forståelse av rotasjon har sammenheng med
deltakelse i fysisk aktivitet. En større andel
gutter enn jenter er fysisk aktive. Dersom vi
tester norsk ungdom på forståelse av rota-
sjon, vil det være rimelig å forvente at gut-
tene skårer høyere enn jentene. Ikke fordi de
er gutter, men fordi større andel av dem er
fysisk aktive. Dersom norske ungdomsskole-
jenter fikk en time undervisning i dans per
uke, ville det trolig føre til at norske jenter
oppnådde en bedre forståelse av rotasjon.

Veien videre
Som ledd i et større arbeid har jeg undersøkt
elevsvar på noen få matematikkoppgaver om
romforståelse. Mine funn avviker ikke fra
annen forskning på området. Mitt arbeid le-
det til nye spørsmål.

Lykkes jenter og gutter best innen ulike
elementer av romforståelse? Mer forskning
er nødvendig for å få svar på spørsmålet. På
den bakgrunn kan geometriundervisningen i
neste omgang utvikles til i større grad å
bygge på elevenes egne erfaringer, slik L-97
(KUF 1996) uttrykker. Kanskje jentenes er-
faringer fra å leke med dukker etter hvert vil
bli vektlagt i geometriundervisningen?

Har fysisk aktive elever bedre forståelse
av rotasjon enn andre elever? Dersom svaret
på spørsmålet er ja, vil det være et argument
for å jobbe mot at en større andel jenter dri-
ver med reglemessig fysisk aktivitet.

I OECD-sammenheng deltar Norge i
PISA-prosjektet. I avsnittet om rom og form
(OECD 1999, side 49) står det at «vi må bli i
stand til å forstå den relative posisjonen til
objekter…. Vi må lære å navigere gjennom
rommet og gjennom konstruksjoner og for-
mer» (min oversettelse).

I et samfunn som i stadig større grad pre-
ges av motorisert ferdsel og timers opphold
foran PC-er og TV-skjermer, finner jeg det
på sin plass å foreslå en ny versjon av et
gammelt ordtak:

«Det vi har i beina kan vi også få i
hodet!».
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Ny bok om akutte skader
og belastningsskader
«Idrettsskader» er tittelen på en ny bok som har sitt utspring i det

idrettsmedisinske miljøet. Boka lanseres som «en illustrert guide…» i

diagnostisering og behandling av akutte og mer kroniske skader og

belastningstilstander i muskel-skjelettsystemet. Innledningsvis

beskrives ulike former for skader relatert til ulike vevstyper og

generelle prinsipper for behandling av skadene. Videre deles boka

inn  i kapitler for de ulike områdene av kroppen, med ulike

skadetyper, tester og forslag til behandling. Målgruppe for boka er i

første rekke leger og fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.

«Idrettsskader» utgis av Gazette Bok i samarbeid med Norsk Idrettsmedisinsk Forening. Roald

Bahr og Sverre Mæhlum har redigert boka. Blant bidragsyterne finner vi fysioterapeutene Bjørn

Fossan, Hilde Fredriksen, Knut J. Hansen, Oddvar Knutsen og Grethe Myklebust.

Boka skal også lanseres i USA, der Human Kinetics, et anerkjent forlag innen idrettsmedisin og

fysisk aktivitet, vil stå for utgivelsen.

Mestring av depresjon
Manglende kunnskap både hos helsepersonell og folk flest er årsaken til at mange med depressive

lidelser ikke får den hjelpen de burde ha fått, mener Norsk Psykologforening. Nå har foreningen utgitt

en 70 siders veileder i forståelse og behandling av depressive lidelser. Den er rettet mot helsepersonell

og andre som i sitt arbeid møter mennesker med depressive lidelser.

Ny forskning viser at tilbakefall er vanlig. Den gode nyheten er at det fins livreddende kunnskap.

Behandling hjelper. Vi vet mye om forebygging, og har kunnskap om hvordan unngå tilbakefall, ikke

minst gjennom selvhjelp.

80 psykologer, psykiatere og andre fagfolk har på tvers av faglig ståsted bidratt i denne faglige

dugnaden. Veilederen gir et oppdatert og helhetlig bilde av det vi nå vet om omfang, årsaker og

behandling. Sentralt er pasientens selvbestemmelse og aktive samarbeid med behandlerne.

Mestring av depresjon. Veileder i forståelse og behandling av stemningslidelser kan kjøpes ved

henvendelse til Norsk Psykologforening: 23 10 31 30, på e-post tnpf@psykol.no eller via

www.psykol.no. Pris 100 kroner pluss porto og ekspedisjonsgebyr.

Bobath for barn
Fysioterapeut Regine Benz i Stavanger har vært på Baby-Bobath-kurs i London. Hun forteller at dette er

et nytt kursopplegg som er åpent for alle terapeuter (fysio-, ergoterapeuter og logopeder) som er

interessert i å jobbe med barn. Kursets fulle navn er «Early assesment and intervntion for babies and

young children».

Bobath-grunnkurs er å foretrekke, men ikke nødvendig, for å delta. Undervisningen foregår på

Bobath-senteret og en ettermiddag på Royal Free Hampstead Hospital. Kurset inneholder både teori og

praksis.

Benz forteller forteller om en begivenhetsrik og interessant uke. For de som vil sette seg nærmere

inn i hva tilbudet handler om, sjekk www.bobathlondon.co.uk eller ta kontakt med

regine.benz@sandnes.kommune.no
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Sammendrag
Hides J, Jull G, Ricardson C (2001): Long-term effects of specific
stabilizing exercises for first-episode low back pain. Spine: 11:
E243-E 248. (Sammendraget er utarbeidet av Chris Maher,
redaksjonsstyremedlem Australian Journal of Physiotherapy, AJP).

Problemstilling: Kan spesifikk ryggtrening redusere risikoen for
framtidige episoder med korsryggsmerter (LBP) hos pasienter med
akutt LBP? Design: Randomisert, kontrollert studie. Sted: Brisbane
hospital i Australia. Pasienter: Personer med førstegangs episoder av
ensidige og mekaniske korsryggsmerter av mindre enn tre ukers va-
righet, ble rekruttert fra sykehusets akuttavdeling og legevakt. Utval-
get på 39 ble randomisert, 39 fullførte et års oppfølgingsstudie og 36
fullførte et tre års oppfølgingsstudie. Intervensjon: Gruppen som
fikk medisinsk behandling fikk råd om sengeleie, sykmelding, fikk
foreskrevet medikamenter og råd om å gjenoppta vanlig aktivitets-
nivå. Treningsgruppen utførte i tillegg spesifikke lokale stabiliser-
ingsøvelser; to ganger i uken i fire uker. Øvelsene trente multifidenes
isometriske holdefunksjon og ble utført med ko-kontraksjon av trans-
versus abdominis. Kontraksjon av multifidene ble verifisert ved ul-
tralyd. Hovedutfallsmål: Nye episoder av korsryggsmerter ble kart-
lagt av en blindet forsker ved telefonsamtale etter ett og tre år.
Hovedresultat: Ved ett års oppfølging var det seks av de 20 delta-
gerne (30%) i treningsgruppen som oppga å ha hatt korsryggsmerter i
året som var gått sammenlignet med 16 av 19 (84%) i kontroll-
gruppen. Relativ risiko og 95% konfidensintervall (KI) var 0.36
(0.18-0.72). Antall deltagere som trengte øvelsesbehandling (NNT
number needed to treat) for å forhindre tilbakefall var 2; med 95% KI
1-4. Ved tre års oppfølgingen hadde 9/20 i treningsgruppen tilbake-
fall mot 16/19* i kontrollgruppen: relativ risiko og 95% KI = 0.56
(0.33-0.96); NNT og 95% KI = 3 (2-11). Konklusjon: For pasienter
med akutt førstegangs episoder med korsryggsmerter reduserer spesi-
fikke lokale stabiliserende ryggøvelser i vesentlig grad risikoen for
tilbakefall.

(Relativ risiko og NNT ble beregnet utfra sammendrag av data i
artikkelen.

* En vanlig tilnærming, som potensielt undervurderer effekten av
øvelsene, ble foretatt på hele utvalget inklusiv drop-outs. Alt frafall
ble kodet som tilbakefall ved år tre. Av disse hadde to rapportert til-
bakefall av korsryggssmerter i løpet av de første 12 månedene).

Spesifikk ryggtrening reduserer i vesentlig grad
risikoen for tilbakefall av korsryggsmerter

Kommentar
Studien representerer en ny trend i fysioterapiforskning hvor spesi-
fikke treningsstrategier rettet mot utholdenhet, koordinasjon eller
stabilisering og styrke blir undersøkt (for eksempel Chok m.fl. 1999).
Denne studien, med lang oppfølgingstid, viderefører forfatternes tid-
ligere arbeider med fokus på å gjenopprette kontroll over multifidene
i behandling av segmentell dysfunksjon, som antas å være skadet et-
ter en episode med akutte, ensidige korsryggsmerter (Hides et al
1996). Deres første studie viste at kortvarig (fire ukers) muskeltilhel-
ing skjedde raskere og var mer komplett hos deltagerne som fikk sta-
biliserende øvelser. Andre utfallsmål var like for de to gruppene. For-
fatterne har nå vist signifikant lavere tilbakefall av korsryggsmerter
etter ett og tre år i treningsgruppen. Dette er et viktig funn som i stor
grad kan påvirke behandlingen av akutte korsryggsmerter.

Tilbakefall av korsryggsmerter er et viktig utfallsmål, men resul-
tater som belyser andre relevante utfallsmål, for eksempel uførhet el-
ler sykedager, vises ikke. Det hadde i tillegg vært interessant å få be-
kreftet deltagernes telefoniske besvarelser, for eksempel ved et besøk
av fastlege eller fysioterapeut. Selv om tilbakefall ble vurdert av en
blindet intervjuer, var ikke deltagerne blindet. Dette, i tillegg til den
lange tidsperioden deltagerne ble bedt om å gjengi (det siste eller de
to siste årene), kan ha påvirket svarene. Siden utvalget omfatter per-
soner med første episode av akutte korsryggsmerter ved en akutt-
avdeling og legevakt, er det viktig å finne ut om resultatene fra stu-
dien er generaliserbare også til pasienter som vanligvis henvender
seg til førstelinjetjenesten. Det er også vanskelig å vite om interven-
sjonen kan benyttes ved en hvilken som helst fysioterapipraksis, i og
med at den ikke er beskrevet i detalj, og siden det i studien er benyt-
tet ultralyd for å verifisere kontraksjon av multifidene.

Rachelle Buchbinder og Jan Hoving
Cabrini Hospital and Monash University
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«Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal of Physiotherapy (AJP) og Sosial- og
helsedirektoratet. AJP trykker forskningspresentasjonene under betegnelsen

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

blikkpå forskning
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Kronikk

På forvinteren fikk vi signaler om nye rygg-
retningslinjer som skulle være førende for
hvordan man skulle forholde seg til rygg-
pasienter. Dette skulle være noe nytt og
framtidsrettet fikk man inntrykk av. Jeg ble
skuffet da jeg så resultatet. Hva var dette for
noe? En stiv plakat med overskrift «Akutte
korsryggsmerter, tverrfaglige kliniske ret-
ningslinjer». Ingenting var nytt og revolu-
sjonerende, men en ustrukturert opplisting
av overveielser og uspesifiserte tiltak som
har preget de siste 20-30 års tenkning rundt
ryggpasienter og som ikke har ført til reduk-
sjon av pasienter med ryggproblemer, heller
det motsatte.

Jeg ser at retningslinjene kan være til
nytte for leger for å sortere pasienter og de
kan være til nytte for fysioterapeuter som til
daglig ikke jobber med denne type pasienter
og som trenger en enkel oppdatering. I den
forbindelse er det riktigere å si at det er et
hjelpemiddel, mer enn en retningslinje for
vurdering av ryggpasienter.

Presentasjonsformen, et eget stivt ark, gir
føringer om at dette er oppleste og vedtatte
måter for god ryggbehandling. Det er det
ikke. Arket viser en «gammeldags tenke-
måte» gjennom beskrivelse av ved forlenget
forløp kan psykososiale faktorer, «gule
flagg» vurderes. Tanken om å skille psyko-
sosial på den ene siden og ikke psykososial
på den andre siden bør nå være ute. I mo-
derne ryggbehandling har sosiale belastnin-
ger, mistrivsel og så videre en betydning fra
første dag. Det dreier seg ikke om å
psykologisere pasienten, men det dreier seg
om å forstå hvordan ryggproblemer oppstår
og vedlikeholdes og om forståelsen av hvor-
dan bevegelse initieres, styres og reguleres.

Jeg har problemer med å se poenget med
de diagnostiske overveielsene slik de er lis-
tet opp. Uspesifikke korsryggsmerter, slik de

Trond Wiesener fra Norsk ryggnettverk skriver i dette innlegget at retningslinjene for

behandling av akutte korsryggsmerter (bilag til nummer 3/2002) representerer en gammel-

dags tenkemåte. Tidsskriftet er åpen for flere synspunkter på retningslinjene – både fra

forskere og fysioterapeuter i praksisfeltet.

Gammeldags tenkemåte
på stivt papir

framstilles, er ikke spesielt for akutt rygg,
men kan like gjerne gjelde kronisk langva-
rig ryggplage. Punktet nerverotaffeksjon be-
står av pasientens opplevelse av smerte, tes-
ter og røntgenologisk diagnose ved spinal
stenose. Heller ikke det er spesielt for akutte
korsryggsmerter, men mer etter utvikling på
lengre sikt. Et tredje punkt er ment å fange
opp alt det andre som kan tenkes være bak-
grunn for akutte korsryggsmerter.

Den kliniske undersøkelsen som foreslås
er ment for leger som skal sortere ut pasien-
ter, men er etter min vurdering for overfla-
disk for fysioterapeuter som skal komme
fram til en funksjonsdiagnose.

Nederst på arket, med liten skrift står det
«den gode ryggsamtalen». Det kunne være
interessant å vite hva som menes med det.
Dette er det viktigste punktet og skal etter
min mening være integrert i enhver konsul-
tasjon. Dette punktet skal stå først med store
bokstaver.

Retningslinjene er lite konsistente. På
den ene side stiller de krav til spesifisitet og
dokumentert effekt, på den annen side gir de
uspesifikke forslag til tiltak innenfor det
som tradisjonelt er fysioterapeuters virke-
områder. For uspesifikke korsryggsmerter
foreslås for eksempel aktivitet, øvelser og
trening. Men hva er det? Dette er begreper
som fysioterapeuter har problemer med å
konkretisere. Det spriker i egne krav til
spesifisitet når dokumentasjon av
traksjonseffekt er dårlig, mens det lettvint
brukes begrepet trening som om alle hadde
samme forståelse av hva det skulle inne-
bære.

Manipulasjon er foreslått. Det kan godt
være riktig, men innenfor engelskspråklig
litteratur er det et vidt begrep med mange
fasetter. Jeg savner hva som faktisk anbefa-
les innenfor denne tradisjonen.

Det står at det kan være hensiktsmessig å
inkludere øvelser for stabilitet. Utsagnet er
basert på én studie. Jeg tror jeg vet hvilken
studie det siktes til. Dersom jeg ba fysiotera-
peuter om å utføre disse prosedyrene, ville
mange ikke få det til. Fysioterapeuter blan-
der behandlingsformer. Det kommer sjelden
fram i denne formen for dokumentasjon.
Dette viser hvor vanskelig det er å foreslå
retningslinjer som kun baserer seg på «doku-
mentert effekt etter visse kriterier». Man sier
at dersom en behandlingstype ikke er under-
søkt, tas det til inntekt for at det ikke er ef-
fekt. Det blir feil.

Å stjernemerke anbefaling av tiltak blir
for enkelt ut fra egne krav til dokumentasjon
av effekt, da tiltak foreslås på bakgrunn av
bare én dokumentert studie. Dermed blir ge-
neralisering lettvint når det baserer seg på
slik stjernedokumentasjon.

Jeg ser at det har vært dyktige og kompe-
tente fysioterapeuter med i gruppen som har
kommet med forslaget. Jeg savner deres
kompetanse i ryggretningslinjene. Det som
kommer til uttrykk er en føring i hvordan le-
ger skal forholde seg til pasienter med tanke
på henvisning videre. Det er for så vidt greit
nok, men for fysioterapeuter er ikke dette
noen ny eller utvidet  kunnskap.

Jeg er ikke uenig i at man forsøker å sys-
tematisere kunnskapen om ryggpasienter og
jeg mener at forskningen på denne pasient-
gruppen bør oppgraderes betraktelig i Norge.
Problemet er at ryggproblematikk er så vidt
omfattende at det blir vanskelig å lage ensar-
tede retningslinjer som skal gjelde en så
spredt pasientgruppe. Jeg håper at dette inn-
spillet ses på som et stykke på veien.

Trond Wiesener,
fysioterapeut/manuellterapeut

fag
debatt
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Jeg hadde behandlet henne gjennom mange
år med psykomotorisk fysioterapi. Hun
hadde vært plaget med smerter og muskulær
anspenthet som følge av  traumatiske på-
kjenninger i barndommen. Dette medførte
betydelig kroppslig og følelsesmessig
utrygghet, noe som kom til uttrykk gjennom
tiltakende anspenthet i mange situasjoner.
Særlig var hun utrygg ved behandling i
ryggliggende stilling, mest uttalt hvis jeg
nærmet meg hennes venstre kroppshalvdel,
generelt ved massasje og hvis jeg satt bak
henne (slik at hun ikke kunne se meg).

Jeg hadde observert hennes kroppslige re-
aksjoner, med mer eller mindre grad av ufri
pust og anspenthet, og tilpasset behandling
etter dette. Vi hadde dessuten snakket om det
som hadde skjedd. Reaksjonsmønstre hadde
vist seg å være forståelige ut fra hennes tidli-
gere traumatiske opplevelser.

Behandlingene hos meg var avsluttet,
men så falt hun og skadet venstre skulder og
arm. En lege på sykehuset undersøkte beve-
geligheten i skulderleddet, som var begren-
set. Røntgen viste ingen tegn til brudd og le-
gen mente at plagene ville forsvinne av seg
selv. Etter noen tid tok hun kontakt med meg
siden bedring uteble. Jeg vurderte skulder-
plagene som svært alvorlige. Bevegelses-
innskrenkningen i skulderleddet var betyde-
lig i alle retninger, dog mest  i abduksjon og
utadrotasjon. Det var lokal palpasjonsømhet
og senebetennelser.  Primærlegen hennes
hadde også anbefalt opptrening hos en annen
fysioterapeut, noe pasienten hadde avventet
fordi hun ønsket min vurdering. Jeg anbe-
falte henne å begynne denne behandlingen.
Jeg vurderte at en annen fysioterapeut var
mer kompetent, siden jeg i liten utstrekning
hadde behandlet slike skulderskader. Vi
snakket likevel om at det kunne komme en
del følelsesmessige reaksjoner ved behand-
ling.

Behandlingene hos den andre fysiotera-
peuten begynte i et stort åpent rom med flere
andre pasienter som samtidig lå på benk. An-
dre  pasienter  passerte på vei til og fra tre-
ning. Det var viktig for henne å plassere seg
slik at hun kunne se de andre personene
rundt henne. Dette fikk hun gitt beskjed om
og det ble tatt hensyn til. Etter hvert valgte
fysioterapeuten også å behandle henne i et
av de lukkede rommene.

Behandling av skulderskade hos kvinne med traumatisk oppvekst

Fysioterapeuten begynte å behandle
henne i ryggleie, men hun  ble svært engste-
lig med fysioterapeuten stående over seg.
Det gikk rett i magen på henne. Samme dag
som hun hadde vært til behandling og påføl-
gende natt hadde hun fått reaksjoner med
fortvilelse, angst og aggresjon.  Hun fortalte
meg dette. Jeg oppfordret henne til å si i fra.
Etter 3-4 ganger fortalte hun  hvor vanskelig
og ubehagelig stillingen var og begrunnet re-
aksjonene med en traumatisk oppvekst.

Fysioterapeuten foreslo sideleie og dette
var bedre for henne. Likevel virket det ikke
som om fysioterapeuten hadde forstått be-
tydningen av hennes reaksjoner. For allerede
etter et par behandlingstimer spurte fysiote-
rapeuten henne på ny om hun kunne ligge på
ryggen, noe hun svarte nei på. Fysioterapeu-
ten gjentok spørsmålet i flere behandlings-
timer  slik at hun satt igjen med en følelse av
å være vanskelig og lage problemer for
behandleren. Hun  forklarte også at fysiote-
rapeuten ikke måtte stå bak henne. Neste
gang kunne fysioterapeuten likevel spørre.
«Kan jeg stå bak i dag?». Behandleren
kunne også plutselig flytte seg fra siden til
bak henne uten å si fra.

Fysioterapeuten brukte en del massasje
og hun hadde gitt beskjed om at hun ikke
tålte behandling av nakken eller lenger ned
mellom skulderbladene. Dette glemte
behandleren flere ganger. Hun kunne også
gjøre øvelser med trening av utadrotasjon i
abdusert stilling. Her kjente hun  seg mer
forsvarsløs.

Hun fikk stadig kraftige reaksjoner på be-
handlingene med tiltakende anspenthet og
engstelse. I noen grad fikk hun sagt fra, men
fysioterapeuten var ikke i stand til å obser-
vere hennes kroppslige reaksjoner. Når hun
reagerte med mer bundet pust og tiltakende
anspenthet, tolket han ikke dette som uttrykk
for engstelse. Hun fikk fortalt at fysiotera-
peuten «var borti ting» som ikke var så enkle
for henne. Fysioterapeuten spurte ikke mer
inngående om hva problemene skyldtes. På
en måte var dette en lettelse for henne, men
samtidig er det et spørsmål om dette var ut-
trykk for respekt eller manglende nysgjerrig-
het/forståelse. Hun ønsket ikke å utlevere sin
historie, men noe kunne kanskje vært opp-
klart ved å spørre noe mer rundt hva som var
vanskelig.

Det var også problemer med at selv om

hun sa fra og ba terapeuten stoppe, kunne fy-
sioterapeuten si: «det er bare litt igjen» og
fortsatte. Dette ergret henne. De første gan-
gene hadde hun hatt fremgang med bl.a. be-
dret bevegelighet, men etter hver som det
ble vanskeligere i behandling, ble hun mer
anspent og bevegeligheten ble mindre. Fy-
sioterapeuten forstod at hun ikke ville bli be-
dre og behandlingene ble avsluttet.

Der er mulig at han isolert sett har vur-
dert skaden riktig og at hans tiltak kan være
fornuftige ut fra en slik forståelse. Hennes
reaksjoner fra en traumatisk oppvekst for-
stod fysioterapeuten ikke og klarte ikke å
forholde seg til det som skjedde. Det opp-
stod forvekslinger mellom behandlings-
situasjonen og tidligere traumer.  Terapeuten
kunne kanskje prøvd behandling i sittende
stilling.

Hun har hatt mye angst og depresjon etter
alle  behandlingene. Vi har måttet bruke en
del tid på å bearbeide reaksjonene etter
denne behandlingen. Hun har vært behandlet
mye i sittende stilling og det har vært vekslet
mellom aktive øvelser og massasje. Når det
er blitt trygt nok, har en del muskel-
spenninger sluppet og bevegeligheten
har økt.

For henne ble dette et traumatisk møte
med fysioterapi. Likevel tror jeg at mange
kan få det mye verre. Hun hadde lært seg å
si i fra, men mange vil nok tie og lide og få
sine enda sterkere reaksjoner i ettertid. Selv
det å si i fra var heller ikke nok, viste det seg
i denne situasjon.

Er ikke slik denne pasienten ble behand-
let et uttrykk for et reduksjonistisk syn på
mennesket, der fysioterapeuten har innsnev-
ret synsfeltet til skade for pasienten?

Har fysioterapeuter interesse og kunn-
skap nok til å observere og tolke slike reak-
sjoner hos pasientene? Bør  fysioterapeuter i
større grad observere kroppslige reaksjoner
som uttrykk for utrygghet; endringer i måte
å puste på, fjernhet i fra omgivelsene og an-
spenthet? Og siden foreta endringer med be-
handling i samråd med pasienten?

I ettertid er jeg blitt mer betenkt på å
foreslå annen fysioterapi ved slike problem-
stillinger, fordi mange vil kun forholde seg
til en primær diagnose og siden følge en
fastlagt prosedyre.

Einar Hafsahl

Et traumatisk møte
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Hovedfagsoppgaver

Hovedfag helsefag
– Universitetet i Bergen
Randi Granbo (H 2001); Det ser jo så greitt
ut på arket – men så møter du en annen per-
son….. En kvalitativ studie om fysioterapi-
studenterts læring og kunnskapsutvikling i
praksis.
Kontakttelefon: 73 55 92 70 (oppgaven kan
bestilles fra forfatteren).

Hovedfagsoppgaver
fra fysioterapeuter
Hovedfagsstudenter som får utdannings-
stipend sender hovedfagsoppgavene sine til
Fond til etter- og videreutdanning av fysiote-
rapeuter. Fondet ønsker at oppgavene skal
være tilgjengelige, og oversender dem til bi-
blioteket. De skal derfor være registrert i
biblioteksystemet Bibsys, og kan lånes på
bibliotekene. Dersom man ønsker å kjøpe
oppgavene, diskutere dem, få nærmere opp-
lysninger om dem med mer, anbefales det å
ta kontakt med forfatteren.

Ved å gå til www.fysioterapeuten.no og
klikke på «hovedfagsoppgaver» i høyre
spalte, får man en oversikt over oppgaver
levert ved hovedfag helsefag og fysioterapi-
vitenskap ved universitetene i Oslo, Tromsø
og Bergen. Universitetet i Bergen publiserer
for øvrig sammendrag av hovedfagsopp-
gavene på nettsidene sine.

Ingrid Westvik Hestness (V 2002); «Bare
en arm?» Obstetrisk plexus brachialis ska-
der. En tverrsnittsundersøkelse av barn i 8 –
12 års alder.
Kontakttelefon: 51 50 84 50 (oppgaven kan
bestilles fra forfatteren).

Kirsten Ekerholt (V 2002); Psykomotorisk
fysioterapi – behandling og samhandling.
Psykomotoriske behandlingsprosesser belyst
med pasienterfaringer.
Kontakttelefon: 22 45 25 09 a./64 94 19 20 p.
(oppgaven kan bestilles fra forfatteren).

Hovedfag helsefag
– Universitetet i Oslo
Grethe Myklebust (H 2001); Clinical,
functional and radiological outcome 6-10
years after ACL injuries in team handball
players – a follow-up study.
Kontakttelefon: 23
26 23 70 (oppgaven
kan bestilles fra for-
fatteren).

Anne G. Langaas
(H 2001); Kvinner
og klær. En analyse
av meningsend-
ringer fra 1972 til
1990.

Kontakttelefon: 22 45 25 06.
E-post: anne.langaas@hf.hio.no (oppgaven
kan bestilles fra forfatteren).

Kristi Elisabeth Heiberg (H 2001); Dyp-
dykk i praksis. En videoanalyse av utvalgte
aspekter ved fysioterapibehandlinger.
Kontakttelefon: 66 90 60 00 (oppgaven kan
bestilles fra forfatteren).

Hovedfag sosialantropologi
– Universitetet i Tromsø
Grete Barlindhaug (V 2002); Bevegelse
som kulturelt uttrykk. Analyse av
bevegelsespraksis i en landsby i Nepal.
Kontakttelefon: 77 66 06 66 a./77 69 99 88 p.
E-post: Grete.Barlindhaug@hitos.no (oppga-
ven kan bestilles fra forfatteren).

Bedre tak på transversus
Aktivisering av bekkenbunnsmuskulatur øker kontraksjonen av trans-

versus abdominis (TrA). En vanlig måte å trene TrA, er å instruere

pasienten i å trekke inn magen i firfotstående. En ny studie viser at

pasienter som ble instruert i å knipe bekkenbunnsmuskulaturen samtidig

som de holdt magen inne, oppnådde en økning i tykkelsen av muskel-

buken for TrA. Økt tykkelse tolkes som økt kontraksjon av muskulaturen

og antyder at kokontraksjon av de to muskelgruppene er hensiktsmessig i

treningen av TrA.

Kilde: Critchley D: Instructing pelvic floor contraction facilitates

transversus abdominis thickness increase during low abdominal

hollowing. Phys Res int 2002, 7(2), 65-75.

Lyse lokaler - Sjølyst

170 m2 åpne og lyse lokaler til leie i travelt for-

retningsområde. Perfekt beliggenhet og gode

fasiliteter for fysioterapiklinikk. Store vinduer,

høyt under taket. Integrert kjøkkenløsning.

Kontakt: Vikki Gulliksen, tlf. 22 92 66 66



18 Fysioterapeuten nr. 8   august  2002

debattdebatt

Svar til Grete Janson Reynaud, Kari Digerud, Sidsel
Faye-Lund Ongstad, Kirsten Malm,  Haldis Schiøtz,
Helene Pillgram-Larsen, Veslemøy Øyan, Jorunn
Jahnsen m.fl.

Årets takstforhandlinger ga som kjent det resultat at
honorartakstene for varmepakninger B21a ble
halvert og at taksten for tilleggspakninger B21b ble
helt fjernet. De frigjorte midlene ble i sin helhet
fordelt på øvelsestakstene A2a, A2b og A2c (20, 30
og 40 min). Dette ble blant annet gjort for å
imøtekomme kravet om en mer tidsmessig
takstplakat som legger mer vekt på aktive behand-
lingsformer og mindre på passive. Vi tok utgangs-
punkt i det som er godt dokumentert: Fysisk
aktivitet er den beste behandling for nær sagt alle

Når makta rår og blir rå makt
Åpent brev til Sentralstyret og Privat Råd

Gratulerer! De myke verdier er herved rasert fra takstplakaten med velsignelse av Sentralstyret og
Privat Råd!

Pakninger har lenge vært et fyord i visse kretser innen fysioterapien, særlig varmepakninger,
ispakninger har hatt mere status, men begge deler har faktisk en smertelindrende og avspennende
effekt når de brukes adekvat. Det er i det siste kommet til takst for aktiv oppvarming og det ble hilst
velkommen av de fleste, likeledes den nye taksten A2g for bruk av spesialutstyr. Men – det er
«mange veier som fører til Roma», og ikke alle har godt av aktiv oppvarming og apparattrening.
Argumentet for utradering av taksten for pakninger er at påplusningen på de vanligste tidstakstene
er større enn det generelle tillegget. Til det er å si at pluss 14/15 kroner og minus 23 kroner gir
svært dårlig uttelling. Hvis noen tror det er billig å drive med pakninger, kan det bare skyldes at de
ikke har erfaring for hva det innebærer. Pakninger er en forbruksvare, de er dyre og varer ikke lenge.
Selvsagt kreves det også utstyr og strøm til oppvarming. Hvis en ikke har tilgengelig fryseboks er
ispakninger engangsvare. Dessuten skal pasient ha en benk og et rom avskjermet fra resten av
instituttet i 20-30 minutter.  Takstene for pakninger har stått stille i mange år, ifølge mitt regnskap
må siste påplusning være fra før 1995. Her ligger kanskje grunnen til at Sentralstyret og Privat Råd
mente de kunne rasere taksten, ingen hadde drevet lobbyvirksomhet for den! Vi har simpelthen ikke
vært på banen. Likevel er vi mange, og vi er ikke målløse selv om vi lenge har holdt oss tause! Vi
ønsker et mangfoldig tilbud til pasientene. Kanskje har vi en annen type pasienter som krever en
annen tilnærming til problemene med mer vektlegging av smertelindring og avspenning. Å få
pasientene til å oppleve og få kontakt med egen kropp, gi enkle øvelser som de kan utføre helst
daglig og uten apparater, få pasientene til å spille på lag med egen kropp også når det gjelder å
akseptere kroppens begrensninger. Ikke vet jeg hva beveggrunnene har vært for de som ikke
vektlegger varme/kulde i sin terapeutiske tilnærming, men la oss som kjenner dens fortrinn i mange
sammenhenger få beholde den til en akseptabel takst! Til Sentralstyret og Privat Råd: Det er ingen
skam og snu! Men ikke grav dere ned! Vi forlanger å få tilbake takst B21a og b på samme nivå som
før, senest innen 1.1.2003!

Grete Janson Reynaud, Kari Digerud, Sidsel Faye-Lund Ongstad, Kirsten Malm,
Haldis Schiøtz, Helene Pillgram-Larsen, Veslemøy Øyan, Jorunn Jahnsen m.fl.

Forhandlingsresultat og takstbruk
pasientgrupper, ikke bare nyopererte idrettsutøvere.

I tillegg har NFF de siste årene prøvd å løse
overlappingsproblematikken, spesielt vedrørende
bruk av takst A2c. Det bør være kjent at enkelte har
brukt denne taksten på alle pasienter og likevel satt
opp to pasienter i timen hele dagen fordi pasien-
tene har trent på instituttet. Dette har trygdens
oppgjørsenheter reagert på bl.a. med krav om
tilbakebetaling.  Ved å ha fremforhandlet takst A10
– veiledet trening – mener NFF at mye av
overlappingsproblematikken bør være løst.  Taksten
gjelder for alle honorartakstpasienter som trener på
instituttet minst 0,5 time utover avsluttet behand-
ling.  For andre pasienter som har veiledet trening,
kan dere selv bestemme honoraret.  Faglig betyr
dette at pasientene kan få individuell fysioterapi for

eksempel massasje og øvelser i 30 minutter før de
trener videre på egenhånd i ytterligere minst 30
minutter. Kombinert med en eller annen form for
oppvarming anser vi dette å være god fysioterapi for
de aller, aller fleste pasientene. I tillegg er kombina-
sjonen massasje/øvelser i 30 minutter og veiledet
trening (takst A2b + A10) faktisk bedre betalt enn
massasje/øvelser i 40 minutter (takst A2c).

For kunne imøtekomme kravet om godtgjørelse
for bruk av spesielt utstyr fikk vi i fjor taksten A2g –
bruk av spesialkonstruert utstyr – som kan
kombineres med bruk av alle A2 – takstene.

Det er hevdet at vinnerne i år er MT og Psyk.-
takstene. De virkelige vinnerne er faktisk de
fysioterapeutene som driver med aktiv behandling.
Dette er i tråd med de innspillene vi fikk fra PFG,
faggrupper og avdelinger i forkant av forhandlin-
gene. Det er også i tråd med NFFs «Beveg deg»-
kampanje, samt nasjonale og internasjonale
forskningsresultater som alle viser at fysisk
aktivitet er den beste behandlingen nær sagt
uansett alder, kjønn og diagnose. Gjennom flere år
har NFF vært opptatt av å stimulere til å vri
behandlingen mot aktive behandlingsformer. Dette
oppgjøret bør stimulere ekstra til dette. Hvis man
har mulighet til å legge om praksisen som nevnt
ovenfor vil vi hevde med styrke at den faglige
kvaliteten på behandlingene, også av pensjonister,
vil øke. Vi vil dessuten få økt omsetning. Når fag og
økonomi trekker i samme retning er vi ikke i tvil om
hva vi vil anbefale!

Vi mener at vi som gruppe har kommer styrket
ut av dette oppgjøret, selv om det er klart at
taperen i årets oppgjør er fysioterapeuten som
bruker mer enn en pakning og som har pasienter
som ikke har behov for mer aktivitet. Vi minner om
at det fremdeles er lov å ta betalt av pasientene for
ekstrapakninger som ikke dekkes av trygden.

Det er riktig at vi har prioritert MT og Psyk. i
henhold til NFFs målsetting om at kompetanse skal
gi økonomisk uttelling. Tankegangen bak dette er at
disse to faggruppene er spydspisser i fag-
utviklingen innenfor fysioterapien og skal
honoreres deretter og vi vil bruke dette i forhandlin-
ger når spesialistene våre får en offentlig godkjen-
ning. Da vil vi endelig kunne få gjennomslag for at
NFFs spesialister skal få godtgjort for kompetansen
sin. Vi håper at denne strategien bak prioriteringen
av takstene vil gi uttelling for alle spesialistene våre
i løpet av noen år.

Jeg håper at denne redegjørelsen har bidratt til
å klargjøre bakgrunnen for de prioriteringene vi har
gjort i år. Jeg vil også minne om at Privat Råd
gjerne tar i mot innspill med tanke på neste års
forhandlinger. Send dem gjerne inn allerede nå!

Roar Høidal, sentralstyremedlem/leder
Privat Råd. E-post: hoeidal@c2i.net
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Redaksjonell
blemme, eller…?
For en tid siden kom nummer 6 av Fysioterapeuten
i postkassa. På omslagssida stod det å lese:
«Negativ forventning skaper nakkeslengsmerter».
Jeg må si at jeg stusset og ble nysgjerrig! På
hvilket grunnlag har man trukket en slik konklu-
sjon? Jeg kunne ikke vente med å lese mer om
dette, så jeg bladde fort innover i bladet. På side 7
stod det følgende overskrift «Lav utdanning gir
vondt i hodet». Da jeg så leste de andre under-
overskriftene «Menn får vondt i hodet av en
slunken lommebok» og «Lavt stoffskifte gir kvinner
hodepine», ble jeg betenkt. Her måtte det være noe
som var feil!

Da jeg leste i teksten, så fikk jeg rett i mine
antagelser. På side 7 stod det at «hodepine henger
sammen med...» under alle overskriftene. At to
fenomener opptrer samtidig, betyr nødvendigvis
ikke at det ene er årsak til det andre fenomenet.
Videre stod det at «lite penger øker risiko for
hodepine». At tilstedeværelse av et fenomen (for
eksempel slunken lommebok) gir økt risiko for at et
annet fenomen (i dette tilfelle hodepine) oppstår,
kan heller ikke forstås slik at slunken lommebok er
direkte årsak til at hodepine oppstår. Det betyr
snarere at dersom du har slunken lommebok, så
har en økt den statistiske sannsynligheten for å få
hodepine sammenlignet med en gruppe som har
mer penger. Dette betyr heller ikke at de som har
penger, ikke får hodepine.

Schrader og medarbeidere skriver i sin artikkel
«Kronisk nakkeslengsyndrom – en oversikt» at i en
kohortestudie i Litauen ble det funnet at blant 202
personer som hadde blitt påkjørt, var det ingen
som hadde utviklet vedvarende eller invalidiserende
nakkesmerter etter ett-tre år. I en prospektiv
kontrollert studie ble 210 personer som var utsatt
av påkjørsel, intervjuet kort tid etter traumet og
deretter etter ett år. De fant at nakkesmertene var
av kort varighet, og at ingen hadde smerter lenger
enn tre uker. Dette er svært tankevekkende og
interessante funn. Men det ble ikke undersøkt
hvorvidt det var fravær av negative forventninger
hos pasientene i Litauen som kan forklare at de
ikke fikk invalidiserende og vedvarende smerter.
Forfatterne skriver at det er ulik grad av invalidise-
ring etter påkjørsler i ulike land. De fremsetter
begrunnede antagelser om at dette kan forstås i lys
av kulturforskjeller. De argumenterer for at
kulturelle ulikheter i forventninger om fremtidig
smerte, kan være en mulig forklaring. Men
forklaringen må forstås å være en hypotese og ikke
et funn.

Det er ikke uvanlig at konklusjoner fra denne
type studier gjengis feilaktig i media. Det kan være

at det finnes bevisste motiver bak dette, for
eksempel å skape interesse og nysgjerrighet for å
øke salgstallet. Min interesse og nysgjerrighet ble
vakt i dette tilfelle, men jeg håper ikke at dette er en
bevisst valgt strategi for å skape interesse for å
lese FYSIOTERAPEUTEN. Her bør en kunne
forvente at innholdet i seg selv er nok for å skape
motivasjon til å lese bladet. Mitt anliggende er ikke
å hovere over feilene, men benytte anledningen til å
minne om at å lese og gjengi forskning krever
årvåkenhet for nyanser ellers gjør en fort forfattere
urett.

Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut,
dr.philos.

Pirrende titler i
FYSIOTERAPEUTEN
Svar til Anne Marit Mengshoels innlegg

Mengshoel skriver klokt om mangt. Blant annet har
hun en godt begrunnet mistanke om at vi bladfyker
lager titler for å skape interesse og nysgjerrighet.
Herved bekreftes mistanken. Dog skal ikke
journalister tyne mer ut av titlene enn det er
dekning for i stoffet. Spørsmålet er om det har
skjedd i de eksemplene hun nevner.

Schrader m.fl. sin artikkel handler ikke først og
fremst om kohortestudien fra Litauen eller den
prospektive kontrollerte studien med 210 påkjørte
personer. Disse studiene er gamle og presentert for
henholdsvis seks og tre år siden i andre tidsskrifter.
Hovedanliggendet i artikkelen er å finne forklaring
på hvorfor ingen får nakkesmerter etter å ha bli
påkjørt i Litauen og en del andre steder, mens
mange får det når de blir påkjørt i Norge. Forfat-
terne bruker flere ulike studier (ikke bare de to
nevnte) som underlag for å lansere en forklarings-
modell. En av hovedkomponentene i modellen er
negativ forventning (nocebo). Det er riktig at
nocebo ikke er undersøkt i noen av studiene.
Modellen er derfor en hypotese, det vi si en
forhåndsforestilling som ikke er undersøkt
nærmere. Hypotesedannelse er viktig innen
forskning. Uten gode hypoteser risikerer man å
sette i gang forskning som gir meningsløse
resultater. FYSIOTERAPEUTEN trykker derfor ikke
bare forskningsartikler med «ferdige sannheter»,
men også artikler som drøfter mulige hypoteser og
som kan danne grunnlag for fremtidig forskning.
Av samme grunn valgte vi å fokusere på (en
vesentlig del av) forfatternes forklaringsmodell på
forsiden.

Den årvåkne leser vil for øvrig finne at
Mengshoels gjengivelse av forsidehenvisningen
(«Negativ forventning skaper nakkeslengsmerter»)
mangler et lite, men vesentlig, tegn – nemlig
sitatstreken først. Tegnet viser at dette handler om
en uttalelse eller en antakelse, ikke en konklusjon
som tidsskriftet slår fast en gang for alle.

Det andre eksemplet er artikkelen på side 7
(«Lav utdanning gir vondt i hodet»). Artikkelen,
inklusive tittel og mellomtitler, er sakset fra
nettavisen forskning.no som utgis av universite-
tene, forskningsrådet, en del høgskoler og andre
forskningsinstitusjoner. Jeg konstaterer at
Mengshoels misnøye med titlene dermed ikke bare
rammer FYSIOTERAPEUTEN, men også landets
mest fremtredende nettsted for presentasjon av ny
forskning. Når det er sagt, er det ikke til å legge
skjul på at Mengshoel absolutt har noen poenger.
Titlene er bare dekkende når man snakker om
fenomenene statistisk på gruppenivå. På individ-
nivå, som tradisjonelt har størst betydning for
praktiserende fysioterapeuter, er titlene ikke
dekkende. Selv om titlene pirrer nysgjerrigheten,
kan mange av leserne rett og slett oppfatte dem
som feil – slik som Mengshoel gjør.

Men som den årvåkne leser hun er, har hun
heldigvis lest hele teksten og fått med seg hva det
handler om. Å lese hele teksten er for øvrig et godt
råd til leserne. Så får rådet til oss i redaksjonen
være å lage mest mulig fengende titler som
samtidig er mest mulig dekkende.

Espen Mathisen, redaktør

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord
eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer
som går ut over det ortografiske,
grammatikalske eller det å gjøre setninger
mer forståelige, legger vi fram for
forfatter før trykking. Alternativt skal det
stå under innlegget at det er forkortet/
redigert av redaksjonen. Titler settes i
redaksjonen, men kom gjerne med
forslag! Frister, se tredje siste side.

Følg også diskusjonene på
www.fysioterapeuten.no/debatt

Skriv i
FYSIOTERAPEUTEN!
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bokomtaler

Elizabeth Domholdt:

Physical Therapy Research. Principles and
Applications

WB Saunders Company. 2 utgave 2000

511 sider

Pris: £32.95

ISBN 0-7216-6963-8

Denne andre og utvidede utgaven av «Physical
Therapy Research» gir leseren bred oversikt
over kvantitative forskningsmetoder som er
aktuelle i en fysioterapifaglig sammenheng.
Boka har kapitler om teori på ulike nivåer, og
om forholdet mellom teori, forskning og
praksis. Den sier noe om hvordan en kan
komme fram til forskningsspørsmål som det er
mulig å få svar på. Boka tar for seg ulike
paradigmer, eller vitenskapsteoretiske ståsteder,
som ligger til grunn for de ulike metodiske
hovedretningene. Forfatteren understreker
betydningen av å benytte seg av metodetrian-
gulering (bruk av flere metoder) for å få
tilstrekkelig svar på de ulike sidene ved det som
undersøkes, og ikke la det kvantitative

Informativt om forskningsmetode

Problematisk oppslagsverk
Stephen von Tetzchner:

Utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsalderen

Gyldendal Akademisk. 2001

706 sider

Pris: 495 kroner

ISBN 82-417-1021-6

Boka gir en oversikt over grunnleggende
prinsipper for å forstå og sette seg inn i den
systematiske forskningsprosessen, og kan
være en verdifull kilde for fysioterapeuter,
studenter og forskere som ønsker en bred
introduksjon til forskningsmetoder som
anvendes i fysioterapifaglig forskning. For de
som kun ønsker å heve sin kompetanse med
hensyn til å lese forskningsartikler og
nyttiggjøre seg forskningsresultater, kan
kapitlet om «evaluering av litteratur» anbefales
spesielt. Med hensyn til å skaffe seg innsikt i
kvalitativ forskning, anbefales egne metode-
bøker for hver enkelt metode.

Liv-Jorunn Kolnes

paradigmet få være det dominerende i faget, slik
det ifølge forfatteren har vært i en årrekke. Likevel
har kvalitativt orienterte forskningsmetoder fått en
marginal plass i boka. Mens en femtedel av boka er
viet statistiske analysemåter, har Domholdt brukt
fire sider på å si noe om bearbeiding og analyse av
kvalitativt datamateriale. Unødvendig kanskje å si at
boka gir en overfladisk fremstilling av den
kvalitative forskningsretningen. Noe som i og for
seg er forståelig, ut fra at det kvalitative paradigmet
er ungt i fysioterapifaglig forskning. Boka
inneholder to kapitler om litteraturstudier, hvorav
det ene gir en trinnvis innføring i evaluering av
forskningslitteratur. Forfatteren bruker konsekvent
relevante eksempler for å anskueliggjøre mangfol-
digheten i dagens forskning.

Nyttig innføringsbok om juss
Bente Ohnstad:

Juss for helse- og sosialarbeidere. En innføring i
juridisk tenkning, metode og lovgivning.

Fagbokforlaget. 2 utgave 2001

339 sider

Pris: 338 kroner

ISBN 82-7674-760-4

I denne spalten er
tidligere Aslak Syse og
Asbjørn Kjønstads
bøker om henholdsvis
pasientrettighetsloven
(12/2001) og velferds-
rett (13/2001) omtalt.
Til sammenligning vil
jeg anbefale Bente
Ohnstads bok som en
bedre bok å starte opp

med. Dette er en innføring i helse- og sosialrett og
har med det en lavere terskel enn Syse og
Kjønstads for øvrig utmerkede bøker. Boka
innledes med en introduksjon til ulike juridiske
begreper og forståelsesmåter. Deretter presenteres
viktige problemstillinger på helse- og sosialrett-
sområdet; taushetsplikt, klageadgang med mer, før
de enkelte aktuelle lovområdene gjennomgås. I
denne boka er sosiallovgivningen, barneverns-
lovgivningen, helselovgivningen og trygde-
lovgivningen inkludert, med forklaringer til hvordan
enkelte regler skal og bør anvendes. Av stor nytte
er at det gis rettskilder for hvert kapittel, slik at
leseren enkelt kan oppsøke juridisk litteratur,
domsfellelser og offentlige utredninger for å finne
bakgrunnen for de enkelte lover og regler. Det siste
kapitlet i boka er for øvrig tilegnet viktige og
illustrerende dommer som har bidratt til å skape
rettpraksis.

Den første delen av boka har kanskje ikke den
aller tydeligste røde tråden og bør leses med omhu
og tålmodighet. Ellers synes jeg at Ohnstad gir en

god teoretisk bakgrunn for rettsforståelse med
denne boka. Jeg antar at den vil passe godt ved
sosionomutdanningene.

For den spesielt interesserte fysioterapeut eller
for fysioterapeuter som jobber administrativt og
har behov for å sette seg inn i lovforståelse og -
anvendelse kan jeg også anbefale denne boka.

Bård Bogen
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Ingolf Økland til minne
Ingolf Økland sovnet rolig inn 18. mai etter en tids sykdom, 77 år gammel. Med ham
mistet vi en av pionerene innen fysioterapifaget.

Han vokste opp på Vestlandet. Han elsket havet og ønsket seg et yrke med tilknyt-
ning til det, men en arvelig sykdom gjorde ham svaksynt og etter hvert blind. Det
brakte ham til Huseby offentlige skole for blinde, hvor han fikk den nødvendige teo-
retiske utdannelsen som åpnet for videre studier. Han ble uteksaminert fra Oslo Orto-
pediske Institutt i 1952 som den første blinde fysioterapeut her i landet, og banet på
den måten vei til fysioterapifaget for blinde og svaksynte.

Økland kom til Sentralsykehuset i Akershus i august 1966 etter 10 år på Rikshos-
pitalet. Sykehuset var relativt nybygd og hadde frem til da bare sporadisk hatt fysiote-
rapi. På kort tid utarbeidet han en rammeplan for sykehusets reelle behov for fysiote-
rapi ut fra antall pasienter på de ulike avdelingene, og bygget gradvis opp fysioterapi-
avdelingen så vel i antall stillinger som i areal. Avdelingen utviklet seg til å bli en
mønsteravdeling.

Økland var en sterk leder med sterke meninger, men også mye humor og varme.
Han hadde et stort faglig og fagpolitisk engasjement. Han sørget alltid for å sette
fysioterapien på sykehuskartet, han forventet en faglig oppdatert stab og initierte flere
undersøkelser og prosjekter. Også for sine medarbeidere hadde han stor forståelse når
noe sto på i familiene deres, det være seg syke barn eller gamle syke foreldre.

Det var ikke bare innad i sykehuset han viste sitt engasjement. Han var svært opp-
tatt av samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten. Han kartla blant annet fysioterapi-
tilbudet i kommunene i Akershus og arrangerte felles samarbeids-/ og fagmøter for
fysioterapeutene i 1. linjetjenesten og i sykehuset. Økland var også en aktiv og mar-
kant deltaker i ulike utvalg i Norsk Fysioterapeutforbund. Han var en av drivkreftene
i 1972 da den første tariffavtalen mellom NFF og daværende NKS, senere KS, ble
etablert. Han arbeidet i mange år med forhandlingsarbeid i KS-sektoren og var le-
vende engasjert i den tillitsvalgtopplæringen NFF etablerte på midten av 70-årene.
Det engasjement han la ned både i sin stilling som sjeffysioterapeut og som aktivt
medlem i NFF lærte oss medarbeidere mye om livets virkelighet på disse felt.

I 1989 etter 22 år som sjeffysioterapeut, valgte han å gå av med pensjon. Han var
fortsatt vitebegjærlig og hadde mange planer for hva han skulle bruke tiden til. Valget
falt på sosiologistudier på UiO, og i godt moden alder fikk han sin cand. mag.-grad.

Vi takker Ingolf Økland for alt han har gjort for fysioterapitjenesten på SiA og for
hans fagpolitiske engasjement. Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av fysioterapiavdelingen og alle fysioterapeuter ved SiA
Sidsel Homb

Boka henvender seg til fagfolk som arbeider
innenfor utdanning, helse og sosiale omsorgsyrker,
eller som utdanner seg til slikt arbeid. Forfatteren
hevder at han har forsøkt å dekke alle områder av
utviklingspsykologien og alle alderstrinn på en
utfyllende måte. Dette har gjort boka omfangsrik.

Boka er også omfangsrik fordi den inkluderer
en del generell kunnskap både innenfor forsknings-
teori og allmennkunnskap. For eksempel forklares
begreper som validitet og reliabilitet, mens i kapitlet
om språkutvikling forklares grammatiske
fenomener.

Det kan være interessant at de historiske linjene
trekkes tilbake til Freud, Ericson, Piaget, Gesell og
Vygotski. Når dette gjøres på alle utviklingsområder
hele tiden, virker det som om forfatteren gjentar
seg. Boka er vel neppe egnet til å lese fra perm til
perm slik jeg har gjort.

Den er skrevet som undervisningsbok med
mange bilder, tabeller og figurer. Hvert kapittel
avsluttes med nummerert oppsummering av
kapitlet. Bakerst i boka er ordliste.

Når en forfatter skal belyse et så vidt fagom-
råde, er det ikke uventet at noen områder er
lettfattelig beskrevet. Noen temaer er tett belyst
med eksempler og levendegjort både med sitater
og bilder. Andre områder blir mer teoritunge.
Teoriene debatteres og forfatteren viser hvordan
nåværende diskusjoner går.

Utvikling av motorikk og bevegelse beskrives
svært kort. En hovedoverskrift «Fra refleksiv til
regulert handling» (side 143) er vel nok til at flere
fysioterapeuter stopper litt opp. Forfatteren bruker
flere sider på å beskrive tidlige reflekser eller
«refleksmessige handlinger». Videre viser han til
motoriske milepæler og aldersfester disse. Deretter
kommer teorier om motorisk utvikling. Her følges
samme mal som innenfor de andre utviklings-
områdene. De historiske linjene trekkes til Gesell og
McGraw samtidig som nyere diskusjoner om
dynamiske modeller ved Thelen og Smith
presenteres.

Diskusjonen om hva er genetisk og hva er
miljøbestemt går igjen innenfor alle utviklings-
områder, også i kapitlet om motorikk. Forfatteren
selv synes ofte å helle mot transaksjonsmodellen.
Denne viser til et samspill mellom miljø og arv. I
forhold til motorisk utvikling er kanskje forfatteren
mindre påvirket av denne tankegangen og refererer
mer til modningsteoriene.

Noen ganger blir forfatteren allmenn og
moraliserende. Noen ganger snakker han om tiltak
eller avvik og andre ganger om allmennkunnskap.

Jeg tror denne type oversiktsbøker er lite
funksjonelle. De er tunge. De blir fort utdaterte, og
det er uklart hva som er inklusjons- og
eksklusjonskriteriene til forfatteren.

Ragnhild Bech

På jobbjakt?
www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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Medlemsverving er like aktuelt i

fysioterapeutforbundet i Uganda,

UAP, som i NFF. Prosentvis er

imidlertid potensialet i UAP

adskillig høyere enn i NFF etter-

som bare 40 av de 70 registrerte

fysioterapeutene i Uganda er

medlemmer i forbundet.

NFF har i 2002 videreført «twinning»-pro-
sjektet med Ugandan Association of
Physiotherapy. Tema for fjorårets seminar
var å planlegge og gjennomføre Afrika-
regionens generalforsamling og fag-
kongress. I år stod revisjon av lover og
etiske regler samt handlingsplan og kommu-
nikasjon på programmet. Seminaret ble av-
viklet i mai. Oppslutningen var stor idet 27
medlemmer, eller 57 prosent av medlems-
massen, deltok med stor entusiasme og
kreativitet. For nøkterne nordboere oppleves
aktiviteten som å være drømmeland: Alle
mener noe, alle vil ha ordet, alle vil legge
frem gruppearbeider på den mest overbevi-
sende måte…

Innledninger ble elegant og kompetent
fremført av lokale fysioterapeuter før delta-
kerne samarbeidet i grupper etterfulgt av
livlige plenumsdiskusjoner. Evne og vilje til
å få ting til å skje er tilstede i rikt monn,
men økonomiske begrensninger gjør seg

Engasjerte fysioterapeuter i Uganda

sterkt gjeldende.
NFF håper å kunne videreføre prosjektet

med å styrke UAP og fysioterapeutenes inn-
flytelse i et land som sårt trenger til langt
flere fysioterapeuter både i sykehus og i
«community based rehabilitation», som
utredere,  som rådgivere og behandlere! NFF
søker derfor NORAD om videreføring av
prosjektet i 2003.

Det var for øvrig stor glede i forbundet da

helseministeriet langt på vei ga løfte om å
oppgradere utdanningen til en bachelorgrad
på Makerere University. Uganda er det
eneste av medlemslandene i WCPTs
Afriakaregion som  i dag ikke har
fysioterapeututdanning på universitetsnivå.

Grete Treider og Malene Haneborg,
NFFs representanter i
twinning-prosjektet

Seminar. 27 medlemmer av det ugandiske
fysioterapeutforbundet var engasjert til
stede på årets seminar (bildet øverst).
NFF bistår UAP med organisasjons-
utvikling gjennom et såkalt twinning-
prosjekt. Prosjektet finansieres hovedsake-
lig av NORAD. På bildet nederst ser vi
NFFs representant Grete Treider sammen
med ugandiske kolleger.

Uganda

Resultatet av forhandlingene med staten og KS om driftstilskudd
og takster for privatpraktiserende bærer NFFs tydelige merke:
Kompetanse og aktiv behandling skal lønne seg.

De nye takstene øker i gjennomsnitt med 6,2 prosent, men en-
kelte takster øker mye mer enn dette: A2a-taksten (øvelses-
behandling 20 minutter) øker med hele 19 prosent. A2b og c
(øvelsesbehandling 30 og 40 minutter) øker med 11,5-12 prosent.
Takstene for manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi (A8
ogA9) øker med 10-11 prosent. Begge disse takstene krever at fy-
sioterapeuten har videreutdanning.

Samtidig halveres takst 21a, enkeltpakninger, mens takst 21b,
tilleggspakninger, fjernes helt. Pengene som ble frigjort som følge av

dette, er i sin helhet brukt til å øke øvelsestakstene (A2-takstene).
– Resultatet av forhandlingene signaliserer at kompetanse og ak-

tive behandlingsformer, som er godt dokumenterte, skal lønne seg.
Dette er helt i tråd med kravene til NFF. Gjennom endringene har
forbundet virkelig fått satt sitt merke på årets forhandlinger, sier le-
der av Privat råd, Roar Høidal. Han har med i NFFs forhandlings-
delegasjon og sitter også i NFF sentralstyre.

Høidal legger til at det dermed ikke er sagt at all passiv behand-
ling ikke har noe for seg.

– Det må og skal være hensynet til den enkelte pasient som skal
bestemme hvilken behandling som skal gis, ikke hva vi får mest
igjen for ved å se på takstplakaten.

Forhandlingsresultat med NFF-preg
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Rulleskøyter eller judotrening er aktiviteter som appellerer til mange barn og unge. Men som
funksjonshemmet er du ofte henvist til utprøvde og ikke fullt så spennende utfordringer som
det ungene i gata driver med.

På Beitostølen Helsesportsenter blir det meste prøvd. Det er det full fart på rulleskøyter
for store og små. FYSIOTERAPEUTEN fikk også oppleve en judolignende kamp mellom
en fysioterapeutstudent med 11 års kampsportserfaring og en rullestolbruker.

Les mer på sidene 24-27.

Funksjonshemmet –
 ingen hindring

Beitostølen Helsesportsenter

Spennende aktivitet. Full
fart i svingene på Beito-
stølen Helsesportsenter.
Alle foto: Heidi Johnsen
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Opplæringen starter med balanse, skøyteteknikk og
fallteknikk på myke matter, før han beveger seg ut på
gulvet. På sidelinjen står pappa John Mork og bivåner
det hele. Han forteller om en gutt, som i likhet med res-
ten av familien, er veldig godt fornøyd med oppholdet
på Beitostølen.

– Hjemme gir han fort opp. Han når ikke opp mot
sine funksjonsfriske søsken og føler seg ofte som en ta-
per. Her er alle vinnere. Det er så flott å se hvordan han
gradvis mestrer ting og hvordan tålmodige hjelpere
oppmuntrer hvert eneste lite framsteg, sier Mork.

Mens vi har pratet sammen, har Marius tatt steget
fra matta og ut på parketten. En tydelig imponert pappa
følger spent med når sønnen med forsiktige steg beve-
ger seg framover.  Øynene lyser når han gradvis føler at
resten av kroppen er med på rulleskøyteferden. Rundt
han farter resten av gruppa med unger og spiller
«rollerhockey», med imponerende fart og presisjon.
Det er ikke mange dagene siden de var på matta.

Kult med hjul
Fysioterapeut Jon Martin Rødby har, sammen med
idrettspedagog Heidi Bråthen, ansvaret for barne- og
ungdomsgruppen 6-16 år. Han forteller om motiverte
unger.

– Rulleskøyter er kult. Ungene hjemme i gata går på
rulleskøyter, mens disse har hatt problemer med å
henge med på grunn av sine funksjonshemninger. De
vil gjerne prøve og når de ser at de gradvis klarer å
holde balansen, blir de motivert til å gå videre. Våre
positive tilbakemeldinger er viktige.

De fleste funksjonshemmede barn faller utenfor når
det gjelder fysisk aktivitet, både på skolen og på friti-
den. Det er ikke morsomt å alltid være den dårligste.

– Et av våre hovedmål er å skape en indre motiva-
sjon for å være i fysisk aktivitet på  tross av dette. Vi
jobber hele tiden med å finne tilpassede og eventuelt al-
ternative aktiviteter til barna, men det er også viktig å
satse på det som er i skuddet for andre jevnaldrende
barn.

Eller for å si som Haldor Skard: «Det er viktig å
finne aktiviteter som treffer».

Rødby understreker at aktiviteter som barna trives
godt med kan ofte i stor grad tilpasses slik at de får den
stimuleringen de trenger, og således bli et nyttig og ef-
fektivt supplement til annen type fysikalsk behandling.
For noen barn er det fornuftig å satse på aktivitet som

Kunsten å mestre hjulene
Marius Mork, 12, har CP og vannhode. Han vil gjerne, som sine søsken og venner,

gå på rulleskøyter. Når kompisene sklir av gårde, gir han fort opp. På Beitostølen har

han tålmodige medhjelpere.

gir adrenalinkick, for eksempel klatring, snowboard el-
ler rulleskøyter. Spesielt barn med oppmerksomhet-
sproblemer og mye energi, eksempelvis ADHD, kan ha
god nytte av denne typen aktivitet.

Rødby trekker fram fire ting som er bra med å gå på
rulleskøyter:

● Fin måte å trene utholdenhet
● Det gir styrke/stabilitet
● Trener opp balansen
● Koordinering
Rødby har positiv erfaring med denne formen for

trening på barn med CP. På rulleskøyter må man jobbe
med utoverrotasjon og abduksjon i hofteleddene, noe
en del av CP-barna har behov for. Skøyter med stivt
skall holder ofte vanskelige spissføtter i sjakk under ak-
tiviteten. I de første øktene vil barnet gå med sakse-
skritt, før de etter hvert får bedre tak på V-gange og be-
dre sving på skøytene.

Individuell
Rødby sier det er viktig å ta for seg den enkelte bruker
og legge opp til hva som trengs av trening. For å trene
styrke i lår og hofteparti er det fint å trene på rulleskøy-

Mykt underlag. Marius Mork tar sine første vaklende
rulleskøyteskritt på myk matte. Fysioterapeut Jon
Martin Rødby følger med.

Beitostølen Helsesportsenter
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ter i motbakker eller i en hinderløype der man må
plukke opp ting fra gulvet. Staver styrker musklene i
overkroppen.

– Barn med dårlig ankelfunksjon kan ha stort ut-
bytte av denne formen for aktivitet. Jeg har også fått
tilbakemeldinger fra voksne på dette, sier Rødby.

Siden oppholdet her oppe er kort, har han foreløpig
ikke brukt tid til å foreta testing av barna i forhold til
rulleskøytebruk. Det er imidlertid gjort individuelle tes-
ter med pulsklokke på voksne pasienter. I noen tilfeller
har det vist seg at pasienter har kunnet holde en høyere
hjertefrekvens over tid på rulleskøyter enn i andre akti-
viteter, uten å måtte avbryte på grunn av belastnings-
smerter under eller etter aktivitet. Flere pasienter har
erfart at rulleskøyter gir mindre belastning på knær og
hofter enn jogging, og mindre belastning på ryggen enn
sykling, spesielt ved bruk av staver. Samtidig er moti-
vasjon en viktig faktor. Morsom og lystbetont trening
har i mange tilfeller en positiv innvirkning på flere om-
råder,  tror Rødby.

– Men det er viktig at instruktøren er oppmerksom
på skader ved fall, spesielt hvis pasienten er ustødig i
utgangspunktet. Det betyr med andre ord at det er vik-
tig med hjelm, kne-, albue- og håndleddsbeskyttere.

Kompetanse
En viktig filosofi for helsesportsenteret er å lære opp
helsepersonell i pasientens hjemkommune. Det som er
aktuelt for barnegruppen er at fysioterapeut/gymlærer
deltar tre-fire dager av pasientoppholdet og er med på
barnas aktiviteter, slik at den kan videreføres når barnet
kommer til hjemkommunen.

– Det hjelper lite med opptrening her, hvis dette ikke
følges opp i hverdagen hjemme. Det er viktig at fagper-
soner har kompetanse på aktiviteten før man går i gang.
I dette tilfellet må man kjenne rulleskøytens funksjon,
vite noe om teknikk og progresjon i opplæringen og
ikke minst være oppmerksom på sikkerhetsutstyrets
funksjon. Vi har fått tilbakemelding fra kommuner om
at de har kjøpt inn rulleskøyter, sier Rødby.

For de som ønsker å skaffe seg kompetanse på områ-
det, anbefaler Rødby biblioteket ved Norges Idrettshøg-
skole og bib.sys.basen. Det er også mulig å kontakte
rulleskøyteforbundet for informasjon. Beitostølen
Helsesportssenter kan også være behjelpelig med tips til
rulleskøyteaktivitet. ■

Videre. Det glir litt bedre på gulvet. Balansetrening. Det er ikke lett å få tak i ballongene. De flyr så
lett. Med litt trening klarte Marius å få tak i en.

Fakta
Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) ble åpnet i 1970 og har riksdekkende funksjon innen

spesialisert rehabilitering for fysisk funksjonshemmede. Senteret er godkjent med hjemmel i

Sykehusloven og driftsutgiftene dekkes via statsbudsjettet med hjemmel i Folketrygdloven.

BHSS er godkjent utdanningsinstitusjon innen fysikalsk medisin og rehabilitering.

Stedet har 58 klientplasser og rundt 100 ansatte.

Beitostølen Helsesportsenter
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Rå styrke på 
De puster og peser, ruller rundt og fniser.

Vi hører et hardt bank mot gulvet. Camilla

Skogmo signaliserer at motparten, Karl

Haakon Biehl, har gått over streken.

Av Heidi Johnsen

På Beitostølen tøyer man grenser og lar ingenting være
uprøvd. Vi er vitne til en fight à la judo mellom
fysioterapeutstudent Camilla Skogmo og Karl Håkon
Biehl, som er lammet fra livet og ned etter å ha brukket
ryggen. Skogmo har trent judo i 11 år og er, ifølge fy-
sioterapeut Heidi Nordtorp, en god sparringspartner for
Biehl.

– Han er råsterk i armene og overkroppen, sier
Nordtorp, ansvarlig for rullestolgruppen.

Hun understreker at judo kan hun ingenting om,
men hun tror andre også kan dra nytte av slik trening.

Rå styrke
– Det er ikke hvem som helst som kan matche Karl
Håkons styrke. Derfor er det midt i blinken å få en per-
son som Camilla med sin bakgrunn. Dette er viktig tre-
ning for personer som er avhengige av rullestol. De får
ofte lite kroppskontakt. Det får man i denne sporten.
Dette er annerledes trening hvor du får trent opp styrke
og balanse. Du bruker muskulatur som du ikke bruker
til vanlig, sier Nordtorp.

På matta, og av og til ute på gulvet, kjemper og
svetter de to. Selv om Biehl ikke kan bruke beina, bru-
ker han styrke og noen dirty tricks, som er langt fra re-
gelverket i judo, for å få overtaket på Camilla. For en
utenforstående kan det til tider se røft ut.

– Dette skal være moro. Det ser du at de har. Det
stiller store krav til smidighet og balanse. Camilla for-
teller at reglene er klart utvidet i forhold til sporten.

– Men jeg stopper opp eller gir signal ved å banke i
gulvet, når jeg kjenner at Karl Haakon ikke vet hvor-
dan han skal komme seg ut av en situasjon og forklarer
hva han skal gjøre, sier Nordtorp.

Prøveprosjekt
Kampen på matta er et prøveprosjekt som Nordtorp hå-
per kan bli mulighet til å videreføre til andre rullestol-
brukere.

– Vi har ingen instruktør. Camilla har stilt velvillig
opp, mens hun har vært her som student. Jeg kunne
godt tenkt meg å ha Camilla, men det er også et økono-
misk spørsmål vi ikke har diskutert.

Camilla Skogmo, svett etter økten, avsluttet sin

Tøff trening. Karl Haakon Biehl, er lam fra livet og ned. Det hindrer ham ikke i å
utfordre Camilla Skogmo med 11-års judotrening til kamp.
 – En fin måte å få ut aggresjon på, sier Karl Haakon Biehl.

Beitostølen Helsesportsenter
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Legene ga ham ingen gode framtidsutsikter da han fikk
sykdommen. Han måtte regne med å bruke både medi-
siner og etter hvert å bli sittende i rullestol. Medisiner
har han aldri  brukt og rullestol er et fremmedord for
denne spreke og pågående karen. Kostholdet ble lagt
om og han ble vegetarianer. Trening har vært en viktig
del av hverdagen. Bilet trente seg opp ved å gå på ski.
En mil går fint, men så melder smertene seg. Likevel
har han i flere år pint seg gjennom Skarverennet på
38 kilometer.

Etter at han begynte å gå på rulleskøyter føler han at
han er blitt mykere og har mindre smerter.

– Jeg kan gå i timevis uten å få vondt eller bli stiv.
Etter ei treningsøkt føler jeg velvære  Jeg både svøm-
mer og sykler i tillegg. Svømming er fint. Men jeg
foretrekker rulleskøytene framfor sykling, fordi syklin-
gen gir meg smerter etter en stund, forteller Bilet.

Bruker staver
Når Bilet tar rulleskøytene fatt, er stavene alltid med.

Kul 60-åring

Det styrker muskulaturen i overkroppen.
– Jeg prøver også uten staver, men føler at jeg belas-

tet knærne mer. Med staver kan jeg være ute i opptil
fire timer uten å bli stiv i muskulaturen. Å gå med sta-
ver er fin trening, også uten rulleskøyter.  Jeg ser at sta-
dig flere her tar staver i bruk når de går på tur, sier han.

Faste rutiner
Bilet legger ikke skjul på at han lengter hjem til Nesod-
den under det fire uker lange oppholdet. Der er han
pappa til tre barn i alderen seks til ti år. Han trøster
både seg og barna med at det er en friskere pappa som
kommer hjem. Da blir det sykkelferie på hele familien.
Han forteller at oppholdene på Beitostølen har gjort
han bedre for hver gang.

– Her er det faste rutiner – med måltider, mye tre-
ning og behandling under kyndig veiledning – og ikke
minst mye hvile, forteller han. ■

Langtur. Ingen sak å
legge ut på langtur
med rulleskøyter og
staver i de natur-
skjønne omgivelsene på
Beitostølen. Foto:
Heidi Johnsen.

60-årige Tore Andreas Bilet mener rulleskøytene har gitt ham en bedre hverdag.

Han har hatt diagnosen Bekhterevs i 22 år og ble uføretrygdet for to år siden.

Det er tredje gangen han er på Beitostølen Helsesportsenter.

fysioterapeututdannelse i Nederland i sommer. Hun for-
teller at i Frankrike og Tyskland er man kommet langt
med judo for funksjonshemmede. Der drives aktiviteten
på klubbnivå.

– Få med at dette er vanvittig morsomt, sier hun.
– Og at for meg er denne treningen også en fin måte

å få ut aggresjon på. Dette er en kontaktsport som ikke
er vanlig for oss rullestolbrukere, sier Biehl. ■

Beitostølen Helsesportsenter

Fast grep.  – Uvanlig trening for en
rullestolbruker, men vanvittig morsomt.

matta
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Ved siden av den ordinære aktiviteten gjennomfører
Beitostølen Helsesportsenter mer spesifikke opphold,
eksempelvis opphold med vekt på aktiviteter i rullestol
og aktiviteter for rullestolbrukere. Behovet for slike
opphold er stort. Mange drar til Sverige for å lære seg
hvordan man blir mest mulig funksjonell i stolen.  Vi
mente at det måtte gå an å få til et lignende tilbud her i
Norge, og satte dermed i gang «Aktiv rullestol 2001».
Dette ble en ubetinget suksess, så vi arrangerer denne
oppholdstypen nå for andre gang i juni-juli 2002.

Både i fjor og i år hadde vi cirka 20 søkere til opp-
holdet, etter å ha gjort det kjent ved å sende invitasjon
om å søke til tidligere brukere her ved senteret, samt
ved å gi ut info til integreringskonsulenter, HMS-sen-
traler, fys.med-avdelinger og de forskjellige spinal-
enhetene. I år hadde vi også en artikkel om Helsesport-
senteret i Patetra (tidsskrift for ryggmargsskadde), hvor
det var en egen annonse for oppholdet. Resultatet av
søknadsbehandlingen ble at vi i 2001 hadde 12 delta-
kere, i 2002 13 deltakere, alle med forskjellig funk-
sjonsnivå; noen brukte stolen til all forflytning, andre
til avlastning.

Justering av sittestilling, teori og praksis
I begynnelsen av oppholdet har vi en ekstern instruktør.
I løpet av denne første perioden  blir spesifikke rulle-
stol-tekniske ting vektlagt. Det er blant annet et stort
behov for justeringer av rullestolene, noe som viser seg
å ta mye lengre tid enn antatt. Instruktøren har både i år
og i fjor måttet skru på samtlige stoler for å få en opti-
mal sittestilling for å være aktiv i stolen.

Innimellom «mekkinga» har alle brukerene prøvd ut
tekniske ferdigheter i rullestol, og vi har kartlagt nivået
til samtlige. Også vi som instruktører fikk kjørt oss på
tekniske ferdigheter (også en del av målsetningen med
å arrangere kurs, at vi ansatte også skal tilegne oss fer-
digheter), samt oppdatere oss teoretisk.

Den eksterne instruktøren refererte til en bok av Åke
Norsten: «Drivkraft, körergonomi, rullstolsteknik &
metodik» (Stockholm, 2001), som kan anbefales til alle
som er interesserte i å øke sine kunnskaper.

Hinderløype
Når det gjelder den praktiske treningen, har vi brukt en
såkalt hinderløype. Her brukes tid som målenhet for å
se på eventuell forbedring i ferdighetsnivå.

Elementene i løypa er: Presisjonskjøring mellom
kjegler, balansere på bakhjula, 360 grader på bakhjula
(for dem som klarte det), komme seg over improvisert
ferist, balansere på bakhjula ned en liten bakke, komme
opp på og ned av en rampe, cirka 10 cm.

Andre tekniske ferdigheter som det ble øvd på, var

«Aktiv rullestol» er et tilbud fra Beitostølen Helsesportsenter til rullestolbrukere som gjerne vil

bli mer aktive. Fysioterapeut Heidi Løseth Nordtorp forteller her hva tilbudet går ut på.

trappekjøring, med og uten assistent, balansere og trille
på bakhjulene i ulendt terreng og spesielt nedover-
bakker, samt å åpne dører uten å stoppe foran døra.

Den siste delen av oppholdene har ikke ekstern in-
struktør vært her, og da blir innholdet av aktiviteter mer
likt et «vanlig» opphold. Dette innbefatter styrketrening
(i idrettshall), koordinasjonstrening, bassengtrening,
terapiridning, aktiviteter i treningsrommet, rullestol-
pigging, rullestolkjøring som utholdenhetstrening, båt-
aktiviteter, hundekjøring, bueskyting, rullestolbasket,
rullestoltennis, rullestoldans med mere. Det ble lagt
vekt på å ha en daglig økt med rullestolteknikk, gjerne
med momenter fra hinderløypa. I årets «Aktiv rulle-
stol» er det også blitt presentert nye aktiviteter (både
for oss og for brukerene), nemlig boksing og judo.

Forflytningstrening og «bytur»
Noen av brukerne har et stort ønske om å trene på for-
flytning fra stol til gulv og omvendt. Dette er en viktig
funksjon, ikke minst i forhold til det å være «trygg i
stolen». Er de trygge på at de kan komme seg opp igjen
alene tør de etter hvert å ta større sjanser / utfordringer.

I år som i fjor brukte vi også en dag i småbyen Fa-
gernes for å gjennomføre det vi har øvd på i praksis.
Både fortauskanter, trapper og ikke minst rulletrapp ble
testet ut i «den virkelige verden». Samtlige deltakere
kom med mange positive tilbakemeldinger på denne tu-
ren, og mente at de med dette var mye bedre rustet til å
kunne forflytte selvstendig i det offentlige rom.

Fremgang
På slutten av fjorårets opphold kjørte vi nok en runde
med å ta tiden på hinderløypa. Så å si samtlige opp-
nådde bedre tid enn ved ankomst. Dette gjenspeiler i
stor grad fremgangen de hadde i de fleste aktiviteter,
spesielt de mer rullestol-spesifikke aktivitetene. Noen
av brukerene hadde tippesikring ved ankomst, ved av-
reise hadde ingen behov for det.

Fjorårets erfaringer viste at fellesnevneren var at
alle ved avreise følte de seg mye tryggere i stolen, og
hadde til hensikt å bruke stolen mer «effektivt» i tiden
framover (gjaldt først og fremst de som kun brukte sto-
len til avlastning). Selv om vi i skrivende stund har
igjen en uke av årets opphold ser det ut til at fremgan-
gen blir like stor for de aller fleste brukerene.

Jeg oppfordre dere som måtte ha rullestolbrukere
som pasienter om å tipse dem om denne oppholdstypen
som vi sannsynligvis skal tilby neste år også. Mer info
fåes ved å henvende e-post: heloese@online.no eller te-
lefon: 61 34 08 00, spør etter Heidi N. eller Astrid N.

Heidi Løseth Nordtorp

Aktiv rullestol

Beitostølen Helsesportsenter



 

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.

 4 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 4 Vest-Norge

7 Øst-Norge

 8 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 0 Utlandet

Møter og kurs, side 37-46

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: 25
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.

TYSNES KOMMUNE
5685 Uggdal

I Tysnes kommune er det ledig følgjande stilling:

Kommunefysioterapeut 100%

For nærare opplysningar og søknadskjema, kontakt helse- og sosialkonto-
ret på tlf. 53 43 70 60 / 70 00.

Søknad med rettkjende kopiar av vitnemål og attestar vert å senda Tysnes
helse- og sosialkontor, Kommunehuset, 5685 Uggdal, innan 20.08.02.

ETNE KOMMUNE

Etne kommune har ledig frå snarast, nyoppretta stilling for

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
med hovedarbeidsplass ved Skånevik omsorgssenter.

Søknadsfrist: 19.08.02.
Spørsmål om stillinga kan rettast til:
kommunefysioterapeut, Gro Steiner, tlf. 53 75 81 15 / 95 23 48 54,
kommunelege I, Bengt Kallevik, tlf. 53 75 81 00 etter kl. 12.00 eller
Steinar Mjelde, tlf. 53 75 81 22.
Fullstendig utlysningstekst sjå Etne kommune si heimeside
www.etne.kommune.no

30% driftstilskudd ledig fra 1.10.02 i Tana kommune
Søknad sendes Tana kommune, personalavdelingen, 9845 Tana

innen 30. august 2002.

Hasvik kommune
ligger på Sørøya i
Vest-Finnmark,
omgitt av Lopphavet
og Barentshavet.
Sørøya, med sine
steile klipper,
grønnkledte fjell,
og fjorder med
kritthvite sand-
strender er med
rette kalt «den
grønne øya i
nord». Øya er en
naturperle med sin
unike geologi og
fauna, som kan
stråle  i midnattsol
om sommeren, og
være barsk med
stormer og
frådende hav i
mørketiden.
Vi er omlag 1200
innb., i hovedsak
fordelt på 3 tett-
steder. Daglige
ruteflyginger og
ferge/hurtigbåt
anløp knytter oss
til resten av verden.
Vi tar i mot alle
nye innbyggere
med nord-norsk
gjestfrihet og lover
at du kommer til
en levende kyst-
kultur og (slik vi
ser det) en attraktiv
kommune med
mye livskvalitet!
Tar du utfordringen?

LEDENDE
FYSIOTERAPEUT
Stillingen som ledende fysioterapeut er tillagt
både faglige og administrative kommunefysioterapi-
oppgaver, og omfatter rehabiliterende og kurativ
virksomhet.
Til stillingen søker vi etter en dyktig og kvalifisert
fysioterapeut. Vi kan love deg en allsidig og
interessant praksis.
Vi kan tilby et lite, men spennende faglig miljø, og
moderne lokaler for fysikalsk avdeling i samme
bygning som øvrig helsetjeneste. Lønn etter avtale.
Stillingen som ledende fysioterapeut er
organisatorisk underlagt Pleie og omsorgsleder.
Kontaktpersoner: Personalkonsulent E. Kokkin,
tlf. 78 45 27 04.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og
barnehageplass. Lønn etter avtale og dekning av
flytteutgifter etter eget reglement. Så lenge Stortinget
bestemmer gjelder nedskriving av studielån,
forhøyet barnetrygd, lavere skattesats og andre
virkemidler for Finnmark.
Søknad sendes til Hasvik kommune,
Sentraladministrasjonen, 9593 Breivikbotn
eller email: Postmottak@hasvik.kommune.no.
Søknadsfrist: snarest

Se også vår hjemmeside på Internett:
http://www.hasvik.kommune.no

Akershus
Universitetssyke-
hus HF skal byg-
ges 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.

Avd. for nevropsykiatri består av en akuttenhet for
stoffmisbrukere og en nevropsykiatrisk post som er
under oppstart. Denne posten skal gi utredning og
behandling til pasienter med organiske psyk. lidelser og
ha sektoransvar for alderspsykiatri på sentralsykehus-
nivå for Romerike. I utbyggingen av posten satses det
på et nært samarb. med andre avd. ved Ahus, spesielt
nevrologisk avd. Posten er prosjektert med 14 senger.

Spesialfysioterapeut søkes til fast stilling fra 1. septem-
ber 2002. Hovedoppg. i posten er utredning/kartleg-
ging og igangsetting av tiltak i tett tverrfaglig samarb.
Søkere må være fysioterapeut, primært med videreut-
danning innen psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi.
Det er også ønskelig med kompetanse innen nevrolo-
gi. Fleksibilitet, god evne til samarb., nytenkning og per-
sonlig egnethet vektlegges.

Stillingen er tilknyttet fysioterapiavd.Vi er 26 fysiotera-
peuter, hvorav 3 tilknyttet psyk. sektor. Vi kan tilby
utviklingsmuligheter i et aktivt og engasjert fagmiljø.

Lønn etter ny overenskomst.

Spm.om stillingen rettes til Sidsel Homb, tlf. 67 92 83 41/
Kirsti Frøshaug, tlf. 67 92 84 69.

Søknadsfrist: 26. august 2002

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

Se også www.ahus.no og www.aetat.no

1474 Nordbyhagen 

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

Spesialfysioterapeut,
fast 100 % Saksnr. 293

Fysioterapiavdelingen 
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LILLESAND KOMMUNE
Tjenestesektor Pleie- og omsorgsenheten

Det er ledig sv.vikariat for
KOMMUNEFYSIOTERAPEUT i Høvåg distrikt, ca. 1 års varighet.
Still. størrelse 55% som øker til 75% fra nov. –02. Tiltr. snarest.
St. kode 7303, ltr. pt. 34.
● Kommunale tilsettingsforhold.
● Det vektlegges personlig egnethet.
● Den som tilsettes bør ha førerkort for bil.
● Tuberkulosekontroll før tilsetting.

Nærmere opplysninger fås ved henv. til: Marion Homdrom eller Bente
Bjordal, tlf. 37 27 43 20.
Søknadsskjema fås v. henvendelse til kommunetorget, tlf. 37 26 15 00.
Skriftlig søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes
innen 23.08.02 til: Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand.

annonse@fysio.no

Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF (PHST) gir tilbud til
befolkningen i fylket innen voksenpsykiatri, barne- og

ungdomspsykiatri og habiliteringstjeneste for voksne. Foretaket har
omlag 1300 ansatte og et driftsbudsjett på ca 580 mill kr.
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Foretakets ledige stilinger ligger på
internett: www.jobbnord.no

Psykisk helsevern
i Sør-Trøndelag HF

Avdeling østmarka
Helseforetaket omfatter alle voksenpsykiatriske sykehusfunksjoner -
avdelingene Østmarka, Haukåsen og Brøset, poliklinisk avd., og barne-
og ungdomspsykiatri samt psykiatrisk ungdomsteam, avd. for forskning
og utvikling (Psykiatrisk Institutt), fem bo- og behandlingssenter og
habiliteringstjeneste. Vi er et universitetssykehus knyttet til Det
medisinske fakultet - NTNU, og Psykiatrisk institutts virksomhet er i
hovedsak lokalisert til Østmarka hvor stillingen er ledig.

Fysioterapeut I (m/spesialkompetanse)
100% st. ledig fra 01.09.02. (Tils.nr.125/02). Stilling er knyttet til fagpoolen
ved avd. Østmarka og inngår i et prosjekt ved Dagposten som gir et
poliklinisk psykiatrisk behandlingstilbud. Behandlingsteamet ved
dagposten består av psykiater, psykolog, sosionom, ergoterapeut,
sykepleier og fysioterapeut. Prosjektet er et gruppebasert behandlings-
program med utgangspunkt i skjemafokusert terapi for pasienter med
personlighetsforstyrrelser. Programmet omfatter bl.a. kognitiv gruppe,
ferdighetstreningsgruppe  og kroppsbevissthetsgruppe.

Fysioterapeuten vil  klinisk få ansvar for kroppsbevissthetsgruppen,
individuelle undersøkelser ( BARS/PMF ) og behandling. Forskning,
kvalitetssikring og evaluering inngår i programmet og det forventes at
fysioterapeuten er medvirkende i den vitenskapelige dokumentasjonen,
samt deltar i ELF og tar andre vitenskapelige kurs som er relevante. Det
vil bli gitt felles veiledning/opplæring i skjemafokusert kognitiv terapi.

Vi ønsker primært en fysioterapeut med videreutdanning i psykisk
helsearbeid med fordypning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi,
eller tilsvarende kompetanse utfra tidligere utdanningsmodell. Hvis
kompetansen mangler, forventes det å starte opp på videreutdanning i
psykisk helsearbeid så snart det er mulig. Videre er det ønskelig med
erfaring fra psykiatri og formell kompetanse innenfor gruppeterapi og
basal kroppskjennskap. Fysioterapeuten vil gå inn i gruppepsykoterapeutiske
funksjoner ved siden av de mer spesifikke fysioterapeutfunksjoner.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos avd. leder fysioterapi
Marianne Jensen eller overlege Gunilla K. Fossetlf. 73 86 45 00.

Søknad (inkl. CV)  merket med tilsettingsnr., referanser og kopi av attester/
vitnemål sendes: Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF, Avd. overlegen,
Avd. Østmarka, boks 3008 Lade, 7441 Trondheim. Søknadsfrist: 23.08.02.
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BØMLO KOMUNE
Bømlo er ein øykommune i Sunnhordland. Med Trekantsambandet har me no fått
fastlandssamband til Stord og Haugesund. Det er godt snøggbåtsamband til Ber-
gen, Haugesund og Stavanger. Her bur ca. 11.500 menneske. Naturen er vakker,
skjærgarden idyllisk og kystkulturen er rik.

Kommunefysioterapeut
Me har ledig 1 fast 100% stilling for kommunefysioterapeut. Her er til
saman 3,8 fastlønsstillingar og 2,5 driftstilskot. Fysioterapitenesta er or-
ganisert under helseavdelinga med kommunelege I som næraste over-
ordna. Arbeidsoppgåvene er svært varierte med rehabilitering, habilite-
ring, oppfylgjing av kronisk sjuke, arbeid med eldre og hjelpemiddel-
formidling.

Den som vert tilsett må kunna arbeida sjølvstendig, vera samarbeidsvillig
og interessert i tverrfagleg arbeid. Det er ynskjeleg at den som vert tilsett
kan nytta eigen bil i tenesta, og kan ta til så fort som mogeleg.
Løn: kr. 250.000-275.000 avhengig av erfaring mv, stillingskode 7066
(er under vurdering). Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår.

Spørsmål om stillinga kan stillast til sjeffysioterapeut Synnøve I. Stave-
land, tlf. 53 42 33 40/90 08 35 37, ev. kommunefysioterapeutane,
tlf. 53 42 33 41/42.
Søknad vert å senda til Bømlo kommune,
Helseavdelinga, 5430 Bremnes.
Søknadsfrist: 30.08.02.

Fysioterapeut
Psykiatrisk Senter for Tromsø og Karlsøy (PSTK)

Ett års vikariat i 100 % stilling, tiltredelse snarest.

Stillingen er pr. i dag arbeidsplassert ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)
og er tillagt hovedsakelig individualterapeutiske oppgaver. Ønskelig med
videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi/psykomotorisk
behandling. Lønn etter gjeldende tariffer.

Henvendelse: Fysioterapeut Harriet Harryson v/PSTK.

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
Seksjon for personalservice - Åsgård, 9291 Tromsø. Søknadsfrist: 22.08.2002.

Fullstendig annonsetekst finnes på www.unn.no/jobb, eller fås på
tlf. 77 62 60 58. Se også www.jobbnord.no.

Universitetssykehuset har ledig
følgende stillinger
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DIAKONHJEMMETS SYKEHUS
Diakonhjemmets sykehus AS har funksjon som lokalsykehus for
ca. 90 000 innbyggere innen indremedisin, generell kirurgi og
psykiatri. I revmatologi og revmakirurgi har sykehuset sentral-
og regionsykehusfunksjon. De psykiatrisk avdelingene ligger på
Vinderen i Oslo og på Søndre Borgen i Asker. Diakonhjemmets
sykehus As er et non-profit aksjeselskap eid av stiftelsen Det
norske Diakonhjem, som er en diakonal stiftelse innen Den 
norske kirke. Sykehuset selger sine tjenester til staten v/ Helse
Øst RHF.

Avdelingsleder fysioterapeut
Behandlingsbassenget
Vi har ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder for 
bassengavdelingen. Bassenget er stort og hyggelig. Det
brukes effektivt alle hverdager, vesentlig på poliklinisk
basis. De største brukergruppene er revmatikere og 
personer som har hatt ortopediske inngrep.
Sykehuset har ca 200 somatiske senger fordelt på kirurgisk,
medisinsk og revmatologisk avdeling og 21 stillinger for
fysioterapeuter. Fysioterapienheten er organisert i Klinisk
Aktivitetsavdeling, som består av ergoterapeuter, sosio-
nomer, prester, kliniske ernæringsfysiologer og logopeder.
Det drives en utstrakt poliklinisk fysioterapivirksomhet.
Sykehuset har også studenter fra fysioterapiutdanningen
ved Høgskolen i Oslo.
Vi søker en fysioterapeut som er interessert i å utnytte 
vannets muligheter i behandling og trening. Kunnskap og
erfaring på dette området er derfor ønskelig. Erfaring fra
ortopedi, revmatologi og fra arbeid med personer som har
hjerte-/ lungelidelser er en fordel. Lederutdanning er også
en fordel, men ikke et krav.
Vi ser etter en person som er kvalitetsbevisst og faginteres-
sert, og i tillegg kan arbeide selvstendig og målrettet.
Smidighet i samarbeidsforhold og evne til å kommunisere
godt er nødvendig. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kontaktperson: Sjeffysioterapeut Anne Brit Brodal,
tlf. 22 45 15 00
Søknad med CV og referanser sendes Diakonhjemmets
sykehus AS, personalavdelingen, postboks 23 Vinderen,
0319 Oslo innen 29.08.02 .
Se fullstendig utlysning på www.topjobs.no,
www.diakonsyk.no eller www.aetat.no

Sykehuset er sektorsykehus for flere av Oslos bydeler innen psykiatri og indremedisin.
Klinikk for kirurgi tar i mot henviste pasienter fra hele landet for planlagte opera-
sjoner, bl.a. innen ortopedi og øre-nese-hals. Hospice Lovisenberg gir tilbud til alvorlig
syke i livets sluttfase. Fagutvikling og utvikling av pasienttilbudet prioriteres i en
organisasjon som er fleksibel og nytenkende. Med ca. 1125 årsverk og et budsjett
på ca. 650 mill kr. drives 289 sengeplasser, 320 dagplasser samt et omfattende
poliklinisk tilbud. Sykehuset er et privat aksjeselskap med ideelt formål, eid av
de diakonale stiftelsene Diakonissehuset Lovisenberg og Menighetssøsterhjemmet. 

Klinikk for medisinsk service
Enhet for fysioterapi

Fysioterapeut 1
Fysioterapeut 1 50 % fast stilling ledig fra 01.11.02 
(arbeidsted Kirurgisk avdeling).

Fysioterapeut 1 50 % fast stilling ledig fra 01.11.02 
(arbeidssted Psykiatrisk avdeling).

Merk søknaden 140-02 og skriv hvilken avdeling du søker.

Enhet for fysioterapi har 18 stillingshjemler for fysioterapeut med
arbeidssted ved medisinsk, kirurgisk, psykiatrisk avdeling og
Hospice Lovisenberg. To fysioterapihjemler er tilknyttet psykiatrisk
akuttavdeling og DPS Lovisenberg. Sykehuset har vaktordning der
alle fysioterapeutene deltar.

Vi søker fysioterapeut som har relevant erfaring innen de aktuelle
fagområder. Dersom du liker å arbeide i tverrfaglig team og har
relevant erfaring som fysioterapeut er dette jobben for deg.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved eventuelt internt opprykk vil det bli ledig stilling som fysioterapeut.

Kontakt sjefsfysioterapeut Unny Olsen, tlf. 23 22 54 17.

Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag. 
Lønn etter overenskomst mellom APO og organisasjonene.
Pensjonsordning. Sykehuset disponerer personalbarnehage og et
begrenset antall personalboliger. Søknad sendes Personalavdelingen,
Lovisenberg Diakonale Sykehus, 0440 Oslo innen 23. august.
Innsendte papirer og attester returneres ikke. Internett: www.lds.no
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Helse Blefjell HF
NOTODDEN SYKEHUS

Bluesbyen Notodden ligger 12 mil vest for Oslo med bussforbindelse til hovedsta-
den minst en gang pr. time.  Her er det et variert kulturtilbud og aktive fritidsorga-
nisasjoner.  Omgivelsene byr på muligheter for et rikt friluftsliv.

Gode fysioterapeut, meld deg!
Vil du være med å sette ditt preg på og utvikle spensten i vår aktive
avdeling?  Vi har ledig 100% fast stilling for fysioterapeut, still.kode
7066, fra 01.09.02.

Vi ønsker deg med: - interesse for sykehusfysioterapi
- fleksibilitet og evne til samarbeid

Arbeidsområder: - kirurgisk (generell og ortopedisk) og medisinsk
avdeling

- poliklinikk
- veiledning av kronikere ved sykehusets lærings-

og mestringssenter

Vi tilbyr: - allsidig pasientgrunnlag
- trivelig arbeidsmiljø på et hyggelig lokalsykehus
- tett tverrfaglig samarbeid
- god mulighet for fagutvikling
- hjelp til å skaffe bolig og evt. barnehageplass
- lønn etter avtale

Nærmere opplysninger får du hos sjeffysioterapeut Noor Schmidt,
tlf. 35 02 10 13. Se også www.notoddensykehus.no.  Søknad sendes på
sykehusets søknadsskjema til Notodden sykehus, direktørens kontor,
3675 Notodden innen 23.08.02.

EIDSBERG KOMMUNE

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT knyttet til skole-
helsetjenesten – 50% fast stilling

Ansvarsområde: Barn og unge 6-20 år.

Fysioterapeuten vår har fått jobb i sitt nærmiljø og vi ønsker oss en erstat-
ning for henne. Stillingen er ledig snarest. Ltr. 35.

Arbeidsoppgaver:
● Habiliteringsoppgaver
● Undersøkelse/veiledning/behandling av henviste skolebarn
● Skolestart – undersøkelse
● Forebyggende helsearbeid/helseopplysning i skolene i samarbeid

med helsesøster
● Veiledningsoppgaver ifh til lærere/foreldre/assistenter

Vi søker en engasjert fysioterapeut som:
● har samarbeidsevne og en feksibel og positiv innstilling
● ser muligheter i utfordringer
● som liker å arbeide med barn og unge

Kommunefysioterapitjenesten har vært aktiv i skolen i mange år, og vi har
et godt etabert samarbeid med den øvrige skolehelsetjenesten. Dette øn-
sker vi å beholde og å videreutvikle og vi tilbyr derfor
● et aktivt, trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø med gode muligheter for

faglig utvikling.

Det kreves offentlig godkjenning og den som ansettes må disponere bil.
Informasjon om stillingen fås ved henvendelse sjeffysioterapeut Kirsti
Norstrøm, tlf. 69 70 20 00 eller 98 85 99 58.

Skriftlig søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Eidsberg kom-
mune, Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen innen 20.08.02.

Frambu er et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for
sjeldne funksjonshemninger. Senteret gir ulike tilbud til barn, unge
og voksne med sjeldne diagnoser og deres familier og hjelpeapparat.
Senteret har ca 120 medarbeidere og ligger vakkert til i Østmarka,
17 km sør for Oslo sentrum. Se www.frambu.no.

Fysioterapeut
(100 % - vikariat, mulighet for fast stilling)

Frambu arbeider tverrfaglig med sjeldne diagnosegrupper ut fra et
livsløpsperspektiv. Senteret er et supplement til det ordinære tjeneste-
tilbudet i kommuner og fylker og samler, utvikler og sprer kunnskap
gjennom følgende tjenester:
● informasjonsopphold for brukere med diagnose, pårørende og

hjelpeapparat.
● seminarer for fagpersoner, brukere og pårørende.
● helseleire for barn og unge mellom 10 og 30 år.
● veiledning på brukerens hjemsted.
● informasjonstjenester og produksjon og distribusjon av informasjons-

materiell.
● forsknings- og utviklingsarbeid.

Ulike diagnoser kan berøre kognitive, fysiske og sosiale funksjoner som får
konsekvenser for våre brukeres deltakelse i aktiviteter i hverdag og fritid.

Vi søker etter en fysioterapeut med relevant fagbakgrunn. Det er en for-
del med interesse for, og gjerne erfaring fra, arbeid med barn, unge og/el-
ler voksne med funksjonshemninger. Vi ønsker også at du har interesse
for informasjonsformidling og forsknings- og utviklingsarbeid. Ettersom
Frambu er en organisasjon i utvikling både i forhold til arbeidsmetoder,
organisering og oppgaver, ønsker vi at du er fleksibel og har evne til sam-
arbeid og omstilling. Kunnskap om og erfaring fra tverrfaglig samarbeid
er en fordel. Du bør også ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne,
datakunnskaper og kjennskap til bruk av internett.

Vi kan tilby et utfordrende og engasjerende arbeidsmiljø, lønn etter gjel-
dende lover og avtaleverk og 36 times arbeidsuke.
Noe reising må påregnes.
Spørsmål kan rettes til helseavdelingsleder Ellen Skancke eller fysiotera-
peutene Bente Hunn eller Kaja Giltvedt på telefon 64 85 60 00.
Søknad sendes Frambu, Sandbakkvn 18, 1404 Siggerud
innen 1. september 2002.

TRYSIL KOMMUNE

Ledige stillinger for fysioterapeut
Trysil kommune har ca 7.100 innbyggere. Kommunesenter med gode handels- og ser-
vicetilbud. Gode barnehage- og skoletilbud, videregående- og musikkskole.
Reiselivsnæringen er i sterk vekst. Trysil har bl.a. Norges største alpinområde.
Gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske.
Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradi-
sjoner innen kultur og idrett. Reisetiden til Oslo er ca. 3 timer.
Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi
et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere.

Fysioterapiavdelingen er en liten avdeling innen  helse- og sosialsekto-
ren. Avdelingen har 3,3 årsverk for fysioterapeuter og 1 årsverk for ergote-
rapeut. Tjenestene utføres tverrfaglig innen alle kommunale tjenester; hel-
sestasjon, hjemmebasert tjeneste, institusjon, PU samt forebyggende ar-
beid.  Avdelingen har mange utfordringer innen sitt fagområde.

Ledige avtalehjemler for driftstilskudd - fysioterapi fra 01.11.2002:

1. 100 % driftstilskudd
2. 25 %  driftstilskudd

Driftstilskuddene ble opprettet i 1984 og er tilknyttet Guri`s institutt.
Instituttet har psykomotorisk fysioterapeut, manuell terapeut og ellers
bra tverrfaglig kompetanse. Det er ønskelig å videreutvikle denne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

3. 100 % stilling som kommunefysioterapeut
- vikariat fra 01.08.02 ; i  første omgang for ca. et år.

Spørsmål vedrørende driftstilskuddene og kommunefysioterapistillingen
kan rettes til sjeffysioterapeut Anne Sandbu, tlf. 62 45 78 25.
For de kommunale stillingene gjelder vanlige kommunale vilkår i henhold
til gjeldende lover, reglement og avtaler.

Skriftlig søknad med CV, norsk godkjenning og bekreftede kopier av attes-
ter og vitnemål sendes Trysil kommune v/personalsjefen, 2420 Trysil,
innen 15. august 2002.
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Nå kan du bestille «beveg-DEG»-kampanjens
profileringsartikler på
www.fysio.no/butikk

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

NES KOMMUNE, BUSKERUD
Helse- og sosialetaten

Nes kommune med Nesbyen som sentrum ligger i Hallingdal ca. 16 mil fra Oslo.
Kommunen har 3.500 innbyggere, et allsidig næringsliv og godt utbygde kultur og
servicetilbud.
Kommunen er kjent for sitt varme og gode klima og ligger fint til mellom fjellområ-
der som innbyr til aktiv fritid.

Kommunefysioterapeut
Det er ledig hel stilling i kombinasjon 50 % fastlønnsstilling og 50 %
driftsavtale om privat praksis.
Fysioterapitjenesten utgjør 2,5 stillinger og er organisert i helsetjenesten
med kommunelege I som leder. Det er godt utstyrte og moderne lokaler
på helse- og oppvekstsenteret og på sykehjemmet.

Vi søker fysioterapeut som liker utfordringer, er fleksibel, handlingsretta
og har vilje til tverrfaglig samarbeid.
Arbeidsoppgaver i fastlønnsstillingen vil være forebyggende arbeid og
rehabilitering overfor barn, funksjonshemmede og eldre.

Lønn etter avtale og i henhold til lover, regler og annet avtaleverk.
Kommunen hjelper til med flytteutgifter, bolig og barnehageplass.
Kommunen har andre ledige stillinger blant annet for lege, sykepleier,
hjelpepleier dersom dette er aktuelt for ektefelle/samboer.

Nærmere opplysninger om stillingen ved kommunelege I tlf. 32 07 10 26
eller helse- og sosialsjef tlf. 32 07 09 60.
Søknad sendes helse- og sosialsjefen Nes kommune, 3540 Nesbyen,
innen 26.08.02 eller på e-post til postmottak.helse@nes-bu.kommune.no
<mailto:postmottak.helse@nes-bu.kommune.no>

Aker 
universitetssykehus HF

MEDISINSK SERVICEKLINIKK
Fysioterapiavdelingen

Avdelingsledende
fysioterapeut
AUHF-nr. 200295. Fast hel stilling fom. 01.09.02. 
36 t/uke. Turnus. Lønn etter Foretakets overens-
komster.
Fysioterapiavdelingen er organisert i Medisinsk serviceklinikk og
har 32 fysioterapeutstillinger inkludert praksisveileder for stu-
denter fra Høgskolen i Oslo. Avdelingen yter fysioterapi til
Medisinsk klinikk, Avdeling for rehabilitering og geriatri,
Kirurgisk klinikk samt Intensiv avdeling og Smerteklinikken.
Stillingen er tilknyttet Fysioterapiavdelingen pt. kirurgisk seksjon
som har ca. seks fysioterapeuter. Arbeidet er hovedsakelig kli-
nisk med noe administrasjon.
Fysioterapeutene er ansatt i en poolordning med arbeid hver 5.
og 10. helg, vaktordning ettermiddag, søn- og helligdager, 36
timers uke. 
Avdelingsleder arbeider pt. hver 5. lørdag.
Søker  må være offentlig godkjent fysioterapeut, ha kompetanse
innen aktuelle arbeidsområder og ha lederutdanning/-erfaring.

Vi søker fysioterapeut som har:
• Kunnskap, erfaring og interesse i behandling av kirurgiske

pasienter
• God kommunikasjons- og samarbeidsevne
• Engasjement og fleksibilitet
• Interesse for administrasjon, ledelse samt i  å videreutvikle

avdelingen.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Ved internt opprykk blir det ledig stilling som fysioterapeut I, evt.
fysioterapeut.
Søknaden må inneholde referanser med telefonnummer.
Nærmere opplysninger om stillingen hos sjeffysioterapeut
Merete Brandt, tlf. 22 89 44 86.

Aker universitetssykehus HF er et av Norges største sykehus, og har
sentral beliggenhet ca. 15 minutter fra Oslo sentrum. Sykehuset er et
av landets seks universitetssykehus, og har sentrale, regionale og
landsdekkende funksjoner i tillegg til å være lokalsykehus i Oslo innen
psykiatri og somatikk. Aker universitetssykehus HF har ca. 3500 med-
arbeidere, 1100 behandlingsplasser. 

Søknad merkes med stillingens AUHF-nr., vedlegges CV, rett kopi
av vitnemål, attester og evt. offentlig godkjenning (gjelder også

interne søkere) Merk: Vitnemål og attester returneres ikke.

Søknad sendes: Direktøren, Aker universitetssykehus HF, 
0514 Oslo, innen 27.08..2002.

Sør-Odal  kommune ligger i Hedmark fylke og har ca. 7500
innbyggere. Beregnet kjøretid til Oslo er en time. Det er også gode
bussforbindelser. Mer informasjon om kommunen finner du på hjemme-
siden: www.sor-odal.kommune.no

Kommunefysioterapeut
Fysioterapitjenesten er en del av rehabiliteringsavdelingen, som
også består av ergoterapi- og psykiatritjeneste. Vi ønsker nye
kollegaer velkommen til en hyggelig avdeling med godt tverrfaglig
samarbeid. Fysioterapitjenesten har 3,5 fastlønnsstillinger og
turnus. Det er i tillegg 4,3 kommunale driftsavtaler i kommunen.
Avdelingen disponerer leasingbiler.
Ledig vikariat for fysioterapeut 50 %  fra dd til 30.9.03, med mulighet
for utvidelse og forlengelse i 100 %.
Stillingens ansvarsområde vil i hovedsak være behandling og
rehabilitering av voksne og eldre. Oppgaver av forebyggende art vil
også være aktuelt. Ellers fordeles arbeidet etter ønsker og
kvalifikasjoner. Vi vektlegger gode samarbeidsevner, selvstendighet
og personlig egnethet. Kommunen har eget terapibasseng i nær
tilknytning til lokalene våre. Vi har to treningssaler til bruk for
pasienter.Kommunen har et rikt kultur- og fritidstilbud og tilbyr
ellers rimelig utleie av hytte sentralt i Trysil.
Stillingen er plassert i st.kode 7303 og lønnes etter avtale.
For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Grete Julsrud, tlf: 62 96 65 23 eller  June Myhre, tlf: 62 96 65 30.
Søknad med kortfattet CV sendes: Sør-Odal kommune, v/pro-leder,
2100 Skarnes, innen 26.08.02.

SØR-ODAL KOMMUNE
2100 Skarnes. Tlf. 62 96 64 00 - Fax 62 96 64 95 

www.sor-odal.kommune.no



35Fysioterapeuten nr. 8   august  2002

Helse Bergen HF
HAUKELAND SYKEHUS
Fysioterapiavdelingen

Avdelingsledende fysioterapeut, st.kode 7019
Ved Barneklinikken er det fra ca. 01.11.02 ledig 100% fast stilling som
avdelingsledende fysioterapeut. Avdelingsledende fysioterapeut har over-
ordnet faglig ansvar og driftsansvar for fysioterapivirksomheten ved Bar-
neklinikken samt personalansvar for fysioterapeutene knyttet til enheten,
for tiden 4 personer. Avdelingesledende fysioterapeut rapporterer til sjef-
fysioterapeut.

Ved Barneklinikken behandles både inneliggende og polikliniske pasien-
ter, og arbeidsoppgavene er meget varierte. Tverrfaglig samarbeid internt
på Barneklinikken, samarbeid med andre fysioterapeuter ved sykehuset
samt eksternt samarbeid er vesentlig i stillingen. Et godt arbeidsmiljø
vektlegges.

Vi søker en fysioterapeut med ledererfaring, gode samarbeidsevner samt
evne til omstilling og nytenkning. Relevant videreutdanning og spesial-
kompetanse innen barnefysioterapi vektlegges. Lønn etter kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
avdelingsledende fysioterapeut Birgit Gran, tlf. 55 97 52 83,
e-mail: birgit.gran@helse-bergen.no eller til sjeffysioterapeut Else
Sterndorff, tlf. 55 97 28 63, e-mail: else.sterndorff@helse-bergen.no.

Søknad med vedlegg sendes Fysioterapiavdelingen,
Haukeland Sykehus, 5021 Bergen.
Søknadsfrist: 31.08.02. Søknad mrk.: 578/02

FROGN KOMMUNE
Enhet for rehabilitering

Kommunefysioterapeut i skolen, 1 års vikariat
Med mulighet for fast ansettelse.

Det er ledig 100% vikariat som kommunefysioterapeut for barn/unge
7- 18 år, fra 01.09.02 – 10.08.03.
Stillingen innebærer en fleksibel tjeneste mellom forebyggende tiltak i
skolehelsetjenesten og andre kommunale fysioterapioppgaver.

Vi søker en fysioterapeut med:
● Erfaring og interesse for å arbeide med barn/unge.
● Erfaring fra kommunehelsetjenesten.
● Gode samarbeidsevner, selvstendig og fleksibel.
Søker må være offentlig godkjent fysioterapeut og må disponere bil.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Lønn: stillingskode 7303, ltr.34.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Gruppeleder Astrid Sæther, tlf 64 90 65 10 eller kommunefysioterapeut
Ianê Fjellvang, tlf 64 90 65 16.
Søknadsfrist: 23.08.02.
Søknad med CV og godkjente kopier av vitnemål og attester sendes:
Frogn kommune, Enhet for rehabilitering, postboks 10, 1441 Drøbak.

Kommunefysioterapeutene utfører oppgaver knyttet til forebygging, habili-
tering, rehabilitering og kurativ virksomhet. Den ledige stillingen er tillagt
ansvar for fysioterapitilbudet til beboere ved Lille Kjonerud bofellesskap,
der det for tiden bor 13 personer med betydelige fysiske funksjons-
hemminger. Ansvarsfordelingen blant fysioterapeutene taes opp til ny vur-
dering med jevne mellomrom, ut fra behov, kompetanse og ønsker.
Stillingen har stillingskode 7600, etter de siste forhandlingene med minste-
lønn på kr. 250.000 – økende til kr. 271.000 etter 10 år. Minstelønn etter 10

år økes til kr. 277.000 pr. 1. juli 2003. Tilsettingen skjer etter de til enhver
tid gjeldende avtaler.

Nærmere opplysninger ved avdelingsleder for fysioterapitjenesten, Bente
Mostuen, tlf 62 58 52 09/416 798 75 eller daglig leder ved Lille Kjonerud,
Anne Holt Palerud,  tlf 62 57 46 21.
Søknad sendes Stange kommune ved Eva Haagenrud, Stange helsesenter,
2335 Stange. Søknadsfrist: 30. august 2002.

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 innbyggere. Vi har 11.5 driftsavtalehjemler og 5 fastlønnsstillinger, der kommunefysioterapeutene er organisert i en avdeling sammen med
5 ergoterapeutstillinger. Avdelingen ligger under virksomhet for helse og rehabilitering.

Ledig 70% stilling for kommunefysioterapeut

VALNESFJORD
HELSESPORTSSENTER
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Valnesfjord Helsesportssenter ligger i Fauske kommune i Nordland.
Senteret er en helseinstitusjon innenfor spesialisert medisinsk rehabilitering,
underlagt Lov om spesialisthelsetjeneste. Kapasiteten er på 72 senger, og gir
tilbud til barn/ungdom og voksne. Behandlingsavdelingen er organisert i
5 tverrfaglige team hvor hovedarbeidsformen er tilpasset fysisk aktivitet i
grupper supplert med individuell tilnærming til den enkelte pasient.
Institusjonen vektlegger helhetlig problemforståelse i behandlingen.

FYSIOTERAPEUT
i fast stilling ledig fra 1. oktober 2002.
Vi ønsker primært fysioterapeut som har erfaring, interesse og helst
videreutdanning innen barnefysioterapi,  men andre fysioterapeuter kan
også søke. Det kan påregnes noe arbeid på andre team.
Det legges vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid. Stillingen
lønnes i henhold til gjeldende tariff. Ellers gjelder vanlige kommunale/
fylkeskommunale tilsettingsvilkår, senterets personal- og arbeids-
reglement og de lover og forskrifter som gjelder for institusjonens drift.
Pliktig medlemskap i pensjonsordning med 2% egenandel.
Senteret er behjelpelig med å skaffe bolig. Vennligst oppgi referanser.
Nærmere opplysninger fås på tlf. 75 60 21 00.
Søknad sendes Valnesfjord Helsesportssenter, 8215 Valnesfjord
innen 30. august 2002.

Ledig stilling

Rehabiliteringsenheten er en 9-sengs døgnpost. Avdelingen har et tverrfaglig
arbeidsmiljø, der det samarbeides tett både innen enheten og med kommu-
nens andre virksomheter.

Fast 100%-stilling – rehabiliteringsenheten Tranby.
Fast 100%-stilling. Arbeidsområdet vil være fysioterapitjeneste for eldre
hjemmeboende og funksjonshemmede ved Hjemmetjenesten Tranby og
Liertun sykehjem. 
Vikariat 100%-stilling ledig fra primo september og varighet ca. 1 år.
Arbeidsområdet vil være fysioterapitjeneste for eldre hjemmeboende og
funksjonshemmede ved Hjemmetjenesten Hegg/Gullaug og Høvik.
Stillingene lønnes etter gjeldende avtaleverk.

Nærmere opplysninger henvendelse virksomhetsleder Lise Fredriksen, tlf.
32 85 35 30 eller 32 22 03 82.

Søknader til ovennevnte stillinger merkes stillingsnummer 151/2002, og
sendes sammen med bekreftede kopier av attester og vitnemål til: Liertun
sykehjem, Tranby torg 5, 3408 TRANBY.  Vi ber om at du i søknaden opp-
gir hvilken stilling du søker.

Søknadsfrist: 22. august 2002.

Vanlige kommunale vilkår. Lier kommune ønsker søkere av begge kjønn.
Tilsendte attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

www.lier.kommune.no.

k

FYSIOTERAPEUT
Rehabiliteringsenheten
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Kjøp/salg/leie

Treningsutstyr selges
Sekvens 1, MTT-utstyr ++. Tlf. 37 08 13 38.

På jobbjakt?

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked

Med FYSIOTERAPEUTENs
arbeidsmarked på nett

er drømmejobben
aldri mer enn 36 tastetrykk unna!

Spesialsykehuset for epilepsi HF

FYSIOTERAPEUT
Vikariat 2/3 stilling ved barneavdelingen.

SSE har ledig vikariat 1/2 år fra august. Fysioterapiavdelingen har totalt 3
stillinger fordelt på 4 personer. Avdelingen er ledet av sjeffysioterapeut.

Vi søker etter fysioterapeut med erfaring og formell kunnskap om barn og
unge innen nevrologi og habilitering. Det er en fordel om søkeren har
spesialistkompetanse.
Søkeren må ha personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgavene er varierte og består bl.a. av:
– Undersøke, behandle og stimulere til motoriske ferdigheter.
– Kartlegge motoriske ferdigheter før og etter epilepsikirurgi.
– Gi råd og veiledning til foreldre og det lokale hjelpeapparat.
– Fysisk aktivitet i grupper.
– Undervisning.
– Utstrakt tverrfaglig samarbeid.

Barnas alder er fra 0-14 år. Funksjonsnivået spenner fra normalt funge-
rende til multi-funksjonshemmede.
Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ.
Det trekkes 2% lovfestet pensjonstrekk av bruttolønn.
Søknadsfristen er 30. august 02.

Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes:
Spesialsykehuset for epilepsi HF, Personalkontoret,
Postboks 53, 1306 Bærum postterminal.

Nærmere opplysninger ved sjeffysioterapeut Kirsten Rise,
tlf. 67 55 44 56/67 55 40 00.

I Fagpressen treffer du
bare de du ønsker å treffe

N O R G E S  M E S T  T R E F F S I K R E  M E D I E K A N A L

Telefon: 24 14 61 00. Internett: www.fagpressen.no

Treff fagpressen i fagpressekatalogen.
Fagpressekatalogen er gratis. Be om å få den tilsendt.
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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. Når påmeldingsblanketten ikke brukes, skal følgende opplysnin-
ger sendes til NFF i et vanlig brev: Navn, adresse, telefon, eventuell e-
postadresse, navn og adresse til arbeidsgiver og navn/nummer på kurset du
melder deg på. Legg ved dokumentasjon hvis det er spesielle opptaksvilkår til
kurset.

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

gebyr tilsvarende 10 prosent av kursavgiften.
- Hvis avbestilling skjer senere enn 2 uker før kursstart vil du bli belastet med

hele kursavgiften.
- Hvis du avbestiller på grunn av sykdom, vil du bli belastet med et gebyr

tilsvarende 10 prosent av kursavgiften - uansett når avbestillingen skjer i
forhold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes til NFF.

Påmelding fra medlemmer i andre nordiske forbund. Deltakere fra danske,
finske og islandske fysioterapeutforbund og Legitimerade sjukgymnasters

Riksforbund betaler samme kursavgift som NFFs medlemmer. Det kreves
dokumentasjon på medlemskap i ovennevnte forbund.

Opptakskriterier
- Meldemskap i NFF.
- Eventuelle spesielle opptakskrav.
- Påmelding til samme kurs for annen gang prioriteres, uavhengig av

avdelingstilhørighet og kurssted.
- Arrangerende avdeling i NFF disponerer opptil 50 prosent av kursplassene

til egne medlemmer.
- Medlemmer i andre nordiske forbund (se ovenfor) disponerer opptil 10

prosent av kursplassene.

Kursplasser blir tildelt i den rekkefølgen NFF mottar påmeldingene. Hvis det står
ledige plasser ved påmeldingsfristens utløp, kan påmeldinger aksepteres frem til
kursstart. Bekreftelse på tildelt kursplass sendes ut ca 14 dager etter
påmeldingsfristens utløp sammen med faktura for kursavgiften.

Avlysning. NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst ved for lav deltaker-
oppslutning eller på grunn av andre forhold som gjør det umulig å avholde
kurset.

Kursoversikt. Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett,
www.fysio.no

Kursnr. 35322002M

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid: 14. – 18. oktober (uke 42)
Sted: Bergen
Deltakerantall: max. 30
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 15. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 26012002

Innføring i økonomiske regler og bestemmelser for
privatpraktiserende fysioterapeuter
Kurset retter søkelys på de forpliktelsene selvstendig næringsdrivende fysio-
terapeuter stilles overfor. Innhold i kurset er blant annet: regnskaps-
bestemmelser, skatteregler, avgiftsproblematikk, hvilke investeringer lønner
seg og hvorfor.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Statsautorisert revisor Sue Remme
Tid: 11. og 12. oktober (uke 41)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 1.670 for medlemmer, kr 2.700 for ikke- medlemmer.
Påmeldingsfrist: 17. august.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no. Lunsj kommer eventuelt i tillegg til
kursavgiften.

Kursnr. 73012002M

Kunnskapsbasert praksis
Fagutøvelsen i fysioterapi påvirkes av mange faktorer. Forskningsbasert
kunnskap bør være en viktig kilde for faglige beslutninger, men det er ofte
vanskelig å overføre forskning til praksis. Å utøve kunnskapsbasert fysiote-
rapi betyr å tilstrebe oppdatert og god kvalitet i fagutøvelsen og anvende gyl-
dig og relevant forskning som en viktig kilde for faglige vurderinger og valg
av tiltak.

Målgruppe:Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid, i ledelse
og prosjektarbeid.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
• stille gode praksisrelevante  spørsmål
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databaser

og via internett.
• kritisk vurdere forskningsbasert  kunnskap med hensyn til gyldighet

og anvendbarhet.
• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må integre-

res med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og gjennom-
føre fysioterapitiltak.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseskjon
Kursledere: Gro Jamtvedt med flere
Tid: 4. – 8. november (uke 45)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 25
Kursavgift: : kr. 3.270,- for medlemmer, kr. 5.670,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 5. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

For leger er Vojta-metoden et klinisk redskap i vurderingen av barns utvikling
fra fødselen av og regnes som et pålitelig verktøy til diagnostisering; for fy-
sioterapeuter er metoden en helhetlig behandlingsform som kan brukes fra de
første levedager som kurativ og forebyggende tiltak.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn.
Opptakskiterier: Grunnutdanning og minst 2 års heltidspraksis (helst med

Kursnr. 2412002

VOJTA KURS – Kurs i nevrologisk behandling
av barn etter Vojta metoden
Kurset arrangeres i samarbeid med Internationale
Vojta Gesellschaft (IVG)
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Manuell terapi

Kursnr. 30132002M

Manuell terapi: Underøkelse og behandling
av cervicalcolumna, thoracalcolumna,
kjeve og skulder
Målgruppe:Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere

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

• kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med
utgangspunkt i kliniske funn.

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vestfold
Kursledere: Hans Petter Faugli og Jo Østvold
Tid: 23. – 27. oktober (uke 43)
Sted: Obs! SANDEFJORD
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.270,- for medlemmer, kr 5.670,- for ikke- medlemmer.
Påmeldingsfrist: 22. august
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Barnefysioterapi

10412002M

Fysioterapi for barn og unge med hjerte-
og lungesykdommer
Antall barn og unge med lungesykdommer øker stadig, samtidig som flere
barn overlever sin lunge- eller hjertesykdom. Sykdomsbilde har endret seg
som følge av ny teknologi og nye medisiner. Dette har medført at kravet til
oppdatert fysioterapikunnskap har øket.

Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten som
arbeider med barn og unge.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Bør ha erfaring med barn.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• grunnlag for å vurdere og behandle barn med hjerte og lungesykdommer
• oppdatert nødvendig kunnskap om hjertets anatomi, lungefysiologi og

patofysiologi.
• kunnskap om observasjon, undersøkelse og testing.
• kjennskap til indikasjoner / kontraindikasjoner for behandling og trening.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjon
Kursledere: Bestemmes senere
Tid: 11. – 15. november (uke 46)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: : kr. 3.270,- for medlemmer, kr. 5.670,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 5. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 10212002M

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

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten, i institusjon og i privat praksis.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Kurs i bevegelsesutvikling I og II eller til-
svarende kunnskaper. Må være i arbeid med barn i kursperioden.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utvidet innsikt i medisinske problemområder som påvirker bevegelses-

utvikling.
• utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering av

avvik som grunnlag for valg av fysioterapitiltak.
• kunnskap og innsikt i foreldresamarbeid.
• økt bevissthet og refleksjon i forhold til egen praksis.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd.Hordaland
Kursledere: Berit Sunde og Marit Øvrelid
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del:Obs! 1. kursuke er endret til 11. – 15. november (uke 46).
Datoer for andre del blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del
1 og del 2 er vanligvis på 4 - 6 måneder). Deltakerne skriver en prosjekt-
oppgave i mellomperioden.
Sted: Bergen
Deltagerantall: 24
Kursavgift: for kursets begge deler: kr. 6.540,- for medlemmer, for ikke-med-
lemmer kr. 11.340,- ( deles i to rater). Lunsj kommer eventuelt i tillegg til
kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 5. september
Påmelding gjelder for kursets to deler.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

barnebehandling). Det er en forutsetning at deltakerne er aktive i arbeid med
barn mellom kursdelene. Vi ber om at du i påmeldingen skriver kort om
hvilke diagnoser du har arbeidet med, og hvilke behandlingsformer du har be-
nyttet. Si også noe om din motivasjon for dette kurset.
Under forutsetning av at ovennevnte kriterier er oppfylt, vil kursplasser bli
tildelt etter NFFs opptakskriterier. Vi minner om at forbehold om permisjon
og/eller økonomisk støtte dessverre ikke kan taes.
Kursspråk: Kurset vil bli holdt på tysk. Det forutsettes derfor at deltakerne
har en del tyskkunnskaper. Det vil likevel bli mulighet til å stille spørsmål på
engelsk.
En norsktalende fysioterapeut med Vojta utdanning vil være tilstede under
hele kurset.
Evaluering: Det vil bli gitt skriftlig(e) oppgaver – kasuistikker – i løpet av
kurset. Deltakerne blir for øvrig fortløpende evaluert. Etter fullført utdanning
vil det blir utstedt et ”Vojta sertifikat” som gir dokumentasjon på fullført ut-
danning og tillatelsen til å arbeide selvstendig etter Vojta metode
Kursinnhold: Kurset inneholder både teori og praksis. Kurset vil inneholde
utviklingskinesiologi, bevegelsesanalyse, tidlig diagnostikk og behandling.
Det er lagt inn mange praktiske øvelser inn i kurset for å gi deltakerne erfa-
ring i og forståelse av behandlingsmetoden. Deltakerne vil øve på barn og på
hverandre.

Praktiske opplysninger: OBS! Nye kursdatoer!
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Fagansvarlige fra IVG: Monika Hahlen og Edith Schweitzer. As-
sistent til ledere: Kartin Rauen.
Tid: Kurset består av 4 undervisningsdeler a 2 uker (i alt 8 uker). 2 uker vår
2003, 2 uker høst 2003, 2 uker vår 2004, 2 uker høst 2004. Totalt 320 t.

Fastsatte kursdatoer:
- Kurs A: 17. - 28. mars 2003 (ingen undervisning i helgen)
- Kurs B:  13. - 24. okober 2003 (ingen undervisning i helgen)
- Kurs C: 22. mars – 2. april 2004 (ingen undervisning i helgen)
- Kurs D: 25. oktober – 10. november 2004 (ingen undervisning i helgen)

Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kursavgift for 4 deler er kr. 32.140 for medlemmer, kr. 55.600 for
ikke-medlemmer. Kursavgiften kan betales i rater. Lunsj kommer eventuelt i
tillegg.
Påmeldingsfrist: 2. september 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

fysioterapeuten@fysio.no

Kursnr. 30622002M

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.
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Onkologisk fysioterapi
85212002M

Onkologi del II
Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjenesten som er interessert i å
arbeide med mennesker som har en kreftdiagnose.
Opptakskrav: Onkologi del I.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha kunnskap om fysioterapeuters oppgaver og ansvar i kreftomsorgen.
• ha kompetanse i vurdering, behandling og veiledning av kreftpasienter.
• ha kunnskap om kreftrelatert smerte og smertebehandling.

Praktiske opplysninger:
Arr.:NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hanne Paltiel m/flere
Tid: 4. – 8. november (uke 45)
Sted: Trondheim
Kursavgift: kr. 3.270,- for medlemmer, kr. 5.670,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 5. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 22012002M

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

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptaksvilkår: Grunnutdanning

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Troms
Kursledere: Nina Tvedten og Berit Ianssen
Tid: 17. – 18. oktober
Sted: Obs! HARSTAD
Deltagerantall: maksimalt 24
Kursavgift: kr. 1.700,-  for medlemmer, kr. 3.400,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 15. august,
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 90312002M

Grunnkurs II i psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi - videreføring av Grunnkurs I
Målgruppe:Fysioterapeuter som ønsker fordypning og økt kompetanse i ar-
beidet med pasienter med psykosomatisk og psykiatrisk helseproblemer.
Opptakskrav: Grunnkurs 1. To utskrevne ressursorienterte kropps-
undersøkelser med konklusjon og behandlingsforslag sendes inn på forhånd/
taes med på kurs.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha ajourført kunnskapsområde psykosomatikk fra grunnutdanningen

og grunnkurs 1.
• ha kjennskap til undersøkelse og behandling med større forståelse for

interaksjon, kropp og sosialsituasjon.
• være kjent med ressursvurdering, muskelspenning og psykosomatisk

teori.
• ha kunnskap om intervju og behandling relatert til kroppsressurser.

Anamneseopptak demonstreres, diskuteres.
• ha kjennskap til hypnoide metoder, kroppsbilde-teori, undersøkelses-

metoder og stimuleringsmetoder.
• ha kjennskap til sammensetting av grupper for forskjellige diagnoser

og ressursnivåer.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF v/Fagseksjonen
Kursleder: Kirsten Ekerholt
Tid: 21. – 25. oktober (uke 43). OBS! Endret dato i forhold til annonsering
på Internett.
Sted: Oslo
Deltagerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 3.270, ikke-medlemmer kr. 5.670.
Påmeldingsfrist: 22. august.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kurs nr. 90732002M

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
Kursleder: Ulla Britt Skatteboe
Tid: Obs! 3.-8. november (uke 45)
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad
Deltakerantall: Max. 14
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.520 for ikke medlemmer. Fullpen-
sjon: kr. 530 per døgn.
Påmeldingsfrist: 5. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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 v/fagseksjon
Kursleder: Hans Petter Faugli med flere
Tid: 14. – 18. november (uke 47)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 12. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Rehabilitering

80112002M

Lungefysioterapi til intensivpasienter
Kurset dekker et behov for skolering av fysioterapeuter som arbeider på syke-
hus. Lungefysioterapi i forhold til intensivpasienter/postoperative pasienter er
en del av alle ”sykehusfysioterapeuters” hverdag. Å kunne forebygge/be-
handle lungekomplikasjoner er nødvendig kompetanse for disse.
Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med intensivpasienter og
lungepasienter.
Opptakskrav: Grunnutdanning, erfaring med intensivpasienter og
lungepasienter..
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
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Kursnr. 50222002M

Undersøkelse og behandling av
voksen hemiplegi – Bobath Konseptet
(The Assessment and Treatment of Adult Hemiplegia
– The Bobath Concept)
Kurset ”Undersøkelse og behandling av voksen hemiplegi - Bobath Konsep-
tet” består av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen legger kur-
set til rette for at deltakerne tilegne seg kunnskap om Bobath konseptet og
dets utvikling. Anvendt nevrofysiologi. Normal bevegelse relatert til pasienter
med nevrologiske utfall. I den praktiske delen blir pasienter behandlet under
veiledning, analyse av pasientbehandling i etterkant, pasientdemonstrasjoner
og praktisk øving på hverandre.

Målgruppe:Fysioterapeuter og ergoterapeuter (2) i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Søkere må arbeide med pasienter som har
nevrologiske utfall, spesielt hemiplegi. Søkere må ha praktisert i ett år etter
endt turnus.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi.
• økt kunnskap om Bobath konseptet og dets utvikling.
• økt kunnskap om normal bevegelse relatert til pasienter med

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Britt Normann og Bente Gjelsvik
Tid: kurset strekker seg over 3 uker. To første uker: 14. – 19. oktober (uke
42), 21. – 25. oktober(uke 43) og 10.-14. februar 2003(uke 7).
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 9.900, - ikke medlemmer kr. 17.550,-.
Ergoterapeuter: kr. 14.050,-. I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting
av oppgaven.
Påmeldingsfrist: 19. august.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

• økt kunnskap innen lungefysiologi/patofysiologi.
• kunnskap om syre/base-forstyrrelser.
• innsikt i thorax røntgen og arytmier.
• grunnlag for å behandle lungepasienter pre- og postoperativ

oppøvet evne til å kunne behandle lungepasienter i respirator.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF
Kursledere: Mai Bente Myrvold og Sara Wilberg
Tid: Obs! 4. – 8. november (uke 45)
Sted: Drammen
Deltakerantall: Begrenset antall
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 4. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 50412002M

Nevrofysiologi i teoretisk og klinisk anvendelse
Kurset legger til rette at deltakerne tilegne seg en dypere forståelse av nevro-
fysiologisk innvirkning på funksjonsforstyrrelse i det nevromuskulære og sen-
trale nervesystem.  Kurset inneholder gruppearbeid, praktisk øving og
pasientdemonstrasjon.

Målgruppe:Fysioterapeuter som til daglig og hovedsakelig arbeider med pa-
sienter med nevrologiske lidelser.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Minimum 2 års klinisk erfaring.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om nevrofysiologi
• økt kunnskap om nevrofysiologiens praktiske effekt innen fysioterapi
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vestfold
Kursledere: Olav Gjelsvik m.flere
Tid: 11. – 15. november (uke 46)
Sted: Vestfold
Deltakerantall: maksimalt 24

Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 12. september
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. 60112002M

Revmatologiske inflammatoriske sykdommer
Pasienter med muskel-skjelett problemer er en helseprioritert pasientgruppe.
Ifølge offentlige helseplaner vil ansvaret for rehabilitering, som idag tildels
har vært  pålagt institusjoner, i framtida tillegges 1. linjetjenesten. Kunnskap
om rehabilitering av revmatikere er under kontinuerlig utvikling.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for pasienter med revmatiske,
inflammatoriske  sykdommer.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Ønskelig med erfaring fra revmatologiske
pasienter.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om muskel-skjelett problemer
• økt kunnskap om revmatiske, inflammatoriske  sykdommer
• økt kunnskap om generell/spesifikk undersøkelse, diagnostiske prosedy-

rer og differential diagnostikk
• bredere kunnskap om kirurgiske tiltak og fysioterapeutisk tilnærming

til dette.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Bente Slungaard og Ragnhild Walle-Hansen
Tid: 18. – 22. november(uke 48)
Sted: Bergen
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 19. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Dagseminar i regi av Hedmark/Oppland lokal-
gruppe av Faggruppen i Geronto-geriatrisk
fysioterapi

Dato: onsdag 9. oktober 2002
Sted: Parkgården, Hamar Sentrum, Parkgt. 35, Hamar
Tid: 08.30-15.30
Antall: Max. 50 deltakere

PROGRAM
08.30 Registrering, kaffe, utstilling av Levo ståstoler.
09.30 Tiltak fra Kommunefysioterapeutene i Hamar i forhold til

Osteoporosepasienter
v/ Komm.fysio.Borghild Hagen og Bente Galaasen.

10.00 Demo ståstol; ev. 2 brukere presenterer sine Levo ståstoler.
10.30 Muliple Sclerose v/ fysioterapeut Agnete Garder,

MS senteret, Hakkadal.
11.15 Fortsettelse
12.00 Lunsjpause (maten inkl. i seminaravgiften).

OBS! straks etter lunsjpausen forflytter vi oss til Ankerskogen
Bad og Friskvernsenter, ca. 10 min med bil.

13.30 Øvelser i vann med Wet Vest (20 deltakere - først til mølla ved
påmelding).
Instruktør Friskvernleder fysio. Gry Irmsgaard.

14.30 Senior Trim ”på land” (20 deltakere- si ifra ved påmelding).
Instruktør fysio. Gry Irmsgaard.
OBS! Ta med badetøy og gode innesko.
De som ikke deltar i den ene eller andre gruppen får være
observatører.

Påmelding innen 27.09.02 til:
Fysio. Sidsel Skjølaas, Parkgården, Hamar 62 54 60 13 (dir),
62 54 60 00 (resepsj).

Seminaravgift: Kr. 200,- (inkl. lunsj og inngang til Ankerskogen Bad).
Betales ved registrering på dagen.
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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. Bugge, Norway, Ringerike Hospital/Ullevaal Hospital

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 23. august 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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Seniorforum NFF
inviterer medlemmer og andre interesserte seniorer til
omvisning på Stortinget torsdag 3. oktober 2002 kl. 12.

Inngang fra Akersgt. Omvisningen tar ca. 1 time.
Deretter spiser vi lunsj sammen i Bibliotekbaren på Hotell Bristol.
Lunsjen betales av hver i sær.
Velkommen til en hyggelig formiddag sammen med kolleger.
Påmelding til Anne Grete Brekke-Hansen, tlf. 32 83 43 07
innen 14. september.

Andre kurs og møter

Obs. NFF tar forbehold om
at kursene kan være fulltegnet

når FYSIOTERAPEUTEN kommer ut.

Medlemsmøte i avdeling Oslo
Tema: Akutte ryggsmerter. Tverrfaglige, kliniske retningslinjer
- til glede eller besvær?
Foredragsholder er professor, Dr. med Even Lærum, leder for
formidlingsenheten i nasjonalt ryggnettverk.
Tid: 12. september kl.18 -21.
Sted: Store auditorium, Midtblokken, Ullevål sykehus.
Enkel bevertning. Velkommen!

Håndterapi-seminar
21. og 22. oktober 2002, Rikshospitalet Oslo

Målgruppe: alle terapeuter som arbeider med skader eller lidelser
i hånden.
TEMA: Vevsfysiologi – vevstilheling ved skader og operasjoner
i hånden. Fokus på toleranse-nytte ved aktive og passive bevegelser –
tøyning og belastning i ulike vevstyper. Praktisk overført til: frakturer,
senerupturer, kapsel-ligamentskader, revmatiske lidelser.

Workshops.
Dataverktøy i håndterapi.
Seminaravgift kr. 900 (medl.), kr. 1.300 (ikke-medl.).

23. oktober 2002:
Kurs utenom seminaret:
Ortoselaging i materialene Fabriofoam og Neophrene v. ergoterapeut
Margareta Person og Griet van Veldhoven.
Kr. 750 (medl.), kr. 950 (ikke-medl.).

Påmelding (for begge kursene) til:
Randi Ylvisaker, Forhåpningen 34, 9011 Tromsø. Tlf. 77 62 63 90
(jobb). E-post: Randi.J.Ylivisaker@unn.no
Frist: 25.09.02.

Mer opplysninger se: www.haandterapi.org
Arr.: Norsk forening for håndterapi (fysiot. og ergot.).

STIPEND TIL FAGUTVIKLINGSPROSJEKT
Søknadsfrist 1. oktober 2002

Til prosjekter med oppstart i 2003 kan fysioterapeuter med varig norsk godkjenning søke om stipend til fagutviklingsprosjekt
fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes. Kriterier og søknadsskjema finnes også på
Fondets hjemmeside på Internett: www.fysio.no/fondet

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås hos

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

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag).

For full utlysningstekst, se FYSIOTERAPEUTEN nr. 5/2002.

Stipend til fagutviklingsprosjekt – NY SØKNADSFRIST FRA 2003
Fra og med 2003 vil fristen for å søke om stipend til fagutviklingsprosjekt være 1. mars (tidligere 1. oktober).

Prosjektene kan ha oppstart samme høst (fra 1. juli) eller neste vår (før 1. juli).
Denne endringen innebærer at det ved overgangen vil være to søknadsrunder med ganske kort mellomrom;

1. oktober 2002 for prosjekt med oppstart fra 1. januar 2003, og så igjen 1. mars 2003.
Utlysning for søknadsfristen 1. mars 2003 vil komme i FYSIOTERAPEUTEN nr. 11/2002.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Fondet, se over.



43Fysioterapeuten nr. 8   august  2002

Andre kurs og møter

Invitasjon til kursrekke:

UNDERSØKELSE & BEHANDLING ad modum
MANUELL TERAPI

Del 1: Underekstremitet, iliosacralledd &
lumbalcolumna, 40 timer

Tid: September – desember 2002
Sted: Hans & Olaf Fysioterapi A/S, Torggata 16, Oslo
Kursleder: Roar Robinson
Pris: Kr. 4200,-. Kursavgift betales første kursdag.

Velkommen til et svært klinisk anlagt kurs i undersøkelse og behand-
ling ad modum Mauell terapi. Vi starter opp med underekstremiteten,
iliosacralledd og lumbalcolumna dette året. Det er planlagt et tilsva-
rende kurs for overekstremitet, cervical- og thorakalcolumna over
nyttår. Kurset retter seg mot fysioterapeuter som arbeider i sykehus el-
ler privat praksis i Østlandsområdet. Teknikkene som blir presentert
ligger på nivå med den tidligere mobiliseringseksamen. Det må påreg-
nes noe litteraturstudie – og gjerne praktisk kollokviearbeid – mellom
kursdagene.
Kurset teller som 40 timer innen fysioterapispesifikk etterutdanning
for de fleste spesialiteter. Det teller også som del av etter- og videreut-
danning til fornyet godkjenning innen alle spesialiteter.

Kurstimene vil bli lagt til onsdag ettermiddag (16.30 – 20.30) og for-
delt over høstsemesteret. På denne måten kan deltagerne praktisere ny
lærdom i egen praksis mellom hver kurskveld.
Kursdatoer: September 11., 18., 25., Oktober 2., 9., 23., 30.,
November 6., 13., Desember 4.
Det tas forbehold om endringer.

Skriftlig påmelding sendes til:
Hans & Olaf Fysioterapi A/S
V/ Roar Robinson, Torggata 16, 0181 Oslo
Faksnr. 22 20 30 19.

Vil du bli akupunktør?

Norsk Akupunkturskole/NFKA -NA starter
et nytt 3 1/2 -årig kull i januar 2003.
Dette er en deltidsutdanning i akupunktur for helsepersonell som
leger, tannleger, fysioterapeuter og sykepleiere.

Ved NA får du den mest omfattende akupunkturutdannelsen i Norge.
Den kvalifiserer til medlemskap i Norsk forening for klassisk akupunktur.
Skolen har et nært samarbeid med lendende akupunkturmiljøer i Europa,
og med Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, som er støt-
tet av WHO for å utdanne ikke-kinesere i akupunktur og urtemedisin.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak, med siste frist 15. september 2002.
Søknadsskjema og info. brosjyrer fås ved henvendelse til skolen, eller på
nettsiden www.akupunktur.no

Vi tilbyr også en 5-årig deltidsutdanning med integrert medisin for søkere
med generell studiekompetanse. Studiestart er i august med søknadsfrist
snarest.

Norsk Akupunkturskole/NFKA
St. Olavsgt. 12, 0165 Oslo
Tlf. 22 98 81 40. Faks 22 36 18 53.
E-post: na-admin@akupunktur.no

Opptak: høsten 2002
Oppstart: januar 2003

Kursus i Seriegipsning
Formålet med kurset er at formidle det teoretiske grundlag for, og de
praktiske færdigheder  i kontrakturprofylakse for patienter med sen-
hjerneskader.

Målgruppen er fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger og sygeplejersker.
Undervisere: Overlæge og fysioterapeuter fra Therapie Zentrum
Burgau, Tyskland. Kurset afholdes i uge 41 i Varde, Danmark.
Tilmelding senest den 26. august.

Kursusprogram, yderligere oplysninger samt tilmelding kan ske på
www.esbfys.dk eller ved henvendelse til Jens Bach Johansen,
tlf. 0045 + 75 14 43 00 eller jens.bach.johansen@esbfys.dk

Manumedic har gjennom en årrekke spesialisert seg på utdannelse
innen manuelle behandlingsmetoder. Kursene er tatt frem for deg som
ikke nøyer deg med det som alle andre kan, men som vil lære mer.
Kursene retter seg spesielt mot deg som har anatomi og fysiologi-
kompetanse på universitets- eller høyskolenivå.

Kursskjema høstterminen 2002

1. Intensiv utdannelse til diplomert massør
Sted: Dato:
Bergen 05-08.10
Stavanger 05-08.10
Tønsberg 05-08.10
Kristiansand 05-08.10
Kongsvinger 05-08.10
Ålesund 12-15.10
Oslo 12-15.10
Fredrikstad 12-15.10
Tromsø 19-22.10
Trondheim 26-29.10
Gjøvik 26-29.10
Hammerfest 26-29.10
Pris: 2.800,- (2.300,- stud.)

2. Stretching og triggerpunktsbehandling
Sted: Dato:
Tromsø 09-11.11
Bergen 09-11.11
Stavanger 09-11.11
Trondheim 16-18.11
Oslo 16-18.11
Pris: 2.100,-

3. Ryggsmerter og behandling
Sted: Dato:
Oslo 23-24.11
Trondheim 23-24.11
Bergen 23-24.11
Stavanger 23-24.11
Pris: 1.900,-

4. De vanligste problemstillingene og
    behandling av disse
Sted: Dato:
Oslo 30.11 – 01.12
Pris: 1.900,-

Alle priser inkluderer kursmateriell.
For mer informasjon og påmelding kontakt oss på:
Telefon eller faks: 33 77 49 38 eller se vår hjemmeside
www.manumedic.com

Manumedic er en av Skandinavias ledende kursarrangører innen
manuell medisin. Samtlige av Manumedics kurs er tatt frem av
leger og naprapater og er godkjent av International Register of
Massage Therapists (IRMT).
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UTDANNINGSSTIPEND – REISESTIPEND
Søknadsfrist 1. september 2002

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

vår/høst 2002 eller vår 2003.

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

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

www.fysio.no/fondet.

Nærmere opplyninger og søknadsskjema fås hos

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

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag).

For full utlysningstekst, se FYSIOTERAPEUTEN nr. 7/2002.

KURS I AKTIVITETSMEDISIN – HØSTEN 2002
Målgruppe: Fysioterapeuter, leger, helsesøstre og sykepleiere
Ant. kurstimer: 16 (2 dager)
Faglig ansvar: Sosial- og helsedirektoratet og fylkeslegene, i samar-

beid med Norsk Fysioterapeutforbund og Den norske
lægeforening.

Målsetting: Økt kunnskap om bruk av fysisk aktivitet i forebyg-
ging, behandling og habilitering/ rehabilitering av en
rekke sykdommer og tilstander. Det settes økt fokus på
barn/unge.

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

Påmelding: Sendes fylkeslegen i respektive fylker senest tre uker
før kursstart.

Program: Fås hos fylkeslegen.
Mer info.: Sosial- og helsedirektoratet, avd. for fysisk aktivitet,

tlf. 24 16 30 00.

Kursoversikt høsten 2002
18. – 19. sep. Kurs i Hordaland

Kurssted: Quality Stord Hotell
Info./påmelding: Fylkeslegen i Hordaland
Tlf. 55 57 20 00 /55 57 23 34.

14. - 15. okt. Kurs i Nordland
Kurssted: Fauske Hotell/Valnesfjord helsesportssenter
Info./påmelding: Fylkeslegen i Nordland
Tlf. 75 53 15 22.

17. – 18. okt. Kurs i Buskerud
Kurssted: Pers hotell, Gol
Info./påmelding: Fylkeslegen i Buskerud.
Tlf 32 26 69 00.
Ved påmelding: postmottak@fl-bu.stat.no
Fax: 32 89 33 73.

4. – 5. nov. Kurs i Sogn og Fjordane
Kurssted: Sogndal
Info./påmelding: Fylkeslegen i Sogn og Fjordane
Tlf. 57 65 55 00.

18. - 19. nov. Kurs i Aust-Agder og Vest-Agder
Kurssted: Kristiansand
Info./påmelding: Fylkeslegen i Aust-Agder
Tlf. 37 00 54 00.
Info./påmelding: Fylkeslegen i Vest-Agder
Tlf. 38 07 60 00.

Kursrekken i aktivitetsmedisin fortsetter våren 2002, med kurs i 4 fyl-
ker. For nærmere informasjon, kontakt Sosial- og helsedirektoratet, avd.
for fysisk aktivitet, tlf. 24 16 30 00 eller benytt våre hjemmesider
www.sef.no  eller www.shdir.no

Grunnkurs i
HMS-planlegging av bygg

Hvordan løse HMS-oppgaver i byggeprosjekter?
Gjennomgang av metodikk og lovverk, relatert til
aktuelle problemstillinger og deltagernes praksis.

Tidspunkt: 22.-23. oktober 2002
Sted: Solstrand Fjordhotell Bergen
Pris: Kr.3950,-inklusiv lunsj begge dager og middag 1. dag.
Påmelding: Faks: 55 92 45 41 eller e.mail:aase.rokne@ergoonsult.com
Mer info: Tlf.  55 92 45 40 eller   e.mail aase.rokne@ergokonsult.com

Sveriges ledande utbildningscenter för rehabilitering

Höstens kurser Stockholm Tid Pris
- Intramuskulär Stimulering (IMS) 26 sep 3.500:-

Bengt Johansson

- Mulligan Concept 27-28 sep, 3.200:-
Morgan Andersson 8-9 nov

- Stabilisering och Hållning trans- 2 sep, 11 okt 1.700:-
versus abnominus, multifiderna
Charlotte Fürst

 - Huvudvärk & Yrsel, 14 nov 1 dag 2.200:-
bedömning & behandling 15 nov 2 dag 3.800:-
Anna Ditzinger & Kajsa Wallenius

- Knä Rehabilitering 23 sep, 1 dag 1.800:-
Peter Drugge

- Axel Rehabilitering 24 sep, 2 dagar 3.100:-
Peter Drugge

- Funktionell Idrottsinriktad 12 oktober 1.600:-
Träning & Behandling
Jessica Parnevik-Muth

- Nervmobilisering 19-21 sep, 3.800:-
Niclas Hjelm 4-6 dec

- Manipulation inom OMT 11-13 sep, 3.800:-
Jan Wonnevi 16-18 okt

Lunch och kaffe ingår i kurspriset, alla priser i SEK exkl. moms.
Kursplats: Täby Rehab Center, Stockholm, Sverige
Anmälan (skriftlig): Täby Rehab Center, Janina Frid, Kemistvägen 32,
183 79 Täby, Sverige. Fax. +468-732 66 83, janina.frid@rehab.se
För information: +468-732 84 85, Janina Frid.
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● Grunnleggende problemstillinger - forståelse og behandling
av smerte.

● Behandling og vurdering av kronisk smerte.
● Akutt smertebehandling
● Smertebehandling for alvorlig syke og døende.
● Parallelle sesjoner: medikamentell behandling, fysioterapeutiske

tiltak og sykepleie.

Se www.legeforeningen.no for detaljert program.
Innledere: Leger: Ingvard Wilhelmsen, Tor Jacob Moe, Rae F. Bell,
Holger Ursin, Baard Chr. Schem, Clement Trovik, Gunvald Kvarstein.
Bettina Husebø, Dagny Faksvåg Haugen, Tone Høivik, Frøydis Hau-
gan. Fysioterapeuter: Anne Grethe Paulsberg, Roar Jensen. Psykolo-
ger: Borrik Schjødt, Gunnar Rosen. Sykepleiere: Marte Skagseth, Helle
Øvrebø, Åse Nordstrønen.  Andre: cand.polit Ragnhild Ihle.
Kurssted: Store Auditorium, Haukeland sykehus
Kursavgift: kr. 1.800
Påmelding: Innen 1. oktober 2002 til
Kontor for legers videre- og etterutdanning, Det medisinske fakultet,
5020 Bergen. Tlf. 55 31 31 47.

TVERRFAGLIG KURS
I SMERTEBEHANDLING

mandag 11. - torsdag 14. november 2002

Smerteklinikken ved Haukeland sykehus,
Bergen, arrangerer

NORDISK   AKUPUNKTURHØGSKOLE (NAHS)
Avd. av China Beijing International Acupuncture
Training Centre,
Løkketangen 12A, 1337 Sandvika, Norge.
Tlf. 67 54 06 07, faks 67 56 56 76.

NORDISK AKUPUNKTURHØGSKOLE (NAHS)
gir utdannelse i

AKUPUNKTUR

som omfatter klassisk og moderne akupunktur. Utdanningen arrangeres
som 7-11 week-end- seminarer per år i 3 år.
Opptakskrav er helsefaglig utdannelse med min. medisin grunnfag, som
eventuelt kan tas parallelt med studiet i akupunktur.
Kurset passer for fysioterapeuter.
Kursstart i Sandvika og Bergen. Begge starter 29. august 2002.

For info og brosjyre ring eller skriv til: Nordisk Akupunkturhøgskole,
Løkketangen 12A, 1337 Sandvika. Tlf. 67 54 06 07/08, faks 67 56 56
76. Internett: http://www.nahs.no eller studierektor B. Rismyhr, Rådhus-
veien 16, 4270 Åkrehamn, tlf. 52 81 66 66 eller faks 52 81 81 44.

Fortløpende kurs i basal kroppskjennskap
og T’ai chi chuan, OSLO høsten 2002
Kurset strekker seg over 10 mandager f.o.m. 2.09.2002
Kl.16.30 – 18.30
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe.
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo.
Kursavgift: 1900.-.
Påmeldingsfrist:15.08. 2002.
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Norsk Høgskole i Osteopati
tilbyr i samarbeid med

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

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

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
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Kurs i Bodynamic Analyse
- høsten 2002

Bodynamic Analyse har i Danmark utviklet en  karakterteori basert på de-
taljert kunnskap om kropp og psyke. Analysen er utviklet innenfor psyko-
dynamisk tradisjon med inspirasjon fra  pedagogikk, humanistisk psyko-
logi, psykologisk og motorisk utviklingsteori og analytisk forståelse.

● Stressmestring - Et kurs om kroppslige mestrings-strategier
i håndtering av stress

Dette kurset gir en introduksjon til hvordan høyt stress påvirker oss
mennesker fysisk, psykisk og atferdsmessig. Utbrenthet og smerte-
tilstander i kroppen er ofte et resultat av overveldende stress og mangel
på tilstrekkelige mestringsstrategier. På kurset vil du lære praktiske
øvelser som øker evnen til å mestre stress som kan anvendes av deg
selv, dine klienter eller elever.
Dato: 14. og 15. september kl. 9.00 - 17.30.
Sted: Nordahl Bruns gate 22, Oslo
Kursleder: Merete Holm Brantbjerg. Pris: kr. 1.850,-

● Karakterstrukturer, kropp og kommunikasjon - Bodynamic
International’s etterutdanning i Norge (Modul 1)

Dette er et utdanningsprogram som gir deltakerne kunnskap om sam-
menhengen mellom kropp og psyke. Bodynamic’s karakterteori blir pre-
sentert gjennom opplevelsesorientert undervisning, teori og diskusjoner.
Sentrale begreper som grounding, sentrering, kroppssansning og grense-
dannelse blir presentert, trent og satt i relasjon til karakterteorien. Modul
1 er første trinn i Bodynamic’s modulbaserte etterutdanning.
Dato: 16.-22. november 2002, 17.-23. februar og 7.-13. april 2003.
Sted: Østlandsområdet, internat. Kursledere: Merete Holm Brantbjerg,
seniorlærer og leder av Bodynamic International Aps. Steen Jørgensen,
psykolog, seniorlærer og medskaper av instituttet. Pris: Kr. 16.000,-

● Foredrag om Bodynamic Analyse. (Fri entrê)
Dato: Tirsdag 10. september kl. 19.00- 21.30.
Sted: Blåsalen, Nordahl Bruns gate 22, Oslo
Leder: Merete Holm Brantbjerg.

● Informasjon
For ytterligere informasjon, brosjyrer eller påmelding til kurs kontakt:
Ingerid Heyerdahl, tlf: 99 29 76 40 eller e-post: hingerid@online.no
Se også www.bodynamic.dk

Ledige forskningsmidler med formål:

Tverrfaglig revmatologisk forskning
(alle yrkesgrupper i den helhetlige behandling av pasienter
 med betennelsesaktig revmatisk sykdom, kan søke).

Overlege Jan A. Pahles forskningslegat
vil i 2002 dele ut inntil kr. 200 000,-.
Søknadsfrist 1.oktober 2002.
Søknadsskjema og opplysninger fåes hos:
Oslo Sanitetsforening,
Bergstien 5, 0172 Oslo. Tlf: 22 45 43 50.
Email: hilda.tanke@osf.no

Norsk Revmatikerforbunds forskningsfond

Utlysning av forskningsmidler

Norsk Revmatikerforbunds Forskningsfond vil i år 2002 dele ut midler
for revmatologisk forskning. Søknadsfristen er 01.10.2002.

Nærmere opplysninger i Norsk Lysningsblad 01.08.02.
Søknadsskjema kan fås på NRFs internettadresse: www.rheuma.no
eller direkte til Norsk Revmatikerforbund, postboks 2653 Solli,
0203 Oslo.

Nå kan du bestille «beveg-DEG»-kampanjens
profileringsartikler på
www.fysio.no/butikk
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Fortsatt ledige studieplasser til:
Videreutdanning i aldring og eldreomsorg

Målgruppe: fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere og
andre med helse- og sosialfaglig utdanning.

Utdanningen er på 20 vekttall med fire studieenheter, hver på
5 vekttall. Disse avsluttes med eksamen og kan tas enkeltvis.
Utdanningen er samlingsbasert - hovedsakelig 3 dagers samlinger.
Utdanningen har som formål å utdanne reflekterte yrkesutøvere som
med høy yrkesetisk standard kan ta initiativ til, organisere og iverk-
sette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige med-
arbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Studiet
kvalifiserer helse- og sosialarbeidere til å inneha det faglige ansvaret
for helse- og sosialtilbudet for eldre innen sine fagområder både i og
utenfor institusjon. Studiet kvalifisere til å drive faglig utviklingsarbeid.
I samarbeid med Universitetet i Tromsø er videreutdanningen
godkjent som første del av et masterstudium innen helsefag,
for de som ønsker å studere videre.
Videokonferanse og arbeid i lokale grupper vil ha en sentral plass i
undervisningen. Det blir benyttet et nettbasert program som heter
Classfronter, som benyttes som informasjons-, kommunikasjons- og
læringsverktøy. Alle som begynner på studiet må ha tilgang til pc med
internettoppkobling.
Opptakskriteriet er 3-årig helse- eller sosialfaglig utdanning fra
høgskole eller universitet og minst ett års relevant yrkespraksis
etter fullført utdanning.
Oppstart 1. studieenhet: 2. september 2002.
Send din søknad snarest og innen 25. august 2002!
Søknadsskjema og nærmere informasjon om utdanninga får du
ved å henvende deg til Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag,
9293 Tromsø, ved å ringe  tlf. 77 66 03 00 eller via
e-post til Ellen.Munkvold@hitos.no

Avdeling for helsefag



Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

Løkkaskogen 10A, 0773 Oslo Tlf. 22 93 30 50 a
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Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Elin Engeseth
nestleder

Privat fysioterapipraksis
NFF er organisasjonen for privatpraktiserende fysioterapeuter – som for alle andre fysiote-
rapeuter i Norge!

Det er NFF som har forhandlingsretten for privatpraktiserende gjennom «Avtale mellom
KS/Arbeids- og administrasjonsdepartementet og NFF om driftstilskudd og takster for
fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene.» Forhandlingene
føres på grunnlag av:

● Helsepolitiske målsetninger.
● Kostnads- og produktivitetsutviklingen for fysioterapeuter.
● Lønnsutvikling for sammenlignbare grupper.
Det forhandles om honorartakster. Egenandelene fastsettes av Stortinget.
De årlige forhandlingene forberedes grundig. Forslag til endringer på takstplakaten og

forskriftene kommer fra medlemmer direkte til NFFs sekretariat eller via avdelinger, fag-
grupper, PFG eller andre tillitsvalgte. Jeg benytter anledningen til å takke for alle forslag!
Jo flere innspill, jo bedre og bredere grunnlag får vi i for beslutninger. Privat råd gjør så et
solid arbeid når de utformer de endelige kravene og får dem godkjent av sentralstyret.

Det er viktig for både fysioterapifaget og yrkesutøvelsen at endringer slik de fremkom-
mer på takstplakaten er i tråd med forholdene i praksisfeltet. I både utformingen av kravene
og gjennom forhandlingene legger NFF vekt på å vise ansvar. De privatpraktiserende
medlemmenes interesser ivaretas, pasientenes behov og de helsepolitiske målsetningene
vektlegges. De senere års forhandlingsresultat har gitt flere skritt i riktig retning.

Imidlertid er det ikke til å legge skjul på at NFF er uenig med staten og KS sine vurde-
ringer av kostnadsutviklingen for fysioterapeuter og hvilke grupper privatpraktiserende fy-
sioterapeuter sammenlignes med når det gjelder inntektsutviklingen. Dette medfører at øk-
ning av takstene og driftstilskuddet ble lavere enn NFF krevde.

NFF kom med forslag til forskriftsendringer som ville medført mulighet for å behandle
pasienter med rekvisisjoner eldre en tre måneder, og at pasientene skulle kunne forstette å
gå behandling uten opphold når de trengte ny rekvisisjon. Ingen av disse forslagene til for-
enkling, og etter vår mening ressursbesparelse, ble tatt til følge.

Det er imidlertid gledelig at den lenge etterspurte ordningen med mulighet for oppgjør
for utførte behandlinger per måned, nå ser ut til å komme på plass fra årsskiftet.

Jeg vil på det sterkeste henstille medlemmene til å være nøye med å registrere utført ar-
beid. Differensieringen i takstene er utviklet for at du skal få betaling for faktisk arbeid. Les
takstplakaten og forskriftene og bruk dem!

Så ruller ballen videre – innspillene fra NFFs medlemmer legger grunnlaget for Privat
råds arbeid! Medlemmenes henvendelser og tillitsvalgtes engasjement blir igjen utgangs-
punkt for krav og forhandlingsarbeid.
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Ta gjerne kontakt med NFFs sekreta-
riat dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 50.

Arbeidsplassvurdering på
oppdrag fra trygden
Honorar for arbeidsplassvurdering på oppdrag fra
trygden er økt til 490 kroner for første time.  Deretter
245 kroner for senere påbegynte halvtime.

Forskrift om stønad til
dekning av utgifter til fysio-
terapi
Forskriften gjeldende fra 1.7.2002 ble sendt sammen
med den nye takstplakaten til alle NFFs privat-
praktiserende medlemmer og sjeffysioterapeuter i
kommuner/institusjoner.

I etterkant har departementet gjort følgende end-
ring i 4. avsnitt i § 1, kapittel 1:

En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger.
Dersom det er behov for ytterligere behandlinger skal
det foreligge ny henvisning fra lege.

Som følge av at grensen for honorartakstdekning
på inntil 80 behandlinger, er fjernet, bortfalt også «In-
tensiv behandling» og dermed mulighetene for å be-
handle blant annet pasienter med akutte lidelser/
skade/barn med alvorlig cerebral parese mer enn én
gang per dag. Dette var selvfølgelig ikke departemen-
tets hensikt med forenklingen.  I Rikstrygdeverkets
nye Rundskriv – Kapittel 5, § 5-8, Fysioterapeut, er
følgende tatt inn under:

«HYPPIGHET [Endret 2/02.]
Etter praksis ytes det ikke godtgjørelse for mer enn
én behandling per dag. Det kan likevel ytes stønad til
flere behandlinger per dag dersom det er behov for
både individuell behandling og gruppebehandling, og
i følgende tilfeller:

- Ved behandling av pasienter som trenger
thoraxdrenasje pga. nedsatt respirasjonskapasitet og/
eller sekretstagnasjon (se paragraf 3 sykdomslisten
indremedisin pkt. 1 og nevrologi pkt. 1 – 4)

- Ved behandling av akutte lidelser/skade innen
indremedisin, kirurgi og nevrologi (for de aktuelle li-
delsene se paragraf 3 sykdomslisten) begrenset til
inntil 6 måneder fra behandling startet.

- Ved behandling av barn med alvorlig cerebral
parese eller alvorlig ervervet hjerneskade for inntil 3
mnd per år inntil fylte 12 år hhv. inntil 3 år etter ska-
den. Behandlingen må utføres av spesialist i barne-
fysioterapi i samarbeid med sykehusbasert spesial-
enhet.

Dersom en person har to forskjellige skader som
utløser forskjellige behov for fysioterapi, (det må i
tilfelle foreligge to separate henvisninger), godtas det
at det utføres to individuelle behandlinger samme dag.
Det må utøves et konkret skjønn ved vurderingen, og

man må ha for øyet muligheten for eventuell over-
behandling.»

Rundskrivet inneholder Rikstrygdeverkets kom-
mentarer til forskriften.  Rundskrivet finner dere på
NFFs hjemmeside (www.fysio.no – inntekts- og ar-
beidsvilkår).  Har du ikke adgang til Internet, kan du
få det tilsendt fra NFF.

Inntektsundersøkelse blant
medlemmer i faggruppe for
ergonomi 2001
Også våren 2002 gjennomførte NFF en inntekts-
undersøkelse blant NFFs faggruppe for ergonomi.
Dessverre var  svarprosenten denne gangen ikke mer
enn ca 40%.   Grunnlaget for de data som fremkom-
mer er  svar fra  kun 139 fysioterapeuter.  Resultatet
må derfor behandles med forsiktighet.  Resultatet fra
undersøkelsen er tidligere lagt frem på ergonomi-
gruppens seminar.

Årslønn
Gjennomsnittsinntekt for dem i full stilling, enten
man er privat eller offentlig ansatt.

Privat ansatt:
gjennomsnittlig inntekt 313 538 kroner
Offentlig ansatt:
gjennomsnittlig inntekt 295 552 kroner

Honorarer: 2001 2000
Engangsforedrag
gjennomsnitt 710 kr. 666 per time
Fast undervisning
gjennomsnitt 610 kr. 525 per time
Midlertidige oppdrag
gjennomsnitt 590 kr. 595 per time
Faste oppdrag
gjennomsnitt 525 kr . 464 per time
Denne gang spurte vi også om man har tjeneste-
pensjon i arbeidsforholdet.  Alle offentlig ansatte som
i gjennomsnitt arbeider mer enn 14 t/u har tjeneste-
pensjon. Av de privat ansatte oppgir cirka 85 prosent
at de har denne type pensjon.

Fysioterapi inn under
Egenandelstak 2?
Rapporten fra arbeidsgruppen som ble nedsatt av
Helsedepartementet mars 2002 for å arbeide frem et
forslag til Egenandelstak 2-ordning som skal skjerme
kronikerne og storforbrukere av helsetjenester med
store utgifter til helsetjenester og medisiner, fore-
slår  at det innføres en ny skjermingsordning i folke-
trygden som blant annet omfatter egenandeler i fy-
sioterapi og opphold ved opptreningsinstitusjoner.

Bakgrunnen for Helsedepartementets oppnevning
av arbeidsgruppen var både regjeringens målsetning
ved tiltredelsen om at «Samarbeidsregjeringen vil…
innføre et Egenandelstak 2 for utgifter funksjonshem-
mede og kronikkene har til helsetjenester som i dag
ikke omfattes av den eksisterende takordningen»
samt Stortingsvedtak. Stortinget vedtok enstemmig
ved budsjettbehandlingen før jul 2001 følgende:
«Stortinget ber Regjeringen sette ned et utvalg med
deltakere fra departementet og brukerorganisasjoner
som skal arbeide frem et forslag til et Egenandelstak
2-ordning som skal skjerme kronikkene og stor-
forbrukere av helsetjenester med store utgifter til
helsetjenester og medisiner. Resultatet legges frem
for Stortinget som egen sak i 2002.»

Arbeidsgruppen er blitt ledet av førsteamanuen-

Bli medlem!
Vent ikke lenger med å melde deg inn i Norsk Fysioterapeut-

forbund. Bli en del av fellesskapet!
* Som medlem har du mulighet til å være med å påvirke yrket ditt i den retning du ønsker!

* NFF forhandler for deg og sikrer kollektive og individuelle løft
når det gjelder lønns- inntektsforholdene dine.

* NFF arbeider for å i vareta dine rettigheter i alle spørsmål
som vedrører din praksis som fysioterapeut.

Skriv til oss eller meld deg inn via vår hjemmeside
www.fysio.no

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 in-
struksjonene og sjekke de data som du er
registrert med. Skulle det være behov for
endringer, adresse, arbeidssted, telefon-
nummer, e-postadresse osv, kan du gjøre

disse direkte på nettet.
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I nform
asjon  fra  NFF

NFFs sekretariat
en IA bedrift
I løpet av august vil NFFs sekretariat inngå en avtale
som tilsier at vi lever som vi lærer. IA avtalen (inkluder-
ende arbeidsliv) på arbeidsplassen, har som sikte-
mål at det skal være plass til alle som kan og vil ar-
beide. Det skal være mulig å arbeide selv om man
midlertidig eller varig har redusert funksjonsevne.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kommer gjennom
dialog frem til hvordan virkemidlene i avtalen skal
benyttes. Arbeidstakere har blant annet  rett til å bruke
aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning fra
trygdeetaten og man kan ha opptil åtte fraværsdager
per egenmelding med et øvre tak på 24 dager. Ar-
beidsgiver har på den andre siden rett og plikt til å
følge opp arbeidstakerne også når de er syke.

sis Jan Erik Askildsen (UiB) og har bestått blant an-
net av representanter fra Funksjonshemmedes Fel-
lesorganisasjon, departement, Rikstrygdeverket og
Oppegård kommune. NFF var ikke invitert.

Arbeidsgruppen avga sin rapport 17. juni i år og
foreslår at det innføres en ny skjermingsordning i
folketrygden etter følgende opplegg:

· Skjermingsordningen omfatter egenandeler
til fysioterapi, refusjonsberettiget tannbehandling
med unntak av kjeveortopedi (tannreguleringer), opp-
hold ved opptreningsinstitusjon og behandlingsreiser
til utlandet (klimareiser).

· Det foretas ingen avgrensing av ordningen
til bare å omfatte visse brukergrupper.  Alle med til-
strekkelig høye utgifter vil ha rett til skjerming.

· Ordningen utformes som en ordning med
et utgiftstak per kalenderår, der det gis full refusjon
for godkjente egenandeler ut over egenandelstaket.
For tannbehandling utgjør egenandelen differansen
mellom de offentlige honorarsatsene og trygdens
refusjonssatser.

Når det gjelder spørsmål av mer praktisk karak-
ter er arbeidsgruppen delt. Gruppen er delt i spørs-
målet om ordningen bør baseres på utstedelse av
frikort eller liknende og om det bør innføres en ord-
ning med kvitteringskort som i den eksisterende
frikortordningen. Men  arbeidsgruppen uttaler at fy-
sioterapeuter bør kunne gi pasienten en samlet over-
sikt over betalte egenandeler når behandlingsserien
avsluttes, eventuelt på andre tidspunkt.

Forslagene fra arbeidsgruppen forutsetter at da-
gens skjermingsordning av pasienter med spesielle
diagnoser og for blant annet. barn under syv år og
krigs- og yrkesskadde ikke endres.  Disse pasien-
tene har i dag gratis fysioterapi.

Arbeidsgruppen foreslår ikke et konkret nivå på
egenandelstaket, men har skissert ulike alternativer,
med tilhørende kostnader for trygden. Taket forut-
settes fastsatt til mellom 3000 og 5000 kroner og
utgiftene for trygden vil bli mellom 150 og 400 mil-
lioner kroner.  Arbeidsgruppen påpeker at usikker-
heten ved kostnadsanslagene er store. Det er i rap-
porten også skissert ulike muligheter for innsparin-
ger.

NFF har blitt orientert om utredningsarbeidet un-
derveis, og støtter arbeidsgruppens konklusjoner.
Rapporten legges frem for Stortinget for behandling
høsten 2002.

Resultat av justeringsoppgjøret i staten
Som et resultat av hovedtariffoppgjøret 2002 ble det avtalt å gjennomføre sentrale justeringer innen
rammen av en pott på 1,5 prosent i 2002 (cirka 900 millioner) med virketidspunkt 1. oktober 2002.
Forhandlingene startet lørdag 22. juni med kravsoverlevering kl. 14.00 og ble avsluttet onsdag 26. juni.

De viktigste endringene er:
Stillingskoder Gammel ltr.alt. Nytt  ltr.alt. Tillegg
1282 Bedriftsfysioterapeut 34 – 47 36 – 50 Alle 1 ltr.
0834 Avdelingsleder/fysioterapeut 38 – 50 38 – 52 Alle 1 ltr.
0835 Instruktør/fysioterapeut 38 – 50 38 – 52 Alle 1 ltr
0836 Sjeffysioterapeut 42 – 55 42 – 57

1067 Førstekonsulent 34 – 52 35 – 54 Alle 1 ltr.
1011 Førsteamanuensis 53 – 68 54 – 75 Alle 1 ltr.
1198 Førstelektor 53 – 68 54 – 75 Alle 1 ltr.
1363 Seniorkonsulent 45 – 57 42 – 57
1353 Inspektør 33 – 50 34 – 54 Alle 1 ltr.
1371 Seniorinspektør 45 – 57 46 – 60
1364 Seniorrådgiver 55 – 75 55 – 80 Alle 1 ltr.

0832 Fysioterapeut Ny LR 15
1351 Spesialfysioterapeut Ny LR 18
1007 Høyskole lærer Ny LR 23
1008 Høyskolelektor Ny LR 25
1108 Forsker Ny LR 25

Endringene i lønnsrammene gir god uttelling for medlemmer på høyskolen, 1007 høyskolelærer og
1008 høyskolelektor. Lønnsrammene er utbygget slik at det nå er åtte alternativ med ansiennitetsstige
og 17 direkteplasserte alternativer. Dette gir flere muligheter for alternativ innplassering lokalt. Stilling-
skoden 0831 Fysioterapeut i turnustjeneste er utgått ettersom spesialisthelsetjenesten er overført til
NAVO helse og det derved ikke er turnusstillinger i statelig tariffområde.

Avsettinger til særskilte tiltak
For arbeidsmarkedsetaten er det avsatt 6 millioner kroner til oppnormering av 1067 førstekonsulent
eller omgjøring til kode 1408 førstekonsulent LR 22, alternativt kode 1363 seniorkonsulent i Aetat i de
lokale 2.3.3 forhandlingene pr. 1. september 2002.

Midlene fordeles mellom Aetat fylke og Aetat Arbeidsdirektoratet etter drøftinger mellom Aetat Ar-
beidsdirektoratet og de berørte organisasjoner.

For trygdeetaten er det avsatt en pott på 10 ,5 millioner kroner til oppnormering av 1067 første-
konsulenter eller omgjøring til kode 1408 førstekomsulent LR 22, alternativt kode 1363 seniorkonsulent
i trygdeetaten i de lokale 2.3.3 forhandlinger pr. 1. september 2002. Midlene fordeles mellom fylkes-
trygdekontorene og Rikstrygdeverket (RTV) etter drøftinger mellom RTV og de berørte organisasjoner.

Dette gir muligheter for våre medlemmer som arbeider ved disse stedene.

Protokolltilførsel
NFF hadde ved disse forhandlingene krav om at bl.a. koden spesialfysioterapeut skulle kunne brukes
som en gjennomgående kode, og derved brukes i alle departement. Dette kravet ble ikke imøtekommet.
I denne forbindelsen minner vi om at det allerede i dag kan søke AAD om å få ta i bruk stillingskodene
fra Helsedepartementets område, innenfor andre departementsområder. Dette forutsetter imidlertid en
enighet mellom partene lokalt.

Det er tatt inn en protokolltilførsel som sier: «De sentrale partene er enige om å nedsette en parts-
sammensatt intern arbeidsgruppe som på fritt grunnlag skal vurdere og drøfte forslag til endringer i
stillingsstrukturen på de gjennomgående lønnsplanene, med særlig fokus på førstekonsulentstillingene.
Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og lederne
fra hver av hovedsammenslutningene. Arbeidsgruppen skal avgi sin rapport innen 28. februar 2003.»

NFF vil arbeide for å få gjennom kravet om fagspesifikke koder på den gjennomgående lønnsplanen
i dette utvalgsarbeidet.

Flatt tillegg og lokale forhandlinger
Vi minner om at tariffavtalen også ga et flatt tillegg på kr. 7.500,- på alle lønnstrinn til og med lønnstrinn
29. Fra lønnstrinn 30 til og med lønnstrinn 69 gis et tillegg på 3,1 prosent. For de fleste av våre med-
lemmer ga dette fra kr. 7.500,- til kr. 14.900,- i kronetillegg fra 1. mai. I tillegg er det avsatt 1;9 prosent
til lokale forhandlinger fra 1. september 2002. – Les mer om dette på NFFs hjemmesider.
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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
  9   5/8   9/8 30/8
10 26/8 30/8 20/9

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.

August
10.-14. Knowville, Tennesee, USA. 2nd Interna-
tional Symposium on Rehabilitation and
Physical Therapy in Veterinary Medicine.
Info: www.fourleg.com

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. Gøteborg, 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 

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

Juni
7.-12. Barcelona, Spania. 14th WCPT Interna-
tional Congress. Call for abstracts desember
2001. Info: 14thcongress@wcpt.org
Nettside: http://www.wcpt.org/congress

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

10.-13. Bergen. Den 10. Europeiske brannkade-
kongress. Påmelding: eba2003@congrex.no
Info: www.eba2003.org

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.
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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 Branseregisteret:
- 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.

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

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

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

Landsdekkendeforhandlernett

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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

...fordi god søvn er
livskvalitet!

Tempur® Madrassen og Soveputen 
• Tempur er et unikt materiale som hjelper

pasienter med vond rygg, smerteproblematikk 
og dårlig sirkulasjon.

• 96 av 100 pasienter foretrekker Tempur.
• Pasientene får 80% bedre søvn.
• Vi gir 60 dagers åpent kjøp til dine pasienter.
• Vi gir 15 års garanti på madrassene.

Som Tempur forhandler:
• Får du gode fortjenestemuligheter!
• Får du 75% rabatt på produkter til deg selv.
• Kan vi skreddersy madrass til behandlingsbenken

din til kostpris.

Over 2000 spesialister selger og anbefaler Tempur. 
Bli Tempur Forhandler du også! 
Ring oss for nærmere informasjon om
forhandleravtaler på 
67 16 61 00.

Vi har resepten...
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