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Hvorfor trene barn med dårlig motorikk?

Lønnshopp for turnuskandidater



Nå kan du bestille
«beveg-DEG»-kampanjens
profileringsartikler på
www.fysio.no/butikk

REISER 
- med egen transport - for

Høstfarger over 
Telemark
2 overnattinger,
2 frokoster,
1 to-retters middag/buffet

Gautefall Hotell & Appartement
Hotellet tilbyr restaurant, lekerom, lekeplass, badstue, solarium, fit-
nessrom, minigolf og innendørs swimmingpool. Alle rom har bad/
WC, telefon og satellitt-TV.

Ankomstdatoer:
Tilbudet gjelder weekender i perioden 09.08. - 01.11.2002.

pris pr. pers. i dobbeltrom

kr 899,- 

Enkeltromstillegg kr 375,-. Ekstra døgn med frokost kr 375,-
Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 48,-/pr. barn kr 24,-. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-
Rabatt ved to betalende voksne:
Maks. 1 barn 0-6 år gratis i foreldrenes seng. Maks. 2 barn  7-15 år halv pris.
Oppholdet innkluderer kun sluttrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
* i forhold til hotellets veiledende normalpris - med forbehold om spesialtilbud.

Telemark er selve begrepet på natur-
skjønne Norge om høsten. Her finner
du imponerende fjellområder og spe-
ilblanke innsjøer. Hør elvenes brus i
de endeløse skogene og unn deg en
tur langs Telemarkskanalen som
skjærer seg gjennom grunnfjellet
med utallige sluser helt opp til foten
av den trollske Hardangervidda.
Gautefall Hotell & Appartment er
den perfekte base for et avbrekk fra
hverdagen. Her er det mange mulig-
heter for å more seg med bla. aktivi-
tetshall og svømmehall med plasked-
am - og de mest praktfulle naturop-
plevelser starter rett utenfor døren:
Dra for eksempel til fjells og opplev
det unike "Himmelriket" med sitt
spesielle fargespill! Hotellet ligger i

Drangedal sør i Telemark, med en
mengde avmerkede turløyper, som
slynger seg innover skog og mark.
Herfra kan du også lett dra på utflukt,
for eksempel til berømte Heddal
stavkirke (90 km) - selve katedralen
blant de norske stavkirkene!

Spar opp
til 30 %* 

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

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

Postboks 128, 1309 Rud
Telefon 67 17 74 40 Fax 67 17 74 74

e-post: firmapost@d-i.as

Til
• Undersøkelsesbenker

• Behandlingsbenker
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Fysioterapeutene i Ås kommune beholder
betalt spisepause. Fordi kommunen påla
dem å jobbe 2,5 time for mye i uka i ett år,
får de også tilbakebetalt 80.000 kroner.

Kommune-Norge skjærer ned og omorganiserer.
Dette berører også privatpraktiserende fysiotera-
peuter. John Erik Martiniussen (bildet) i NFFs
Privat råd arbeider for å rekruttere til kontaktper-
sonordningen og for at ordningen skal bli best
mulig kjent blant NFFs privatpraktiserende
medlemmer.

Hva er egentlig feil med klossete barn?
Hva vil det si å ha dårlig motorikk? Hva bør
barn med dårlige motoriske ferdigheter
trene på? Arve Vorland Pedersen stiller
spørsmål til en del tradisjonelle forklarings-
modeller på hvorfor og hvordan vi skal
trene for å forbedre motorikken hos barn
med motoriske problemer.

Cirka 300 lykkelige studenter inntok
fysioterapeututdanningene i august.
Les om studiehverdag, turnustjeneste,
arbeidsmarkedsutsiktene og litt av det
NFF kan tilby sine studentmedlemmer.

Reportasjer/fra leserne

22 Ikke noen «hoppe-på-utdanning»

24 Turnuslønn til å leve av

26 Strammere arbeidsmarked

Vurdering av utenlandske utdanninger i MT16
Kjære kollega i rike Norge20
Tema: Fysioterapeututdanning21

28 Planlegg framtida nå

32 Til medlemmenes beste

Barn med dårlig motorikk – klossete barn:
Kan vi hjelpe dem?

Fag
10

Blikk på forskning: Korsryggsmerter15
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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.

Skolestart

Om lag 300 nye studenter har tatt fatt på fysioterapeututdanning i Oslo, Bergen, Trond-

heim og Tromsø. I dette nummeret ser vi på hva de kan vente seg gjennom tre år på

skole, ett år i turnus og hva slags arbeidsmarkedet som venter dem etter endt turnus-

tjeneste.

Gunhild Kåresen, som nå går andre året i Oslo, forteller at fysioterapi ikke er noe

«hoppe-på-utdanning». – Fysioterapi er noe du virkelig må ville, tipser hun de nye stu-

dentene. Hun sier at det er lurt å tenke eksamen fra første dag.

Kravet til de nye studentene øker. Et av tiltakene i den såkalte kvalitetsreformen er

en ny studiefinansiering som premierer dyktige og raske elever. I tillegg oppmuntrer det

nye institusjonsfinansieringssystemet høgskolene til å få studentene raskt ut med gode

karakterer. Dette legger press på studentene til å bli mer effektive. Om det blir bedre fy-

sioterapeuter ut av det, gjenstår å se.

Lønna for turnuskandidater har lenge vært latterlig lav. I Oslo kommune var den inn-

til 1. mai på 169.000 kroner i året. Etter innspill fra studentorganisasjonen FYSIO prio-

riterte NFF økt lønn for turnuskandidater ved årets lønnsforhandlinger. Kravet var at

turnuskandidater skal ha 90 prosent av fysioterapeuters grunnlønn. I Oslo kommune går

nå turnuslønna opp med 30.000 kroner. I spesialisthelsetjenesten ble ikke turnuslønna

direkte kobla med grunnlønna, men arbeidsgiverne sa ja til ei turnuslønn som er nesten

90 prosent av grunnlønna. Resultatet i KS-sektoren er i skrivende stund ikke klart, men

blir ventelig å ligge på tilsvarende nivå. Årets resultater viser at det nytter å engasjere

seg i egen situasjon!

Det utdannes nå flere nye fysioterapeuter enn det går fysioterapeuter ut av yrket. Slik

vil situasjonen være fram til cirka 2010. Det er stort behov for flere fysioterapeuter, spe-

sielt innen helsefremmende og forebyggende arbeid, så dette behøver ikke bety ulykke.

Men myndighetene virker ikke særlig interessert i å utnytte de ressursene som fysiotera-

peuter representerer. Dermed kan dagens studenter ende på arbeidskontoret om noen år

istedenfor å gjøre nytte for seg. Det ville være trist, ikke bare for den enkelte fysiotera-

peut – men også for samfunnet. Utfordringen nå er derfor å forklare helse- og finansmi-

nisteren at det lønner seg å opprette flere stillinger og driftstilskudd for fysioterapeuter!
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Verdenskongressen for fysioterapeuter som finner sted i Barcelona 7.-12. juni neste

år, melder at siste frist for innsending av abstracts er 15. september.

Det er World Confederation for Physical Therapy, WCPT, som arrangerer

verdenskongressen. En del av kongressen vil gå med til å presentere ny forskning,

nye eller innovative programmer, metoder eller teorier og profesjonelle ressurser.

Alle som har noe på hjertet må først sende inn

abstracts som forteller kort om det som skal

vises fram. Nærmere opplysninger om

innsending av abstracts, se www.wcpt.org/

congress/abstracts.html.

Mer info og påmeldingsskjema kan fås ved

henvendelse francoise.thorkildson@fysio.no

Lønnsforhandlinger

Barcelona kaller

Turnuskandidater i Oslo kommune

kan glede seg. Lønnen deres øker

med 30.000 kroner!

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Turnuskandidater i Oslo har gjennom mange
år vært plassert i lønnstrinn 9. Fram til 1.
mai 2002 utgjorde det 169.136 kroner. Etter
krav fra Norsk Fysioterapeutforbund har
kommunen nå gått med på å gi turnuskandi-
dater 90 prosent av fysioterapeutlønn.
Grunnlønn for fysioterapeuter i Oslo er nå
222.300 kroner. Det betyr at turnuslønna
øker til 200.070 kroner i året.

Det er en økning på 30.000 kroner eller
nesten 18 prosent. Endringen berører 10
fysioterapeutstudenter som 15. august gikk
ut i turnustjeneste i tariffområdet Oslo kom-
mune.

Lønnshopp for
turnuskandidater

Har hengt etter
Rådgiver Bente Eide i NFFs forhandlings-
seksjon er glad for at Oslo kommune til slutt
sa ja til å koble turnuslønnen til fysiotera-
peutenes lønn.

– Vi fremmet  kravet for å sikre turnus-
kandidatene en lønnsutvikling.
Turnuskandidatenes og fysioterapeutenes
lønn har tidligere ikke vært sett i sammen-
heng. Det har ført til at turnuskandidatene
har blitt hengende etter, forteller hun.

NFF har ved årets forhandlinger krevd at
turnuslønna skal utgjøre 90 prosent av
grunnlønnen i alle tariffområdene. Oslo
kommune var først ute med å akseptere kra-
vet. Les mer på side 24-25 om forhandlin-
gene om turnuslønnen i KS- og NAVO-om-
rådet.

Fornøyd FYSIO
FYSIO, som er organisasjonen til
fysioterapistudentene, er også fornøyde.

– Vi har lenge jobbet for å bedre
turnuskandidatenes økonomiske vilkår, så

dette er et steg i riktig retning, sier FYSIOs
leder,  Linda Johnsen.

Hun legger til at grunnlønna i Oslo kom-
mune fortsatt er lav. Derfor er ikke turnus-
lønna mer enn akkurat det den må være.

– Som turnuskandidat mister du alle
studentrabatter og lånekassa skal ha sitt. Det
er dessuten dyrt å bo og leve i hovedstaden.
Vi får håpe grunnlønna løftes neste gang,
sier Johnsen. ■

Kobling. Rådgiver
Bente Eide i NFFs
forhandlings-
seksjon er fornøyd
med at Oslo
kommune kobler
turnuskandidatenes
lønn til fysiotera-
peutenes lønn.
Arkivfoto.

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 Beholdt betalt spisepause

Ås kommune bestemte at fysiote-

rapeutenes spisepause ikke lenger

skulle være en del av arbeidstida.

Men etter ett års NFF-kamp måtte

kommunen trekke tilbake påleg-

get. Fysioterapeutene får nå etter-

betalt 80.000 kroner fordi de har

jobbet 2,5 time for mye i uka det

siste året.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Det var fredag 29. juni i fjor at fungerende
helse- og sosialsjef i Ås uten forhåndsvarsel
påla fysioterapeutene å holde spisepausene
utenfor arbeidstida. Pålegget gjaldt med
virkning fra påfølgende arbeidsdag, mandag
2. juli 2001. Arbeidstida ble dermed over
helga forlenget fra 36 timer til 38,5 timer i
uka. Det tilsvarer en lønnsreduksjon på cirka
sju prosent.

For fysioterapeutene kom pålegget som et
sjokk. De mente de hadde avtale om betalt
spisepause. Da de ble ansatt, fikk alle be-
skjed om at spisepausen var inkludert i ar-
beidstida. Dokumenter viser også at helse-
og sosialsjefen hele tida var informert om
praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene.

Protesterte
For fysioterapeutene i medisinsk
rehabiliteringsavdeling kom beslutningen på
et ugunstig tidspunkt. Avdelingslederen var
langtidssykemeldt, NFFs hovedtillitsvalgt
skulle ha ferie og det var ferietid i NFFs se-
kretariat.

Men etter hvert gikk sjokk over i forban-
nelse. Hovedtillitsvalgt Ingeborg Woll fikk
kontakt med jurist Terje Døvik i NFF-sekre-
tariatet, og fysioterapeutene bestemte seg for
ikke å gi seg uten sverdslag. Det ble krevd
forhandlingsmøte med kommunen. Ås kom-
munes forhandlingsutvalg, som ledes av ord-
fører Johan Alnes, fikk dokumentasjon på at
fysioterapeutenes spisepause iallfall siden
1985 hadde vært en del av arbeidstida. Like-
vel sto kommunen fast på helse- og
sosialsjefens beslutning.

Seier som smaker

Fordi de lokale partene ikke kunne enes,
ble KS – som er Ås kommunes arbeidsgiver-
organisasjon – og NFF sentralt, koblet inn.
NFF la på ny fram dokumentasjon på prakti-
seringen av arbeidstidsbestemmelsene i Ås
kommune, samt relevante arbeidsretts-
dommer. Etter en del korrespondanse og mø-
ter, ble saka sendt tilbake til Ås kommune. I
juni i år endte den med en protokoll som slår
fast at alle fysioterapeuter i Ås kommune har
og skal ha 36 timer i uka, inkludert spise-
pause som fritid. Ås kommune etterbetaler
samtidig for den tida som fysioterapeutene
har jobbet for mye i perioden 1.7.2001-
1.7.2002. For NFF var det også viktig at
kommunen innrømmet at pålegget om end-
ring av spisepause var et brudd på Hovedav-
talen. Ifølge denne skal endringer drøftes
med tillitsvalgte før beslutning tas.

Full seier
Ingeborg Woll og hennes kolleger fikk der-
med fullt gjennomslag og kan igjen legge
spisepausen i arbeidstida.

Fysioterapeutene rundt bordet skryter
fælt av innsatsen til den hovedtillitsvalgte.
Selv er Woll mer beskjeden og vektlegger
den støtten hun har fått fra de andre og fra

NFFs sekretariat underveis.
– Uten den juridiske assistansen fra for-

bundet hadde vi aldri nådd fram med syns-
punktene våre, sier hun.

Woll sier at saka viser hvor viktig det er
at avtaler med arbeidsgiveren er skriftlige.

– Selv om avtalen har vært akseptert av
begge parter og omtalt i kommunale doku-
menter gjennom mange år, ble den aldri satt
ned på papir.

– Ordføreren sier at dere har «tatt dere til
rette» med å legge spisepausen inn i ar-
beidstida?

– Det synes vi er en nedlatende og re-
spektløs holdning overfor trofaste arbeidsta-
kere. Vi fikk opplysninger om arbeidstiden i
ansettelsesintervjuer med folk fra kommu-
nens administrasjon til stede. Det er ikke
dette vi trenger for å yte litt ekstra for kom-
munen, sier fysioterapeutene.

De har kjøpt inn en oppmerksomhet til
hovedtillitsvalgt og NFFs jurist som takk for
pengene de har fått etterbetalt. Men fysiote-
rapeutene ser ikke på pengene som en uven-
tet lotto-gevinst:

– Vi har jobbet og svettet for hver krone,
så dette er penger vi ærlig har fortjent. ■
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Fysioterapeuter har ifølge en særavtale mellom Kommunenes
Sentralforbund og NFF arbeidstid på 36 timer i uka. Særavtalen
sier ikke noe om hvorvidt dette er inklusive eller eksklusive spise-
tid. Ut fra lokale særavtaler eller individuelle avtaler kan det der-
for variere hvordan dette praktiseres i kommunene. ■

Betalt lunsj. Fysioterapeutene i
Ås beholder 36 timers arbeidsuke,
spisepause som fritid inkludert.
Fra venstre Carl Fredrik Birkemo,
Nini Aarvik, Anne Gunn Skrøppa,
Camilla Bull, Vibeke Lied og
Karianne Naas. Sittende på spise-
bordet: Hovedtillitsvalgt Ingeborg
Woll. Foto: Espen Mathisen

Ap-ordfører Johan Alnes i Ås hevder at kommunen ikke hadde
noen avtale med fysioterapeutene som tilsa at spisepausen var in-
kludert i arbeidstida.

– Som arbeidsgiver kunne vi ikke bare se på at fysioterapeu-
tene tok seg til rette.

– Hvorfor valgte dere da å trekke tilbake pålegget om å legge
spisepausen utafor arbeidstida?

– Det er bare å medgi at kommunen selv fikk medansvar for si-
tuasjonen. Vi visste om praktiseringen av arbeidstids-
bestemmelsene, men grep ikke inn. Vi sjekket dessuten med nabo-
kommunene og fant ut at fysioterapeutene der jobber 36 timers
uke, spisepausen inkludert. For ikke å stille dårligere i konkurran-
sen om arbeidskraft, valgte vi å gå med på det samme her, sier
Alnes. ■

– Tok seg til rette

Dette er avtaleverket
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Aktuelt Privat praksis

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Det er John Erik Martiniussen som kommer
med oppfordringen. Han sitter i Privat råd og
har selv vært kontaktperson for fysioterapeu-
ter med driftsavtaler i Fredrikstad.

– Kontaktpersonordningen er ikke så
kjent blant medlemmene, og i noen deler av
landet har det vært vanskelig å rekruttere
kontaktpersoner. Men ordningen er viktig,
og i deler av landet fungerer den bra, fortel-
ler han.

Bindeledd
Kontaktpersonene velges av og blant NFFs
privatpraktiserende medlemmer i kommu-
nene for to år av gangen. Kontaktpersonen er
de privatpraktiserendes representant overfor
kommunen, og ifølge KS-overenskomsten
kan kommunen bruke kontaktpersonen til å
holde fysioterapeuter/selskaper med avtale
orientert om kommunale planer av betyd-
ning for privat praksis.

– Det gjennomføres store nedskjæringer
og omorganiseringer i kommune-Norge. Det
er naivt å tro at private fysioterapeuter med
avtaler ikke blir berørt. Vi må følge med,
være i forkant, føre dialog og være synlige

– Bruk kontaktpersonene

der politiske vedtak vedrørende fysioterapi
gjøres. Derfor er det avgjørende at kontakt-
personordningen fungerer, mener
Martiniussen.

I enkelte kommuner har kontaktperso-
nene regelmessige møter med kommunehel-
setjenesten.

– Det er viktig å lage møterutiner med
våre samarbeidspartnere. Dessuten må sam-
arbeidet mellom kommunalt ansatte og
privatpraktiserende fysioterapeuter videre-
utvikles til brukerens beste.

Ønsker frivillige
Ikke alle kommuner har kontaktpersoner, og
Martiniussen forteller at dette har vært drøf-
tet i Privat råd.

– Vi merket at det var en dalende inte-
resse for tillitsvalgtkurs for privat-

praktiserende da de ble arrangert sentralt.
Derfor ble tillitsvalgtopplæringen lagt om
slik at den nå foregår lokalt. Det er blitt let-
tere for privatpraktiserende å delta på kurs,
og interessen har økt igjen.

Martiniussen ønsker likevel at flere
privatpraktiserende melder seg til tjeneste
som kontaktpersoner.

– Det er et ulønnet verv, så man blir ikke
rik av det. Men det er utrolig lærerikt. Gjen-
nom fire år som kontaktperson i Fredrikstad
har jeg lært mye, både om helsetjenesten,
kommunepolitikk og om eget forbund. Noe
kritikk har det blitt, men også mye ros, sier
han åpenhjertig.

Martiniussen håper at privatpraktiserende
kan la vervet som kontaktperson gå på rund-
gang, slik at ikke en person blir sittende med
ansvaret i lang tid. Rekruttering er viktig.

Dette får du hjelp til
Kontaktpersonene skal hjelpe privat-
praktiserende medlemmer.

– Det kan være saker som har å gjøre
med rett til vikar under studier, rettigheter i
forbindelse med flytting i eller ut av kom-
munen, uenighet med trygdekontoret om
oppgjør og så videre. Kontaktpersonen har
tilgang på og skal holde seg orientert om lo-
ver og regler på området, sier Martiniussen.

– Hvordan finner en menig privat-
praktiserende ut hvem som er kontaktperson
i sin kommune?

– Ta kontakt med avdelingslederen. Hun
eller han skal ha oversikt over hvem som er
kontaktpersoner i kommunene. ■

Oppfordringer. John Erik
Martiniussen i Privat råd oppfor-
drer privatpraktiserende til å bruke
kontaktpersonene. Dessuten
oppfordrer han flere privat-
praktiserende til å melde seg som
kontaktpersoner. Foto: Espen
Mathisen

Er du privatpraktiserende og trenger hjelp til å ta opp en sak med

kommunen eller trygdekontoret? Spør NFFs kontaktperson i

kommunen din!

Vitaminpiller gir ingen effekt
Nordmenn knasker vitaminpiller og kosttilskudd for 1,4 milliarder kroner i året. Men en ny britisk

studie viser at vitaminpiller ikke gir noen effekt. Studien, som er presentert i det vitenskapelige

tidsskriftet The Lancet, konkluderer med at vitaminpiller ikke forebygger sykdommer.

Kilde: forskning.no
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Fagredaktør
Fagtidsskriftet har ledig stilling
som fagredaktør.
Stillingen er i dag 50 prosent.

Fagredaktøren har ansvaret for redak-
sjonens arbeid med vitenskapelige ar-
tikler og andre fagartikler. Arbeidet be-
står blant annet i å holde kontakt med
artikkelforfattere og våre refereer for å
klargjøre artiklene for trykking. Som
fagredaktør er du også en viktig rådgi-
ver for de andre i redaksjonen. Liker
du å skrive, enten kommentarstoff el-
ler reportasjer, er det et pluss og vil
påvirke størrelsen på stillingen fra 50-
100 prosent.

Tidsskriftet står overfor store utfordrin-
ger i arbeidet med presentasjon av
fagartikler og utvikling av bladet. Vi sø-
ker en kunnskaps- og iderik fysiotera-
peut som kan være en drivkraft i å
videreutvikle det fysioterapifaglige
stoffet i tidsskriftet. Søkere bør ha ho-
vedfag eller tilsvarende bred, faglig
innsikt og erfaring med skriftlig formid-
ling.

Lønn etter avtale.

For nærmere opplysninger:
Kontakt redaktør Espen Mathisen på
tlf. 22 93 30 59 eller e-post:
espen.mathisen@fysio.no

Søknad med kopi av vitnemål og at-
tester sendes til FYSIOTERAPEUTEN
v/redaktøren, pb. 2704, 0131 Oslo,
innen 9. september.

FYSIOTERAPEUTEN er et
fagtidsskrift som kommer ut
14 ganger i året i et opplag
på ca. 8.200. I tillegg har vi

egne sider på nettet. Vi trykker vitenska-
pelige og andre faglige artikler, reporta-
sjer, nyhetsstoff og debattinnlegg. Re-
daksjonen har 4,25 stillingshjemler.
Tidsskriftet eies av Norsk Fysioterapeut-
forbund. Det redigeres etter Redaktør-
og Vær Varsomplakaten.

På vegne av Fysioterapeutstudentenes inte-
resseorganisasjon, FYSIO, vil jeg med dette
ønske alle nye studenter hjertelig velkom-
men til fysioterapeututdanningen! Og til
dere «gamle», velkommen tilbake!

Hva er FYSIO?
FYSIO er ganske enkelt deg, meg og alle
andre fysioterapeutstudenter i Norge som
måtte ønske å være medlem. Det er faktisk
ganske mange det…! Som det ligger i nav-
net er vi en organisasjon som ønsker å ta
vare på studentenes interesser og velferd.
På landsbasis går vi under navnet FYSIO-
Norge. Vi er en selvstendig organisasjon,
men samarbeider tett med NFF i enkelte sa-
ker. Vi har blant annet to studentobser-
vatører i NFF sitt sentralstyre.

Hver skole har sitt FYSIO-lokallag, som
arrangerer temakvelder, ulike sosiale tilstel-
ninger og lignende for sine medlemmer.
Vær ikke redd for å ta kontakt med styret i
ditt lokallag dersom du har spesielle ønsker
angående arrangementer. FYSIO tar også
opp mer seriøse saker, hvis du skulle ha noe
på hjertet!

To representanter fra hvert lokallag ut-
gjør Landsutvalget (LU) i FYSIO. LU sør-
ger først og fremst for kontakten mellom lo-
kallagene, men jobber også med egne saker.
En helg hvert år arrangeres FYSIO-Vinter-
leker. Dette er et fellesarrangement for med-
lemmer fra alle skolene, og en ypperlig mu-
lighet til å bli kjent med andre fysioterapeut-
studenter fra vårt langstrakte land.

Hilsen fra FYSIO
Årets LU består av:
Leder: Linda Johnsen (Bergen)
Nestleder: Marthe Solli (Tromsø)
Kasserer: Hildegunn Håkenrud (Trondheim)
NFF-observatør: Dan Morten Kleppe (Men-
sendieck)
NFF-observatør: Ørjan Sørnes (Oslo)
Turansvarlig: Anne Hilde Langhelle (Oslo)
Turansvarlig: Øyvind Spets (Trondheim)
Sekretær 1:  Anne-Katrine Flottorp (Tromsø)
Sekretær 2: Torbjørn Unhammer (Bergen)
Markedsføringsansvarlig: Foreløpig navnløs,
men det blir en fra Mensendieck…

Hva kan FYSIO tiby deg?
Som medlem i FYSIO får du først og fremst
meget gunstige priser på FYSIOs arrange-
menter. Hva som arrangeres varierer fra lo-
kallag til lokallag, men tidligere har blant an-
net temakvelder om idrettsskader, trenings-
lære, lymfedrenasje med mer vært blant til-
budene. Her er det bare å komme med øn-
sker!
FYSIO-Vinterleker er årets store happening!
I år går turen til Hemsedal, helgen 24.-26. ja-
nuar. Vi kommer tilbake med mer detaljer
om dette senere, men jeg kan i hvert fall si at
dette ser ut til å bli en tur du ikke bør gå
glipp av!

Til slutt vil jeg nok en gang si hjertelig
velkommen, og ønsker alle lykke til med
studiet!

Linda Johnsen,
leder FYSIO-Norge

Trening mot bulimi
En ny norsk studie viser at fysisk trening er bedre enn kognitiv atferdsterapi og

ernæringsveiledning for jenter med bulimi, skriver Verdens Gang.

Professor Jorunn Sundgot Borgen ved Norges idrettshøyskole presenterte studien på

verdenskongressen for psykoterapi i Trondheim nylig. I studien testet hun de tre

behandlingsmetodene på 59 jenter. Alle metodene førte til redusert overspising og mindre

oppkast. Men 18 måneder etter den 16 uker lange behandlingstiden, viste det seg at

treningsjentene hadde fått et bedre forhold til sin egen kropp. Suget etter vektreduksjon

var også mindre.

Jenter med bulimi er kjent for å ha et bulimisk forhold til trening. De blir ofte frarådet

fysisk trening.

– Jeg vet at denne forskningen vil provosere mange. Men selvsagt må treningen

doseres, akkurat som med medikamenter, sier Sundgot Borgen. Hun legger til at det

beste er å kombinere ulike behandlingsformer.
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Arve Vorland Pedersen, fysioterapeut,
cand polit, høgskolelektor, Institutt for
fysioterapeututdanning,
Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Arve.Pedersen@ahs.hist.no

Interessen rundt motorikk og motoriske pro-
blemer hos barn er stor, og mange fagfelt er
involvert i arbeidet med å påvirke barns mo-
toriske ferdigheter. En del barn havner i kon-
takt med helsevesenet på grunn av at de har
«dårlig» motorikk, noen ganger uten at det
egentlig har vært helt klart hvorfor helseve-
senet skal involveres. Mange barn har opp-
levd å få motorikken sin testet av for eksem-
pel en fysioterapeut. I noen tilfeller blir de
identifisert som «motorisk svake» (1), «barn
med sansemotoriske problemer» (2), «risiko-
barn» (3) eller lignende. En del av barna
som blir plukket ut ved slik testing, får til-
bud om å trene i gruppe sammen med andre
barn med lignende problemer (1,2,3,4).
Hvorfor barna skal følges opp på denne må-
ten er ofte mer usikkert. Om begrunnelsen
utelukkende er at barnet skal bedre sin
motorikk, kan man jo spørre seg om dette er
helsevesenets oppgave i det hele tatt. Om
målsettingen derimot går ut over det å bedre
motorikken, bør man nok i større grad spørre
om de aktuelle tiltakene har dokumentert ef-
fekt. I denne artikkelen vil jeg forsøke å
summere opp hva litteraturen sier om denne
gruppen barn. I tillegg vil jeg stille noen av
spørsmålene som jeg har savnet i forhold til
myter og «sannheter» som er etablert.

Motoriske problemer har blitt omtalt i lit-
teraturen siden Dupre i 1911 beskrev et syn-
drom han kalte «motor deficiency» (5). Se-
nere har det samme syndromet opptrådt un-
der en rekke forskjellige navn som for ek-

Barn med dårlig motorikk – klossete barn:

Kan vi hjelpe dem?
sempel apraxia (6), dyspraxia (5,7), physical
awkwardness (8) eller som et av flere symp-
tomer innen andre diagnoser som MBD,
ADHD, DAMP (9).

Begrepet «clumsiness» for å beskrive
motoriske problemer, ble første gang benyt-
tet av Orton (10). Begrepet er senere innar-
beidet i litteraturen og er nok fortsatt det
som benyttes mest. En forholdsvis enkel de-
finisjon på «clumsiness» finner vi hos Smyth
(11) som beskriver «klossete» barn som
«barn som har dårlig motorikk, men som el-
lers er normale».

De senere årene har man forsøkt å innar-
beide et nytt «navn» på problemene. Årsa-
ken kan være at «klossethet», selv om det
kanskje er det mest dekkende ut fra defini-
sjonene, virker lite vitenskapelig. Begrepet
«clumsiness» oppfattes i tillegg svært nega-
tivt (12,13). Det nye begrepet
«Developmental Co-ordination Disorder»,
DCD, defineres av the American Psychiatric
Association (14) som «a marked impairment
in the development of motor co-ordination
that is not explicable by mental retardation
and that is not due to a known physical dis-
order». Denne definisjonen er, som vi ser,
svært lik Smyths (11) definisjon over.

I Norge har begreper som sansemotorikk
(2,4) og til dels også psykomotorikk (15)
blitt benyttet i stedet for motorikk. Disse be-
grepene dukker i blant opp der spørsmål
rundt barns motorikk omtales og har etter
hvert blitt innarbeidet i dokumenter som
grunnskolens læreplaner og lignende, selv
om det er vanskelig å finne ut hva det even-
tuelt er i disse begrepene som skiller dem fra
begrepet motorikk (9).

Hvor mange barn har motoriske
problemer?
Cirka seks prosent av alle barn har moto-
riske problemer ifølge internasjonal litteratur
(6,14,16,17). Undersøkelser fra Norge viser
at tallet her også ligger et sted mellom fem
og 10 prosent (18,19). Årsaken til at fore-
komsten kan bli så høy som over fem pro-
sent ligger ganske enkelt i at testene som er
benyttet har valgt en definisjon som sier at
de fem prosent dårligste har motoriske pro-
blemer. Grenseverdien i testene er derfor satt
slik at man skal plukke ut de fem prosent
dårligste. Henderson og Sugden i Movement
ABC (20), betegner en gruppen på fem pro-
sent som «quite extreme» (s. 26) og argu-
menterer for at disse barna bør følges opp
med ytterligere testing og intervensjon.
Denne påstanden belegges imidlertid ikke
ytterligere. Forfatterne sier at disse barna
«can confidently be assumed to require…»
(s. 27) uten å vise til forskning som støtter
dette. Henderson og Sugden har også valgt
en definisjon som sier at de barna som ligger
i 5-15 prosentandelen kan betegnes som
«risikobarn» som bør vurderes nærmere. De
argumenterer for at: «Although it includes
children with less severe problems… it
represents quite a marked degree of
movement difficulty» (s. 27).

Det er imidlertid ingenting utover disse
definisjonene, som stort sett stammer fra
motoriske tester, som gjør at det er naturlig å
anta at så mange som 15 prosent av alle barn
har problemer med dårlig motorikk (21). Det
er heller ikke nødvendigvis slik at alle som
er blant de fem prosent dårligste trenger
hjelp. For å illustrere dette, kan vi låne en li-
ten historie fra Astrid Lindgrens bøker om
Pippi Langstrømpe (22). En dag Pippi var

Forfatteren stiller spørsmål til en del tradisjonelle forklaringsmodeller på hvorfor og hvordan vi

skal trene og forbedre motorikken hos barn med motoriske problemer.
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ute sammen med Tommy og Annika for å
handle i butikker, gikk de forbi en reklame-
plakat i vinduet til et parfymeri. Plakaten,
som var en reklame for fregnesalve, inne-
holdt spørsmålet «lider de av fregner?».
Pippi gikk da sporenstreks inn i parfymeriet,
stilte seg midt på gulvet og forkynte høylytt:
Nei, jeg lider ikke av fregner! Da ekspeditø-
ren påpekte at hun jo hadde ansiktet fullt av
fregner parerte hun dette med: «javisst, men
jeg lider ikke av dem».

Hva er så problemet?
Begrepet motoriske problemer blir ofte be-
nyttet synonymt med «dårlig» eller «unor-
mal» motorikk. Det er imidlertid, som nevnt
over, ikke gitt at et barn har problemer fordi
motorikken er dårlig. Det er sjelden at
motorikken er så dårlig at den setter be-
grensninger på vanlige daglige aktiviteter. Så
hvorfor regner man det som et problem å ha
dårlig motorikk?

Tidligere teorier (23) så på motorikk som
grunnlaget for kognitive og dermed akade-
miske ferdigheter. Det ble derfor viktig å
sette i verk tiltak ved motoriske problemer
for å unngå problemer på andre områder.
Disse sammenhengene mellom motorikk og
kognitive ferdigheter var imidlertid ikke på-
vist (24), og selv om mange studier kan vise
til korrelasjoner mellom ulike kognitive og
motoriske variabler, har det fortsatt ikke blitt
påvist noen klar årsakssammenheng (25).
Mange studier har forsøkt å vise effekter av
generell motorisk trening på akademiske fer-
digheter, uten videre suksess (24,26,27). I
den mest omfattende evalueringen hittil, ut-
ført av Kavale og Mattson (26), ble hele 180
slike studier av perseptuell-motorisk trening
gjennomgått. Det ble foretatt en meta-ana-
lyse (beregner den samlede effekten) av ef-
fekten på kognitive/akademiske ferdigheter,
og denne effekten ble funnet å være lik null.
Noe mer overraskende var det at effekten av
treningen på motoriske ferdigheter også var
relativt liten. Heller ikke Polatajko med flere
(27) fant effekter på kognitive ferdigheter da
de gikk gjennom studier av sanse-
integrasjonstrening mellom 1972 og 1992.
Effekten på motoriske variabler ble her be-
skrevet som usikker, og man konkluderte
med at effekten av sanseinetgrasjonstrening
ikke skilte seg nevneverdig fra effektene
som var beskrevet i studier av perseptuell-
motorisk trening.

Et annet mulig problem som man mener
kan forårsakes av dårlig motorikk, er
belastningslidelser senere i livet (28). Dette
er imidlertid også usikkert da slike årsaks-
forhold ikke er påvist i longitudinale studier.
Det kan også diskuteres om det er
motorikken i seg selv – kvalitet, eller gene-
rell mangel på fysisk aktivitet – kvantitet,

som gir slike plager (29). Det er imidlertid
ikke unaturlig å tenke seg at det kan finnes
en slik sammenheng. Den mest sannsynlige
forklaringsmodellen må i tilfelle være at
barn med dårlig motorikk utvikler et
stereotypt bevegelsesmønster. Et stereotypt
og lite variert bevegelsesmønster kan tenkes
å gi mye ensformig muskelarbeid, som reg-
nes som en av forklaringene bak belastnings-
lidelser (30).

Cratty (24) kritiserte det han omtalte som
«the movement movement» for å være for
opptatt av motorikk som middel for å bedre
andre ferdigheter. Han mente at man i stedet
burde være opptatt av å bedre motorikken
for motorikkens skyld. Som nevnt i innled-
ningen av denne artikkelen bør man ha be-
grunnelser utover dette, hvis denne oppga-
ven skal utføres av helsevesenet. En mulig
begrunnelse kan være at barna har bruk for
motoriske ferdigheter for å hevde seg i so-
siale sammenhenger. Voksne som har «dår-
lig» motorikk vil kunne unngå problemer
ved å unngå å utfordre motorikken. De kan
velge seg andre aktiviteter og utvikle inte-
resser som ikke krever motoriske ferdighe-
ter. Barna har ikke den samme muligheten
fordi det blant annet kreves at de skal delta i
gymnastikktimene på skolen. Også i barne-
hagen legges det opp til relativt stor grad av
motoriske aktiviteter, og i tillegg stiller ofte
leken selv krav til motoriske ferdigheter
(31). Et barn som ikke klarer å delta i leken
sammen med de andre, har lett for å bli stå-
ende utenfor (32,33) og blir også oftere ut-
satt for mobbing (32,34). Det er også vist at
dårlige motoriske ferdigheter i stor grad går
ut over barnets selvbilde og får det til å føle
seg mindreverdig (35).

Mange forskere leter etter årsaken til mo-
toriske problemer i nervesystemet og forsø-
ker å identifisere strukturer som ikke funge-
rer som ønsket. Dette er litt paradoksalt, all
den tid definisjonen av begrepet faktisk sier
at slike problemer ikke skal skyldes
nevrologiske årsaker (11,14). Et annet mo-
ment i denne sammenheng er, at selv om
man skulle finne nevrologiske avvik, vil
man likevel ikke kunne si hva som er årsak
og hva som er effekt. Er det den
nevrologiske dysfunksjonen som gir moto-
riske problemer, eller har den «unormale»
motorikken ført til avvikende utvikling i ner-
vesystemet? I nyere teorier om nerve-
systemets utvikling (36,37,38) opererer man
med et toveis forhold mellom struktur og
funksjon der disse påvirker hverandre gjen-
sidig. Dette står i motsetning til tidligere teo-
rier, der man antok at strukturen kom først
og dannet grunnlaget for funksjonen. Med
utgangspunkt i slike bidireksjonale/toveis
teorier blir det vanskeligere å argumentere
for at motoriske problemer, som ofte ikke

identifiseres før nærmere skolealder, skal ha
en nevrologisk årsak. Sannsynligheten vil da
være minst like stor for at årsaken kan spo-
res tilbake til mengde og type motorisk akti-
vitet, og at de eventuelle nevrologiske fun-
nene er sekundære.

En interessant tilnærming til motoriske
problemer hos barn finner vi hos Ingvaldsen
(39). Han peker på flere mulige årsaker til
problemene og argumenterer for at så lenge
årsaken er ukjent, bør man benytte en mer
funksjonell strategi. Ingvaldsens strategi kan
best beskrives som en slags «kost-nytte»-
strategi, der den løsningen som krever minst
innsats forsøkes først. Et motorisk problem
kan for eksempel være forårsaket av at bar-
net velger feil strategi i løsningen av proble-
met. I så tilfelle vil løsningen være såre en-
kel, ifølge Ingvaldsen. Man lærer simpelthen
barnet en ny, hensiktsmessig strategi. I tilfel-
ler der et barn har mer generelle motoriske
problemer vil nok denne løsningen bli for
enkel, ettersom det ikke vil være en enkel
strategi som er uhensiktsmessig, men
mange. Den neste muligheten som bør prø-
ves, ifølge Ingvaldsen, er å se om mangel på
trening/øvelse kan være årsak. For å finne ut
dette, må vi se om trening hjelper på proble-
mene. Først hvis dette også viser seg å være
utilstrekkelig, bør vi begynne å lete etter
nevrologiske årsaker. Denne siste
forklaringsmodellen vil alltid være den mest
«deprimerende», sier Ingvaldsen, fordi man
da plutselig ikke har noen redskaper for å
hjelpe barnet.

Hvordan skal vi identifisere barn som har
motoriske problemer?
Om barna ikke blir henvist helstjenesten, har
man i noen tilfeller gått ut for å finne dem
(2,3). Til dette benyttes ofte tester, standardi-
serte eller ikke-standardiserte. Bruken av
slike tester vil ikke bli omtalt i denne artik-
kelen.

Et annet, kanskje vel så relevant spørsmål
å stille seg som «hvordan skal vi identifi-
sere… ?», ville kanskje være «hvorfor skal
vi identifisere… ?» Hvis barna ikke har
større problemer enn at vi må bruke en test
for å finne dem, er det egentlig vår oppgave
å gjøre det da? Ytterbø (3) beskriver for ek-
sempel hvordan en screening av to årskull 6-
åringer i Stavanger førte til at tilsammen 62
barn ble henvist for videre oppfølging. Av
disse var 40 ukjente for helsevesenet.

Om en av begrunnelsene for at vi må
hjelpe disse barna til å bedre sin motorikk er
at de står i fare for å bli satt ut av leken, bør
vi da hjelpe til med å identifisere problemer
som skolen, foreldrene, eller kanskje ikke en
gang klassekameratene har lagt merke til el-
ler bryr seg om?
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Hva kan vi gjøre?
Hva kan man så gjøre med et problem som
ikke i seg selv er et problem og som vi heller
ikke vet årsaken til?

I litteraturen er intervensjon for moto-
riske problemer så godt som synonymt med
trening i en eller annen form (40,41,42).
Dette er relativt logisk hvis man følger defi-
nisjonene fra innledningen av artikkelen, der
motorikken er det eneste problemet og alt
annet er normalt. Man kunne nok tenke seg,
at dersom man fant at et motorisk problem
hadde en helt bestemt biologisk årsak, så
ville eventuell medisinering kunne ha effekt.
Dette ser man for eksempel ved AD/HD der
barna i noen tilfeller blir medisinert for å
dempe enkelte symptomer. I slike tilfeller er
det heller ikke motorikken som er hovedpro-
blemet, men for eksempel konsentrasjons-
problemer. Motorikken blir ikke bedre av
medisiner. Hadde dette vært mulig ville nok
slike medikamenter vært i bruk blant utøvere
fra tekniske idrettsgrener. Men ved å få kon-
troll på for eksempel aktivitetsnivået, tar
man bort en forstyrrende faktor i forhold til å
utføre motoriske ferdigheter. Dermed vil
disse barna også få et bedre grunnlag for å
prestere bedre. Ferdighetene må imidlertid
trenes/øves uansett.

Hva skal vi trene på?
Det finnes i dag hovedsakelig to
tilnærminger til trening av motoriske ferdig-
heter hos barn med motoriske problemer
(23,40,42,43). Man kan trene 1) spesifikke
ferdigheter eller 2) man kan trene det som på
engelsk kalles «abilities». Dette er underlig-
gende, medfødte, relativt stabile egenskaper
som er basis for motoriske eller kognitive
ferdigheter (44, s. 129, egen oversettelse).

Ved å trene «abilities» antar man at alle
ferdigheter som er avhengig av disse vil be-
dres (42). Hvis man for eksempel bedrer ba-
lansen til et barn, vil alle ferdigheter som
inneholder en balansekomponent forbedres.
Utgangspunktet for denne måten å tenke på
finner vi hos Fleischman (45). Han benyttet
faktoranalyse for å identifisere felles trekk
ved ulike ferdigheter, og identifiserte det han
kalte underliggende faktorer, «abilities».
Fleischmans originale liste omfattet 20 for-
skjellige faktorer, abilities, 11 motoriske og
ni fysiske. Blant Fleischmans «psychomotor
factors» finner vi for ekempel reaksjonstid
og koordinasjon mellom kroppsdeler. Blant
«physical factors» finner vi styrke; både eks-
plosiv, dynamisk, og statisk, fleksibilitet;
statisk og dynamisk, og koordinasjon av hele
kroppen.

Eksempler på trening av abilities som in-
tervensjon ved motoriske problemer finner
vi i perseptuell-motorisk trening (24,26) el-
ler i sanseintegrasjonstrening (46,47). Det

finnes relativt liten støtte i litteraturen for
tanken om abilities (44,48,49), og det er hel-
ler ikke dokumentert effekter av slike
treningsprogrammer (24,26,27). Noe av år-
saken til dette kan være at intervensjons-
studier vanligvis går over relativt kort tid, og
at eventuelle effekter av treningen derfor
ikke har latt seg måle.

Motsetningen til å trene abilities er å
trene spesifikke ferdigheter. Man antar da at
overføringsverdien av å trene på en ferdighet
er relativt liten til andre ferdigheter. Bak-
grunnen for denne tilnærmingen finner vi
hos Henry (50). Han formulerte det som i
dag ofte kalles spesifisitetsprinsippet, som
sier at enhver bevegelse er avhengig av vel-
dig mange forskjellige abilities, kanskje tu-
senvis (44). Disse abilities er, ifølge Henry
(50), avhengige av hverandre. Det gir altså
ingen mening å trene abilities, både fordi de
er for mange, men også fordi de ikke er uav-
hengige av hverandre. Man bør i stedet trene
direkte på den ferdigheten man ønsker å for-
bedre.

En strategi som går på å bedre alle ferdig-
hetene som er dårlige, enten gjennom å
jobbe med «abilities» eller ved å trene spesi-
fikt på hver enkelt av dem, vil nødvendigvis
måtte bli svært langsiktig. Abilities er, om de
eksisterer, stabile, og man kan ikke forvente
særlig endring uten intensiv trening over len-
gre tid (40,48). Å trene enkeltferdigheter går
fortere (40), men skal man lære veldig
mange nye ferdigheter tar dette også lang
tid. I forhold til barn med motoriske proble-
mer ser det imidlertid ut som om spesifikk
trening på få ferdigheter gir de beste resulta-
tene. De fleste av de studiene som er publi-
sert og som viser effekt av trening har benyt-
tet denne treningsformen (23,51,52).

Ved å trene spesifikt på noen få ferdighe-
ter kan man lettere gi barnet en opplevelse
av mestring fordi resultatene kommer rela-
tivt raskt. Revie og Larkin (52) trente for ek-
sempel to ferdigheter av gangen og viste stor
fremgang i løpet av relativt kort tid. Når bar-
net først har fått opplevelsen av at det er mu-
lig å mestre motoriske ferdigheter og kan
knytte noen positive opplevelser til det å
drive med fysisk aktivitet, er sjansen større
for at han/hun vil velge slike aktiviteter se-
nere.

Det er nok også slik, med henvisning til
diskusjonen over, at den eneste muligheten
barnet har til å bedre mange ferdigheter, er å
øve mye over lengre tid. Det er sjelden det
finnes ressurser å sette inn over lengre tids-
perioder, så en terapeut kan ikke regne med
å delta i hele læringsprosessen. Effekten av å
samle ressursene rundt få aktiviteter kan da
være å bryte den «onde sirkelen» som barnet
har havnet i gjennom å stadig mislykkes.
Som beskrevet tidligere fører dette ofte til at

motoriske/fysiske aktiviteter velges bort.
Hvis en i tillegg til å konsentrere treningen
om få aktiviteter, velger aktiviteter som bar-
net ønsker å mestre eller som er viktige å
mestre i forhold til å oppnå status blant jevn-
aldrende, kan effekten for barnet bli større
enn det økte ferdigheter gir i seg selv. Når
treningen konsentreres om få aktiviteter,
øker antallet repetisjoner av hver aktivitet.
Dermed øker sjansen for at ferdighetene be-
dres. Oppnår man i tillegg å øke barnets
motivasjon slik at barnet trener på egen
hånd, kan treningsmengden mangedobles i
forhold til det et organisert tilbud vanligvis
gir rom for.

Hvordan skal vi trene?
Vi har i en tidligere artikkel (23) påpekt at
enkelte prinsipper for trening går igjen i stu-
dier som dokumenterer effekt av trening på
motorikk. Jeg vil her ta utgangspunkt i prin-
sippene som er beskrevet av Laszlo,
Bairstow og Rolfe (53), men det er de
samme eller lignende som går igjen også i
nyere intervensjonsstudier med gode resulta-
ter (51,52). Disse prinsippene må være basis
for trening, uavhengig av hva man trener på.
Det kan derfor være vanskelig å si om det er
hva man trener på eller de overordnede prin-
sippene som gir effekt (23,54).

Det er knyttet noen kommentarer til hvert
av punktene. Disse er for en stor del egne
vurderinger.

Intensitet: Intensitet forbindes først og
fremst med hvor ofte og hvor mye man tre-
ner, men det omfatter også antall barn i en
gruppe og hvor mange øvelser man benytter
i løpet av en treningstime. Ser vi på hvor
ofte og hvor mye man trener, finner vi at det
ikke ser ut til å ha noen særlig effekt med
trening en gang per uke. Ingen av de nevnte
studiene omfattet så sjelden trening. Det ser
også ut til at man bør trene minst 45 minut-
ter hver gang.

Det som imidlertid færre av oss tenker på
i forbindelse med intensitet, er antallet barn i
en gruppe og antallet øvelser per time. La
oss ta for oss en gruppe på seks barn som
trener en time to ganger i uka, og der hver
time inneholder fem forskjellige øvelser, noe
som er vanlig for denne typen
treningsprogrammer. I dette tilfellet vil hvert
barn, som vi antar får omtrent like mye opp-
merksomhet, få cirka 20 minutter oppmerk-
somhet med instruksjon og feedback per uke
fordelt på fem øvelser. Dette tilsvarer fire
minutter ukentlig per øvelse. Så lite trening,
fire minutter i uka, kan neppe sies å være til-
strekkelig for å lære ferdigheter (40). Vi må
også huske på at disse barna i tillegg har et
dårligere utgangspunkt enn sine jevnal-
drende. De må ikke bare forbedre ferdighe-
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tene opp til det nivået de jevnaldrende er på,
altså hente inn det «tapte». De må i tillegg
holde tritt med utviklingen til de jevnald-
rende.

Positiv feedback: Positiv feedback dras
også fram som et viktig prinsipp i trening av
«klossete» barn, og for øvrig i all annen tre-
ning. Positiv feedback blir ofte misforstått
dit hen at man skal rose alt barnet gjør. Det
er viktig å sørge for at feedback som blir gitt
ikke blir «tom» ved å rose uhemmet og ukri-
tisk. Hvis tilbakemeldingen er den samme
enten prestasjonen er bra eller dårlig, har
man lite å gå på i forhold til reelle forbedrin-
ger. Da får man det samme problemet som
avisene får hver gang kongelige dør, eller det
har oppstått reelle krisesituasjoner og de har
brukt opp «krigstypene» på relativt ordinære
nyheter. I stedet for ukritisk ros bør man
være ærlig i forhold til om prestasjonen var
bra eller ikke, med barnets eget nivå som
referanseramme, og heller oppmuntre barnet
til å forsøke igjen ved mislykkede forsøk.
Man bør unngå mislykkede forsøk, som vir-
ker demotiverende på barnet, ved å sørge for
å tilpasse de øvelsene man benytter slik at
muligheten for at barnet mestrer dem er stor.

Sette vanskelighetsgraden slik at bar-
net mestrer øvelsene, og sørge for gradvis
progresjon: Dette er kanskje det viktigste
punktet, og samtidig det vanskeligste. Å
finne øvelser til motorisk trening i en bok er
enkelt, men den individuelle tilpasningen til
det enkelte barnet er vanskeligere. Barnet
skal hele tiden oppleve at øvelsene er utfor-
drende, samtidig at det er realistiske mulig-
heter for å lykkes. Hvis barnet ikke klarer å
gjennomføre øvelsen, må vanskelighets-
graden justeres ned. Det er heller ingen
egentlige begrensninger i forhold til hvor
lavt lista bør legges. Det er viktigere å hele
tiden øke vanskelighetsgraden for at det ikke
skal bli kjedelig og fordi målet er å bedre
ferdighetene. Klarer man dette, vil barnet se
at det mestrer stadig vanskeligere ferdigheter
og selvtilliten bygges opp.

Mulighet for selvmonitorering: Selv-
monitorering betyr ganske enkelt at barnet
selv må kunne se både hensikten med øvel-
sen og ha en mulighet til å vurdere om en
bevegelse er hensiktsmessig i forhold til må-
let. Det er mer motiverende å se at ballen
treffer målet enn å høre instruktøren fortelle
at «det kastet var veldig bra». Ved at øvel-
sene tilrettelegges slik at barnet selv kan se
målet med bevegelsen, vil barnet også kunne
måle egen fremgang. Dette vil være med på
å øke følelsen av mestring.

… noen tanker til slutt
Selv om trening kan hjelpe på motoriske
problemer når de først har oppstått, er det
viktig å jobbe forebyggende (26,28,29,55).
Ved å legge til rette for at barn kan være fy-
sisk aktive, kan vi kanskje unngå at proble-
mer oppstår. Barn som er fysisk aktive vil
stort sett tilegne seg nødvendige motoriske
ferdigheter. Det blir derfor viktig å stimulere
til fysisk aktivitet, både i skole/barnehage og
fritid. Dessverre ser det ut til at nye
sikkerhetsforskrifter for lekeplasser og foku-
sering på ulykker har gjort både foreldre og
folk som arbeider med barn mer utrygge,
slik at mulighetene for fysisk aktivitet be-
grenses (28,55). Det er selvsagt forståelig at
man ønsker å unngå alvorlige ulykker, men
hvis frykten blir så stor at barna ikke får
gjøre noe som er «farlig», gjør vi det så lite
interessant for barna å være fysisk aktive at
de velger bort denne type aktiviteter. De pro-
blemene vi da står overfor i forhold til redu-
sert folkehelse, antar ganske sikkert helt an-
dre proporsjoner enn en og annen ulykke.
Det er heller ikke sikkert at ulykkestallene
går nevneverdig ned selv om vi tar bort
risikofaktorer. Det er nemlig to faktorer i et
slikt regnestykke. Ulykkesrisiko ved ulike
aktiviteter og barns motoriske ferdighets-
nivå, som gjør dem i stand til å mestre akti-
vitetene. Vil vi redusere antall ulykker kan vi
enten redusere den ene av faktorene eller vi
kan øke den andre. Den mest defensive stra-
tegiene vil være å fjerne all risiko, mens den
mer offensive vil være å forsøke å øke
ferdighetsnivået. Valget står da mellom å ha
ufarlige omgivelser og stillesittende barn
med dårlig motorikk, eller ha mer robuste
barn med gode motoriske ferdigheter og hel-
ler akseptere at det skjer en og annen ulykke.
Det valget burde være enkelt.
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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
Massasje er bedre enn akupunktur (og på kort sikt bedre enn egenomsorg) når

det gjelder å redusere smerter og uførhet hos pasienter med kroniske korsryggsmerter

Sammendrag
Cherkin D, Eisenberg D, Sherman K, Barlow W, Kaptchuk T, Street J
and Deyo R (2001): En randomisert studie som sammenligner effek-
ten av tradisjonell kinesisk akupunktur, massasje og opplæring i
egenomsorg for pasienter med kroniske korsryggsmerter. Archives of
Internal Medicine 161:1081-1088. (Sammendraget er utarbeidet av
Chris Maher, redaksjonsstyremedlem Australian Journal of
Physiotherapy, AJP.)

Problemstilling: Akupunktur, massasje eller egenomsorg: Hva er
mest effektivt for å redusere smerter og funksjonsproblemer hos pasi-
enter med kroniske korsryggsmerter? Design: Randomisert kontrol-
lert studie. Sted: United States Health Maintenance Organisation.
Pasienter: Pasienter med korsryggsmerter diagnostisert av primær-
lege fikk tilbud om å delta. Ekskludert ble pasienter med isjias, de
som hadde fått korsryggsmertene behandlet med akupunktur eller
massasje i løpet av det siste året, og pasienter som tidligere hadde fått
behandling for korsryggsmerter hos spesialist eller alternativ behand-
ler. 262 pasienter ble randomisert, 252 mottok behandling og 249
fullførte en 12 måneders oppfølgingsstudie. Intervensjon: Sertifi-
serte og erfarne akupunktører og massører behandlet pasienter inntil
ti ganger i løpet av ti uker. Massasjeteknikkene som ble benyttet var:
Klassisk svensk og nevromuskulær massasje, dyp muskel-, trigger-
punkt- og trykkpunktmassasje. Akupunkturteknikkene som ble brukt
var nåleteknikker med eventuell elektrisk eller manuell stimulering,
indirekte moxibusjon, infrarød varme, kopping og råd om trening.
Deltagerne i egenomsorgsgruppen mottok en bok og to videoer med
informasjon om  korsryggsmerter og behandling, egenbehandling
(teknikker for å kontrollere og forebygge smerte, og for å forbedre
livskvalitet, forslag til mestring av følelsesmessige og mellom-
menneskelige problemer som kan følge med kroniske lidelser), samt
øvelser. Hovedutfallsmål: Hovedutfallsmålene var i hvilken grad
symptomene var plagsomme på en skala fra 0-10, og grad av uførhet
ved bruk av en modifisert utgave av Roland funksjonsskala (fra 0-23)
målt ved fire, 10 og 52 uker. Delmålene inkluderte tilfredshet med
behandlingen, helserelatert livskvalitet målt med SF-12, gjentagelse
av korsryggsmertene og bruk av helsetjenester. Hovedresultat: Etter
justering av basismål og prognostisk samvariasjon hadde deltagerne i
massasjegruppen mindre plagsomme symptomer etter 10 uker enn
deltagerne i egenomsorgsgruppen (3.4 mot 4.7 p=0.01), mindre grad
av uførhet enn deltagerne i egenomsorgsgruppen (5.9 mot 8.9
p=0.01) og deltagerne i akupunkturgruppen (5.9 mot 8.3 p=0.01). Et-
ter et år viste ikke massasje bedre resultater enn egentrening, selv om
deltagerne i massasjegruppa hadde mindre plagsomme symptomer
enn deltagerne i akupunkturgruppen (3.1 mot 4.7 p=0.02) og mindre
grad av uførhet (6.3 mot 8.2 p=0.05). Etter et år var det ingen for-
skjeller mellom gruppene når det gjaldt helserelatert livskvalitet, til-
fredshet med tilbud av helsetjenester eller andel deltagere som hadde
fått tilbake eller hadde hatt vedvarende korsryggsmertene de siste

seks månedene. Konklusjon: Massasje gir bedre resultater enn aku-
punktur på kort og lang sikt. Massasje er mer effektiv enn egen-
omsorg på kort sikt, men denne virkningen er ikke åpenbar etter et år.

Kommentar
Denne studien kommer svært beleilig sett i lys av populariteten til al-
ternativ behandling både blant de som er plaget av kroniske kors-
ryggsmerter og blant helsepersonell. Det mangler god dokumenta-
sjon på effekten av disse intervensjonene, og nyere kliniske studier er
ofte av dårlig metodisk kvalitet.

I denne studien var det skolerte og erfarne massører og
akupunktører som var leverandører av den spesifikke behandlings-
protokollen. Studien bidrar derfor med dokumentasjon på hvilke for-
deler disse intervensjonene har for pasienter med kroniske kors-
ryggsmerter. Selv om pasientene i massasjegruppa hadde mer
symptomlette på kort sikt (støtter bruken av massasje), var det ved et
års oppfølging ingen forskjell mellom gruppene når det gjaldt fore-
komst av vedvarende smerter og funksjonsproblemer, og det var in-
gen forskjeller mellom gruppene på de fleste av utfallsmålene. Denne
artikkelen gir derfor ingen nye løsninger på problemet med tilbake-
fall og vedvarende korsryggsmerter (nesten 80 prosent). Det er i dag
en vanlig oppfatning at korsryggsmerter bare kan behandles ved en
biopsykososial tilnærming, som omfatter kognitive, følelsesmessige
og atferdsmessige faktorer og deres innvirkning på smerte og
funksjonsproblemer. Rehabiliteringstiltak som fokuserer på kognitiv
atferdsterapi (med eller uten fysisk trening) har vist seg å gi langva-
rig positiv effekt på pasienter med korsryggsmerter sammenlignet
med rutinemessig behandling (Klaber-Moffet m fl 1999, Moore m fl
2000). I denne studien var det derimot bare pasientene i egen-
omsorgsgruppen som fikk en slik tilnærming i form av utdannelses-
materiale knyttet til smertekontroll og mestringsteknikker. Det kunne
vært interessant å inkludere egentrening også i massasje- og
akupunkturgruppene.

Med funnene fra denne studien, og gitt den økende dokumentasjo-
nen på kognitiv atferdsterapi, blir utfordringen hvordan integrere
biopsykososiale prinsipper i klinisk praksis slik at korsryggsmerter
og ulike følgetilstander kan bli påvirket på en hensiktsmessig måte.

Deirdre Hurley
Universitetet i Ulster, Nord Irland

Referanser:
Klaber-Moffet J, Torgerson D, Bell-Syer S, Jackson D, Llewyn-Phillips H,
Farrin A and Barber J (1999): Randomised controlled trial of exercise for low
back pain: clinical outcomes, costs and preferences. BMJ 319: 279-283.
Moore JE, VonKorff M, Cherkin D, Suanders K and Lori K (2000): A
randomised trial of a cognitive-behavioural program for enhancing back self-
care in a primary care setting. Pain 88: 145-153.



Fra leserne

16 Fysioterapeuten nr. 9   august  2002

Fysioterapeuter med videreutdanning i ma-
nuell terapi kan heve takst A8. Forutsetnin-
gen for at Rikstrygdeverket utbetaler taksten
er at NFF utsteder en bekreftelse på at ved-
kommende fysioterapeut oppfyller de nød-
vendige krav.

Det offentlige har aldri eksplisitt delegert
godkjenningsmyndighet til NFF. Myndighe-
tene har imidlertid valgt å legge NFFs saks-
behandling til grunn for retten til å heve
takst A8.

Helsedepartementet har i tillegg gitt NFF
fullmakt til å utstede bekreftelse på at
utdanningskandidater med avsluttet videre-
utdanning i manuell terapi fra utlandet har
rett til avtale om trygderefusjon, dersom
kandidaten trenger ytterligere veiledet prak-
sis for å oppnå retten til å heve takst A8.

Det har vært en vanskelig og ressurskre-
vende oppgave å vurdere utenlandske
utdanninger i manuell terapi. For å få hjelp
til å forstå EØS direktivene som regulerer
området og således få klarere retningslinjer
for vår saksbehandling, har vi bedt en jurist
med EØS-rettskompetanse om bistand.

Nedenfor sammenfattes enkelte av jurist-
ens kommentarer til anvendelsen av EØS re-
gelverket:

●  Utgangspunktet er at det er Norge som
stat som gjennom EØS-avtalen er forpliktet
til å følge reglene i EU-direktivene om gjen-
sidig anerkjennelse av ervervs-
kvalifikasjoner; Rdir 89/48/EØF og Rdir 92/
51/EØF. Disse direktivene er imidlertid bare
delvis gjennomført i norsk rett ved Forskrift
av 21 desember 2000 nr 1377 om autorisa-
sjon m.m av helsepersonell i henhold til
EØS-avtalen. Innenfor fysioterapi omfatter
forskriften bare autorisasjon av grunn-
utdannelsen som fysioterapeut, ikke
spesialistgodkjenning innenfor samme fag-
område.

●  Det er viktig å merke seg at EØS-direk-
tiver som ikke er gjennomført i norsk rett
gjennom en særskilt gjennomføringsakt,
som hovedregel ikke har direkte rettslig

Vurdering av utenlandske
utdanninger i MT

virkning her i landet. Det er med andre ord
norske myndigheter som er forpliktet til å
gjennomføre direktivene, og det er i prinsip-
pet bare myndighetene som kan holdes an-
svarlig for manglende gjennomføring.

●  NFF er en privat organisasjon som i ut-
gangspunktet  ikke er rettslig forpliktet til å
følge EØS-regelverket om gjensidig aner-
kjennelse av ervervskvalifikasjoner.

●  De aktuelle direktivene er basert på en
forutsetning om autorisasjons- og
godkjenningsordninger i offentlig regi, even-
tuelt etter delegering av offentlig myndighet
til private organisasjoner.

●  Reglene er i utgangspunktet, mao. ikke
tilpasset private organisasjoners  interne
godkjenningsvirksomhet, slik som den virk-
somhet NFF driver ved godkjenning av fy-
sioterapeuter med videreutdanning i manuell
terapi.

●  NFF ble likevel anbefalt å legge
direktivenes regler til grunn for vår
godkjennings-virksomhet, hvilket vi har be-
sluttet å gjøre.

●  Det er tilknytningen til takstssystemet
som gjør at manuell terapi ifølge direktivene
må anses som et lovregulert yrke i Norge, og
som dermed styrer anvendelsen av direktiv-
bestemmelsene.

● Ved vurderingen av om videreut-

danninger i MT skal godkjennes her i lan-
det, er det den utdannelsen som leder frem
til eksamen - og godkjenning - i manuell te-
rapi i Norge som utgjør det relevante
sammenligningsgrunnlaget for utdannelser
gjennomført i utlandet.

Av Rdir 92/51/EØF fremgår det at med-
lemsstatene står fritt til å fastlegge et
minimumskompetansenivå for yrker der
slike krav ikke er regulert i EU/EØS. Der-
som en EØS-borger har tilegnet seg tilsva-
rende kvalifikasjoner i en annen medlems-
stat, kan imidlertid ikke landene avvise en
søker utelukkende ut fra det hensyn at han
ikke har det nasjonale diplom. Medlemssta-
tene skal ta hensyn til kvalifikasjoner erver-
vet i en annen medlemsstat og vurdere om
disse kvalifikasjonene tilsvarer de kvalifika-
sjoner som kreves i vertsstaten. Direktivet
inneholder nærmere konkrete retningslinjer
og regler for nettopp denne vurderingen.

NFFs faggruppe for manuell terapi har et
eget spesialistutvalg som vurderer innkomne
søknader om godkjenning av videreutdan-
ning i MT gjennomført i utlandet. Utvalget
vil i behandlingen av søknadene legge inn-
holdet i direktivet til grunn.

Bente Øfjord, NFFs fagseksjon
bente.ofjord@fysio.no

Manuell terapi

EU-styrt. NFF vil
legge EU-direktivene
til grunn for behand-
ling av søknader om
godkjenning av
utenlandsk MT-
utdanning, skriver
Bente Øfjord. Foto:
Espen Mathisen

Fra leserne

Blant annet som følge av «Andersen-saken» i Drammen (se FYSIOTERAPEUTEN 12/2001,

side 8-9), har NFF gjennomgått reglene for behandling av søknader om godkjenning av

utenlandske MT-utdanninger.
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Innblikk i barns verden

Kirsten Sandborg

Barns stemmer – om kropp, følelser og filosofi

Akribe. 2002

156 sider

Pris: 350 kroner

ISBN 82-7950-059-6

«I denne boken forteller barn hva de føler og
tenker om sin egen kropp, om det å være gutt
eller jente og om det å ha venner: De filosoferer
rundt universet og døden. Gjennom samtaler
og tegninger deler de sine opplevelser med
oss». Slik begynner boken «Barns stemmer. Et
innblikk i barns verden». Og et innblikk i barns verden gir
boka oss. Ikke først og fremst som fysioterapeuter, men som voksne som selv
engang har vært barn og tegnet, lekt og fantasert, og som ønsker en forståelse for barns verden i
dag.

Med de vakre fargerike barnetegningene blir Kirsten Sandborgs bok en annerledes bok, og på
mange måter en bok til ettertanke. I tillegg til barnas stemmer, omhandler et avsnitt hvordan vi
som voksne til ulike tider har forstått barndommen. Forfatteren diskuterer hvordan vår tid med
større frihet og flere valgmuligheter medfører større individuelt ansvar og krav til barn, og
hvordan kroppen blir viktigere som sete for den enkeltes identitet og individualitet  og dermed
gjør oss mer sårbare for den annens blikk.

Boken bygger på et forskningsprosjekt støttet av Rådet for belastningslidelser og Nasjonalfo-
reningen for folkehelsen. De ønsket en antropologisk tilnærming til forskning på belastnings-
lidelser. I bokas siste avsnitt presenteres målsettingen med prosjektet; å få kunnskap om barns
begrep om og bilde av sin egen kropp, og å belyse hvordan kroppen inngår i sosiale og kulturelle
prosesser. For meg blir det et savn at prosjektets problemstillinger eller motivasjon ikke
presenteres innledningsvis. Siden de første kapitlene omhandler svært forskjellige temaer leser
jeg mange sider med en undring over hva prosjektets kunnskapsinteresse kan være. Når jeg til
slutt endelig får vite det, er jeg ikke helt sikker på om de skisserte problemstillingene virkelig er
blitt belyst.

Jeg savner også informasjon om hvordan feltarbeidet blant barna foregikk og hvordan
samspillet og dialogen mellom barna og forskerne ble. Jeg skjønner at barnas tegninger og
utsagn har vært i fokus, og undrer meg over hvorfor observasjon av barns adferd brukes i et
eneste tilfelle. Det gjelder en liten gutt som tydeligvis ikke er fornøyd med seg selv, verken med
lengden, hodet, ører eller hår. Guttens oppførsel og de andre barnas reaksjoner tolkes som en
følelsesmessig og kroppslig belastning for gutten, uten at forfatteren begrunner sin tolkning. Det
blir her, som mange andre steder i boken et gap mellom empiri, forskernes egne synspunkter og
tolkninger, og anvendt teori.

Jeg legger med dette fra meg boken med en følelse av at forfatteren har reist noen viktige
spørsmål og prøvd å belyse noen vanskelige sammenhenger gjennom et ambisiøs prosjekt.
Forfatteren har mye å formidle, fra feltarbeidet  blant norske barn til egne erfaringer med barn i
andre kulturer, fra teori om barndom og oppvekst, om kropp og kultur gjennom tidene. Derfor blir
det mye – og mange stemmer om mangt. «Barns stemmer» er i det hele en viktig og interessant
bok som hadde tjent på en kraftig innstramning både når det gjelder tema og teori.

Nina Emaus

Vevsmekanikk
Lisbeth Kern Hansen:

Biomekanikk for ergo- og fysioterapeuter

Munksgaard Danmark. 2 utgave 2002

92 sider

Pris: 180 kroner

ISBN 87-628-0343-3

For danske fysio- og ergoterapeuter er enkle
biomekaniske beregninger en del av anatomi-
pensumet, og denne lille læreboken har til hensikt å
være et supplement til anatomilærebøker i
undervisningens innledende fase. Bokens hensikt
er også å være et hjelpemiddel for utøvere i klinisk
praksis. Jeg mener at boken til fulle fyller sine
målsetninger. Forfatteren er utdannet ergoterapeut.

Hovedvekten er lagt på vevsmekanikk av ulike
typer kollagent vev. Funksjonell anatomi belyses
enkelt og humoristisk, med levende eksempler fra
dagliglivet. Men stangmekanikk og biomekaniske
beregninger berøres lite, selv om dette kapittel
angis å være utvidet i forhold til  førsteutgaven.
Enkelte beregninger synes noe tungvinte, og de
klare figurene kunne vært enda tydeligere ved
presise angivelser.

Boken egner seg godt til selvstudier, men den
gir lite dokumentasjon for de påstandene som
fremsettes. Flere angitte referanser finnes ikke,
mens en del figurer er lett gjenkjennbare fra annen
litteratur. Til tross for slike innvendinger gir boken
inspirerende og informativ lesning, og den kan med
fordel komme i flittig bruk i klinisk praksis.

Anne Elisabeth Ljunggren

Vanskelig å finne
risikofaktorer
Det er vanskelig å identifisere særskilte
risikofaktorer for cerebrovaskulære
komplikasjoner etter cervical manipulasjon,
er konklusjonen i en ny amerikansk studie.

64 tilfeller av cerebrovaskulære
komplikasjoner ble gransket for å finne
identifiserbare risikofaktorer. Faktorer som
migrenelignende hodepine, røyking og
blodtrykk lå nær normalbefolkningens i alle
tilfeller.

Kilde: Haldeman et. al.: Unpredictability
of cerebrovascular ischemia associated with
cervical spine manipulation therapy. Spine
2002;27(1):49-55.
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Helsehumorens svar på
Gray’s Anatomy
Stein Tyrdal (red.):

Humor og helse - i teori og praksis, bok 1 og bok 2

Kommuneforlaget. 2002

279 og 232 sider

Pris: 329 kroner per bok

ISBN 82-446-0889-7 og 82-446-0776-9

Humor er som helse: Noe vi alle er i besittelse av, om enn i
varierende grad. Kirurgen Stein Tyrdal og hans medforfattere
mener at parallellene går videre, ved at vi, på samme måte
som vi kan påvirke vår helse ved trening og livsstil, kan
påvirke vår humoristiske sans. Et problem er at humor ofte
oppfattes synonymt med at folk er overfladiske og
useriøse. Formålet med disse bøkene er å gjøre humoren
stueren i seriøse sammenhenger ved å vise hvilket
potensiale planlagt og målrettet humor har. Bøkene inneholder
ikke så mye nytt, men at det blir skrevet i en så generell, praktisk
og omfattende form, er nytt, og meget prisverdig.

Med legers forskningstradisjon i ryggen går han systematisk
frem i sin definisjon av begreper, hvem som bør si hva til hvem,
og når. Dette baseres på referanser til 710 artikler hentet fra
medisinsk, psykologisk og pedagogisk bakgrunn. I tillegg
nevner han også generelle observasjoner og antagelser, når
forskningen fra tid til annen verken har klart å bevise eller
motbevise effekt av humor. Siden det meste av det som kan
brukes, også kan misbrukes, tegner han kart over potensi-
elle minefelt, der humor ville virke skadelig.

Bøkene er ikke morsomme, til det er emnet for alvorlig.
Jeg tror heller ikke at de gjør leseren til en mer morsom
person helt umiddelbart. Dersom man skal veie for og imot i en situasjon,
med tanke på indikasjoner og kontraindikasjoner nevnt i bøkene, vil det magiske øyeblikket for
lengst være over. Der jeg tror bøkene har en misjon, er i det holdningsskapende. Innstillingen
til å kunne lese alternativer inn i situasjoner, være våken og mottagelig for at situasjoner kan
inneholde elementer utover det rent faglige og iøynefallende. Dette er viktig i vårt forhold til
andre mennesker, enten de er slekt, venner, ledere, ansatte, kolleger eller pasienter. Selvsagt
er dette derfor minst like relevant for fysioterapeuter, som for leger, sykepleiere, lærere,
klovner og ledere i næringslivet, omtalt i bøkene. Skulle jeg fremheve enkelte fysioterapeuter
mer enn andre, måtte det bli dem som er knyttet til utdannelsen av nye kolleger. Både at de
knytter humor til sine forelesninger, og at de understreker betydningen av humor som
brobygger i forholdet til pasientene. Det siste ikke minst som en mestringsteknikk for egen
skyld, når man i begynnelsen av sin karriere forsyner seg med jevne mellomrom av sin
tabbekvote, før erfaringen er etablert.

Odd Magne Lundby

På jobbjakt?
www.fysioterapeuten.no/

arbeidsmarked
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Om trening av
KOLS-pasienter
I  1/2002 av «Det nytter» hadde overlege Olav Kåre
Revfem en tankevekkende artikkel om muskler og
lungesykdom. Jeg viser også til innlegg i nummer
2 av Kjell Ellingsen. Mitt utgangspunkt er at jeg har
en langtkommen KOLS, og at jeg i to år har fulgt
treningsopplegg i gruppe. Min erfaring er at det har
vært lagt for mye vekt på kondisjon, spenst og
balanse. Kanskje nærmest et opplegg for hjertepa-
sienter (?), som tar for lite hensyn til lunge-
pasientens spesielle problem.

Jeg har savnet myk oppvarming og tilstrekkelig
lang avslapning til slutt. Fysioterapeuten som har
stått for opplegget har hele tiden presisert at vi må
finne eget tempo. Å gjennomføre dette er ikke
enkelt.  Vi vil gjerne henge på – med det resultat at
mange strekker seg for langt, og at resultatet ikke
blir maksimalt.

Jeg tror at «forståelse av pustens emosjonelle

sider» blir for lite ivaretatt (1).
Psykomotorikeren Eline Thornquist skriver at i

«skolemedisinens» bøker nevnes bare bisetnings-
vis sammenheng mellom psyke, følelser og pust
(åndedrett). De rent fysiske parametre som
aktivitet, temperatur, CO2  og O2 settes i sammen-
heng. Psyke og følelser blir omtalt som om de ikke
egentlig hører med. Skal man forstå åndedrettet
kreves helhetsforståelse av kropp og sjel.

Thornquist har atskillige sider om psykens
betydning, om åndedrett som  følelsesmessig
barometer. Dette må vektlegges mer i fremtiden.

Pasienten må ledes inn i denne tankegang, og
erkjenne egen skrøpelighet. Som i andre yrker viser
det seg ofte at det er mer erfarne fysioterapeuter
som har tilegnet seg den nødvendige helhets-
forståelse. I ungdommens entusiasme har ikke alle
lært at å forandre andre er bortimot umulig.

Vi  og våre hjelpere må erkjenne og godta at
vaner og holdninger må endres. Ting Tar Tid – Ting
tar år.

Det er mange faktorer i samspillet. Trolig er
røykestopp viktigste enkeltfaktor, men vi må ikke
glemme at det bare er én av flere.

Kliniske studier er mangelvare i fysioterapiens
kunst. Vi må skjerpe  kritisk sans og være villig til å
endre opplegg i takt med ny erfaring og erkjen-
nelse.

Jeg har funnet en ny gruppe med myk start i
sittende stilling, og varsom progresjon med enkle
øvelser. Til slutt 15 minutters generell avspenning
med hold-slipp.

Dette er ikke bare kritikk, men forsøk på
vinkling ut fra det overlege Trygve Braatøy forkynte
at det er pasienten som er spesialist på sin egen
sykdom (2).

Per Vollset, pasient og lege

Litteratur:
1.  Thornquist, E: Lungefysiologi, Universitetsfor-
laget 1995
2. Braatøy, T: «Pasienten og lægen», Cappelen
1952

Individuelle planer

I aprilnummeret av FYSIOTERAPEUTEN er
hovedtemaet brukermedvirkning og utarbeidelse av
individuelle planer. En fin visjon fra sentralt hold
som vi fysioterapeuter har store forhåpninger til.
Stor ble forbauselsen da vi ringte til fylkes-
trygdekontoret  og fant ut at det ikke finnes takster
for denne type arbeid. I tillegg tok vi en liten
samtale med vårt kjære forbund, NFF, og de mente
at det er kommunene som skal betale oss for dette
arbeidet. Kommunenes fantastiske økonomi vil nok
føre til at det blir heller tynt med individuelle planer,
i hvert fall med privatpraktiserende
fysioterapeuters brukere. Arbeid med individuelle
planer er altså en jobb som vi skal gjøre frivillig og
uten lønn. Så fantastisk er dette redskapet at vi ser
fram til lange ettermiddager og kvelder. Vi har
ingen betenkeligheter med å ofre TV, fritidsaktivite-
ter og familie til fordel for dette nye vidunderet.
I tillegg synes vi det er flott at privatpraktiserende
slipper tverrfaglig samarbeid (dette fra sentralt
hold). Det ville jo blitt litt for ille å lære litt av andre.

Mottoet til våre brukere må derfor bli: Hvis du
tror du kommer til å trenge hjelp fra flere
helsearbeidere, styr unna privatpraktiserende
fysioterapeuter.

Bård Kongsjorden og Jan Henrik Trondal,
Gjerstad Fysioterapi

Berikelse for brukere, økonomisk
ruin for privatpraktiserende

Husk fagforaene!
Angående tema svimmelhet i
FYSIOTERAPEUTEN 7/2002

Innledningsvis skriver dere at «alle faggrupper i
NFF har fått forespørsel» om å være med å legge
frem behandling rettet mot denne typen pasienter
og «at kun fire valgte å svare».

Hva med fagforumene i NFF? Fagforum for
Terapiridning fikk aldri noen henvendelse!

Hvorfor kan ikke vi også bli tatt med i slike

sammenhenger selv om vi ikke har status som
faggruppe? (Med vårt nisjefelt er det vanskelig å
komme opp i medlemmer på 200, som er ett av
kriteriene). Dette synes jeg det bør bli en forandring
på. Ikke glem oss fordi vi bare er et fagforum. Vi
behandler pasienter vi også, om ikke i så stort
antall som andre faggrupper.

Vi har også meninger om hvordan svimmelhet
kan behandles med terapiridning (men vi er ikke
spurt, så vi skal ikke svare).

FYSIOTERAPEUTEN bør heretter huske på alle
interessegrupper i NFF-systemet!

Trille Staubo, forhenværende leder av
Fagforum for terapiridning

I godt selskap
Svar til Trille Staubo

Først en liten oppklaring. Vi skrev at bladet «ba om
svar» fra NFFs faggrupper og at «fire tok utfordrin-
gen». Disse formuleringene dekker over at heller
ikke alle NFFs faggrupper fikk henvendelsen, bare
et utvalg. Fagforum for terapiridning var dermed i
godt selskap.

Staubos hovedpoeng er imidlertid at vi ikke må
glemme terapiride-gruppa bare fordi den er et
fagforum. Det får være en påminnelse. Sjøl om
gruppa er liten, behøver det ikke bety at
behandlingsteknikken(e) den representerer er
uinteressante.

FYSIOTERAPEUTENs spalter er for øvrig alltid
åpne for innspill og kommentarer, særlig når det
gjelder faglige problemstillinger. Hvis Fagforum for
terapiridning, eller noen andre i NFF, har synspunk-
ter når det gjelder svimmelhet, skriv dem ned og
send dem inn. Det trengs ingen spesiell invitasjon
for å få et ord med i laget!

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.

Skriv i
FYSIOTERAPEUTEN!
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Hvor mange ganger, siden jeg arbeidet i
Sør-Libanon første gang i 1990, jeg har vært
tilbake i den palestinske flyktningeleiren
Rashediyye, husker jeg ikke. Mange. Ut og
inn gjennom det samme libanesiske sjekk-
punktet med stridsvogn og alltid parate
automatgeværer, der alle palestinernes biler
blir saumfart for eventuelle våpen, men også
for byggematerialer. Slikt er ikke lov å føre
inn i leiren. Sement gir muligheten til å se-
mentere – gjøre palestinernes opphold i
Libanon permanent. Det har til nå vart i
54 år…

Selv blir jeg sjelden sjekket: Rødt norsk
pass og blå øyne er inngangsbillett god nok,
men det hender en libanesisk soldat spør un-
drende hva jeg gjør et slikt sted.

«Ferie!» svarer jeg, der jeg faktisk kom-
mer på ferietur med nok en tiltigget ladning
med rullestolputer som skal overleveres
gamle og nye pasienter.

Vel inne i leiren møtes jeg av et kjent
bilde: Unge gutter med sterke muskler ingen
har bruk for står og henger ved alle hus-
hjørner. Arbeidsløsheten er ifølge FN 80
prosent i de palestinske leirene. Og selv jeg,
som synes jeg klarer å omgås disse gutta
greit med mine få arabiske høflighets-
setninger og alltid får smil tilbake, kjenner,
når skumringen demper lyset, at jeg frykter
den dagen disse musklene ikke vil være i
fengsel lenger….

Kanskje burde jeg skamme meg over at
jeg får vondt av å være et stadig tilbakeven-
dende vitne til livet i denne og andre leire
hvor veiene alltid har digre hull, hvor luft-
fuktigheten er svært høy (leiren ligger like
ved Middelhavet) og en masse finkornet
sand gjør livet til rullestolbrukerne Bilal og
Rabia – krigsskadde paraplegikere – særde-
les vanskelig. Selve stolene varer ikke lenge
når de med sine sterke overkroppsmuskler
forserer hindringene. Og putene de sitter på
får heller ikke lang levetid. Jeg har sett Jay
og Roho bli «spist» opp fortere enn svint;
sand eter seg bokstavelig inn der man minst
venter det og gnager hull så luft og gelé ty-
ter ut og gjør faren for nye trykksår over-
hengende.

Selv om dette kanskje lyder som den re-
neste tekstreklame (men jeg understreker at
jeg ikke er agent), ser det ut til at Tempur er
den puta som holder lengst trykkfastheten
og er lettest å vedlikeholde. «Mine»
rullestolbrukere var nok litt skeptiske i star-
ten da jeg kom med noen slike for et par år
siden – de så jo ut som skumplast! Og var

Kjære kollega i rike Norge

det noe de hadde dårlig erfaring med, så var
det det. Men så har de blitt «testet» i to år,
under like røffe forhold som ellers, og
holdt mål.

Nær sagt alle paraplegikere her nede får
sine trykksår; alle jeg kjenner har slitt med
svære sår det har tatt år å lege. Å få dem he-
let er en møysommelig prosess og ofte en
økonomisk katastrofe for familiene for å få
best mulig hjelp. Her er ingen Hjelpemid-
delsentral og intet Trygdekontor.

Så kjære kollega, hvor nødig jeg enn inn-
rømmer at jeg, som egentlig trodde jeg var
imot veldedighet av alle slag, nå er gått over
til å bli en sånn veldedighetsdame: har du
noen Tempurputer til overs, tar jeg dem
gjerne imot! Jeg kommer til å dra nedover
igjen neste år, og er svært takknemlig hvis
jeg enda en gang kan ta med meg noen!

Mail meg gjerne:
siggen.mortensen@stortinget.no

Varm hilsen fra Siggen Mortensen

Palestinske flyktninger

Glede. Rabia vifter med armene i
glede over å ha fått ny pute. Foto:
Siggen Mortensen

Kvinneblad utsetter lesere
for lykketyranni
Kvinner og Klær framstiller kvinnens ideelle verden

som et «lykketyranni». Det skriver fysioterapeut

Anne Langås i sin hovedfagsoppgave som

analyserer ukebladets kroppsforståelse i perioden

1972-1990.

Langås mener å kunne påvise at ukebladet

fremmer en forståelse av kroppen innenfor

meningsparadigmet «det ideelle» og «det

skrekkelige». Kvinnekroppen konstrueres som en

mangeltilstand. Kvinner og Klær og markedet

kommer inn som gode hjelpere.

Ukebladet har hele tiden et overflatefokus på

kroppen som objekt, men legger sterkere vekt

utseende i 1990 enn i 1972.

Kilde: Ulike forståelser av kroppen i ukebladet

Kvinner og Klær. En analyse av meningsendringer i

perioden 1972 til 1990. Seksjon for helsefag,

medisinsk fakultet, UiO.

Vil ikke tilbake til Start
Først fikk fysioterapeut Per Kristian Andersen

sparken i IK Start. Da eliteserieklubben ba om

unnskyldning og ville ha han tilbake, sa Andersen

tvert nei.

Daglig leder Nils Sverre Ingebretsen i Start gikk

til det drastiske skritt å be Andersen forlate

stillingen sin fordi han nektet å referere fra

fortrolige samtaler med spilleren Terje Leonardsen.

Noen timer senere endret Ingebretsen mening.

– Start vil selvfølgelig respektere de regler og

retningslinjer som gjelder for fysioterapeuter innen

idretten. Nå ønsker jeg Per Kristian tilbake på jobb

så fort som mulig, uttalte han til Starts hjemme-

side. Men da hadde allerede fysioterapeut Andersen

fått nok.

– Det er ikke aktuelt å gå tilbake til jobben i

Start denne sesongen. Til det har denne saken vært

en for stor belastning, sier Andersen til Fædre-

landsvennen. Andersen, som jobber ved Rande-

sund fysioterapi og treningssenter, sier at denne

saken har vært prinsipielt viktig.

– Vi som jobber med fysioterapi har rett til å

verne om taushetsbelagte opplysninger, understre-

ker han.

Starts andre fysioterapeut, Rune Magnussen,

skriver i en pressemelding at han stiller seg helt og

holdent bak kollega Per Kristian Andersen.

Magnussen har selv vurdert sin stilling, men har

valgt å fortsette ut sesongen.
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Fysioterapeututdanning

Cirka 300 lyk-

kelige studen-

ter inntok

fysioterapeut-

utdanningene

i august.

På sidene

22-32 kan du

lese om studie-

hverdagen,

turnus-

tjenesten,

arbeidsmarkeds-

utsiktene og litt

av det NFF kan

tilby sine

student-

medlemmer.

Foto: Espen
Mathisen

Jippi!
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Tips til nye studenter

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Det sier fysioterapeutstudent Gunhild Kåresen. Hun er
ferdig med første året på utdanningen og har kommet
vel gjennom det. Vi ber henne oppsummere sitt første
år på fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo
og gi noen råd og tips for de som tar fatt på utdannin-
gen i høst. Det første rådet kommer raskt.

– Dette er ikke noen «hoppe-på-utdanning».
Fysioterapeututdanningen er noe du virkelig må ville,
fordi det krever deg fra første dag. Jeg oppdaget etter
hvert at du også må tenke eksamen helt fra starten av.
To eksamener skal gjøres unna etter andre semester,
anatomi/fysiologi og mappeeksamen. Jobb godt med
arbeidskravene fram mot mappeeksamen. Det er viktig
at skolen presiserer overfor studentene at arbeids-
kravene er sterkt knyttet opp til eksamen, sier Kåresen.

Les pensum!
Hun anbefaler nye studenter til å lese pensum jevnt
hele året. Det nytter ikke å sprenglese de to siste måne-
dene før eksamen. Hun forteller at mange har falt fra i
løpet av det første året. Det overrasket henne.

– Møt opp på forelesningene! Her møtte jeg dyktige
og engasjerte forelesere, forteller Kåresen.

Som fysioterapistudent må man kle av seg, stå foran
de andre studentene og bli vurdert. Kåresen sier det fal-
ler fort naturlig for de fleste.

– I begynnelsen når du står der på utstilling og vi
studenter skal lære oss å se etter skavanker på hveran-
dre, er det nok ikke alle som trives like godt. Jeg syntes
ikke det var så morsomt når de andre studentene skulle
ta holdningsanalyse av meg. Nå er dette en blitt del av
studiehverdagen og ingen bryr seg når en må  stille opp
i bare truse og BH eller shorts, sier hun.

Ikke still diagnoser!
Kåresen hadde nok mer kjennskap til fysioterapi enn
mange av sine medstudenter da hun begynte på høg-

Ikke noen «hoppe-på-utdanning»
– Utdanningen er spennende og arbeidskrevende. Det er jobbing fra første dag.

Men høgskolen har lagt godt til rette for oss med blant annet veldig dyktige forelesere.

skolen. Hennes mor er fysioterapeut (psykomotoriker)
og datteren innrømmer at hun har nok plukket opp en
del gode råd fra henne. Blant annet presenterer hun seg
som student når hun treffer nye mennesker.

– Et problem for meg er at jeg faktisk plutselig
«gjør folk syke» hvis jeg sier at jeg studerer fysioterapi.
Da er det mange som serverer meg en lang liste med
vondter som de lurer på hvordan skal behandles. Ikke
forsøk deg på å diagnostisere, selv om du tror du vet
hva problemet er. Si at du er student og har mange år
igjen før du kan utøve faget. Anbefal en autorisert fy-
sioterapeut!

Engasjer deg!
Gunhild Kåresen er nestleder i FYSIO, avdeling Oslo.
Hun sier det er positivt å kombinere utdanning med or-
ganisasjonsarbeid og anbefaler studenter til å engasjere
seg. For henne har det ført til at hun er blitt mer trygg i
miljøet og at hun får tilgang på informasjon på et tidlig
tidspunkt.

– Som engasjert i FYSIO får du vite noe om studie-
stedet ved å sette deg inn i saker på et tidlig tidspunkt
og du får respekt for faget. Du har også makt til å på-
virke når du sitter i et styre. Folk vet at du er informert
og at du har noe å videreformidle. Hvis flere engasjerer
seg, blir FYSIO mer synlig, sier Kåresen.

Sammen med  lederen i FYSIO  Oslo, Christian
Thorbjørnsen, skrev hun nylig et innlegg i FYSIOTE-
RAPEUTEN om manglende engasjement fra øvrige
medlemmer.

Der sier de blant annet at FYSIO Oslo ønsker å pro-
filere seg som en seriøs organisasjon med felles mål, og
en sterk stemme utad som legger grunnlaget for en god
fremtidig yrkeskarriere for alle studenter.

– Hvis vi er flere, er det lettere å få gjennomslag for
våre saker, som blant annet dagens karaktersystem.
Skal det være tallkarakter på praksiseksamen? Her bør
flere mene noe, sier hun. ■

Utdanningsrevolusjon på gang
Kvalitetsreformen fører til omlegging av høyere utdanning. Reformen trer kraft høsten 2003, men allerede i høst får

reformen virkning.  Istedenfor cand. mag og hovedfag kommer bachelor (lavere grad) og master (høyere grad). Bachelor er

en treårig utdanning, som for eksempel en fysioterapeututdanning. Mastergrad gis for utdanninger med samlet studietid på

fem år. Vekttall erstattes med studiepoeng, 1 vekttall=3 studiepoeng.  Det blir bokstavkarakterer fra A(beste) til F (dårligst).

Studieåret skal vare i ti måneder.  Ny studie- og institusjonsfinansiering skal sørge for at «flinke» studenter belønnes. Det

blir også institusjoner som får studentene raskt ut med gode karakterer.
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Tips til nye studenter

Fornøyd student. Fysioterapistudent
Gunhild Kåresen har lagt første året på
skolen bak seg og har gode tips til nye
studenter. Foto: Heidi Johnsen

Høgskolen i Oslo

Avdeling for helsefag

Pilestredet 52, 0167 Oslo

Telefon: 22 45 20 07

Fysioterapeututdanningen

100 studieplasser

Mensendieckutdannningen

46 studieplasser

Nettsted: www.hio.no/HF/

Høgskolen i Bergen

Avdeling for helse- og sosialfag

Møllendalsveien 6, 5009 Bergen

Telefon: 55 58 75 00

Fysioterapeututdanningen

65 studieplasser

Nettsted: www.hib.no/studier/

helsesosfag/fysioterapi.html

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Avdeling for helse- og sosialfag

Ranheimsveien 10, 7004 Trondheim

Telefon: 73 55 92 79

Institutt for fysioterapeututdanning

60 studieplasser

Nettsted: www.hist.no/studier/

studietilbud/fysio/

Høgskolen i Tromsø

Avdeling for helsefag

9293 Tromsø

Telefon: 77 66 03 00

Fysioterapeututdanningen

26 studieplasser

Nettsted: www.hitos.no/

studietilbud/afh/fys/

Norske
utdanningssteder

Kilde på antall studieplasser:

www.samordnaopptak.no/

statistikk/00/studium_juli.html
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Turnustjeneste

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Turnuslønnen har derfor vært viktig under årets lønnsoppgjør i NFF. For å
vise hvor dårlig den har vært, trekker Bente Eide fram Oslo kommune som
inntil 1. mai i år lønnet turnuskandidatene i lønnstrinn 9, det vil si 169.136
kroner/år.

– Det var ikke mulig for en person å leve av en slik lønn, spesielt i forhold
til de høye boutgiftene som Oslo har, påpeker hun.

90 prosent av grunnlønn
Årets krav fra NFF, som forhandler med NAVO, KS og Oslo kommune, har
vært at turnuskandidatens lønn skal være 90 prosent av grunnlønn.

I NAVO, som er forhandlingspart for ansatte i spesialisthelsetjenesten,  har
grunnstillingen en minstelønnsgaranti på 250.000 kroner. Der klarte NFF å
forhandle turnuslønnen opp til 215.000 kroner, som er  86 prosent av grunn-
lønnen.

Kommunenes Sentralforbund, KS, ønsker en egen bestemmelse for tur-
nuskandidater i form av en egen avtale mellom NFF og KS, utenfor det ordi-
nære lønnsoppgjøret. Forhandlingene i KS-sektoren er i skrivende stund ennå
ikke ferdige. Resultat er ventet å foreligge i uke 34, sjekk www.fysio.no/ta-
riff02 for å finne ut hva sluttresultatet ble.

90 prosent av grunnlønn var også kravet for turnuskandidatene i Oslo
kommune, hvor NFF mente at turnuskandidatene var urimelig lavt plassert.

– Det var ingen grunn til at de ikke skulle få justert opp lønnen sin. Turnus
er en pålagt tjeneste og studentene skal ikke tape på at de må ha turnus-
tjenesten i Oslo, sier Bente Eide.

Som det går fram av saken på side fem i dette nummeret, har Oslo kom-
mune gått med på at turnuskandidater skal ha 90 prosent av fysioterapeut-
lønn. ■

Turnuslønn til å leve av
– Turnustjenesten er en viktig del av utdanningen. Det er her du skal omsette

teori til praksis. Tjenesten er lønnet, men lønnen er lav. NFF er opptatt av at løn-

nen skal være til å leve av, sier Bente Eide, rådgiver i NFFs forhandlingsseksjon.

Rådgiver Bente Eide i NFFs
forhandlingsseksjon og NFFs
leder, Anne Lexow, er fornøyde
med at turnuskandidater får et
lønnsløft. Men Lexow vil
fortsatt ha turnustjenesten inn
som et fjerde studieår.
Foto: Heidi Johnsen

Utdannings- og forskningsdepartementet, UFD, synes forslaget om fireårig fysioterapeutdanning, hvor det siste året

består av veiledete praksisstudier, er «uhensiktsmessig».

Fireårig utdanning ble anbefalt av Statens helsetilsyn i mars 1998. Siden har forslaget gått i en byråkratisk runddans i

flere departementer og etater. NFF hadde i juni i år et møte med utdanningsministerens politiske rådgiver. Her ba

forbundet atter en gang de involverte departementene avklare saken.

Møtet førte til at UFD skrev brev til Helsedepartementet. UFD poengterer at en omlegging av fysioterapeututdanningen

som er foreslått av helsetilsynet, er i strid med hovedstrukturen i det nye norske gradssystemet.

– For Utdannings- og forskningsdepartementet synes det mest hensiktsmessig å beholde dagens organisering og

foreta forbedringer i gjeldende turnustjeneste, heter det i UFD-brevet som er signert ekspedisjonssjef Jan S. Levy.

Helsedepartementet melder at de nå har bedt Sosial- og helsedirektoratet foreta en vurdering av Helsetilsynets forslag

fra 1998 om fireårig utdanning.  Sosial og helsedirektoratet sier at de vil behandle saken «etter sommerferien».

Byråkratisk runddans i fem år
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Turnustjeneste

– Når vi ikke har fremmet så markante lønnskrav for turnuskandidater tidligere, har det

sammenheng med at NFF har jobbet for å innarbeidet turnusåret som et veiledet praksisår

i den fireårige utdanningen.

Vil ha turnusår som fjerde studieår

Ordforklaringer
KS, Kommunenes Sentralforbund:

Arbeidsgiverorganisasjon for alle norske

kommuner og fylker, unntatt Oslo. Oslo

kommune forhandler direkte med de ansattes

organisasjoner og utgjør et eget tariffområde.

NAVO: Arbeidsgiverforening for en del

tidligere og nåværende statlige virksomheter,

blant annet helseforetakene.

Hun understreker at det  fjerde skoleåret er et ønske fra
studentene, og at en slik ordning vil gi en mer helhetlig
utdanning. I dag ligger utdanningen under to departe-
menter, Helsedepartementet og Utdannings- og
forskningsdepartementet.

NFF har foreløpig ikke fått gehør for dette fra de-
partementene. Stortingsmeldingen om kvalitets-
reformen om utdanning(St. meld 27), behandlet ikke
denne problemstillingen direkte. Forbundslederen er
heller ikke fornøyd med kvaliteten på dagens turnus-
ordning og ønsker en bedre kvalitetssikring enn det er i
dag.

– I kommuner med én kommunefysioterapeut sier
det seg selv at arbeidspresset på denne går utover vei-

ledningen av turnuskandidaten. Skal vi få en bedre kva-
litetssikring, må høgskolene ta ansvar for det fjerde
året, sier hun.

– Studenter klager ofte på at det blir for lite praksis.
Vil ikke NFFs ønske bety mer teori og mindre praksis?

– For oss er det viktig at det fjerde året skal være
basert på praksis. Vi jobber for dette blant annet etter
ønske fra studentene, som heller vil ha status som stu-
denter i fire år. Vi tror også det er en billigere løsning.
Jeg har spurt studenter, etter at turnuslønnen er hevet,
om de fortsatt ønsker turnusen inn i studiet. De står
fortsatt på ønsket om studentstatus i fire år. De tror kva-
liteten og oppfølgingen blir bedre med høgskolen i ryg-
gen, sier Lexow. ■
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Tidligere var det stor etterspørsel etter

fysioterapeuter og lett å få seg jobb. Nå er

det atskillig vanskeligere.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Færre jobber lyses ut, og det er mange om beinet når
stillinger og driftstilskudd skal besettes.

Hvert år kommer drøyt 250 nye fysioterapeuter ut
fra norske utdanningsinstitusjoner. De siste årene har
om lag like mange norske fysioterapistudenter blitt ut-
dannet ved utenlandske skoler. Samtidig går svært få ut
av yrket. I 2002 er det for eksempel bare 57 av NFFs
yrkesaktive medlemmer som blir 65 år (pensjonsalder
for fysioterapeuter) eller eldre.

Stillingsannonsene halvert
I landets viktigste annonsekanal for fysioterapeuter,
tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN, har vi merket at ar-
beidsgivere stadig sjeldnere lyser ut stillinger og drifts-

Forbundslederen peker på at det har blitt utdannet
mange norske fysioterapeuter i utlandet de siste årene.
Samtidig har avgangen fra fysioterapeutyrket foreløpig
vært liten.

– Det var sunt at ordningen med gebyrstipend for
fysioterapeutstudenter i utlandet ble avviklet i fjor. Ved-
taket har allerede fått den ønskede effekt. Søkningen til
utenlandske utdanninger har gått ned. Svært få har råd
til å betale fysioterapistudier i utlandet fra egen lomme.
Nå får vi la ordningen virke en stund, og så får vi vur-
dere om det er nødvendig å redusere studiekapasiteten
ytterligere – eller om en skal innføre gebyrstipender
igjen ved et senere tidspunkt.

Skjult ledighet
Lexow sier at ledighetstallene for fysioterapeuter ikke
er store. Men tallene trenger ikke vise hele sannheten.

– Jeg har hørt om tilfeller der fysioterapeuter begyn-
ner på universitetsstudier, fordi de ikke får de jobbene
de søker på. Det kan være en skjult ledighet i tillegg til
de offisielle tallene, sier hun.

Strammere arbeidsmarked
tilskudd. I 1995 stod det 687 stilling ledig-annonser på
trykk, det vil si mer enn 49 annonser i snitt per utgave
av bladet. I fjor var det 398 stilling ledig-annonser eller
i snitt 28,4 annonser per utgave. I løpet av årets ni før-
ste numre har det i gjennomsnitt vært 23,2 annonser. På
drøyt seks år er altså stillingsmarkedet blitt halvert.

Også tall fra aetat viser at det lyses ut færre stillin-
ger og driftstilskudd. I juli i år var det annonsert 57 le-
dige fysioterapeutstillinger/-tilskudd. Det var 19 pro-
sent færre enn i samme periode i fjor. I juni og mai var
det henholdsvis 34 og 23 prosent færre ledige stillinger
sammenlignet med samme periode i fjor.

Aetat registrerer stillingsannonser i alle trykte me-
dier, samt de ledige stillingene som meldes direkte inn
til etaten.

Flere ledige
Aetats statistikker viser også at det blir flere arbeidsle-
dige fysioterapeuter.

I juli 2002 var det registrert 72 helt ledige. Det var
15 flere enn i samme måned i fjor. I juni 2002 var det
67 helt ledige, 29 flere enn året før, mens det i mai i år
var 47 helt ledige, 10 flere enn samme måned i fjor . ■

– Det fins muligheter

Muligheter
Forbundslederen sier at bildet ikke bare er mørkt.

– Vi får rapporter om at fysioterapeuter etablerer seg
i privat praksis og at de klarer seg uten offentlig støtte.
Noen melder til og med at det går bra økonomisk sett.

Lexow mener det også er mulig å få opprettet stillin-
ger på nye arenaer.

– Dette gjelder spesielt innen det forebyggende og
helsefremmende området. Fysioterapeuter er nærmest
fraværende innen skolehelsetjenesten. Og vi har stadig
mye ugjort når det gjelder å jobbe med forebygging og
helsefremmende arbeid på samfunnsnivå.

Dialog
Lexow forteller at NFF har tatt opp disse spørsmålene
med helseminister Dagfinn Høybråten.

– Vi er i dialog med statsråden og departementet om
å få i gang et prosjekt. Hensikten er å dokumentere ef-
fekten av flere fysioterapeutstillinger på forebyggings-
området. ■

– Arbeidsmarkedet for fysioterapeuter er stramt, men ikke så stramt som en

kanskje kunne ha forventet, sier NFF-leder Anne Lexow.

Arbeidsmarkedet
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Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Vikdal er en av initiativtakerne til en interessegruppe
for unge fysioterapeuter.

– Unge fysioterapeuters muligheter på arbeidsmar-
kedet er en av de viktigste årsakene til at gruppen blir
etablert, sier han.

– Utdannes til ledighet
– Det er en overproduksjon av fysioterapeuter som gjør
at arbeidsmarkedet blir stramt. Dette rammer spesielt
yngre fysioterapeuter. De har tatt opp store lån for å få
seg et yrke, men utdannes til ledighet, sier Vikdal.

Han mener at kuttet i gebyrstipendet for studenter i
utlandet, som ble vedtatt i fjor, var riktig.

– Men det monner for lite. Myndighetene bør også å
vurdere å redusere antall innenlandske studieplasser.
Det bør eventuelt skje ved å redusere kapasiteten noe
ved hver av de fire utdanningsstedene, ikke ved å legge
ned hele utdanninger.

Får du ikke jobb i Norge?

Prøv lykken hos Søta Bror!

I juni hadde to sykehus i

den svenske byen Eskilstuna

et informasjonsmøte i det

danske fysioterapeut-

forbundet. Målet med møtet

var å rekruttere danske

fysioterapeuter.

I Sverige er det mangel

på fysioterapeuter. Svenske

arbeidskraftmyndigheter

regner med at det vil være

etterspørsel etter fysiotera-

peuter innen rehabiliterings-

området også i årene som

kommer. Om lag 55 prosent

av arbeidsformidlingene i

Sverige rapporterer om

mangel på fysioterapeuter,

går det fram av rapporten

«Var finns jobben år 2002/

2003» fra Arbetsmark-

nadsstyrelsen.

– Vurdér studiekapasiteten!

Flere årsaker
Vikdal mener den vanskelige arbeidsmarkeds-
situasjonen har flere årsaker enn bare overproduksjon
av fysioterapeuter.

– Kommunene burde opprette flere stillinger for fy-
sioterapeuter. Det er god dokumentasjon for at
rehabiliteringsinstitusjoner med døgndrift er lønn-
somme, men kommunene har ikke råd til å investere.
Flere fysioterapeuter på sykehus vil føre til kortere
liggetid. Et liggedøgn på sykehuset er dyrt, både for
helseforetaket og samfunnet. Innen psykisk helsevern
er det stort behov for fysioterapeuter. Det bør også
være lettere å slippe til i privat sektor, ved at alle – ikke
bare de som har driftstilskudd – gis rett til trygdere-
fusjon.

Snorre Vikdal sier NFF må på banen for å informere
myndighetene om hvor lønnsomt det er å ansette flere
fysioterapeuter.

– NFF må også informere unge som søker seg til
fysioterapeututdanningene, om framtidsutsiktene på ar-
beidsmarkedet, sier han. ■

– Det er dumt å utdanne folk til ledighet. Antall studieplasser for fysioterapeuter

bør derfor vurderes, sier Snorre Vikdal.

Færre ledige stillinger og
driftstilskudd. Figuren viser
gjennomsnittlig antall
stillingsannonser i hvert
nummer av FYSIOTERA-
PEUTEN de siste sju årene.

Sverige mangler
fysioterapeuter

Arbeidsmarkedet

Interessegruppen for unge

fysioterapeuter har

stiftelsesmøte i Trondheim

2. november.

PS!
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oppgave, 40 timer). Obligatorisk litteratur er 150-200
sider.

Kurset gir 40 timer uttelling i spesialist-
oppbyggingen.

Det gis uttelling for godkjent oppgave som del av
fysioterapispesifikk utdanning i likhet med andre pro-
sjekttimer opp til 200 timer. Dette vedtaket gjelder opp-
gaver godkjent etter 1. januar 2000.

10-modulsrekken
10 modulkurs med 10 modulpoeng gir uttelling som
halvårsenhet i NFFs spesialistordning, eller som del av
den fysioterapispesifikke utdanningen med inntil 600
timer.

Dette danner grunnlag for utstedelse av NFFs
modulrekkebevis (de ti modulene angis på beviset).

NFF planlegger kursvirksomheten for et år om gan-
gen. For konkrete kursplaner se kurskalender:
www.fysio.no/kurs.html

Kurs i faggrupperegi
I tillegg til de kursene som arrangeres av NFF sentralt,
arrangeres det kurs i regi av de enkelte faggruppene og
fagforaene.

For mer informasjon om faggruppene og deres akti-
viteter, se deres egne nettsider:  www.fysio.no/fag-
grupper/index.html

NFF har 11 faggrupper og to fagfora:
● NFFs faggruppe for barne- og ungdoms-

fysioterapi.
● NFFs faggruppe for ergonomi
● NFFs faggruppe for geronto- og geriatrisk

fysioterapi.
● NFFs faggruppe for manuell terapi.
● NFFs faggruppe for mensendieckfysioterapi.
● NFFs faggruppe for NOR (nevrologi, ortopedi

og revmatologi).
● NFFs faggruppe for kvinnehelse.
● NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykoso-

matisk fysioterapi.
● NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi.
● NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi.
● NFFs faggruppe for ontologisk fysioterapi og

lymfeødembehandling.
● NNFs fagforum for terapiridning.
● NFFs fagforum for akupunktur.

Planlegg framtida nå
NFFs faglige virksomhet består av utvikling og gjen-
nomføring av etterutdanningskurs i samarbeid med
kursledere, administrering og utvikling av spesialist-
ordningen, administrering og utvikling av NFFs
kollegaveiledning. I tillegg administreres faglige
utviklingsprosjekter som er vedtatt på politisk nivå.
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betyde-
lige midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fy-
sioterapeuter. For deltakere på NFFs kurs betyr dette en
subsidiering som gir en vesentlig reduksjon i kursavgif-
ten. Rammebevilgningen omfatter tilskudd til alt arbei-
det i NFFs fagseksjon; utvikling og gjennomføring av
etterutdanningskurs, ajourføring av kursledere,
kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs kollega-
veiledning, utviklingsprosjekt og drift av fagseksjonen.

Hva inneholder NFFs etterutdanning?
NFF arrangerer rundt 55–60 kurs per år. De fleste er av
en ukes varighet, 40 timer og i tillegg har vi noen kor-
tere temakurs. De fleste av NFFs kurs er kliniske
behandlingskurs.  Målgruppen er i hovedsak den prakti-
serende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt
slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den praktiske
hverdagen. Les mer på: www.fysio.no/m_faglig.html

Kursoversikt
Kursene er fordelt mellom følgende fagområder:
● Generelle kurs
● Barnefysioterapi/ habilitering
● Helse- og miljøarbeid
● Manuell terapi
● Onkologisk fysioterapi
● Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
● Rehabilitering innen:

- Geriatrisk- og gerontologisk fysioterapi
- Hjerte-/lungefysioterapi
- Nevrologisk fysioterapi
- Obstetrisk og gynekologisk fysioterapi
- Ortopedisk fysioterapi
- Revmatologisk fysioterapi

● Veiledning og kommunikasjon
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbygningen. Antall
timer blir påført kursbeviset.

Modulkurs
Antall timer er 80. Kurset er organisert som et ukekurs
(40 timer) og har selvstudium i etterkant (modul-

Som student ligger kanskje tanken på etterutdanning langt fram i tid. Men å være fysiotera-

peut krever vedlikehold og videreutvikling av kunnskaper og tilegnelse av nye. Som medlem i

NFF har du tilgang til et stort utvalg innenfor etterutdanning. Fagsjef Malene Haneborg og

fagkonsulent Jorunn Lunde gir på de følgende sidene en oversikt over NFFs tilbud.

Karrieremuligheter
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Spesialistordningen
Spesialisttittelen tildeles etter individuell søknad og gis
kun til medlemmer av NFF. NFF godkjenner og kunn-
gjør navn på spesialister på NFFs hjemmesider. Per i
dag er det 13 spesialistområder.

I Lov om helsepersonell paragraf 51, vilkår for
spesialistgodkjenning, blir fysioterapeuter eksplisitt
nevnt som en gruppe som skal vurderes til offentlig
godkjenning. Spesialisttittelen gir økonomisk uttelling
for eksempel i spesialfysioterapeutkoden.

Slik blir du spesialist
For å bli spesialist kreves det 2,5 års utdanning og tre
årsverk praksis:
Krav til utdanning:
● Fysioterapispesifikk etter- og videreutdanning må
være tatt etter fysioterapiutdanningen og innenfor, eller
relevant for spesialistområdet.
● Det kreves minst ett år (800 timer) fysioterapi-
spesifikk utdanning innenfor spesialistområdet
● Tverrfaglige kurs er tellende dersom de er innenfor,

eller relevante for, spesialistområdet
● Innen manuell terapi og psykiatrisk og psykosoma-
tisk fysioterapi kreves videreutdanning fra universitet
eller høgskole.
● Det kreves tre årsverk praksis innen spesialist-
området.

Spesialistordningen forvaltes av Norsk Fysioterapeut-
forbund og gir rett til tittelen «spesialist MNFF», ek-
sempelvis «Spesialist i rehabilitering med fordypning i
nevrologisk fysioterapi MNFF».

Nærmere info: www.fysio.no/spesialistordningen

Her videreutdanner du deg
●  Videreutdanning i manuell terapi, VFMT.
(www.uib.no, 40 vekttall= 120 studiepoeng).

VFMT er en utdannelse som skal gjøre studenten i
stand til å undersøke og behandle pasienter med lidel-
ser i muskel- og skjelettapparatet på et høyt nivå. Stu-
denten skal også videreutvikle sin basis for kritisk
tenkning og sitt forhold til fagutvikling etter

Karrieremulligheter

Paradis. Hvis du liker å etter- og videreutdanne deg, er fysioterapeutyrket et paradis.

Du kan velge mellom mange slags retninger og nivåer innen faget.

Foto: Espen Mathisen
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vitenskapsmetodiske kriterier.
I studiet skal studenten praktisere under veiledning

ved klinikk eller institutt som er godkjent av universite-
tet til dette formål.

Søker til VFMT må være offentlig godkjent fysiote-
rapeut og ha minimum to års relevant praksis.

Fysioterapeuten blir dyktig til å analysere og vur-
dere den nevro-muskulære- og biomekaniske funksjon i
bevegelsesapparatet. Gjennom en generell, lokal og
spesifikk undersøkelse vurderes kroppens ledd med til-
hørende vevsstrukturer med tanke på mobilitet, stabili-
tet og smerte. Det finnes fysioterapeuter med videreut-
danning i manuell terapi i alle landets fylker, de arbei-
der i kommunehelsetjenesten, på institutter, på sykehus,
på rygg- og smerteklinikker, i støtteapparatet til flere
idrettslandslag.

Videreutdanning i manuell terapi kan gi rett til å
bruke takst A8, som gir større økonomisk uttelling.

Videreutdanningen kan inngå i spesialistordningen
som forvaltes av Norsk Fysioterapeutforbund og som
gir rett til tittelen «spesialist i manuellterapi MNFF».

● Videreutdanning i Intensiv fysioterapi
(www.hib.no. 10 vekttall=30 studiepoeng).

Studiet går ut på å lære og identifisere aktuelle behov
og problemstillinger rundt intensivbehandling innen
fysioterapien. Gjennom studiet skal du bli i stand til å
iverksette aktuelle fysioterapitiltak av både forebyg-
gende, behandlende og rehabiliterende art.

Søkerne må ha minimum to års yrkeserfaring som
fysioterapeut på sykehus etter offentlig godkjenning, og
det forventes at søkerne har en viss kjennskap til
intensivmedisin.

Søkere må ha mulighet for praksis ved intensiv-
avsnitt eller overvåkningsavdeling i en uke i alt fire
ganger mellom samlingene

Studiet gir deg gode teoretiske og praktiske kvalifi-
kasjoner for å arbeide som fysioterapeut på intensiv-
avdelinger på sykehus.

Videreutdanningen egner seg for:
- fysioterapeuter som ønsker å tilegne seg kompe-

tanse innen fysioterapi til intensivpasienter
- fysioterapeuter som ønsker å bygge opp spesialist-

kompetanse
- fysioterapeuter som ønsker å bygge opp formal-

kompetanse som et ledd i å kvalifisere seg
til videre studier og videre forskerutdanning

● Videreutdanning i psykisk helsearbeid
(www.norgesuniversitetet.no,
20 vekttall = 60 studiepoeng).

Studiet innledes med en tverrfaglig fellesdel på 10
vekttall. Etter gjennomført fellesdel velger studenten
fagspesifikk fordypning i fysioterapi. Fordypningsen-
heten utgjør 10 vekttall i Tromsø (www.hitos.no) og
Oslo (www.hf.hio.no), i Trondheim (www.hist.no)10+5
vekttall (5 vekttall er en frivillig modul for å oppnå

psykomotorisk kompetanse).
Med denne videreutdanningen er

du kvalifisert til å arbeide med mennes-
ker som har ulike former for kroppslige
og psykiske lidelser. Fysioterapeuter ar-
beider med et bredt spekter av funksjons-
problemer, som  anspenthet, muskel- og
skjelettlidelser, astma og andre former for
pustebesvær, kroniske smertetilstander og
psykiske lidelser med ulik alvorlighetsgrad,
som spiseforstyrrelser, angst, depresjon og
schizofreni.

Videreutdanning i psykiatrisk og psykosoma-
tisk fysioterapi gir rett til å benytte en takst som
gir større økonomisk uttelling.

Videreutdanningen kan inngå i spesialist-
ordningen som forvaltes av Norsk Fysioterapeut-
forbund og som gir rett til tittelen «spesialist i psykia-
trisk og psykosomatisk fysioterapi MNFF».

● Videreutdanning i fysioterapi for barn.
(www.hio.no, 10 vekttall=30 studiepoeng).

Videreutdanningen er tilrettelagt for fysioterapeuter
som ønsker å utvikle kompetanse i å arbeide med barn
og unge innen forebyggende, habiliterende og
rehabiliterende helsetjeneste.

Det stilles krav til minimum ett års yrkeserfaring
som fysioterapeut etter offentlig godkjenning.

Studiet skal kvalifisere studenten til å identifisere og
møte aktuelle behov for fysioterapi innenfor forebyg-
gende, habiliterende og rehabiliterende arbeid med
barn. Videre skal det kvalifisere til samarbeid med
barn, foreldre og andre involverte aktører i hjelpeappa-
ratet med tanke på et helhetlig og sammenhengende
tjenestetilbud.

Videreutdanningen kan inngå i spesialistordningen
som forvaltes av Norsk Fysioterapeutforbund og som
gir rett til tittelen «spesialist i barnefysioterapi MNFF».

● Elektroterapi (www.hib.no, 6 studiepoeng)
Studiet skal gi deltakerne oppdaterte teoretiske kunn-
skaper og kliniske ferdigheter i evidensbasert bruk av
elektroterapi. Bestått eksamen gir seks studiepoeng.
Det er mulig å melde seg på kursets to deler enkeltvis.
Det vil da blir utstedt kursbevis etter hver samling. Stu-
diet er godkjent som fysioterapispesifikt kurs innenfor
spesialistordningen til Norsk Fysioterapeutforbund.
Studiet passer for fysioterapeuter ved fysikalske insti-
tutter, sykehus, sykehjem eller i kommunehelsetjenes-
ten, som ønsker å utvide sin kompetanse i elektroterapi.
Krav for opptak er offentlig godkjenning som fysiotera-
peut med grunnutdanningskompetanse i elektroterapi

● Medisinsk treningsterapi
(www.hib.no, 15 studiepoeng)

Studiet skal gi nye kunnskaper og ferdigheter i bruk av
aktive øvelser som ledd i et rehabiliteringsopplegg.
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Studiet kvalifiserer til
å anvende relevante treningsprinsipper
for optimal stimulering av ulike organsystemer i ulike
faser i den fysiske delen av rehabiliteringen. Beslutnin-
ger om øvelsesutvalg, dosering og progresjon krever et
godt klinisk skjønn. Studiet gir 15 studiepoeng og skal
gi studenten teoribakgrunn og øvelse i refleksjon og
handling i forhold til disse emnene.

Studiet er utviklet i samarbeid mellom Læregruppen
for MTT og Høgskolen i Bergen. Et overordnet mål
med studiet er å øke den enkelte fysioterapeuts faglige
kvalifikasjoner for å tilrettelegge et bedre behandlings-
tilbud for pasientene de behandler.

● Tverrfaglige videreutdanninger:
Se www.norgesuniversitetet.no

Hva er kollegaveiledning?
«Veiledning er å strukturere en situasjon slik at det blir
mulig for den som veiledes selv å oppdage hva som er
viktig for han / henne». Dette har blitt idégrunnlaget for
NFFs veiledningsgrupper.

Ved å sette egen yrkesutøvelse i fokus, og få hjelp til
å reflektere over egen praksis, vil den enkelte deltaker
kunne oppnå en faglig og personlig utvikling som igjen
fører til økt profesjonalitet og yrkesidentitet.

Dette kan være like viktig for nyutdannede som for
de som har vært i faget lenge. Turnuskandidater gis ra-
batt på alle veiledningstiltak.

NFF tilbyr veiledning til enkeltpersoner, arbeids-
plasser og spesielle grupper etter ønsker. Tilbudet er
fleksibelt i forhold til varighet, og sammensetning. Ved

behov
kan det også gis kortere
opplæring i veiledning for fysioterapeuter med
veiledningsansvar.

NFF har i dag et løpende veiledningstilbud som
skjer i en gruppe med fire-seks deltakere med en veile-
der, godkjent av NFF. Veiledningsgruppene bygger på
frivillig deltakelse og gjensidig taushetsplikt. Møtenes
varighet er tre timer første gang, to timer de resterende
– åtte ganger i året; altså til sammen 17 timer per år.

Kollegaveiledning som del av spesialistutdanningene
For å sikre kvaliteten av NFFs spesialister stilles det
krav om deltakelse i en kollegaveiledningsgruppe.

●     For å bli godkjent som spesialist må man ha del-
tatt i en av NFFs kollegaveiledningsgrupper i løpet av
de siste seks årene før søknad om godkjenning.

Bare spesialistutdanningene i manuell terapi og psy-
kiatrisk og psykosomatisk fysioterapi har så mye vei-
ledning i løpet av utdanningene at slik deltakelse ikke
kreves.

●    For å opprettholde spesialistgodkjenning kreves,
fra og med andre ajourføringsperiode, deltakelse i til
sammen 80 timer kollegabaserte samlinger i løpet av
sju år. Av disse må minst 17 timer være som deltaker i
en kollegaveiledningsgruppe i NFFs regi.

Nærmere info: www.fysio.no/kollegaveiledning.html

Karrieremulligheter

Oversikt. Som ny fysioterapeut har

du mange muligheter til å gå videre.

FYSIOTERAPEUTEN guider deg gjennom

etter- og videreutdanningsjungelen.

Av Malene Haneborg og Jorunn Lunde
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– Jeg hører ofte medlemmer si at jammen

var det godt å ha et forbund i ryggen som

kunne bistå med å finne en løsning slik at

de kom seg videre, sier Kjersti Hatlestad i

NFFs forhandlingsseksjon.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Hun er første advokat i forhandlingsseksjon. Enkelte
lurer nok på hvorfor hun ga avkall på en spennende
jobb på advokatkontor til fordel for NFFs medlemmer.
Da ser hun forbløffet på oss og legger ut om bredden i
NFFs medlemsmasse. Her får hun praktisere jus på et
bredt felt – fra arbeidsrett, helse- og trygderett til kon-
trakt-/avtalerett og til forhandlinger i tariffoppgjør.

Hatlestad mener NFF er spesiell i forhold til andre
medlemsorganisasjoner fordi medlemmene er spredt
over de fleste store tariffområder. I tillegg kommer pri-
vat praksis som er en stor gruppe. Selv har hun ansvar
for staten som tariffområde og mye å gjøre med områ-
det privat praksis. Hun sitter som en av to sekretærer i
Privat Råd.

På pulten ligger en stor bunke med enkeltsaker. En
stor del av arbeidsdagen går med til å ha kontakt med
medlemmene og svare på spørsmål. Noe av det hun li-
ker best med jobben er kontakten ut. På advokatkonto-
ret var det klientene. I NFF er det medlemmene. Mange
av henvendelsene går på avtaleverket vedrørende privat
praksis. Problemstillinger som går igjen er ofte knyttet
til helselovene og forskriftene til disse. Advokaten inn-
rømmer at dette er et komplisert lovverk.

I arbeidsrelaterte problemstillinger går henvendel-
sene mye på uklare kontrakter i arbeidsforhold, både
ved fast ansettelse, midlertidig ansettelse og vikariater.
Hatlestad sier diplomatisk at her er det mye rart som
florerer og en utfordring å løse opp i. Andre  problem-
stillinger er spørsmål om taushetsplikt i ulike relasjoner

Navn: Kjersti Hatlestad

Alder: 40 år

Sivilstand: Gift med

Gunnstein, tre barn

Yrke: Advokat

Til medlemmenes
beste

og journalskriving.
Noen ringer og vil ha råd i forhold til et jobb-

intervju. Hva er lurt å si? Er det noe jeg bør være opp-
merksom på i forhold til akkurat den jobben og hvilken
lønn kan jeg kreve?

Apropos lønn! Forhandlingsseksjonen gir daglig
viktig veiledning per telefon til medlemmer i  ulike
lønnsforhandlinger.  For studentmedlemmene gjelder
forespørslene forhold rundt studiesituasjonen og gjen-
nomføring av turnustjenesten.

Hatlestads klare beskjed til medlemmer er: Står du
fast på noe, er vi i NFF bare en telefon unna, eller ta
kontakt via e-post.

En hektisk arbeidsdag avløses av en minst like hek-
tisk arbeidsdag hjemme. Det siste året har gått med til å
pusse opp/bygge om et arvet hus i Asker. Huset er årsa-
ken til at Hatlestad emigrerte med familien fra Bergen.
Barnas aktiviteter engasjerer foreldrene i fotball og
speiderliv. Selv prøver Kjesti Hatlestad å holde fysik-
ken vedlike med løpeturer. Grunnkondisen bør være
bra, for i barne- og ungdomstiden var hun aktiv på
langrennski. ■

Komplisert lovverk. Kjersti Hatlestad sier det er et
komplisert og omfattende lovverk som regulerer NFF-
medlemmenes hverdag – ut fra hvor de jobber eller
studerer.

Lov og rett i NFF
NFF har nå to jurister: Terje Døvik (ansatt 1995) og Kjersti Hatlestad. Hatlestad er i tillegg advokat, det vil si at

hun kan føre saker for domstolene. Døvik er advokatfullmektig. Det vil si at han er autorisert til å opptre i retten

som fullmektig for advokat Hatlestad

NFF-advokaten



 

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.

 1 Nord-Norge

 4 Midt-Norge

 1 Vest-Norge

 3 Øst-Norge

 6 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 1 Utlandet

Møter og kurs, side 39-46

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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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.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Fysioterapeut til CatoSenteret
Vi ønsker en person som:
- Med interesse og engasjement vil være med å delta i og utvikle

behandlingstilbudet og ideologien ved senteret.
- Kan jobbe selvstendig, kreativt og tverrfaglig.
- Har allsidig erfaring.

Vi oppfordrer spesielt fysioterapeuter med videreutdanning innen manu-
ell terapi og psykomotorisk fysioterapi til å søke.

Vi tilbyr:
- Utviklende og selvstendige oppgaver i et trivelig og aktivt fagmiljø,

organisert i tverrfaglige behandlerteam.
- Gratis egentrening i og utenom arbeidstiden.
- Lønn etter avtale.
- Egen pensjonsavtale.

Ring ledende fysioterapeut Ellen E. Løkegaard, tlf. 64 98 44 81 hvis
du vil vite mer, eller hvis du vil besøke oss.
Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes til
CatoSenteret, pb. 164, 1556 Son, eller på e-mail:
senteret@catosenteret.no. innen 16. september 2002.

S E N T E R E T   F O R   E G E N M E S T R I N G   I   R E H A B I L I T E R I N G

www. catosenteret.no
CatoSenteret vil være et mulighetenes senter, en veiviser innen egen mestring i re-
habilitering. Vi er et rehabiliteringssenter i Son i Vestby kommune, 40 minutters
biltur syd for Oslo. CatoSenteret får sine brukere primært rett fra sykehus fra hele
landet, gjennom avtale med bl.a. Helsedepartementet og Helse Øst. Vi er i dag
ca. 80 årsverk fordelt på over 100 ansatte.

DIAKONHJEMMETS SYKEHUS
Diakonhjemmets sykehus AS har funksjon som lokal-
sykehus for ca. 90 000 innbyggere innen indremedisin, generell
kirurgi og psykiatri. I revmatologi og revmakirurgi har sykehuset
sentral- og regionsykehusfunksjon. De psykiatrisk avdelingene lig-
ger 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.

Klinisk aktivitesavdeling
Avdelingssjef
Diakonhjemmets sykehus skal ansette avdelingssjef ved
klinisk aktivitesavdeling fra 01.01.03.
Ansettelsesforholdet er knyttet til en fast stilling ved syke-
huset.
Funksjonen som avdelingssjef har åremål på 6 år med
mulighet for forlengelse.
Avdelingssjefen er øverste leder for klinisk aktivitetsavde-
ling, som organiserer fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosio-
nomer, prester, logopeder, og kliniske ernæringsfysiologer.
Hver av faggruppene har en faglig leder.
Sammen med avdelingssjefen utgjør disse avdelingens
lederteam.
Avdelingssjefen skal:
· Koordinere og videreutvikle det tverrfaglige service-

tilbudet overfor de somatiske avdelingene
· Initiere og lede fag- og kvalitetsutviklings-prosjekter

innad i avdelingen og sammen med brukeravdelingene
· Ha det samlede budsjettansvar for avdelingen
· Gjennom sin ledelse stimulere til en effektiv utnyttelse av

personalressursene i avdelingen
· Drive et aktivt HMS-arbeid
Avdelingssjef for klinisk aktivitetsavdeling må:
· Inneha relevante faglige kvalifikasjoner
· Ha lederkompetanse/erfaring fra større avdelinger eller

organisasjoner innen helsevesenet
· Ha erfaring fra prosjektledelse
· Inneha evne til strategisk tenkning
· Ha kunnskap om kvalitetsutvikling og kvalitetsledelse
Ved ansettelse vil personlig egnethet bli vektlagt.
Lønn etter avtale
Opplysninger om stillingen fås hos adm. Direktør Morten
Skjørshammer, tlf. 22 45 15 00.
Søknad med CV sendes Diakonhjemmets sykehus A/S,
personalavdelingen, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo 
innen 13.09.02.
Se fullstendig utlysning på www.diakonsyk.no eller
www.topjobs.no

Oslo kommune
Bydel Helsfyr-Sinsen

Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune
Bydel Røa

Fysioterapeut
Midlertidig driftstilskudd ledig fra 20. august 2002.

Under forutsetning av godkjennelse skal Bydel Røa 
opprette et driftstilskudd på 15 t/uke for skoleåret 2002/2003
tilknyttet en enhet for multifunskjonshemmede elever ved
en videregående skole. Timene må fordeles på 3 dager/uke.

Det vil bli gitt veiledning fra vår skolefysioterapeut.

Høres det spennende ut?
Ytterligere informasjon ved seksjonsleder Dagny Smith, 
tlf. 22 13 68 55. 

Bydel Røa
Austliveien 4, 0751 Oslo
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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Helse og sosialetaten

Aurskog-Høland kommune har 13.000  innbyggere, ligger ca. 6 mil  øst for Oslo og
har grense mot Sverige. Helse og sosialetaten omfatter omsorgstjenesten til eldre,
tjenesten til funksjonshemmede, barnevernstjenesten, sosialtjenesten og  forbyggende
og kurative helsetjenester.

Rehabiliteringskoordinator/
Leder for rehabiliteringstjenesten
Stillingen er knyttet til avdelingen for kurative helsetjenester og er admi-
nistrativ leder for ergo- og fysioterapitjenesten med kommunelege 1 som
nærmeste overordnet. Det er 2,4 ergoterapeutstillinger og 2,5
fysioterapeutstillinger, fordelt på 6 personer.

Arbeidsoppgaver:
- Overordnet ansvar for koordinering av medisinsk rehabilitering.
- Ansvar for utarbeidelse av individuelle planer i samsvar med

forskriftene.
- Plan- og budsjettarbeid.
- Personalansvar med bl.a. gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Vi ønsker:
- Autorisert/offentlig godkjent fysio- og ergoterapeut.
- Tilleggsutdannelse i administrasjon og/eller ledererfaring og

relevant praksis.
- Person som synes det er spennende med tverrfaglig samarbeid.
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å motivere.
- Personlig egnethet vil bli vektlagt.
- Søker må ha førerkort og disponere bil.

Vi kan tilby:
- Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
- Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
- Positive medarbeidere.
- Lønn etter avtale.
- Pensjonsordning i KLP og forsikringsordning.

Helse og sosialetatens mål for sine medarbeidere er at de er:
- Serviceorienterte
- Tydelige
- Endringsvillige
- Resultatorienterte
- Kvalitetsbevisste
- Engasjerte

Spørsmål om stillingen rettes til helse og sosialsjef Eva Schreckenberger
på tlf. 63 85 25 00.
Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes til helse og
sosialetaten, rådhus-veien 3, 1940 Bjørkelangen innen 16.09.02.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke returnerer vedlagte papirer.

FYSIOTERAPEUT / DAGLIG LEDER
Oppdal Treningssenter A/S ligger i Oppdal kommune, som er ei aktiv
fjellbygd med 6300 innbyggere.

Treningssenteret har ca. 300 medlemmer og ligger i tilknytning til Opp-
dal Medisinske Senter, som består av legesenter, spesialistlegesenter, fy-
sioterapeuter, akupunktør, fotterapeaut, aromaterapi/massør, sykepleier
som driver helseforebyggende arbeid.
Hele Treningssenteret ble restaurert i 2001, og består av treningssal og
eget spinningrom med 12 sykler.

Vi søker fysioterapeut som daglig leder for Treningssenteret i 80 % stil-
ling fra 1.oktober. I tilknytning til dette er det også 20% driftstilskudd le-
dig. Som søker ønsker vi at du har erfaring fra/interessert i lignende ar-
beid, forebygging og rehabilitering, samt friskvernsarbeid. Du må like
kundebehandling/salg og tverrfaglig samarbeid.

Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse Oppdal Me-
disinske Senter v/ Ole Kristen Karlsrud tlf. 72 40 01 00
Søknad med cv sendes innen 18. september 2002.

SJUKHUSET I VARBERG
Vår vision: Sjukhuset i Varberg – lite bättre på alla sätt

CHEFSJUKGYMNAST, ref nr 58/02
heltid, tillsvidareanställning

Vid Sjukhuset i Varberg är sjukgymnastiken en egen ansvarsenhet
inom basenheten Paramedicin. Chefsjukgymnasten har personal-
budget- och driftansvar och ingår i ledningsgruppen för Paramedicin.
Närmast överordnad är den paramedicinska verksamhetschefen.
På sjukgymnastiken arbetar sekreterare (1), rehab-träningsinstruktörer
(3) och sjukgymnaster (18).

Vi söker en ledare som med kreativitet och energi kan fortsätta att
utveckla  sjukgymnastikenheten professionellt och organisatoriskt,
med fokus på patientbehandling, undervisning och forskning.
Chefgymnasten skall också kunna driva utåtriktad verksamhet och
representera enheten i olika sammanhang.

Krav på kvalifikationer:
● Erfarenhet och utbildning inom ledning och administration.
● Intresse för forskning/utveckling, gärna med egna

forskningsmeriter.
● Bred sjukgymnastisk bakgrund.
● Förmåga att arbeta målinriktat med utvecklings- och

förändringsprocesser.
● Förmåga att samarbeta och bidraga till ett gott och bra lagarbete

inom gruppen.
● Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner:
Chefsjukgymnast Annsofi Aurell, tel +46 340-48 12 26 och
verksamhetschef Nils Berglund, tel +46 340-48 16 81.
LSR-repr Birgitta Eggertsen-Johansson, tel +46 340-48 13 48.

Välkommen med din ansökan till Personalavdelningen,
Sjukhuset i Varberg, S-432 81 Varberg, Sverige. Ansökan skall vara
inkommen senast 2002-09-16.

www.lthalland.se

HMS-Tjenesten

Spesialkonsulent/bedriftsfysioterapeut
Ref.nr. VAS833

Vest-Agder sykehus HF (VAS) er et selvsten-
dig helseforetak lagt under regionforetaket
Helse Sør. VAS er et integrert somatisk og
psykiatrisk sykehus som omfatter Vest-Ager sykehus Kristian-
sand, Vest-Agder sykehus Mandal, Ambulanse- og nød-
meldetjenesten, samt all psykiatri på spesialistnivå i Vest-Agder.
VAS har ca 3.000 medarbeidere og er Sørlandets største
kompetansebedrift.

VEST-AGDER SYKEHUS

Mer informasjon om stillingen på www.vas.no
Søknaden skrives på eget skjema som fås ved
henvendelse tlf. 38 07 44 50 eller www.vas.no.
Ref.nr. påføres søknaden som sammen med CV
og attester sendes til:

Vest-Agder sykehus – Personalavdelingen
Serviceboks 416, 4604 Kristiansand

100% fast stilling for spesialkonsulent/bedriftsfysioterapeut
med ergonomi/belastninglidelser som hovedarbeidsfelt.

Søknadsfrist: 13.09.02.

Opplysninger ved daglig leder Nina Iversen, tlf. 38 07 46 02/
906 92 101. nina.iversen@vaf.no
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Oslo kommune
Bydel Helsfyr-Sinsen

Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune
Bydel Grorud

Driftstilskudd fysioterapeut
Bydel Grorud har to driftstilskudd for fysioterapeuter ledig fra
01.01.2003. 

Tilskuddene er på henholdsvis 100% (36 t. pr. uke) og 30,5%
(11 t. pr. uke). Det er to praksiser som skal avsluttes, og utstyr
og opparbeidet "goodwill" skal selges. For mer info. se:
www.jobbnett.no/ad/grorud

Bydel Grorud
Ammerudveien 22, 0958 Oslo

Psykiatrisk klinikk-habiliteringsteam for voksne

Fysioterapeut/fagkonsulent
100% fast stilling. T-SAK: 183/02.

Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger dekker habiliteringstjenesten
for voksne i begge sykehusområder. Det vurderes tilknytning til ny
Rehabiliteringsklinikk og hvis ønskelig kan noe arbeid knyttes til denne
klinikken. Det gis mulighet for  veiledning og hospitering i stillingen.

Arbeidsoppgaver:
• Bidra med fysioterapikunnskap i tverrfaglig samarbeid.
• Kartlegge/undersøke og vurdere motorisk funksjonsnivå hos

henviste pasienter.
• Kartlegge ressurser og begrensninger i forhold til individ og miljø.
• Veilede i og bistå ved tilrettelegging av individuelle tiltak.
• Gi informasjon, rådgiving og veiledning til pasient og aktuelle

samarbeidsparter.

Kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjenning som fysioterapeut
• Interesse for og gjerne erfaring fra habilitering
• Erfaring med veiledning og undervisning er en fordel
• Personlige kvalifikasjonsønsker er: egenskaper som kreativitet,

samarbeidsevne og vilje til å arbeide både selvstendig og i team,
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:
• Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø
• Tilrettelegging for veiledning og kompetanseheving.
• Førerkort kreves .Teamet har leiebil.

Stillingen er plassert som Konsulent - st. kode. 6559

Nærmere opplysninger ved Teamleder Fritz Pettersen, tlf. 74 09 89 61
eller avd. ledende fysioterapeut Marit Danielsen, tlf. 74 09 86 00.

Lønns- og avtalevilkår etter gjeldende avtaler (bl.a. medlemskap i pensjons-
ordningen 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring).

Tiltredelse senest tre mdr. etter tilskriving, hvis ikke annet er anført. De
som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.
Tuberkulinstatus- ikke eldre enn tre mdr. – må fremlegges før tiltredelse.

Søknad med originale dokumenterte kopier av attester, vitnemål og auto-
risasjon sendes Sykehuset Levanger, personalavdelingen, 7600 Levanger,
innen 20.09.02. Merk søknaden med T-sak nr.

Helse Nord Trøndelag HF

Sykehuset Levanger

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

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

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

Fysioterapiavd. har ledig fast stilling som seksjonsleder,
psykiatrisk avd., med snarlig tiltredelse. Fysioterapiavd.
har 27 stillinger, hvorav 3 er tilknyttet psykiatri og inngår
i en egen seksjon. Seksjonsleder er direkte underlagt
sjeffysioterapeut og har faglig og adm. ansvar for fysio-
terapitjenesten innen psykiatrisk avd.

Psykiatrisk avd. omfatter akutt-, allmenn- og nevropsyki-
atri med totalt 10 poster. Stillingen består i hovedsak av
klinisk arb. knyttet til postene, og vi søker fysioterapeut
med relevant videreutdanning/praksis og med erfaring/
interesse for ledelse og adm. arb. Personlig egnethet
vektlegges.

Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst.

Spm.om stillingen rettes til Sidsel Homb, tlf. 67 92 83 41.

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

Søknadsfrist: 16. september 2002

Se også www.ahus.no eller www.aetat.no

1474 Nordbyhagen 

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

Seksjonsleder psykiatri,
fast 100 % Saksnr. 298

Fysioterapiavdelingen

Kommunefysioterapeut
Fra og med 01.01.03 er det ledig en fast 100% stiling som kommune-
fysioterapeut i Tromsø kommune. Tjenestestedet skal være i Sentrum
fysioterapi barn (0-18 år), men en utstrakt behandling av brukerne i
deres hjem og skole/barnehage må påregnes. Tromsø kommune har
nettopp utarbeidet en plan for habilitering og rehabilitering. Denne skal
legges til grunn ved behandling av brukerne med multifunksjonshemming
og ved behov for koordinerte tiltak. Søkere med habiliteringskompetanse
vil bli foretrukket.

Veiledningsoppgaver av fysioterapistudenter både i praksis og turnus
tillegges stilllingen. Stillingen avlønnes i st.kode 7303 i lønnstrinn 34.
Det kan gis tillegg for godkjent videreutdanning og spesiell kompetanse.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henv. til tlf. 77 75 81 00.

Søknader med kopi av vitnemål, attester og norsk godkjenning sendes
Tromsø kommune, Seminaret Rehabiliterings- og omsorgssenter,
Seminarbakken 1, 9008 Tromsø. Søknadsfrist: 20.09.02.

www.tromso.kommune.no
E-post: postmottak@tromso.kommune.no C
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ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN
har følgende stillinger ledige:

● 110% fast stilling som fysioterapeut, ansvarsområde voksne/eldre.
Ledig fra 27.10.02

● Vikariat i 100% stilling som fysioterapeut, ansvarsområde  voksne/
eldre. Ledig fra snarest og fram til 30.11.03.

Søknadsfrist 13. september 2002.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til
sjeffysioterapeut Tone Berntsen Steinsvåg, tlf. 52 73 47 26
eller e-mail : tone.b.steinsvag@haugesund.kommune.no

Søknad  vedlagt attester og vitnemål skal sendes på kommunens søknads-
skjema til Sektor for omsorg, Skåregt. 92, 5528 Haugesund.

HAUGESUND KOMMUNE
Sektor for omsorg

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Sanderud sykehus er fra 1.1.2002 
et helseforetak i Helse Øst, og er 
sentralinstitusjon for voksenpsykiatrien i
Hedmark. Sykehuset ligger utenfor
Hamar, er funksjonsdelt og har åtte 

kliniske avdelinger, hvorav Statens klinikk
for narkomane er en av dem. 
Sykehuset har et brutto budsjett på ca. 325
mill. kroner og ca. 650 årsverk, og satser
aktivt på faglig utvikling og forskning.

For mer informasjon om 
sykehuset se vår internettside:
www.sanderud-sykehus.no

Sanderud sykehus HF 

Vi har ledig ett års vikariat i hel stilling f.o.m.15.10.02 som:

Konsulent -- ffysioterapi

Ønskede kvalifikasjoner:
• Godkjent fysioterapiutdanning og relevant etter- og

videreutdanning
• Kunnskap og praktisk erfaring med målgruppen
• Gode samarbeidsevner

Arbeidsområder:
• Vurdering av motorisk funksjonsnivå og utviklings-

muligheter
• Forebygge utvikling av uhensiktsmessige bevegelses-

mønstre
• Tilrettelegge individuell motorisk/sensorisk trening av 

motorikk og sanseapparat, oppfølging og evaluering
• Bidra i somatisk utredning og koordinering av helse-

tjenester i komplekse habiliteringssaker
• Utvikling av fysioterapifaget innen tjenesten
• Medvirke i eksternt utviklingsarbeid
• Delta i interne tverrfaglige kompetansegrupper

Stillingsinnehaver kan påregne tilrettelegging for faglig 
utvikling.

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst pr. 01.05.2002.

Nærmere opplysninger ved avdelingssjef Nils-Petter Ruud, 
avdelingsoverlege Geirmund Skeie eller fysioterapeutene 
Anne Steiro/Bjørg Plukkerud tlf. 62 57 45 00.

Tilsetting skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og regle-
ment. Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjons-
kasse (KLP).

Søknad vedlagt CV og  godkjente kopier av vitnemål og 
attester sendes 

Sanderud sykehus HF, postboks 68, 
2312 Ottestad 
innen 13. september 2002.

HABILITERINGSTJJEENESTEN FFOR VVOKSNE FFUNKSJJOONSHEMMEDE II HHEDMARK
Habiliteringstjenesten, avdeling F, er lokalisert i Ottestad ca. 3 km fra Hamar sentrum. Avdelingen ledes av avdelingssjef og har
tilsatt avdelingsoverlege, 3 psykologer, overlege, konsulentstillinger bemannet med vernepleiere, pedagoger og spesialpedagoger,
cand.paed.spec., ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionom. Tjenesten har også egen undervisningsleder med kompetanse-
utvikling internt og eksternt som hovedarbeidsfelt. 

Tjenesten utfører spesialiserte oppgaver innenfor habilitering overfor mennesker med medfødt eller tidlig ervervet funksjons-
hemning, og som i tillegg presenterer komplisert og sammensatt problematikk som direkte eller indirekte er en følge av funk-
sjonshemningen. Aktuelle funksjonshemninger er psykisk utviklingshemning, gjennomgripende psykiske utviklingsforstyrrelser
inklusive autisme, omfattende cerebrale og/eller motoriske funksjonshemninger og sjeldne syndromer.

Tjenesten arbeider tverrfaglig og det blir lagt betydelig vekt på ambulant virksomhet, først og fremst overfor det kommunale
tjenesteapparatet. Videre utvikler og koordinerer vi samfunnstjenester overfor mennesker med funksjonshemninger, og samar-
beider blant annet med barnehabiliterings- og rehabiliteringstjenester.
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Nome – kanalkommunen

Helse- sosial- og omsorgsetaten søker

Fysioterapeut 100% stilling

Fysio- og ergoterapitjenesten er organisert i avdeling for rehabilitering
i tjenesteområde helse- og sosiale tjenester.

Vi inviterer til et godt faglig miljø og varierte arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:
● Individuell behandling, forebyggende arbeid og (re)habilitering i

hjem og institusjon, i helsestasjon, barnehage og skole.

Utdanning:
● Godkjenning som fysioterapeut.

Andre kvalifikasjoner:
● Evne til å arbeide selvstendig og samtidig evne å samarbeide med

andre faggrupper og sektorer.

Annet:
● Det stilles krav om å disponere bil.
● Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Lønn:  Etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
kommunefysioterapeut Liv Halland – tlf. 35 94 91 40 / helse- og sosial-
leder Målfrid Nygård Laskemoen – tlf. 35 94 62 00.

Søknadsfrist:  15.09.02.
Søknad sendes:  Nome kommune, Helse-, sosial- og omsorgsetaten,
Ringsevja 30, 3830  Ulefoss.

FET KOMMUNE
Bistand

ligger sentralt på Romerike, ved utløpet av Glomma - ca. 9.500 innbyggere. Vi er en
allsidig landkommune med god forbindelse til Lillestrøm og Oslo.

Fysioterapeut – 100% stilling. Ref.nr 2002/001662

Fysioterapeuten er organisert i ergo/fysioterapiavdelingen  i virksomhets-
område - helse. Helsetjenesten  består  også av helsestasjon/skole-
helsetjeneste  og psykisk helsevern. Vi er en del av serviceområdet bi-
stand.

 Fysioterapeutenes oppgaver er:
- forebyggende og kurativt arbeid i og utenfor institusjon
- forebyggende arbeid i skole og helsestasjon
- rehabilitering/habilitering.
- formidling av tekniske hjelpemidler

Vi kan tilby deg:
- en  utfordrende stilling i en kommune som er under omstilling
- nye lokaler i Fetsund sentrum
- hyggelige og positive medarbeidere
- lønn etter kvalifikasjoner

Vi ønsker at du:
- er selvstendig, ansvarsbevisst og målrettet.
- liker utfordringer og yter service
- liker tverrfaglig samarbeid
- disponerer bil
- har noe kjennskap til data.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt  virksomhetsleder
Gøril Stensrud – telefon 63 88 77 80.

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler med
6 mnd. prøvetid.
Skriftlig søknad med CV, kopier og vitnemål sendes Fet kommune,
Personalkontoret, Postboks 100, 1901 Fetsund  innen 15.9.2002.

Velutstyrt fysikalsk institutt og treningssenter selges
i Måløy, Sogn og Fjordane. To 100% driftstilskudd og meget god pasient-
tilgang. Søkere må godkjennes av Vågsøy kommune etter vanlig praksis.

Henvendelser rettes til Jonny Aftret, tlf. 22 99 31 61/90 87 67 58 eller
Astrid Woodhouse, tlf. 91 52 71 21.

Kjøp/salg/leie

Avdeling Haukåsen
Akutt- og korttidsavdeling Haukåsen er en del av Psykisk helsevern i
Sør-Trøndelag beliggende på Byåsen. Avdelingen har 3 poster og en
samlokalisert poliklinikk.

Fysioterapeut I
100 % fast stilling, snarlig tiltredelse (Tils.nr. 148/02).

Fysioterapifunksjonen står overfor store utfordringer på sikt i forbindelse
med integrering av psykisk helsevern i St. Olavs Hospital.

Fysioterapeutens oppgaver er funksjonsvurderinger, individuelle be-
handlinger, tilrettelegging av fysisk aktivitet og bevegelsesgrupper. Den
som tilsettes vil selv kunne være med på å forme arbeidsoppgaver
sammen med tverrfaglig team. Søkere må ha gode samarbeidsevner og
relevant praksis. Personlig egnethet vektlegges. Fysioterapeuten er
plassert i linje under avdelingsoverlegen. Fysioterapeuten vil også kunne
delta i kontaktmøter med øvrige fysioterapeuter innen PHST, avdeling
Brøset og Østmarka evt. St. Olavs Hospital.

Nærm. oppl. ved avd.overlege Arve Bang-Kittilsen, tlf. 73 86 52 00.
Søknad med CV, og kopi av attester og vitnemål, sendes: PHST, Avd.
Haukåsen, postboks 3223 Ugla, 7424 Trondheim. Søknadsfrist: 21.09.02.

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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Sykehusets ledige stilinger ligger på
internett: www.jobbnord.no

Psykisk helsevern
i Sør-Trøndelag HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Kristiansund sykehus
Fysikalsk avdeling
Ortopedisk seksjon
For tiltredelse fra og med 01.09.2002 tidsbegrenset til og med
31.09.2004 har vi ledig 100 % stilling som

Ledende fysioterapeut
Nærmere oppl. ved fung. sjeffysioterapeut Elisabeth Fashing, tlf. 71 58 57 50.

For full utlysing, se: www.jobbnord.no
Søknad  på sykehusets søknadsskjema vedlagt bekreftede kopier av
godkjenning(er), attester og vitnemål samt navn på2 referanser sendes
Kristiansund Sykehus, 6508 Kristiansund.  Søknadsfrist: 10. sept. 2002.

Helse Nordmøre og Romsdal HF omfatter Molde sjukehus,
Kristiansund sykehus og den øvrige spesialisthelsetjenesten i

Nordmøre og Romsdal.  Helseforetaket yter helsetjenester av høy kvalitet
innenfor et bredt spekter.  Foretaket har et samlet budsjett på

1,1 milliarder kroner og totalt vel 2.500 ansatte.
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Sykehusets ledige stillinger ligger på
internett: www.jobbnord.no
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NFFs KURS OG MØTER
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Midlene dekker kostnader til utvik-
ling av kurs, kurslederopplæring både nasjonalt og internasjonalt, samt kursle-
derseminar, rekruttering av nye kursledere, NFFs kollegaveiledning, spesialist-
ordningen, og drift av NFFs Fagseksjon.

Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no. 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. 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: 10. september
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: Lillebeth Larun, Gro Jamtvedt med flere

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
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-

Kursnr. 2412002

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

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.
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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: Fortsatt ledige plasser!
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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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:
• økt kunnskap innen lungefysiologi/patofysiologi.

Manuell terapi

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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.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.
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

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.
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• 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: Sandefjord
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 47)
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.

fysioterapeuten@fysio.no

Kursplan Faggruppen NOR
Faggruppen for nevrologiske, ortopediske og revma-
tiske tilstander har gleden av å kunne tilby sine med-
lemmer reduserte kurspriser på følgende kurs:

28.-29. september 2002, Oslo: Taping Techniques
Rose Macdonald, UK. BA MCSP MCPA. BAF physio-
therapists: Olympic, World, European and Commonwealth
Games Chief physiotherapist: London Marathon. Vice Presi-
dent: Association of Chartered Physiotherapists in Sports
Medicine. Represents the UK on International Federation of
Sports Medicine. Member, Board of Directors National
Medicine Institute.
Innhold: Kurset er klinisk orientert med mye praktikk spesielt
rettet mot over.eks og under. eks. Taping er et verktøy/virke-
middel som kan utøve stor innflytelse på bevegelsesapparatet
uavhengig av fordypningsområde. Rose er forfatter av boken
Taping Techniques.

26.-27. oktober 2002, Oslo: Injuries to the Hip and Groin
Graham N Smith, UK. GradDipPhys, MSCP, DipTP, CertED,
SRP. Rehabilitation & Sports Injury Consultant.
Innhold: Professor Graham Smith holder et innholdsrikt kurs
om skader (belastningslidelser og idrett) samt sykdoms-
tilstander (OA/RA) med referanse til hofte/lyske. Et klinisk ori-
entert kurs iht undersøkelse og behandling.

8.-10. november 2002, Oslo: NAGS, SNAGS and MWM“s
Robin Blake, UK. Accredited Teacher of the Mulligan Concept
International Maitland Teacher.
Innhold: Et manuell terapeutisk kurs som omhandler Brian
Mulligans tilnærming til undersøkelse og behandling av mus-
kel- og skjelettlidelser. Kurset omhandler en rekke tilstander/
områder: Cervical and Upper Thoracic; principals of
examination; input analysis; output mechanisms; pain
mechanisms; headache  and vertebro basilar syndromes and
treatment; case study; temperomanidular joint; first RIB Pain &
Placebo; Shoulder complex; Elbow complex: Hand MWMs;
Lumbar Snags; Thoracic Snags; Hip MWM’s; Knee Complex
and Foot Complex.

16.-17. januar 2003, Oslo: Movement Dysfunction - A focus on
Dynamic Stability and Muscle Balance
Kinetic Control by Sarah Mottram , UK. Manual Therapist
MMACP, M.Sc, MCSP, Director Kinetic Control.
Innhold: Kurset baserer seg på kunnskap innen bevegelses-
dysfunksjon, dynamisk stabilitet og muskelbalansering. Ved å
delta på kurset vil en videreutvikle ens teoretiske og praktiske
evne til å undersøke, diagnostisere og behandle bevegelses-
dysfunksjon ved hjelp av en systematisk og klinisk orientert
tilnærming med prioriterte retningslinjer for behandling.

30.-31. august  2003, Oslo: Bindevevsmassene og Bevegelses-funk-
sjon: Diagnostikk/behandling
Stuart Robertson, UK. B.Ed, B.Sc(Physio), M.Sc(Physio).
Innhold: Kurset understreker viktigheten av å ha verktøy til å
undersøke og behandle bindevev/ facia for å opprettholde opti-
mal bevegelse og muskelaktivering. Kurset omhandler metoder
for undersøkelse og behandling av kroppens facia og binde-
vevsdrag sett i sammenheng med kroppens øvrige systemer
som årsak til dysfunksjon.

Ytterligere planlagt i 2003: Nevrologikurs - Pat Shelly, UK.

Kursavgift: 2 dagers kurs: Medlem Faggruppen – kr 1800,-.
Ikke medlem – kr 2250,- inkl. medlemskap
3 dagers kurs:Medlem Faggruppen – 2500,-.
Ikke medlem – kr 2950,- inkl. medlemskap

Kursavgiften inkluderer forelesningsnotater samt kaffe/te/forfriskninger.

PÅMELDINGSSKJEMA
For nærmere informasjon og påmelding kontakt Faggruppeleder
Grete Homstøl, Hans Houensgt.6, 3715 Skien.

Navn: ......................................................................................................
Adresse: .................................................................................................
Postnr: ...................................................................................................
Mail: .......................................................................................................
Kurs: ............................................................................ Medlem: Ja/Nei
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Andre kurs og møter

HØSTSEMINAR   -   NFF avd. Akershus

«BEVEGELIGHET»
● Bevegelses-dysfunksjon og sentralnervesystemet
● Hvordan oppnå resultater - viktigheten av god instruksjon
● Bevegelighet i forhold til biomekanikk
● Bevegelighet/stabilitet
● Metoder for å utvikle/øke bevegelighet
● Yoga som smidighetstrening
● Hva er yoga? - presentasjon og praksis

Forelesere:
Chris Drummond,
Håvard Engell, fagansvarlig for koordinasjon og bevegelighet,
Toppidrettssenteret.
Parvati Kari Farestveit, fysioterapeut og yogalærer,Yogaskolen i Oslo.
Fullstendig kursprogram kommer i neste nr. av FYSIOTERAPEUTEN.

Sted: Norges Idrettshøgskole, Auditorium A –
med plass til 350 personer!
Tid: 19. oktober 2002
Pris: kr 350,- inkludert lunsj
Påmelding: Påmelding innen 1. oktober ved innbetaling av seminar-
avgift på kr 350,- til Merethe Fahs, Glassverkveien 16 B, 1363 HØVIK,
postgironummer 0539.09.93139.
MERK giro med navn, arbeidssted og telefonnummer for eventuell
tilbakemelding.

VELKOMMEN!

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!

Oversikt over NFFs etterutdanningskurs for 2003
kommer i FYSIOTERAPEUTEN nr. 11

(11. oktober) og på nettet
www.fysio.no/kurs.html

fra samme dato.

Obs. NFF tar forbehold om
at kursene kan være fulltegnet

når FYSIOTERAPEUTEN kommer ut.

International Mensendieck Congress,
Move for Health

11.-13. oktober 2002
Høyskolen i Oslo, Frydenlund

Se annonse i FYSIOTERAPEUTEN nr. 8 side 41.

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

FREMDELES LEDIGE PLASSER!

Tid: fre. 15. nov. 2002, kl. 1100 - søn. 17. nov. 2002, kl.1200.
Sted: Laholmen Hotel, Strømstad, Sverige.
Kursansvarlig: Ortopedisk avdeling og Fysioterapiavdelingen,
Akershus Universitetssykehus.
Målgruppe: Fysioterapeuter, allmennpraktiserende leger og kiropraktorer.
Kurset søkes godkjent som emnekurs for forskjellige legespesialiteter.

INNHOLD.
Kurset har variget 15 timer.
• funksjonell anatomi/biomekanikk
• klinisk undersøkelse - hvilke tester skal vi benytte?
• kronisk bekkenleddsyndrom
• bekkensmerter eller uspesifikke kroniske ryggsmerter?
• teorier rundt stabilitet/dynamisk instabilitet lumbal/bekken
• hofteledd barn/voksne kroniske og akutte tilstander.
• muskel- og senerelaterte lidelser i hofte- og bekkenregionen
• plager relatert til halebenet

Kurset inneholder praktisk trening og pauser som muliggjør evt. julehandel.
Fullstendig program i neste Fysioterapeuten.

Forelesere:
Fysikalsk medisiner Niels Gunnar Juel, Ullevål Universitetssykehus
Manuell terapeut Geir Hellerud, Nannestad
Kiropraktor Øystein Haagensen, Kiropraktorene på Bjølsen
Ortoped Odd G. Granlund, Akershus Universitetssykehus
Ortoped Jan G. Benterud, Akershus Universitetssykehus
Ortoped Carl Erik Næss, Akershus Universitetssykehus

Pris: kr. 3200,- hvor kr. 800,- er kursavgift og kr. 2400,- opphold/mat.
Inkludert er opphold to netter i dobbeltrom, 2 x frokost, 2 x lunsj,
2 x middag og pausebevertning.
Tillegg for enkeltrom kr. 230,- pr.natt.
Reise med egen bil eller direktebuss fra Oslo Bussterminal.

Påmelding skriftlig til Fysioterapiavdelingen, Akershus Universitets-
sykehus, 1474 Nordbyhagen, eller fax 67 92 83 43 eller e-post:
hstomner@online.no innen 14. oktober 2002.
Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart  belastes du tilsvarende pris.
Ved spørsmål kontakt Hilde Stømner, Fysioterapiavdelingen, Akershus
Universitetssykehus, tlf. 93 68 70 41

TVERRFAGLIG KURS - TEMA BEKKEN/HOFTE

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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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

Andre kurs og møter

Hvorfor behandle ryggpasienter individuelt ?
Lær å holde rygg-grupper!

AKTIV RYGGSKOLE, sekundærprofylakse
med dokumentert effekt!

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

11. oktober kl. 14 - 19 og 12. oktober kl. 09.30-14.30
Påmeldingsfrist: 3. oktober.

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

Videreutdanning i Intensivfysioterapi
30 studiepoeng. Deltid over ett år.

Fortsatt ledige plasser!
Fornyet søknadsfrist: 5. september 2002.

Søknadsskjema:
www.hib.no/studier/helsesosfag/videreutdanning.htm

eller ring 55 58 56 10/55 58 55 62/55 58 75 04.

Høgskolen i Bergen, Opptak, Postboks 7030, 5020 Bergen.

Studieformer
Klasseromsundervisning Oslo og Spania

eller
NYHET! Nettbasert undervisning, les og lær når du vil og hvor du vil.

Tlf. 22 83 23 30 Faks 22 83 21 30
E-post: atlantis@amh.no  www.amh.no

Atlantis Medisinske
Høgskole

Kost og ernæring, 10 vt
Opptakskrav: Helsefaglig utdanning eller
Medisin Grunnfag

Oslo: Fulltid 1/2 år.

Medisin Grunnfag, 20 vt
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Lånekassefinansiert studium
Oslo: Fulltid, 1 år. Deltid, 2 år
Marbella/Spania: Fulltid, 1 år

Halvårsenhet Anatomi/fysiologi, 10 vt
Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Lånekassefinansiert studium
Oslo: Fulltid, 1/2 år. Deltid, 1 år
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www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked

Med FYSIOTERAPEUTENs
arbeidsmarked på nett

er drømmejobben
aldri mer enn 36 tastetrykk unna!

Retraining motor control for lumbar-pelvic
stabilisation - including real time ultrasound
for biofeedback
Kursleder: Eythor Kristjansson, spes. MT, MNFF, PhD candidate
Kursinnhold: Ferdighetstrening i neurumuskulær vurdering – behand-
ling av pasienter med klinisk instabilitet i korsrygg – bekken. Instruk-
sjon i bruk av diagnostisk ultrasound. Kort teoretisk gjennomgang av
relevant kunnskap om klinisk instabilitet.
Nærmere info: www.hreyfigreining.is (English version-Course
in Oslo)
Varighet: 18 timer
Sted for teoretisk undervisning 10. november: Annonsert senere
Sted for praktisk undervisning: Torggata 16, Oslo,
Gamle Torggaten Bad
Tid:  November 2002 (Uke 46)
Kursspråk: Norsk
Påmelding: eythork@simnet.is eller skriftlig til
E.K, adresse: Skildinganes 36, 101 Reykjavik, Island
(eller via telefaks: +354-511-1576)
Påmeldingsfrist: 10. okt. 2002.
Innbetaling: Bankkonto 5017.68.09628 (DnB)ved påmelding
Kursavgift: 3.200 (inkl. kursmateriell).

Stillingsannonse:

Stiftelsen Solvik
Bo- og Behandlingssenter

Stiftelsen solvik som er en del av Bærum kommunes helsetilbud, gir plass til 62
eldre pasienter. Ved å gi tverrfaglig omsorg i en hjemlig atmosfære, håper vi å
fremme den enkelte pasients livskvalitet.

Vi har ledig vikariat for FYSIOTERAPEUT,
50% stilling, med snarlig tiltredelse.

Vi ønsker en fysioterapeut som ønsker å arbeide med eldre mennes-
ker, har gode samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og som ønsker
å arbeide for et godt tverrfaglig miljø.

Lønn i hht Bærum kommunes lønnsregulativ.
Kontakt leder for terapiavdelingen, Lief Helene Janborg eller fysiote-
rapeut Liv Bugge for nærmere informasjon på tlf. 67 55 27 00.
Adresse: Solvik bo- og behandlingssenter, Solvikvn. 21, 1363 Høvik.

Nå skjer det snart igjen!
Høstens

Seminarer/Kurs fra
Camp Scandinavia!

Ryggseminar

Flaccid Foot Gait Seminar
  5/11 Kuopio
11/11 København
28/11 Trondheim
29/11 Bergen

16/9   Luleå
14/10 Skåne
16/10 Linkøping
  4/11 Helsingfors

Beregnet for leger, ortopediingeniører og fysioterapeuter.

IQ SPL Joint

28/10 København
29/10 Oslo
30/10 Stockholm
31/10 Helsingfors

For ortopediingeniører

30/9 København
 1/10 Trondheim
 2/10 Stockholm

Alle er velkommen!

Sinsenveien 4
0572 Oslo
Tlf.: 22 37 79 00
Fax.: 22 37 46 00
info@campscandinavia.se

For mer informasjon,
kontakt oss!

www.campscandinavia.se

20/11 Borås
21/11 Malmø
22/11 Helsingfors

Beregnet for leger, ortopediingeniører og fysioterapeuter.

Treningsdag med Todd & Dennis



Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

Nestleder: Elin Engeseth
Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro

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

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 64 87 84 75 a, 66 99 30 65 p

64 87 86 70 faks, bemjec@frisurf.no
Roar Høidal (leder Privat råd)

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

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

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

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

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

Beate Ytreberg
Olsgårdlia 9, 9016 Tromsø

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

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

Guri Tokle
Havsteinflata 2 d, 7021 Trondheim

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

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

danmorten@hotmail.com Tlf. 90 20 78 85
Ørjan Sørnes, Grefsenveien 60, 0482 Oslo.

oerjansoernes@hotmail.com Tlf. 90 94 90 75

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

Spesialrådgiver: Grete Treider, 22 93 30 62
Kontorleder: Solvår Stokke, 22 93 30 51

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Ansv. medlemsregisteret: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Sekretær for avdelingene: Nina Solvang, 22 93 30 74

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

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

Fagkonsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53

Fagkonsulent spes.ordn.: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

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

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

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

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Anne L. Lexow
forbundsleder

En positiv utvikling, men vi er ennå
ikke helt fornøyde

NFF er et forbund i vekst, både i medlemstall og i aktivitet. Men vi er ikke fornøyde
før alle er med.

NFF er et forbund for fysioterapeuter, uavhengig av arbeidsforhold. NFF er for-
bundet for studenter og for pensjonister. Dess flere som er medlemmer, jo sterkere
blir vi.

Fysioterapeuter har en klar og sterk yrkesidentitet, og fysioterapeuter er som
gruppe opptatt av å holde seg faglig à jour. Forskere med fysioterapeutbakgrunn bi-
drar til å styrke fysioterapifagets anseelse ved å dokumentere at fysioterapi har ef-
fekt. Uten fagutvikling og forskning kunne vi lett ha stått på stedet hvil. Vi burde alle
være hovedfagskandidatene og doktorandene takknemlig for deres bidrag til å føre
faget videre. Blant annet fra denne gruppen medlemmer innhentes kompetanse til
NFFs fagkurs. Cirka 50 kurs i året.

Kursene er åpne for alle, men medlemmene er selvfølgelig prioriterte og betaler
nesten halv pris av hva ikke-medlemmer må betale. Det er viktig å vite at med
skattefradraget er medlemskontingenten spart inn på ett kurs! NFFs satsing på syste-
matisk fagutvikling hadde ikke latt seg gjennomføre uten midler fra Fond til etter- og
videreutdanning av fysioterapeuter.

Som fagforbund er naturlig nok arbeidet med å forhandle fram tilfredsstillende
inntekts- og arbeidsforhold for våre medlemmer en av våre viktigste oppgaver. NFFs
forhandlingsseksjon er sammen med sentrale politisk valgte medlemmer aktører i de
sentrale forhandlingene. Men vi klarer oss ikke uten de lokale tillitsvalgte for at med-
lemmene skal bli ivaretatt på arbeidsplassene. Vi rekrutterer stadig flere yngre til
tillitsvalgtkurs. På mine reiser rundt omkring i landet møter jeg ofte kolleger som for
få år siden var studenter og som nå er klare til å gjøre en innsats. Dette er flott!

Men det er uheldig med gratispassasjerene som bare sitter der og lar andre jobbe
for seg uten selv å bidra med noe til fellesskapet.

NFF  rekrutterer stadig flere medlemmer, og det viser seg at svært få melder seg
ut. I 2001 gjorde vi en undersøkelse om årsaker til utmelding. De fleste utmelding-
ene skyldtes at de for tiden ikke var i arbeid som fysioterapeuter. Andre var i svan-
gerskapspermisjon, og flere utenlandske arbeidstakere hadde flyttet tilbake til hjem-
landet. Enkelte av de utmeldte synes medlemskontingenten var for høy, og kun to
personer rapporterte om overgang til PFF.

Vi vil fortsette vår satsing på å rekruttere nye og beholde eksisterende medlem-
mer. Stadig flere innser betydningen av deltakelse i et faglig fellesskap og at dette
fellesskapet styrker profesjonen.
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Ta gjerne kontakt med NFFs sekreta-
riat dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 50.

Privatpraktiserende og
antall behandlinger
I henhold til endringen som ble gjort i forskrift om
stønad til dekning av utgifter til fysioterapi etter at
NFF sendte den ut sammen med takstplakaten, gjel-
der «en henvisning for inntil 24 behandlinger», jam-
før forskriftens paragraf 1, 4. avsnitt (se blå sider
nummer 8/2002).

Har legen spesifisert antall ganger, gjelder rekvi-
sisjonen kun for dette antallet.  Har pasienten behov
for ytterligere behandlinger, må det foreligge ny re-
kvisisjon dersom pasienten skal få stønad fra tryg-
den.

Når det gjelder takst A8, manuell terapi, har vi
avklart med departementet at denne behandlingen kun
kan rekvireres inntil 12 ganger (jamfør forskriftens
kapittel II, merknad til takst 8).

NFFs håndbok 2002-2004
NFFs håndbok foreligger i ny utgave. Den er oppda-
tert etter Landsmøtet 2001 og gjelder for perioden
2002 til 2004. Håndboken informerer om de viktig-
ste lover, regler og avtaler som gjelder for organisa-
sjonen og yrkesutøvelsen.

Håndboken er sendt til alle tillitsvalgte i NFF, og
nye tillitsvalgte får boken når de deltar på  tillitsvalgt-
kurs. Håndboken er gratis. Andre medlemmer kan få
boken tilsendt ved å henvende seg skriftlig eller via
e-post til NFF, nff@fysio.no. Den er også i sin helhet
lagt ut på NFFs web-side www.fysio.no bak passord,
der den vil bli holdt oppdatert.

Dersom du har behov for å kontakte NFFs sekre-
tariat, finnes det i håndboken en oversikt over hvor-
dan sekretariatet er inndelt. Det samme, samt aktu-
elle kontaktpersoner, finner du på NFFs webside.

Ny mann i fagseksjonen
Kaare Øystein Trædal er ansatt som fagkonsulent i NFFs fag-
seksjon. Trædal er 29 år og opprinnelig fra Kristiansand.
Han er utdannet fysioterapeut og har tidligere arbeidet ved
Rehabiliterings- og forskningssenteret for torturofre i Kø-
benhavn.

Blant arbeidsoppgavene til Trædal er planlegging og prak-
tisk tilrettelegging av NFFs kurser og tilpasning av kurs til
nye undervisningsformer.

Fagkonsulent.
Kaare Øystein
Trædal

«Beveg-deg»
Det er bevegelse i prosjektet!

I løpet av august blir «sjekkheftet» også å få som en fargeglad plakat
og flere «sjekkhefter» er på beddingen! Tre faggrupper arbeider med
tekstene og produktene regner vi med vil foreligge i september.

I tillegg blir NFFs veileder «Fysioterapi i kommunehelsetjenesten»
oppdatert til en noe mer aktiv versjon.

Styringsgruppen har møte i slutten av august og etterlyser friske
innspill. Gode idéer kan sendes til grete.treider@fysio.no.

Nytt SAFH-nummer
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, SAFH,har fått nytt telefon- og faxnummer.
Telefon: 22 24 90 00, Faks: 22 24 90 03
E-post: postmottak@safh.stat.no
Web-adresse: www.safh.no

Håndbok 2002–2004

ønsker
Når jeg

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

vil
Når jeg

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

går
Når jeg

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

sitter
Når jeg

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

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

trimmer
Når jeg

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

må
Når jeg

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

forstår
Når jeg

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

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

løfter
Når jeg

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

bærer
Når jeg

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

ligger
Når jeg

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

gir god hvile 

står
Når jeg

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

kjenner
Når jeg

Kjenner jeg mine egne grenser?
•  Bruker jeg alle sansene mine? 
•  Lytter jeg til kroppens signaler?
•  Føler jeg meg i likevekt? 
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I nform
asjon  fra  NFF

Fyll ut kupongen nedenfor eller meld deg inn via vår hjemmeside
www.fysio.no

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

Privatadresse: .............................................................................................................................................................................................

Jeg er student:  ❏ Jeg er ferdig utdannet:  ❏

Utdanningssted: ...........................................................................År: ....................................

Arbeidssted: ................................................................................. Tlf. arb. direkte: ......................................................................

Telefon privat: .............................................................................. Mobiltelefon: ...........................................................................

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

Fødsels- og personnummer (11 siffer): .....................................................................................................................................................

Bli medlem!
Vent ikke lenger med å melde deg inn i Norsk Fysioterapeutforbund.

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.

Obligatorisk forsikring (gjelder ikke fysioterapistudenter)
Fra 1. januar 2002 innførte NFF en obligatorisk gruppelivs- og familieulykkesforsikring med reservasjonsrett for alle medlemmene.
Forsikringen har dødsfalldekning og uføredekning for medlemmet, samt en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien.
Medlemmer som ikke ønsker å delta i forsikringen, kan reservere seg. Ta kontakt med vårt forsikringskontor, tlf. 22 93 30 50
eller send e-post til forsikring@fysio.no for å få tilsendt reservasjonserklæring.
Du finner mer informasjon på våre nettsider på www.fysio.no. Ved senere innmelding kreves tilfredsstillende helseerklæring på
skjema  fra forsikringsselskapet. Pris (2002) kr. 1.356,-/113,- per mnd.

Meld deg inn nå!

Send innmeldingsskjemaet til NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
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påkalenderen

50

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
10 26/8 30/8 20/9
11 16/9 20/9 11/10

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.

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.

14.-15. Kristiansand. Rehabiliteringskonferanse
Sør 2002. Tema: Rehabilitering til arbeid.
Arr.: Norsk kompetansebygging, Institutt for
helsekompetanse, Agder Opptrening. Info og
påmelding: nkb.no/rehab/konf2002.

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

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

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

November
6.-7. Lillestrøm. Nasjonal konferanse om «Hel-
sefremmende arbeidsplasser». Arr.: LO, YS,
Akademikerne, NHO, trygdeetaten,  Arbeids- og
administrasjonsdept., Helsedept. , KS, HSH. Info:
www.stami.no/hefa

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

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

Juni
7.-12. Barcelona, Spania. 14th WCPT Interna-
tional Congress. 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

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

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.

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

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

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

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

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

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

 www.terapimaster.com

Personlig øvelses-
program på data
NORDISK TERAPI AS

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

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

www.terapimaster.com

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

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

1440 Drøbak

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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